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N-VA stroopt mouwen ook in 2016 op!
EÉN GEMEENTE, TWEE KERNEN

Elke dorpskern verdient passende aandacht. Het groene 
karakter en de authentieke uitstraling van Zevergem speelt, 
samen met de troeven van De Pinte, een belangrijke rol in 
het evenwicht tussen wonen, werken en ontspanning.  De 
N-VA zal waakzaam blijven voor verdere verstedelijking.

Uw stem werd via adviesraden, infoavonden en inspraak-
campagnes (Mobiliteitsplan) gehoord.  Het bestuur doet 
wat het beloofde: inspraak vóór de realisatie van plannen, 
niet erna. 

EEN DUURZAME EN LEEFBARE GEMEENTE
Zorg dragen voor wat we overdragen aan volgende 
generaties is geen exclusief ‘links’ of ‘progressief’ thema. 
De N-VA is sterk begaan met het milieu en onze leef-
omgeving. Heel wat inwoners liggen letterlijk en figuur-
lijk wakker van geluidshinder. Mede onder impuls van 
de N-VA worden er nu voor het eerst concrete stappen 
gezet om geluidsschermen te voorzien. Zelfs in budgettair 
moeilijke tijden moeten we die keuzes durven maken. 

EEN VEILIGE GEMEENTE
De belangrijke verkeersassen zijn een logistiek voordeel. 
Helaas ook voor mensen met minder goede bedoelingen, 
zoals rondtrekkende inbrekers. Daarom steunt de N-VA 
al lang buurtinformatienetwerken. Ook plaatst de ge-
meente binnenkort camera’s aan de belangrijkste invals-
wegen. Op die manier kunnen we verdachte voertuigen 
sneller en beter vatten, in het belang van een veilige 
gemeente.

GEMEENTEBELASTINGEN 
STIJGEN NIET

Hoewel we eigenlijk 
liever een belasting-
verlaging zouden zien, 
is het in budgettaire 
moeilijke tijden al een 
hele prestatie om ze 
stabiel te houden.  
Dat doen we door 
zelf het goede 
voorbeeld te geven 
en doordacht om te 
gaan met gemeen-
schapsgeld. Ook 
investeringen wegen 
we zorgvuldig af: 
geen nieuwe prestigeprojecten dus waarvan de factuur 
wordt doorgeschoven naar de toekomst. 

VROUWEN BOVEN BIJ N-VA DE PINTE-ZEVERGEM
Sinds januari telt onze partij drie vrouwelijke  
schepenen. Daardoor bestaat het schepencollege voortaan 
uit maar liefst vijf vrouwen: een absolute primeur voor 
onze gemeente.  Voor de N-VA zijn ‘gelijke kansen’ geen 
holle woorden. Verder in dit blad stellen de vrouwelijke 
schepenen zich voor.

Namens het bestuur wens ik jullie van harte een  
vredevol en gezond 2016. Bij de N-VA gaan we niet voor  
WIJ maar voor JULLIE!

DE PINTE-ZEVERGEM
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www.n-va.be/depinte

De N-VA drukt duidelijk haar  
stempel op het beleid in De Pinte.
Alexander Vanryckeghem, voorzitter N-VA  
De Pinte-Zevergem

door Marc Descheemaecker
gevolgd door Lentedrink

Iedereen welkom!

NMBS ontspoord?

15 maart 2016, vanaf 20 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis in De Pinte.



Vrijwilligers gevierd
Op 11 december vond in het OCP voor de 
tweede maal het Vrijwilligersfeest plaats. De 
Prijs voor Sportverdienste ging verdiend naar 
judoca Luc Naessens (foto). Luc won dit jaar een 
bronzen medaille op de Special Olympics in 
Los Angeles. 

Art-I-Choque, onder de creatieve leiding van  
Ann Van Durme, won in de categorie 
Cultuurverdienste. Ann ontwierp onder 
andere de nieuwe kleren van onze reuzen. Als 
Anonieme Duizendpoot vielen de vrijwilligers 
van de bibliotheek in de prijzen. De Prijs voor 
Jeugdverdienste ging naar Sandra De Moor.

De N-VA wenst niet alleen de winnaars maar alle 
vrijwilligers een dikke proficiat! Dankzij hun 
gemotiveerde inzet is De Pinte-Zevergem is een 
warme gemeente. Dat verdient een groot respect.

