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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 8 januari.

Renovatie Hemelrijkkapel (p.3)Veilig fietspad voor Baron de Gieylaan (p.3)

Onlangs keurde de gemeenteraad een update van het actieprogramma voor sociale 
woningen goed. Een locatie die daarin niet werd opgenomen is de open ruimte aan 
de Sportwegel. Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrumbocht’ kunnen daar 
nochtans acht sociale woningen en twaalf starterswoningen gebouwd worden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Kristof Agache: “We willen daarmee 
een signaal geven dat er deze legislatuur niet zal worden gebouwd op de gronden aan de 
Sportwegel. De open ruimte is van grote waarde voor onze jeugdverenigingen.” N-VA 
De Pinte sprak zich in het verleden ook al uit tegen een mogelijke bebouwing op het 
oude voetbalplein aan de Sportwegel.

Beste inwoner

We hebben het niet getroffen het  
afgelopen jaar. Ons leven in 2020 was 
niet zoals voorheen. Velen hadden 
niet alleen financiële problemen, ook 
emotioneel was het soms hard. Maar we 
mogen niet stilstaan bij de ellende, we 
kenden ook positieve initiatieven vanuit 
verschillende hoeken. Solidariteit was 
geen banaal woord in onze gemeente, 
maar een echt werkwoord.

Leren uit het verleden
Het is belangrijk om lessen te trekken  
uit het verleden en te blijven hameren  
op sociaal contact. Ook in 2021 moeten 
we onze verenigingen koesteren en de 
talrijke vrijwilligers blijven steunen.  
Vergeet onze middenstanders niet en 
help hen een brug te slaan naar betere 
tijden door lokaal te kopen.

Blijf elkaar steunen
Ook de zorgverleners hebben bergen 
werk verzet in de strijd tegen het corona- 
virus, waarvoor onze welgemeende 
dank. Blijf elkaar steunen, op zoveel 
mogelijk vlakken. Vergeet in goede tijden 
niet wat we voor elkaar betekenden in 
mindere tijden. Zo creëren we samen 
een hechte band in onze gemeente.
Laten we voluit gaan voor een voortref-
felijk 2021. Samen met N-VA-mandata-
rissen Kristof, Benedikte, Leen, Greet en 
onze voltallige bestuursploeg bouwen 
we aan onze toekomst en die van onze 
kinderen. Op een sterk, gezond en veilig 
jaar!

René Steyaert
Voorzitter

Behoud open 
ruimte Sportwegel

 Schepen van Ruimtelijke Ordening 
Kristof Agache aan de Sportwegel.

Nieuwe fietsenstallingen centrum en stationsbuurt
In het centrum van De Pinte werden op vijf locaties extra fietsenstallingen gezet. De ge-
meente kreeg daarvoor subsidies via het Vlaams project ‘Toolbox Duurzame Mobiliteit’.

Schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck: 
“Je kan de fietsbeugels op vijf verschillende 
locaties terugvinden in onze twee centrumstra-
ten. Zo staan er drie stallingen in de Baron de 
Gieylaan en twee in de Pintestraat. Op de hoek 
van de Pintestraat en de Groenstraat zijn de gele 
beugels ter hoogte van het zebrapad weggeno-
men en vervangen door nieuwe, meer prakti-
sche exemplaren.” Intussen zijn ook de nieuwe 
stallingen aan het station klaar, zowel aan de 
Florastraat als de Stationsstraat zijn er etagestal-
lingen ingericht. Aan de Florastraat is er nu ook 
een directe toegang tot spoor 4.

 Schepen van Mobiliteit Benedikte 
Demunck aan het station.
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De Pinte krijgt eigen 
KMO-zone
Eind 2019 verkocht het stadsontwikkelingsbedrijf van 
de Stad Gent een terrein van 6,5 hectare, gelegen tussen 
de E17 en de Heirweg aan een privé-ontwikkelaar. 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Functionele Cluster’ 
bestemde de gronden in 2010 voor de ontwikkeling van 
een lokaal bedrijventerrein. 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache: 
“Een aantal lokale, zonevreemde bedrijven krijgen zo de 
kans om zich daar te herlokaliseren, maar daarnaast is 
er ook ruimte voor startende ondernemingen. Als lokaal 
bestuur hebben we de projectontwikkelaar dan ook 
gevraagd om de interesse van lokale bedrijven met de 
nodige prioriteit te behandelen.” 

