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

DE PINTE-ZEVERGEM

Maatjes met de N-VA
Maak kennis met de mandatarissen en bestuursleden van De Pinte- 
Zevergem op zondag 26 juni vanaf 11.30 uur tijdens onze jaarlijkse  
‘Maatjes met de N-VA’. 

We serveren de nieuwe maatjes en hotdogs. Iedereen welkom in café  
MOBAR – Baron de Gieylaan – De Pinte. Vooraf inschrijven hoeft niet.  
Zie ook op onze website.

Voorwoord
Uw veiligheid is een basisrecht
De laffe aanslagen in Brussel en 
Zaventem hebben ons niet onberoerd 
gelaten. Ze waren namelijk heel 
dichtbij. De solidariteit nadien toont 
aan hoezeer mensen zich veilig willen 
voelen. Veiligheid is een basisrecht dat 
niemand mag ontzegd worden. Voor 
een gemeente is het dus een kernop-
dracht om een veilige samenleving 
voor alle inwoners te garanderen. 
Veiligheidsplannen moeten de snel 
veranderende tijden volgen en voort-
durend bijgestuurd worden.

Wij namen als partij het voortouw 
bij de goedkeuring van het plaatsen 
van camera’s op onze invalswegen.  
Deze camera’s dienen niet alleen de 
verkeersveiligheid.  Zij helpen ook bij 
het opsporen van mensen met slechte 
bedoelingen en hun voertuigen. Het 
onderzoek na de aanslagen heeft 
aangetoond hoe nuttig camera’s zijn. 
De N-VA is blij dat de eerste camera’s 
snel geplaatst zullen worden.

Graag wil ik ook een warme oproep 
doen aan iedereen: word lid van onze 
Buurtinformatienetwerken (BIN’s)! 
Onlangs nog meldde een alerte inwo-
ner verdachte mannen via de 10, het 
noodnummer van de Politie. De BIN’s 
traden meteen in werking en hebben 
zo eventuele slechte bedoelingen 
verhinderd.

Het is mooi om te ervaren dat vele 
burgers begaan zijn met de veiligheid 
en leefbaarheid van onze twee kernen, 
De Pinte en Zevergem. Uw betrokken-
heid en uw kennis van wijk en straat 
vormen een onmisbare schakel in onze 
veiligheidsketen. 

Dankzij de goede samenwerking 
tussen politie, BIN’s en inwoners 
daalden de inbraakincidenten met 
24% in 2015.  Dit bewijst dat we op 
het goede spoor zitten. Samen gaan 
we voor uw veilige gemeente!
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De spoorwegen zijn belangrijk voor onze gemeente: het station van De Pinte is de laatste halte voor Gent 
voor de treinverbindingen vanuit West-Vlaanderen. Bovendien telt onze gemeente zelf ook heel wat 
pendelaars. De grote opkomst op 15 maart voor ex-spoorbaas Marc Descheemaecker bewees dat mobiliteit 
leeft in De Pinte. Descheemaecker gaf een inkijk in het functioneren van de NMBS en de invloeden vanuit 
vakbonden en politiek.

Na tien jaar is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) Zevergem definitief vastgelegd. Na uitgebreid 
overleg met de bevolking heeft de gemeenteraad het 
voorstel van de adviesraad gevolgd. 

Afdelingsondervoorzitter van de N-VA Leen Gryffroy: 
“Onze waardevolle, historische dorpskern en haar 
binding met de Schelde blijven bewaard. Het plan 
verhindert ook dat het uitzicht van de Zevergemse 
kern verandert.” Met haar expertise heeft Leen er mee 
voor gezorgd dat er geluisterd werd naar de stem van 
Zevergem.

Geluidsschermen aan E17
De ligging aan belangrijke verkeersassen en spoorwegen is een troef 
voor onze gemeente. Maar het brengt ook overlast met zich mee. Onder 
impuls van de N-VA voorziet het gemeentebestuur een budget om 
geluidsschermen te plaatsen aan de E17. Schepen Benedikte Demunck: 
“Door het plaatsen van deze schermen zullen we de lawaaioverlast die 
de E17 veroorzaakt, kunnen temperen. Hiermee komen we tegemoet 
aan de terechte vragen van heel wat inwoners.”

