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DE PINTE-ZEVERGEM

Vertrouwen in mensen, vertrouwen in De Pinte-Zevergem
De speerpunten van de N-VA blijven 
ook in 2017 gehandhaafd:
 Een duurzame en leefbare gemeente
 Een veilige gemeente
 Geen verhoging van de belastingen
 Inzetten op mensen 

In 2016 zijn we vooral de dialoog 
aangegaan met onze inwoners. 
De informatieavonden met onze 
adviesraden over het mobiliteitsplan, 
de buurtinformatienetwerken en de 
belangrijke verkavelingsplannen waren een 
succes. 

Het doet deugd dat er zoveel 
maatschappelijke inzet bestaat bij onze 
inwoners. Nu moeten we wat u hebt 
aangereikt, samen uitwerken. En daar 
zullen we u opnieuw bij betrekken, zoals 
we dat op 30 november in het OCP deden 
met het mobiliteitsplan. 

De N-VA blijft ook bij haar standpunt 
dat extra investeringen niet mogen 
leiden tot extra belastingen. Integendeel, 
met een efficiëntere en minder dure 
overheid willen wij de mensen belonen 
die bijdragen. Dit vergt meer moed en 
wilskracht dan simpelweg de belastingen 
verhogen. 

Tijdens 2017-2018 zullen er keuzes moeten 
gemaakt worden. Wij gaan voor een 
daadkrachtig en financieel verantwoord 
beleid ten dienste van de bevolking en niet 
voor onbetaalbare prestigeprojecten. 

Ons doel: lagere lasten, maar een betere 
dienstverlening. Ik denk dan aan een 
wekelijkse ophaling van het huisvuil 
tijdens de zomer, klantvriendelijkere 
openingstijden van de loketten, een 
verhoogd veiligheidsgevoel met camera’s en 
een goed beheer van de openbare ruimten 
(wegen, sportinfrastructuur, begraafplaats, 
bibliotheek, school en naschoolse opvang 
en OCMW). 

De N-VA blijft vechten tegen verdere 
verstedelijking;  het groene karakter en de 
dorpse uitstraling van De Pinte-Zevergem 
moeten blijven! 

N-VA De Pinte zal u onder andere via onze 
website www.n-va.be/depinte op de hoogte 
houden van actuele zaken. 

Met ‘Vertrouwen in mensen, vertrouwen 
in De Pinte-Zevergem’, wens ik u alleen het 
goede toe in 2017!

Alexander Vanryckeghem
Afdelingsvoorzitter

Gespreksavond

Theo Francken
16 februari 

2017
Gespreksavond 

Toegang is gratis en  

iedereen is welkom. 

 De N-VA bedankt iedereen voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar binnen en buiten  
onze gemeente!

Alexander Vanryckeghem (afdelingsvoorzitter De Pinte-Zevergem) met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA De Pinte-Zevergem 
wenst iedereen een  
fantastisch 2017!
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Nuttige inspraak-
vergadering mobiliteit
Een interessante en druk bijgewoonde inspraak- 
vergadering was het op 30 november in het 
OCP over de verdere invulling van het nieuwe 
mobiliteitsplan. De deelnemers werkten rond vijf 
thema’s, aangereikt door de externe consultant, 
die de gemeente begeleidt en goedgekeurd door 
het bestuur. 

De thema’s: een veilige en aangename dorpskern, de 
uitbouw van de stationsomgeving, de fietsroutes, de 
ontsluiting van het Parkbos en de snelheden. Iedereen kon 
vragen stellen, suggesties doen en ideeën spuien. Schepen 
van Mobiliteit Annemie Nijs: “Al het verzamelde materiaal 
wordt nu verwerkt, gewikt en gewogen om tot een voldragen 
beleidsvisie te komen. Het is geen evidente oefening, maar 
we gaan ervoor!”

Verhuis recyclagepark naar 
Heirweg
Vanaf 2020 vervalt de milieuvergunning van het 
recyclagepark op de sportsite Moerkensheide. De 
gemeente kon ofwel het park aanpassen of het park 
verhuizen naar de Heirweg.
De huidige site van het containerpark is ingekleurd als recreatiezone 
voor openluchtsport. De activiteit van een containerpark hoort dus 
beter thuis op een lokaal bedrijventerrein dan op een sportcomplex.  
Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om het park naar de 
voorziene bedrijfszone aan de Heirweg te verhuizen. In een latere 
fase zal de Heirweg ook plaats bieden aan een gemeentelijke loods. 

“De  volgende stappen zijn het aanstellen van een studiebureau, voor 
de inrichting van het park met wegenis. Verder onderzoeken we ook 
of we door middel van PPS structuur, ook de exploitatie of inrichting 
van het recyclagepark kunnen organiseren,” zegt schepen van Milieu 
Benedikte Demunck.

Gespreksavonden bibliotheek 
vallen in de smaak
De gespreksavonden georganiseerd door de bibliotheek zijn meer 
en meer een succes. Een vol OCP luisterde geboeid naar danser, 
schrijver en opiniemaker Ish Ait Out. 

Een voorbeeld van een in Vlaanderen perfect geïntegreerde artistieke 
duizendpoot: een succesverhaal van ‘rechten en plichten’. Net voor de 
Amerikaanse verkiezingen was oud-hoofdredacteur van VRT-nieuws, Bjorn 
Soenens, te gast in de bib zelf. Soenens is ook Amerikawatcher en vertelde over 
het systeem tout court, over Obamacare en de banden met Europa en de rest van 
de wereld. 

