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V.U.: ALEXANDER VANRYCKEGHEM, SCHELDEVELDESTRAAT 19, 9840 DE PINTE

DE PINTE-ZEVERGEM

Allen welkom op onze Lentedrink 2018 
Gastspreker minister van Financiën Johan Van Overtveldt geeft 
toelichting bij de financieel economische actualiteit vanuit beleids-
perspectief. De toelichting spoelen we door met onze 
Lentedrink, waar u kunt kennismaken met onze 
mandatarissen en bestuur. We toasten op een 
GELE lentestart.

De fiscale ontvangsten van de overheid gaan de 
goede kant uit. Niet alleen oogt het totaalbedrag 
beter dan begroot, ook een aantal belangrijke 
categorieën presteert beter dan verwacht. “De 
maatregelen van de regering werpen hun vruchten 
af”, zegt een tevreden minister van Financiën  
Johan Van Overtveldt. “
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Gastspreker: minister Johan Van Overtveldt

Woordje van de voorzitter
Goed en zuinig omgaan met ons mooi De Pinte-Zevergem
Het beleid van de N-VA en onze coalitiepartners werpt zijn vruchten af. Onze partij is vastberaden de  
positieve lijn door te trekken in 2018. De N-VA nodigt u daarbij uit om ook uw stem te laten horen.

Aan het begin van de legislatuur nam N-VA De Pinte-Zevergem 
samen met haar coalitiepartners moedige beslissingen om de 
financiën van de gemeente op orde te stellen. Nu de  
begroting voor 2018 is opgesteld, merken we dat ons beleid 
vruchten afwerpt. De balans voor de komende jaren blijft posi-
tief. Wij gaan voluit voor gezonde gemeentelijke financiën. 

Ook in de toekomst wenst de N-VA dit beleid aan te houden:
  Gaten in de gemeentelijke begroting mogen niet gedicht  

worden door een verhoging van de gemeentebelastingen. 
  We moeten eerst kijken waar de gemeente zelf kan besparen.
  Hoe minder de gemeente uitgeeft aan overbodige zaken, hoe 

meer ruimte voor belastingverlaging. Alleen geld voor kern-
taken zoals veiligheid, mobiliteit, verfraaiing, verbetering  
en uitbreiding van onze infrastructuur zoals voetpaden,  
rioleringen, fietspaden, recyclagepark,... 

  Investeren in mensen, niet in stenen.

Zowel in de gemeenteraad als in het OCMW dragen onze man-
datarissen op een kritische maar positieve wijze hun steentje bij 

voor een beter, netter, veiliger en socialer De Pinte-Zevergem. 
Ook dit jaar zullen we dit blijven doen. 

Uw mening telt
Heeft u ideeën of suggesties voor het reilen en zeilen van onze 
gemeente, of hoe u de toekomst van onze gemeente ziet, laat het 
ons dan weten via onze mandatarissen of via mail  
n-va@depinte.be. 

Ook doe ik een warme oproep aan iedereen om lid te worden 
van de N-VA en om uw steentje bij te dragen aan onze werking. 
Ik richt me vooral tot onze jongeren. Want vergeet niet dat de 
politici van nu beslissen over uw toekomst! 

Namens ons bestuur en alle mandatarissen  
wens ik u als (op)nieuwe voorzitter van  
N-VA De Pinte-Zevergem een fantastisch  
2018 toe.

  Alexander Vanryckeghem 
alexander.vanryckeghem@n-va.be
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Proficiat Zeverrock!
Het festival Zeverrock kreeg in december de 
prijs voor cultuurverdienste. Zeverrock is 
een vaste waarde op de festivalkalender. Het 
ging bewust nooit mee in de trend om steeds 
grotere namen op de affiche te plaatsen en dat 
loonde. Ondertussen is Zeverrock één van de 
langst bestaande Vlaamse muziekfestivals.

N-VA-schepen van Cultuur Leen Gryffroy had 
de eer de prijs uit te reiken: “Geen enkel ander 
plaatselijk evenement brengt zoveel inwoners 
van De Pinte en Zevergem bij elkaar.  
Zeverrock zet onze gemeente op de kaart.”

Laadjeauto aan 
Gemeenteplein

Sinds kort staat er een oplaadpaal 
voor auto’s aan het Gemeenteplein. 
“Met de laadpaal promoten we 
duurzame mobiliteit. Minder 
uitstoot van CO2 en fijnstof helpt 
onze milieudoelstellingen te berei-
ken.” legt N-VA-schepen van Milieu 
Benedikte Demunck uit.

Zuinige en veilige verlichting op straat
Het gemeentebestuur stelde een nieuw verlichtingsplan op. De klemtoon ligt op 
zuinig en veilig. De N-VA is tevreden met het plan.

Enkele actiepunten:
  Conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting.
  Meer veiligheid door verhoogde helderheid in tunnels en langs donkere wegen.
  Doof- of dimprogramma’s voorzien op specifieke locaties. Een landelijke weg moet 

bijvoorbeeld anders verlicht worden dan een invalsweg. 

Gemeente- en provincieraadslid Marlies Deconinck is verheugd met het plan:  
“Dit zal de CO2-uitstoot verminderen, de kosten verlagen en is goed voor de algeme-
ne en verkeersveiligheid.”

