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Een ‘+’

voor u

– van 20 naar 58 was opgelopen. Daar
zaten ook PMD-zakken tussen.
En tot slot is IVM bezig met een experiment met een nieuw procedé: P+MD.
Sinds nieuwjaar kan er in Aalter heel wat
meer in die zakken en eind april wordt
dat geëvalueerd. Het is overigens niet alleen IVM dat er mee experimenteert.
Als Project L&V zijn en waren we kritisch
op het invoeren van het betalen op het
containerpark. Al moet er vastgesteld
worden dat het misbruik op een aantal fracties hierdoor wel is verminderd.
Dat dit ten koste gaat van de andere inwoners die op een correcte manier werkten is bijzonder vervelend.
Tijdens de gemeenteraad van maart
vielen een aantal stukken mooi samen.
Begin januari maakte IVM bekend dat de
leverancier van de PMD-zakken de bons
had gekregen wegens de gebrekkige
kwaliteit van de zakken.

Toen ik al de informatie bij elkaar legde
leek het me dan ook logisch dat wij als
gemeente beter een andere keuze zouden maken dan opnieuw met PMD te
beginnen. Al te vaak zien we de blauwe
zakken met een rode sticker er op da-

pen voelt om het vuil van een ander op
te ruimen. Te meer omdat het voor veel
mensen toch niet zo duidelijk is wat er
in die PMD-zak mag en niet mag. Botervlootjes bijvoorbeeld. Of folie. Zaken die
in de P+MD-zakken wel kunnen.
In zijn antwoord stelde Schepen
Van Brabandt dat het College na evaluatie de invoering van het P+MD-project in
Lovendegem wel zag zitten. En we kunnen het maar hopen dat IVM
nu eens resoluut kiest voor
wie er betaalt en dat bent u.
Anders dan OVAM die
niks liever doet dan
nieuwe regeltjes op
te stellen willen wij
dat u waar krijgt voor
uw geld. In plaats van
telkens een minnetje te zetten achter
de dienstverlening
en enkel een plusje
bij de prijzen willen
wij voor u een grote
plus bij de dienstverlening. En daar
blijf ik over waken in de
gemeenteraad.

Verant. Uitgever: Geert Neirynck, Molendreef 37, 9920 Lovendegem

Tot horens,
Begin maart bleek
uit cijfers van de milieudienst dat het
sluikstorten in Lovendegem tussen 2005
– toen ik er al eens een vraag over stelde

genlang staan of rondslingeren. Het is
immers logisch dat niemand zich geroe-
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Telex

Turteltaks

De Vlaamse Regering heeft heel wat centen vijl om de gemeentefusies te bevorderen. Toch opvallend hoe die regering
toch maar de gemeenten pluimt. Of het
nu gaat over de subsidies voor jeugden cultuurbeleid, of het nu gaat om de
gesco’s en of het nu gaat over energie. De
Turteltaks dus.
Lovendegem krijgt een extra rekening
van 15.000 EUR. Dat blijkt toch uit een
schriftelijke vraag van Geert Neirynck.

Openingsuren

Sinds 4 mei 2015 zijn er andere
openingsuren
van
het
gemeentehuis:
één
zaterdagvoormiddag
is
Dienst
Bevolking nog open en op dinsdagavond
kan die dienst en met een afspraak
de andere diensten bezocht worden tot
19:00.
Na een jaar leek het onze fractie dat
dit allesbehalve doorgedrongen was
tot de bevolking. En dat werd beaamd
door de burgemeester die de gewijzigde openingsuren nog eens onder de
aandacht ging brengen.
Kwestie van de zaken te blijven
opvolgen...

Mobieltjes

Website niet geschikt voor mobieltjes
Uit het antwoord op een schriftelijke
vraag van onze fractie blijkt dat de website van de gemeente in 2014 is getest
voor smartphones en ongeschikt bleek.
In 2016 is dat euvel nog steeds niet verholpen. Beetje meegaan met de tijd zou
toch wel mogen?

Agenda’s

De agenda’s van de gemeenteraad kunnen stilaan naar het Guinness Book of
Records. Zo had de zitting van maart
een agenda van 5 punten die 15
minuten vroeg. Met de 4 vragen van
Geert Neirynck kwam daar nog eens
45 minuten bij. Maar enkele van die
vragen had het College perfect zelf kunnen
agenderen. Kwestie van willen?

Uit

de

Gemeenteraad

Sluikstorten

op een antwoord. In de meeste gevallen
is dat ook wel het geval.

In het hoofdartikel kan u al lezen dat
het aantal sluikstorten de laatste jaren
spectaculair is gestegen. Als Project L&V
keuren wij sluikstorten uiteraard af.