Zo krijgt De Pinte met dit nieuw dynamisch  
sociaal-economisch weefsel een eigen KMO-zone,  
op maat van onze gemeente.

Kristof Agache
Schepen

Extra ondersteuning  
voor verenigingen
De Vlaamse overheid stelt bijna 124.000 euro ter  
beschikking voor onze sport-, jeugd- en cultuurver-
enigingen. Op die manier krijgen ze een extra duwtje 
in de rug bij de heropstart van hun werking in 2021.

Schepen van Sport Kristof Agache: “Heel wat vereni-
gingen zagen door de coronacrisis een groot deel van 
hun inkomsten wegvallen. Velen dienden noodgedwon-
gen hun opbrengstactiviteiten te annuleren. Om die 
verliezen deels te compenseren, verhoogde het gemeen-
tebestuur de normale werkingssubsidies voor sport, 
jeugd en cultuur in 2020 met 30 procent. En in 2021 met 
20 procent. Verder is er ook nog een relanceplan en een 
noodfonds voor het lokale verenigingsleven. Want zij 
vormen het sociale weefsel van onze mooie gemeente.” 

Een deel van het budget zal gebruikt worden voor een 
betere uitrusting van de gemeentelijke uitleendienst.

Kristof Agache
Schepen, bevoegd voor Financiën 
en Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Omgevingsvergunning, Wonen, 
Onroerend Erfgoed, Sport en 
Informatica
Stijn Streuvelslaan 13 - De Pinte
Kristof.agache@depinte.be 
09/321 08 65

Benedikte Demunck
Schepen, bevoegd voor Verkeer 
en Mobiliteit, Personeel,  
Onderwijs en Levenslang Leren, 
Dierenwelzijn, Intergemeentelijke 
Samenwerking
Hageland 1 - De Pinte
Benedikte.demunck@depinte.be
0497/17 13 60

Leen Gryffroy
Gemeenteraadslid,  
politieraadslid
Blijpoel 17 - Zevergem
Leen.gryffroy@depinte.be
0471/78 17 32

Greet VanDen Berghe
Lid Bijzonder Comité  
Sociale Dienst
Moerkensheide 53 - De Pinte
Greet.vandenberghe@
depinte.be 
0496/50 06 24

Op onze mandatarissen kan u rekenen!

Geef het juiste antwoord op onze ‘Pinte Quiz’-vragen en win een 9840-bon!

1   Een oud-wielrenner uit De Pinte, 
Henri De Wolf, won in 1962 een klas-
sieker. Welke?

A. Luik-Bastenaken-Luik
B. De Brabantse Pijl
C. De Waalse Pijl
D. Amstel Gold Race

2   In Zevergem-dorp ligt een speciale 
steen. Wat was de functie van die 
steen?

A. Schandpaal
B. Roepsteen
C. Aalput van de kerk
D. Vergeetput

3   De Pinte heeft zijn eigen biertje ‘De 
Pintenaer’. Waar wordt die goden-
drank gebrouwen?

A. Brouwerij Huyghe in Melle
B. Contreras in Gavere
C. De Sater in Nazareth
D. Gruut in Gent

De antwoorden kunnen ingediend worden voor 28 februari 2020 via depinte@n-va.be. De eerste tien juiste antwoorden ontvangen een 

9840-bon ter waarde van tien euro.
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Woonzorgcentrum Scheldevelde:  
stand van zaken
Hoe ver staat het met de bouw van het nieuw woonzorgcentrum?  
De financiering ervan blijft een pijnpunt. Daardoor gaat het dossier 
al verschillende legislaturen mee.

