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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DE PINTE-ZEVERGEM

Zondag 29 maart 2020 om 10.30 uur
Raadzaal gemeentehuis De Pinte

Gastspreker:  
Carles Puigdemont, voormalig president van 
Catalonië en huidig Europees Parlementslid

Lentedrink met een drankje en een hapje
N-VA De Pinte-Zevergem nodigt u uit

Beste inwoner
Tal van plannen en projecten staan, net zoals de lente, voor de 
deur.

De gemeenteraad keurde onlangs het meerjarenplan 2020-2025 
goed. We gaan nu aan de slag met de realisatie van dit plan om 
een eerlijk maar daadkrachtig beleid te voeren voor al onze 
inwoners.

In ons vorig huis-aan-huisblad maakte u al kennis met een 
aantal N-VA-vertegenwoordigers in onze gemeentelijke organen. 
Vandaag stellen we u Greet, Jeanine en Yo voor.

We vestigen ook uw aandacht op een aantal activiteiten van onze 
afdeling in 2020.

Niemand minder dan Carles Puigdemont komt zondagvoor- 
middag 29 maart de Catalaanse kwestie uit de doeken doen in  
De Pinte. Onze Oost-Vlaamse minister Matthias Diependaele 
bevestigde zijn aanwezigheid, net zoals andere N-VA- 
prominenten.

Noteer alvast onze jaarlijkse ‘Maatjes met de N-VA’ op  
zaterdagmiddag 20 juni. Ons gezinsfeest met jaarlijks eetfestijn 
vindt opnieuw plaats op zondagmiddag 25 oktober.

Iedereen is van harte welkom op al deze evenementen. Onze 
schepenen, overige mandatarissen en bestuursleden staan u 
graag te woord.

Tot binnenkort!

Nieuw speelbos (p. 3)44 procent minder inbraken (p. 2)

  Schepenen Kristof Agache en Benedikte Demunck voor veilige 
schoolomgevingen (p. 3)

René Steyaert
Voorzitter N-VA De Pinte-Zevergem
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44 procent minder inbraken in 2019
Veiligheid blijft een prioriteit voor de N-VA. Camera’s zijn bijzonder nuttig maar ook als inwoner kan u meewerken aan een 
veilige gemeente.

Eind 2019 stelden we 98 verkeersongevallen vast of 20 procent minder dan in 2018. 
Het aantal ongevallen met gewonden is gedaald met 50 procent, van 27 naar 13. Er  
gebeurden 22 inbraken en inbraakpogingen in onze gemeente. Hoogstwaarschijnlijk 
zitten de werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 daar voor iets tussen. 
Maar dankzij onze kentekencamera’s groeit de pakkans. De politie voert ook extra 
controles uit aan de op- en afritten om inbrekers af te schrikken. De preventieve wer-
king van het uitgebreide buurtinformatienetwerk (BIN) maakt een wezenlijk verschil.
Daarom onze oproep: word lid van een BIN. Het is niet alleen gratis, als inwoner 
werkt u zo ook mee aan een grotere veiligheid voor iedereen.

Gezinsraad zet zich in voor onze gezinnen
De gezinsraad is een nieuw opgerichte adviesraad om overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende 
opvanginitiatieven, gezinsverenigingen en ouderraden van de gemeente. Bestuurslid Yo Deconinck vertegen-
woordigt daarin de N-VA. Heel concreet besteden we aandacht aan de maatschappelijke ontwikkelingen 
van eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. We hechten ook specifiek belang aan gezin-
nen in armoede om ervoor te zorgen dat zij deelnemen aan ons jeugd- en verenigingsleven.

Yo Deconinck
Lid gezinsraad

Volwaardige sociale  
dienstverlening
Het bijzonder comité voor de sociale dienst 
(BCSD) is belast met beslissingen rond maat-
schappelijke dienstverlening. Recht op mens-
waardig leven en het materieel en immaterieel 
welbevinden staan daarbij centraal. 

De visie van de N-VA omvat volwaardig deelname 
aan de maatschappij met een sterke focus op werk. 
De cliënt staat centraal als volwaardige betrokken 
en meewerkende partner, met rechten en plichten 
en hoorrecht. Greet VanDen Berghe ondersteunt 
deze dienst als lid van het bijzonder comité.  
We rekenen daarbij op haar ruime 
ervaring in de zorgsector.

Greet VanDen Berghe
Lid bijzonder comité  

voor de sociale dienst

Een actieve rol voor  
onze senioren
Senioren zijn een belang-
rijke groeiende groep in 
onze gemeente. Ze blij-
ven een actieve rol spelen 
in onze maatschappij. 
Niet voor niets zetten 
senioren zich vaak in als 
vrijwilliger en nemen ze 
deel aan sociale of cultu-
rele activiteiten in onze 
gemeente. De senioren-
raad, waar bestuurslid Jeanine Maes deel van uitmaakt, 
behartigt de belangen van de senioren en  bevordert 
de samenwerking  tussen verenigingen die zich op 
seniorenwerking richten.