Maar als bijvraag bij de inbraken hadden
we ook eens gekeken naar de aandacht
in ‘Lovendegem Info’ voor de politiewerking en moesten we vaststellen dat dit in
de voorbije 10 jaar toch maar pover was
en vroegen we een aparte én herkenbare
politierubriek.

Het College overweegt dan ook op de
piekplaatsen camerabewaking in te voeren. Dat moet de pakkans gevoelig verhogen en zou ook duidelijk moeten maken
van waar het afval komt. Het is immers
geen geheim dat in Gent het sluikstorten
een plaag is die in een aantal gevallen
zonder schaamte gebeurt.

Wist burgemeester De Wispelaere dan
toch niet te zeggen dat dit recent was
beslist. Kijk, ‘Great minds think alike’ zou
geen blijk van bescheidenheid zijn…

Opvallend was wel dat Groen zich afvroeg
of die camera’s wel nodig waren qua
kostprijs. Toch maar een rare vraag vanuit
die hoek.

RUP
Recreatiepool

Camera’s bis

Tijdens de gemeenteraad van februari
werd de ruil van gemeentelijke gronden voor de gronden voor het RUP
Recreatiepool besproken.

Na de inbrakengolf van
2011 met 75
inbraken of
pogingen
stelde Geert
Neirynck
voor om met
synthetisch DNA de
waardevolle
bezitt i n ge n
ongemerkt
te
tekenen. Het voorstel verdween evenwel
in de Lowazone. Als tegenvoorstel stelde
korpschef Geeraert voor om camera’s
te plaatsen met nummerplaatherkenning
aan de E40 en de N9. We spreken 2012.
Met de cijfers van 2015 in de hand (waar
Lovendegem een ‘normaal’ jaar had van
35 inbraken of pogingen) besliste het
College van Nevele om camera’s aan te
kopen. Reden genoeg om terug te komen
op de beloften van 2012.
Burgemeester De Wispelaere moest
alvast toegeven dat er niet echt naar
gekeken was maar dat met de moderne
techniek en de lagere kostprijs het te
overwegen waard was. Als Project L&V
gaan wij er van uit dat nu Nevele de stap
heeft gezet Lovendegem mee gaat in dit
verhaal.

Politie bis
Wij publiceren onze vragen op voorhand.
Dat maakt dat ook het College weet wat
wij gaan vragen en we rekenen dan ook

CD&V, Open VLD en Project L&V keurden
dit goed. N-VA en Groen keurden dit af.
Als Project L&V hebben we dit project
altijd goedgekeurd. Het Lovendegemse
sportcomplex is stilaan compleet verouderd en beantwoordt steeds minder aan
de vraag van de inwoners. Daarenboven
kunnen de aanwezige sporten bijna het
wit in elkaars ogen bekijken gezien het
gebrek aan ruimte. Andere sporten moeten subsidies krijgen om elders te gaan
trainen.
Maar wij verwachten ook dat aan de
behoeftenstudie die indertijd als argument diende om de onteigening te motiveren ook gebruikt wordt in de opmaak
van het Masterplan. Uit de toespraak
van de burgemeester bij de opening
van de vernieuwde installaties van TC
Lovendegem werd duidelijk dat het college van de sportclubs een inhoudelijke
inbreng verwacht.
Die club en de voetbalploegen hebben
de voorbije jaren zelf initiatief genomen
om de infrastructuur te vernieuwen. Er
kwam zelfs een aparte
VZW om kunstgras
te introduceren.
Het is nu aan het
gemeentebestuur
om de sport een
moderne plaats te
geven.

Peter van Arnhem
Bestuurslid

Project Actief
Hutsepotmiddag
Op zondag 21 december ging onze
hutsepotmiddag door. Zo’n 90 eters
konden genieten van deze oude Vlaamse
specialiteit. De liefhebbers konden zich te
goed doen aan varkenspootjes.

bewust voor het lokale project.
Als Project L&V weten we dat we met
Peter een enthousiaste en gedreven werker hebben en wij heten hem dan ook
hartelijk welkom.