Centrumbocht 
goedgekeurd
Op de gemeenteraad van november 
2017 werd het project Centrum-
bocht voorlopig goedgekeurd. Het 
plan ligt ter inzage in het gemeen-
tehuis. Eén van de doelstellingen 
is om de stedenbouwkundige 
voorschriften en dichtheid in de 
vijf nog te ontwikkelen projectzo-
nes duidelijk vast te leggen. Ook 
de groene gebieden, parkzones en 
gebouwen met bouwkundig erfgoed 
liggen vast. 

“Zo is het voor iedereen duidelijk 
wat toegelaten is en wordt de hoog-
bouw in het centrum ingedijkt”, 
zegt Leen Gryffroy, die voor de 
N-VA in de bevoegde commissie zit.

Een onbezorgde en tevreden oude dag 
De N-VA staat achter de recente beslissing van de OCMW-raad om het masterplan Woonzorgcentrum in 
zijn huidige vorm niet te aanvaarden. 

De beslissing over het woonzorgcentrum dient weloverwogen en goed 
voorbereid genomen te worden.

“De financiering van zo’n project mag geen molensteen worden rond de 
nek van de Pintse belastingbetaler,” verduidelijken OCMW-raadsleden 
Lieve Strybos en Hans Vlieghe, “Bij de huidige plannen hadden we  
vraagtekens rond de financiële haalbaarheid en de toekomstige  
engagementen.” 

Voor de N-VA moet de overheid zich concentreren op de zorg- en onder-
steuningskosten. De infrastructuur kan door een private partner worden 
gebouwd. Het woonzorgcentrum van de toekomst moet flexibel zijn. De 
gemeenschappelijke ruimten kunnen ook dienst doen als vergaderzaal voor 
verenigingen of kunnen omgebouwd worden voor andere doeleinden.
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Fiets snel weg
De fietssnelweg Oude Spoorweg-Oude 
Gentweg werd in november ingereden 
door N-VA-schepen van Mobiliteit Leen 
Gryffroy. “De fietssnelweg moet de 
Pintenaren ertoe verleiden hun auto te 
laten staan voor hun fiets.”

Het startpunt van de inhuldiging was 
de Duivebeek. Leen Gryffroy: “Gent is 
via deze as op een veilige, aangename, 
gezonde, vlotte en comfortabele manier 
bereikbaar per fiets.” 

Ook in het nieuwe mobiliteitsplan van 
onze gemeente zal de fiets een centrale 
rol krijgen en zullen we nog meer inves-
teren in bijkomende fietspaden.

Veiliger met een smiley
N-VA De Pinte-Zevergem pleit voor smiley-borden ter bevordering van de verkeersveiligheid. 

Volgens Alexander Vanryckeghem, afdelingsvoorzitter en voor de N-VA lid van de 
mobiliteitsraad, helpt sensibilisering voor een veiligere gemeente: “Smiley-verkeers-
borden leveren geen verkeersboetes op, maar hebben wel een positief effect. Mensen 
krijgen graag een schouderklopje wanneer ze zich aan de snelheid houden.”

De borden meten het aantal hardrijders en bij verhoogde overschrijdingen kan de ge-
meente overwegen om verder actie te ondernemen. Bij aanhoudende klachten kunnen 
de borden ingezet worden als afschrikking op sluipwegen en invalswegen. 
De smiley-borden komen in elk geval de verkeersveiligheid ten goede. “Veiligheid 
gaat voor alles, zeker in een gemeente met veel fietsers en voetgangers zoals De 
Pinte”, aldus Alexander Vanryckeghem.

FairTradeStraat 
Eksterhof
“In oktober werd Eksterhof de 
eerste FairTradeStraat en zo be-
haalde de gemeente haar vierde 
Fairtrade-ster,” zegt een fiere 
N-VA-schepen voor Ontwik-
kelingssamenwerking Jeanine 
Maes.

Fairtrade gaat over eerlijke han-
del, maar ook over lokale pro-
ducten, minder verpakking en 
groene stroom. Ook onze eigen, 
lokale landbouwers, producen-
ten en handelaars hebben recht 
op een eerlijke prijs voor hun 
producten en/of diensten.

Voorrang aan fietser en voetganger
Fietsers en voetgangers staan voortaan centraal in De Pinte. Maar ook 
de auto’s en de treinreizigers blijven belangrijk. N-VA-schepen van  
Mobiliteit Leen Gryffroy is tevreden en ambitieus.

De zwakke weggebruiker staat centraal in 
het nieuwe mobiliteitsplan. Leen Gryffroy: 
“Uitbreiding en onderhoud van fietssnel-
wegen en fietspaden zijn de belangrijkste 
maatregelen. Er komen fietssuggestiestro-
ken in verschillende straten.”

Meer parkeerplaatsen
De auto’s blijven niet in de kou staan. “Dé 
mobiliteitstroef van De Pinte blijft het sta-
tion. We voorzien extra parkeerplaatsen. 
Ook aan portaal Den Beer komt een par-
king, die kan dienen als carpoolparking 

voor de E17 en als randparking tijdens 
het weekend,” zegt Leen Gryffroy.

Het mobiliteitsplan kwam tot stand in 
samenspraak met burgers, scholen en 
adviesraden. Het telt 46 actiepunten. 
Momenteel bevindt het zich in de fase 
van het openbaar onderzoek. Schepen 
Gryffroy verwacht een definitief plan 
tegen de zomer van dit jaar

U kunt het plan downloaden van de 
gemeentelijke website.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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