Schepen van Financiën Kristof 
Agache: “Het lokaal bestuur 
baat tot op heden zelf het WZC 
Scheldevelde uit. Jaarlijks is er een 
exploitatieverlies van meerdere  
honderdduizenden euro’s dat 
wordt bijgepast. Daardoor is het 
voor de gemeente De Pinte in deze 
context financieel niet haalbaar 
om zelf in te staan voor de bouw 
en de financiering van een nieuw  
woonzorgcentrum.”

“Daarom hebben we eind 2019 
beslist om op zoek te gaan naar 
een externe partner met ervaring 
in zowel exploitatie als de bouw 
van een WZC. We zijn volop in 
onderhandeling met een aantal 
potentiële kandidaten. De huidige 
coronacontext maakt de situatie er 
uiteraard niet makkelijker op. We 
blijven achter de schermen hard 
verder werken. Eens het financiële 
plaatje klopt, kan het dossier zeker 
in een stroomversnelling komen.”

Veilig fietspad voor Baron de Gieylaan 
De gemeente De Pinte en de Stad Gent hebben beslist om de riolering te vernieuwen en een veilig fietspad aan te leggen van het 
rondpunt Kortrijksesteenweg “Drie Sleutels” tot aan de Keistraat. 

“Het Parkbos als trekpleister zal in de toekomst nog meer  
recreatief verkeer naar de site lokken”, zegt schepen van Mobiliteit 
Benedikte Demunck. “Dat creëert nu op bepaalde plaatsen,  
zoals in de Baron de Gieylaan, conflicten tussen wandelaars 
en het gemotoriseerd verkeer. Ook in de Klossestraat kruisen 
fietsers, wandelaars en ruiters elkaar. De nieuwe fietsroute 
tussen De Pinte en Gent zal een hele verbetering zijn op vlak van 
verkeersveiligheid.”

Dubbelrichtingsfietspad

Er komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in de Gieylaan 
van de Klossestraat tot de Keistraat. Het bestaande fietspad 
op grondgebied De Pinte wordt een voetpad. Om enerzijds de 
voetgangers en fietsers aan de oversteken te beschermen, en 
ruiters en mountainbikers anderzijds, komen er middengeleiders 
met groen en een bajonetdoorsteek. Rijbaankussens zullen als 
bijkomende verkeersremmer dienen. 
 
Aan de oversteken voor voetgangers komen er zebrapaden en 
blindengeleiding. Ter hoogte van het kruispunt met de  

Duiverstraat en Klossestraat komt een roderemlicht als extra 
snelheidsremmende maatregel. De start van de werken is  
gepland in het najaar van 2022.

Renovatie Hemelrijkkapel
In 1851 werd aan een veldweg tussen de Beukendreef 
en de Snijafdreef een kapel gebouwd als dank voor 
het beëindigen van de cholera-epidemie van 1849. 
Een recente inspectie van Monumentenwacht  
bevestigde de noodzaak voor een grondige renovatie.

De gemeente sloot 
een samenwerkings-
overeenkomst af met 
eigenaar Agentschap 
Natuur en Bos. De 
Pinte zal de renovatie 
in handen zal nemen, 
terwijl het agentschap 
zal instaan voor de 
financiering van  
ongeveer 60.000 euro. 
Na de renovatie zal de 
gemeente het beheer 
van de kapel overnemen. 

Schepen van Onroerend Erfgoed Kristof Agache: “De 
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Hemelrijk kreeg in 
2009 de aanduiding als bouwkundig erfgoed. Sinds 
1974 was ze al onderdeel van beschermd cultuur- 
historisch landschap Kasteel Scheldevelde met het park 
en de Zeven Dreven. De kapel heeft een belangrijke  
historische, recreatieve en landschappelijke waarde 
voor het Parkbos. Ze vormt tot op vandaag een idyllische 
plaats van rust en stilte.”

 Een impressie van de nieuwe situatie. ©Stad Gent
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro per jaar voor de gascentrales. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. 
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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