In 2016 begint de Pintse coalitie (N-VA, Open Vld, 
Ruimte) aan de tweede helft van de legislatuur. 
Tijdens de eerste drie jaren bood de bestuursploeg, 
mede onder impuls van de N-VA, het hoofd aan 
moeilijke budgettaire omstandigheden en erfenissen 
uit vorige bestuursperioden. Als een goede huisvader, 
met de nodige creativiteit en zonder te raken aan 
essentiële investeringen, de dienstverlening of het 
bloeiende verenigingsleven. Aan het begin van de 
laatste drie jaren van de legislatuur voert de N-VA 
twee schepenwissels door.

ANNEMIE NIJS: SCHEPEN VAN MOBILITEIT, COMMUNI-
CATIE, CULTUUR EN ERFGOED
Annemie Nijs nam in januari 2016, zoals eerder al was 
beslist, de sjerp over van Wim Vanbiervliet, die tot  
op heden schepen was voor coalitiepartner Ruimte.  
Ze neemt de bevoegdheden over van aftredend  
N-VA-schepen Ferry Comhair.

Annemie zit sinds de verkiezingen van 2012 in de 
gemeenteraad als N-VA-fractieleider. Je kent haar 
wellicht nog als journalist voor De Tijd, VTM Nieuws 
en het VRT-journaal.  Later presenteerde ze ook Villa 
Politica op Canvas. Daarna zette ze de stap naar de 
politiek als woordvoerder voor diverse politici in de 
Wetstraat. 

JEANINE MAES - DE POORTER: SCHEPEN VAN LAND-
BOUW, GELIJKE EN KANSEN EN ONTWIKKELINGS- 
SAMENWERKING.

Door het vertrek van schepen Comhair mag de N-VA 
ook een tweede nieuw schepenambt invullen. Dat 
gaat naar Jeanine Maes - De Poorter. Ook zij zetelt 
in de  gemeenteraad sinds eind 2012. Jeanine is een 
gepensioneerde hoofdverpleegkundige met een 
bijzonder uitgebreid lokaal netwerk. Al jaar en dag 
maakt ze deel uit van verschillende verenigingen en 
staat ze elke dag midden de mensen.

BENEDIKTE DEMUNCK BLIJFT OP POST
Schepen Benedikte Demunck zal naast de 
bevoegdheden die ze nu al invult (Personeel, 
Onderwijs, Buitenschoolse Kinderopvang en 
Gezinsbeleid) ook de bevoegdheid voor Milieu en 
Duurzaamheid ter harte nemen vanaf 2016.

“Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente 
zal een partij maar liefst drie vrouwen in het 
schepencollege afvaardigen”, aldus Schepen Demunck. 
“We hadden al de meeste vrouwelijke kandidaten op 
onze lijst en dat vertaalt zich nu ook in het college. We 
brengen de theorie van een beleid voor gelijke kansen 
dus in de praktijk.” 

“Het is een afscheid met pijn in 
het hart, maar wel de enige juiste 
keuze.” Dat zegt Ferry Comhair, 
die in 2014 woordvoerder werd 
van Johan Van Overtveldt, 
minister van Financiën, en zich 
nu full-time aan die taak zal 
wijden en zijn schepenambt 
doorgeeft.

“Het aanbod om voor een zeer 
vakbekwame minister met een 
belangrijke bevoegdheid te 
gaan werken, kon ik onmogelijk 
afslaan”, verklaart Ferry. “Ik zou 
echter ingrijpen als één van beide 
functies onder de andere zou 
beginnen lijden. Ik zet dus nu een 
stap opzij in het belang van mijn 
job, maar evenzeer in het belang 
van de Pintse samenleving, het 
beleid, onze kiezers én mijn gezin.”

“Ik heb de eer en het genoegen 
gehad om mee vorm te geven 
aan mooie projecten voor de 
gemeenten. Daarbij denk ik aan 
een breed cultureel beleid en de 
zeer succesvolle start van een 
nieuwe mobiliteitsplan. Ik vertrek 
met een gerust gemoed, dankzij de 
nieuwe N-VA-schepenen die hun 
intrede zullen doen.”