Maaiverbod moet blijven
De gemeenten waar op zon- en rustdagen nog een maaiverbod geldt 
zijn schaars in aantal. In De Pinte-Zevergem geldt dit verbod nog 
altijd en riskeert u een boete indien u motorisch aangedreven lawaai 
veroorzaakt buiten. Grasmaaien, bomen zagen, boren, …iedereen heeft 

recht op rust tijdens de 
welgekomen zon- en 
rustdagen. Het is een 
kleine moeite om elkaar 
dat plezier te gunnen. 

 Heel wat vrijwilligers zetten zich in onze gemeente 
belangeloos in voor de minderbedeelden.

Zo komt de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, GROS, geregeld samen om 
actieplannen op te stellen en bestaande acties te evalueren.

Zo is onze gemeente al een fairtrade gemeente met één ster. We 
hopen nog beter te doen en een tweede ster binnen te halen. 

Hierbij doet schepen van Ontwikkelings-samenwerking, Jeanine 
Maes, dus een warme oproep om eerlijke producten te kopen. 
Noteer alvast ook de Dag van het Wereldpark op 29 mei in 
domein Scheldevelde in uw agenda.

Ook in De Pinte en Zevergem zal op 17 mei de regenboogvlag 
wapperen ter ondersteuning van de holebidag.

De lokale afdeling verkoos onlangs een nieuw bestuur. Voorzitter Alexander Vanryckeghem uit De Pinte en ondervoorzitter Leen 
Gryffroy uit Zevergem werden herverkozen voor de volgende drie jaar.

Hij kaartte ook een aantal lokale problemen aan: de gevaarlijke, 
veel te lage perrons in De Pinte, de parkeerproblematiek aan het 
station en de aansluiting met busverbindingen.

Al deze knelpunten staan in de oriëntatiefase van het toekomstige 
mobiliteitsplan van de gemeente. Schepen van Mobiliteit, 
Annemie Nijs, zal erop toezien dat men gepaste oplossingen vindt 
in het belang van de leefbaarheid van onze gemeente. Voor de lage 

perrons nam Ferry Comhair, de voorganger van schepen Nijs, al 
het initiatief om de NMBS aan te schrijven over de problematiek. 
Helaas kwam er voorlopig geen positief antwoord op die 
verzuchtingen.
 
Na de lezing, volgde onze eerste Lentedrink. Een gele lente staat 
symbool voor vernieuwing en verandering. Daar toasten we als 
N-VA graag op!

Op 3 mei mochten we heel wat geïnteresseerden 
in de raadzaal ontvangen op de infoavond over 
Cambio. Bij de formule van Cambio delen inwoners 
een auto. Zo is autodelen te overwegen als je minder 
dan 10 000 km per jaar rijdt. 

Wie in De Pinte wil autodelen, kan terecht op het Cambio-
afhaalpunt op het gemeenteplein. Bovendien past het autodelen 
in het kader van de Europese 20/20/20-doelstellingen waarbij we 
tegen 2020 20% van de CO2 uitstoot dienen te verminderen. 

Schepen van milieu Benedikte Demunck: “Autodelen is een 
flexibele formule waarbij een aantal deelauto’s dag en nacht klaar 
staan voor de gebruikers. Wie bij Cambio aangesloten is, kan een 
auto reserveren voor de gewenste periode. Een Cambio-gebruiker 
betaalt in functie van het gebruik. Voor inwoners die slechts 
sporadisch een auto willen gebruiken, kan dit een zeer voordelig 
systeem zijn: voordelig voor de portemonnee én voordelig voor 

het milieu. Eén cambio-wagen kan immers tot twaalf private 
wagens vervangen. Bovendien dragen we ons steentje bij om de 
CO2-uitstoot terug te dringen.”

Lentedrink met Marc Descheemaecker was succes

Waardevolle dorpskern  
Zevergem blijft behouden

Geluidsoverlast: een  
onderschat milieuprobleem

De N-VA zet zich in voor  
minderbedeelden

Blijven ijveren voor gelijke 
kansen

N-VA De Pinte-Zevergem kiest nieuw bestuur

De N-VA zet in op duurzame mobiliteit: Cambio!

  Prachtig rustpunt 
in De Pinte in de 
meimaand – Maria-
maand



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT
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België is een van de strengste landen

zware 
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