Nieuwjaarsreceptie: nieuw
bestuurslid
Fusies
De discussie over de gemeentefusies is
volop bezig. In de politiek althans. De
Vlaamse Regering zou het liefst naar
gemeenten gaan van 25.000 inwoners en
zwaait met een enorme schuldverlichting
bij de fusies.
Het heeft lang geduurd maar ook in het
Meetjesland loopt de discussie. Zo keek
Pieter De Crem al met interesse naar
Knesselare en staat de Lili Marleen van
het Meetjesland, Eeklo, te wuiven naar
de buren.
En net dat deed vragen rijzen. Bij het
uiteenvallen van de Lowazone zou
Lovendegem wel eens alleen kunnen
komen te staan en zou de suggestie
van VIVES, dat Lovendegem al bij Gent
voegde, wel eens bewaarheid kunnen
worden. Project L&V kiest voor bestuur
op mensenmaat. Op uw maat.
Uit het antwoord van burgemeester
De Wispelaere blijkt dat er in eerste
fase gekeken wordt naar Zomergem en
Waarschoot. Hij herhaalde die uitspraken
overigens in ‘De Streekkrant’ van 14 april.
Het was ook interessant om de andere
partijen te horen. Bij Open VLD vond men
dat er duidelijke criteria moesten komen.
Niet te vergeten dat die partij pleit voor
grotere steden. Bij Groen wou men de
opinie van de inwoners wel eens horen.
Enkel bij N-VA wou men al aan gesprekken voor een fusie beginnen. Bij SP.a
bleef het stil.
Als Project L&V wilden we eens weten
waar politiek Lovendegem staat in deze
discussie en dat is meteen duidelijk. Nu
nog de Vlaamse Regering die eens echt
duidelijkheid geeft zou leuk zijn te meer
omdat partijen als SP.a en N-VA nu al
openlijk pleiten voor gedwongen fusies.
En enkel CD&V beweegt – in hun geval
– hemel en aarde om geen slachting te
krijgen in het eigen politieke personeel…

Met Peter Geirnaert verwelkomt
Project L&V een bestuurslid dat zeer
nauw is betrokken bij veel organisaties
in het Lovendegemse verenigingsleven.
Peter kwam in 2012 op voor Open
VLD in Lovendegem maar kiest nu zeer

Kalender
11 juli, Vlaamse
Feestdag!
Op 11 juli vieren we het Feest van de
Nederlandstalige Gemeenschap. Zoals de
voorbije jaren zullen op die dag mili
tanten van Project L&V op zoek gaan
naar de bevlaggers om ze een presentje
te overhandigen.
Wie nog géén vlag heeft kan er eentje
gratis bestellen via info@projectlv.be. Ze
wordt u aan huis gebracht.

Jaarmarkt
Op vrijdag 12 augustus zal ‘Project L&V’
met de gebruikelijke stand aanwezig zijn
op de jaarmarkt. Tussen 09.00 en 12.00
kan u bij ons terecht voor de klassieke
maatjes met jenever, wijn of een stevig
Vlaams biertje.

Ons steunen?
Project L&V verkoopt geen lidkaarten.
En dat zorgt er voor dat wie met ons
wil samenwerken ongebonden kan kiezen. Uiteraard kost koken geld. Om die
reden organiseren we sinds enkele jaren
een verkoop van steunkaarten met tombola. U kan die krijgen bij onze bestuursleden!

BESTUUR
Geert Neirynck

Functie: Secretaris
Molendreef 37
9920 Lovendegem
info@projectlv.be
M. 0475556788
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zondag 26 juni, 11.30

Edwin Verbeke

Café Family
Kasteeldreef 14

Functie: Penningmeester
Bierstal 31
9920 Lovendegem

Aperitief aangeboden door het bestuur
Ribbetjes of een halve kip (voor de kinderen kipfilet)

Brigitte De Gryse

Functie: Bestuurslid
Basketballstraat 30
9920 Lovendegem

Voor volwassenen: 15 EUR
Voor kinderen tot 12 jaar: 7 EUR

Peter van Arnhem

Vanaf 14.00: Gezellige bingonamiddag met mooie prijzen

Functie: Bestuurslid
Larestraat 35
9920 Lovendegem

Inschrijven bij de bestuursleden, bij Café Sport en Café Family of door storting van het bedrag op rekeningnummer BE25 8904 1410 7882 met vermelding van het aantal deelnemers en keuze menu.

Sven De Paepe

Functie: bestuurslid
Binnenslag 55B
9920 Lovendegem

André Morel

Functie: bestuurslid
Schachterijstraat 1/2
9920 Lovendegem

Peter Geirnaert

Functie: bestuurslid
Kasteeldreef 79/5
9920 Lovendegem

GEÏNTERESSEERD?
Project L&V is een lokale onafhankelijke
politieke formatie. Wij leven niet van
subsidies maar wel van de inzet van onze
bestuursleden.
Wie interesse heeft om mee te werken
kan contact opnemen met de bestuursleden.
Wil u een steuntje geven en ons helpen
deze infokrant te verspreiden?
Een vrije gift op rekeningnummer BE25
8904 1410 7882 is altijd welkom!

Elektronische nieuwsbrief
Project L&V heeft ook een eigen nieuwsbrief die op geregelde tijstippen verstuurd wordt.
Wie interesse heeft kan die aanvragen
door een mailtje te sturen naar
nieuwsbrief@projectlv.be
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden
uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te
treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat
u geen verder contact wenst via info@projectlv.be of
via adres Molendreef 37 in 9920 Lovendegem.