Het is ook géén afscheid van de 
gemeentepolitiek voor Ferry. 
Op vraag van het lokale N-VA-
bestuur zal hij met veel plezier het 
voorzitterschap van de fractie in 
de gemeenteraad opnemen. “Ik wil 
op die manier mijn steentje blijven 
bijdragen”, besluit de voormalige 
schepen.

Eerste schepen geeft de 
fakkel door

www.n-va.be/depinte depinte@n-va.be

In november besliste de 
gemeenteraad om geluidsschermen 
te laten plaatsen langs de E17 
in Zevergem, aan Pont Noord/
Molenstraat en Den Beer. De 
samenwerking met het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) is 
inmiddels opgestart.

Onze gemeente ligt dicht bij een 
netwerk van autosnelwegen: dat 
is uiteraard een troef voor vlotte 
verplaatsingen. De keerzijde van die 
medaille is echter de geluidsoverlast 
waarmee heel wat inwoners 
geconfronteerd worden. De N-VA was 
daarom al lang vragende partij voor 
geluidsschermen.  

Mede onder impuls van de N-VA 
maakt het gemeentebestuur daar nu 
werk van. Op de vernoemde locaties 
werden geluidswaarden gemeten 
tussen 70 en 80 decibel. Dat maakt 
dat de gemeente aanspraak kan 
maken op Vlaamse subsidies voor 
geluidsschermen. 

Een geluidsscherm kost meer dan een 
miljoen euro per kilometer. Volgens 
een eerste ruwe schatting zou de 
kostprijs voor de gemeente (voor een 
afstand van 1,8 km) ongeveer 400 000 
euro bedragen. Het gemeentebestuur 
heeft nu beslist om extra middelen 
te voorzien en de gesprekken met de 
Vlaamse administratie op te starten. 

Nog in 2016 zou het project afgetrapt 
moeten worden. Bijkomend kijkt 
de gemeente, in het kader van het 
Parkbos, verder naar alternatieve 
geluidsbuffers, zoals natuurlijke 
geluidsbermen.

In 2015 besteedde de OCMW-raad veel aandacht aan 
onderzoek naar een mogelijk nieuw woonzorgcentrum 
(WZC) op de bestaande site Scheldevelde. De Vlaamse 
overheid keurde de architectonische plannen daarvoor 
al goed.

Het OCMW werkte ook een duidelijk omschreven 
visie op zorg uit. Om de opname in een WZC zo lang 

mogelijk uit te stellen, kiezen we voor aanvullende 
diensten zoals een dagverzorgingscentrum en een 
groter aanbod aan assistentiewoningen. 

Het kostenplaatje moet het OCMW nog maken. Het 
project mag hoe dan ook geen financiële strop voor de 
gemeente worden, want de belastingen mogen zeker 
niet verhogen.

De OCMW-raadsleden,
Lieve en Hans

Geluidsschermen E17 komen eraan!

Nieuws uit de OCMW-Raad

‘De Pinte Onderweg’ is succes
De afgelopen maanden liep de inspraakcampagne voor het 
nieuwe mobiliteitsplan op volle toeren. Onder de noemer 
‘De Pinte Onderweg’ konden alle inwoners suggesties 
aanleveren om de mobiliteit te verbeteren. Sluitstuk van  
de campagne was de interactieve website  
www.depinteonderweg.be. De webpagina bestaat nog 
steeds en wordt in de volgende fases verder aangevuld.

Afscheidnemend schepen 
van Mobiliteit Ferry Comhair: 
“Het doel was échte inspraak 
organiseren, niet enkel 
het gevoel van inspraak. 
We wilden alle inwoners 
actief laten meedenken over 
het mobiliteitsbeleid, want 
iedereen is daarover een 
ervaringsdeskundige. Dankzij 

deze campagne met ludieke acties zijn we daar goed in 
geslaagd. We ontvingen maar liefst 643 suggesties van de 

inwoners.”

De gemeente gaat nu al 
die input verwerken en 
oplossingen uitwerken 
voor de knelpunten. Ook 
daarin worden de inwoners 
betrokken. Aan de hand van 
stellingen en peilingen zullen 
ze mee kunnen beslissen over 
de oplossingen.

Schepen Comhair geeft fakkel door, 
focust op kabinet Financiën

Het lot van vluchtelingen moeten we ons zeker aantrekken. 
Maar we moeten ook rekening houden met de belangen van 
de ontvangende samenleving. 