Jeanine Maes
Lid seniorenraad

  In 2019 waren er 22 inbraken en inbraak-
pogingen in onze gemeente. Een daling 
met 44 procent ten opzichte van 2018.

Alexander Vanryckeghem
Ondervoorzitter N-VA De Pinte-Zevergem I BIN-coördinator

Veiligheid, zowel in het verkeer als algemeen,  
is een kerntaak van onze gemeente.”
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Binnenkort speelbos in De Pinte 
Ter hoogte van de Hemelrijkstraat in het Parkbos komt in De Pinte  
binnenkort het grootste speelbos van de regio.

De aanleg van dit 10 hectare groot bos is voorzien voor het najaar. Een 
speelbos is geen klassieke speeltuin met schommels of glijbanen. Alles past 
er in het kader van natuurlijke materialen zoals een hindernissenparcours 
met boomstammen, wilgentunnels en avontuurlijke grachten. Voor onze 
Pintse jeugdverenigingen betekenen deze speelmogelijkheden een extra 
troef in de nabijheid van de Sportwegel. Groot maar vooral klein zal er in en 
met de natuur spelen en naar hartenlust kampen bouwen.

De Pinte ondertekent charter 
veilige schoolomgevingen
De Pinte ondertekende het Charter Werftransport en werkt zo samen 
met de bouwsector aan een bereikbare en veilige school- 
omgeving tijdens werken. 

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolom-
gevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder vermijdt 
het werftransport met tractoren zoveel mogelijk de bebouwde kom en 
de schoolomgevingen. “Daarover communiceert de gemeente actief 
met bouwheren, aannemers en handelaars”, legt schepen van Mobiliteit 
Benedikte Demunck uit. 

“Het is een krachtig signaal vanuit de gemeente naar de 
scholen en de omgeving dat de schoolgaande jeugd kan 
rekenen op een veilige verkeerssituatie. We zien dit als een 
eerste stap en zetten volop in op een beleid voor zachte 
mobiliteit via veilige en toegankelijke voet- en fietspaden.” 

Het charter is een engagementsverklaring die de gemeenteraad  
unaniem goedkeurde. Schepen van Omgevingsvergunning Kristof  
Agache: “Om een veilige situatie afdwingbaar te maken, leggen we ook  
bijkomende voorwaarden op via de vergunning voor werven in de 
buurt van een schoolomgeving.”

Benedikte Demunck
Schepen van Mobiliteit

Kmo-zone in De Pinte
Vorig jaar verkocht Sogent, het stadsontwikkelings-
bedrijf Gent, een terrein van bijna zeven hectare 
tussen de Heirweg en de E17 aan een privéontwikke-
laar. De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein 
zit in de pijplijn.

Op basis van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) Functionele Cluster is dit gebied ingekleurd 
als bedrijventerrein. De nieuwe eigenaar maakt in 
nauw overleg met het gemeentebestuur werk van de 
ontwikkeling van een kmo-zone. “Het terrein dient 
voor de herlokalisatie van bedrijven die nu in de bouw-
zones in het centrum liggen en dus zonevreemd zijn.  
Er is ook plaats voor startende bedrijven”, aldus  
schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache.  
Het gemeentebestuur waakt over een duurzame  
invulling van het nieuwe bedrijventerrein, dat naast  
het nieuw te bouwen recyclagepark ligt.

Kristof Agache
Schepen van Ruimtelijke Ordening

Opgeruimd staat netjes
De N-VA steunt uiteraard het recyclagebeleid maar wil niet dat een wildgroei aan 
containers het straatbeeld verloedert. Zo stonden er op verschillende plaatsen twee 
types textielcontainers. Raadslid Leen Gryffroy kaartte dit aan op de ge-
meenteraad. De overbodige containers werden weggehaald of verplaatst.

Leen Gryffroy
Raadslid

  De Pinte krijgt binnenkort het grootste speelbos van 
de regio.
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De Verandering werkt 
voor Oost-Vlaanderen

Matthias 
Diependaele 
Vlaams minister Financiën 
en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed

Kurt 
Moens 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

Annemie 
Charlier 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

An 
Verliet 
fractievoorzitter 
provincieraadsfractieDe Oost-Vlaamse steden 

en gemeenten krijgen van 
de Vlaamse Regering 163 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, de 
pensioenen te betalen en te 
blijven investeren.

“

Met de N-VA …

... betalen gezinnen 
15 procent en bedrijven 

10 procent minder 
provinciebelastingen

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... investeren we 
in recreatiedomeinen, 
sportvoorzieningen en 

ons Oost-Vlaams erfgoed  

... zien we een 
mooie toekomst voor 
de Waterbus, ook in 

Oost-Vlaanderen 