Opvallend, ook een notoir kenner van de Amerikaanse samenleving had de 
overwinning van Trump niet meteen voorspeld. “De gespreksavonden die er de 
komende maanden aankomen, vindt u in het uitblaadje van de gemeente. De bib 
moet op dit elan doorgaan: zij is een culturele factor van betekenis geworden in 
onze gemeente”, zegt schepen van Cultuur Annemie Nijs.

‘Week van het 
Wereldburgerschap’ 
een succes
De N-VA stelt vast dat De Pinte haar 
naam als faire gemeente eer aan doet.  
In oktober namen de zesde leerjaren van 
alle basisscholen deel aan de Week van 
het Wereldburgerschap. Per slot van  
rekening worden onze kinderen niet 
louter meer onder de kerktoren groot- 
gebracht. Om hen op te roepen tot  
sociale bewogenheid in een geglobali-
seerde wereld zijn een aantal activiteiten 
in het leven geroepen: een theaterstuk 
over sociale bescherming (heel leuk 
gebracht), individuele workshops door 
Djapo voor eerlijke handel (leerrijk) 
en een picknick met zang en dans (het 
11.11.11-lied ‘Santé’). Schepen Jeanine 
Maes: “Ik ben de gemeentelijke raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking en de 
11.11.11-groep dankbaar voor hun steun. 
Zonder hen hadden we dit alles niet 
kunnen verwezenlijken.”



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/depinte

Polyvalent gebruik 
jeugdhuis
De N-VA wil verder inzetten op een 
polyvalent gebruik van gemeen-
telijke gebouwen. Veel gebouwen 
staan deels leeg omdat ze voor een 
bepaalde doelgroep bestemd zijn. 

Zo ook het jeugdhuis, dat ooit als school-
gebouw dienst deed, en waar vroeger ook 
de consultaties van K&G doorgingen. De 
gemeente wil het gebouw renoveren, zodat 
jong en oud er terecht kunnen voor acti-
viteiten. Schepen van culltuur en erfgoed 
Annemie Nijs: “We willen grotendeels 
de originele structuur van het gebouw in 
ere herstellen. Het gebouw staat op onze 
erfgoedlijst en we willen polyvalent gebruik 
mogelijk maken.”

Nieuw woonzorgcentrum:  
enkel via PPS!
De Pinte is toe aan een nieuw Woonzorgcentrum (WZC) 
om optimale zorg aan te bieden. De OCMW-raad liet een 
architectenbureau plannen uittekenen voor 64 kamers, een 
dagverzorgingscentrum en een seniorenrestaurant. 

De inkomsten zouden deels 
gegenereerd worden uit 
de verkoop of verhuur van 
76 assistentiewoningen: 
flats waar bejaarden 
zelfstandig kunnen wonen, 
met ontmoetingsruimtes, 
zorgverleners en warme 
maaltijden. 

Raadsleden Lieve Strybos 
en Hans Vlieghe: “Wij 
twijfelden of er genoeg 
vraag is naar assistentiewoningen en of er dus genoeg inkomsten zullen 
zijn. Vandaar dat wij opteren voor een PPS-constructie: publiek/private 
samenwerking.” De private partner zou de bouwplannen uitvoeren. Gemeente 
en OCMW zouden instaan voor de uitbating en de zorg voor de bewoners 
van de assistentiewoningen. Bij verkoop blijven de gronden via een recht van 
opstal eigendom van het OCMW: er wordt dus niet geraakt aan het bestaande 
patrimonium. De uitbating van het WZC kost nu 150 000 euro per jaar. 
Hetzelfde budget kan besteed worden aan de zorgcomponent en de uitbating 
van het WZC, het dagcentrum en het seniorenrestaurant. De private partner 
beheert de infrastructuur. Strybos en Vlieghe: “Dus weinig financieel risico 
voor de gemeente en de inwoners. De N-VA hoopt dat dit project door de vier 
politieke partijen wordt ondersteund.”

Mini-Deltawerken 
beschermen tegen hoge 
waterstanden 
Het grensgebied tussen De Pinte en Sint-Martens-
Latem is overstromingsgevoelig. Om de terugvloei 
uit de Leie bij hoge waterstand te beperken, 
plaatsten de provincie en Waterwegen & Zeekanaal 
een afsluitconstructie en een pompgemaal bij de 
monding van de Rosdambeek, ter waarde van 2 
miljoen euro. De werken zijn recent voorgesteld aan 
de buurtbewoners. 

Provincieraadslid Marlies Deconinck: “De constructie 
bestaat uit een metalen tussenschot op de bodem van de 
Rosdambeek, dat omhoog gaat als ‘tijdelijke dam’ zodra het 
water in de Leie dreigt terug te vloeien in de Rosdambeek. 
Wanneer het tussenschot omhoog staat, wordt het water van de 
Rosdambeek via vier elektrisch aangedreven pompen in de Leie 
overgepompt.” 

De provincie zal ook een kwaliteitsmeting van het 
oppervlaktewater bestellen. De werking van het pompgemaal 
wordt daarin meegenomen. 

 Provincieraadslid Marlies Deconinck bij de monding van de  
Rosdambeek waar recent een pompgemaal geplaatst werd.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


