
Beste inwoners

De afgelopen weken zagen we heel wat solidariteit 
bij onze inwoners. Wat in Oekraïne gebeurt, treft 
ons allen diep. De hulp die we kunnen bieden, is 
dan ook meer dan waardevol.

In onze gemeente trekken de verenigingen zich 
opnieuw op gang. Steun hen met uw aanwezig-
heid op hun activiteiten. De gevolgen van de 
coronacrisis laten zich nog steeds voelen. Ook 
de handelaars in onze regio verdienen alle steun. 
Winkel zoveel mogelijk lokaal, zodat iedereen 
opnieuw de nodige fi nanciële zuurstof krijgt.

In onze gemeente liggen er nog een pak uitda-
gingen in het verschiet. N-VA De Pinte-Zevergem 
blijft hard werken voor verdere verwezenlijkingen in 
functie van de burgers. We wensen de studenten 
nog een productieve blokperiode en wensen 
iedereen een prachtige zomer toe.

René Steyaert
Voorzitter

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!

Maatjes met 
de N-VA

Zaterdag 25 juni 
vanaf 11 uur

Vooraf inschrijven is niet nodig
Info en contact: rene.steyaert@n-va.be

Café ’t Schaap
Baron de Gieylaan 
39, 9840 De Pinte
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Inhuldiging Hemelrijkkapel
Op zondag 22 mei huldigde het gemeentebestuur de Hemelrijkkapel na 
renovatie officieel in. De kapel werd in 1851 gebouwd als dank voor het 
beëindigen van de cholera-epidemie van 1849. 

Schepen van Onroerend Erfgoed Kristof Agache: “De kapel van Onze- 
Lieve-Vrouw van Hemelrijk heeft als bouwkundig erfgoed een belangrijke 
historische, recreatieve en landschappelijke waarde voor het Parkbos en de 
omgeving. Veel inwoners houden van die idyllische plaats van rust.”

Extra verlichting op parking Sportpark Moerkensheide
Het gemeentebestuur gaat binnenkort de armaturen van de verlichtingspalen 
vervangen door LED-armaturen. Dat gebeurt aan de kant van het gebouw langs de 
parking van het Sportpark Moerkensheide.

Daarbij is ook een nieuwe paal met 
dubbele verlichting voorzien ter hoogte 
van het omnisportterrein, die enerzijds 
het sportterrein/skateterrein en anderzijds 
de parking bijkomend zal verlichten. “De 
bijkomende verlichting komt de veiligheid 
van de hele site ten goede, maar in het 
bijzonder van de sportende kinderen die 
daar door ouders worden afgezet”, zegt 

schepen van Sport Kristof Agache.

Uit studies van Fluvius blijkt dat het 
vervangen van klassieke armaturen 
door LED-alternatieven het verbruik en 
de CO2-uitstoot met ongeveer de helft 
reduceert. Het vervangen van de open-
bare verlichting op het grondgebied De 
Pinte door LED-verlichting heeft dus een 

belangrijke impact in de uitvoering van 
het burgemeestersconvenant.

Lokale markt
Op zaterdagvoormiddag 23 april vond onder een stralende lentezon de 
eerste lokale producentenmarkt plaats. Daarmee wil het lokaal bestuur 

de lokale ambachtelijke producenten een hart onder de riem steken.

Fietsen voor Oekraïne
Patrick Termont, Zevergemnaar en gewezen politiecommissaris in Gent, nam het 
initiatief om dagelijks een fietstocht te maken van ongeveer 80 kilometer om geld 
in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Patrick steunt daarbij concreet het initiatief van Ihor Vitenko (www.ihorvitenko.org), 
wondzorgverpleegkundige in AZ Jan Palfijn Gent, die terug naar zijn vaderland ging 
om er gewonden te verzorgen. Sinds begin maart stuurde Ihor al meerdere ziekenwagens 
vol medisch materiaal naar zijn land van herkomst.

Steun Ihor!

Dat Patrick Termont een doorwinterd sportman is, bewees hij door een eindresultaat 
van maar liefst 4.700 euro (de sponsoring bedroeg één cent per kilometer) bij elkaar te 
fietsen voor het goede doel. Wie het project genegen is, kan alsnog een bijdrage leveren 
op BE57 7410 1407 2635 op naam van Patrick Termont, met als vermelding ‘Strava 
Oekraïna’. De ritten van Patrick en de verdere uitleg rond het initiatief zijn te volgen 
op de gelijknamige Facebookgroep.

Schepen van Sport Kristof Agache, Patrick 
Termont en afdelingsvoorzitter René Steyaert.

depinte@n-va.be
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Veel werk op de plank inzake ruimtelijke ordening
Op 18 maart werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht vernietigd door de Raad van State wegens het ontbreken 
van een plan-milieueff ectrapport (MER). Het gewezen RUP werd in juni 2018 defi nitief vastgesteld door de gemeenteraad en 
bevatte verordenende stedenbouwkundige voorschrift en voor het centrum van De Pinte en defi nieerde een aantal projectzones 
voor kwalitatieve woonontwikkeling. 

“Volgens het decreet van 5 april 1995 kan enkel worden 
afgezien van de opmaak van een plan-MER wanneer het plan 
het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau 
of een kleine wijziging inhoudt”, zegt schepen van Ruimte-
lijke Ordening Kristof Agache. “De Raad van State heeft nu 
geoordeeld dat het plangebied van het RUP geen klein gebied 
betreft én dat de voorschriften van het RUP geen kleine 
wijziging inhouden ten opzichte van het gewestplan.”

Op 30 mei werd het RUP Zevergem definitief vastgesteld door 
de Pintse gemeenteraad. Het vorige RUP Zevergem Schelde-
dorp werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in 
januari 2016, waarna het ook al door de Raad van State werd 
vernietigd in oktober 2018. Nu ook het RUP Centrumbocht 
vernietigd wordt, moet de huidige bestuursploeg opnieuw een 
RUP uit het verleden hernemen.

Vergunningen opnieuw aftoetsen

Schepen Kristof Agache schetst de directe gevolgen van de 
beslissing: “Door de vernietiging van het RUP Centrumbocht 
zullen aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning 
in het voormalige plangebied opnieuw moeten worden getoetst 
aan het gewestplan, alsook aan de gemeentelijke stedenbouw-
kundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. Die zijn 
nu opnieuw van kracht nadat ze door het RUP Centrumbocht 
werden opgeheven. Bepaalde zones die volgens het RUP bestemd 
waren als woongebied krijgen nu weer hun vroegere bestemming 
toegewezen volgens het gewestplan.”

Provincie Oost-Vlaanderen maakt zich op voor een ontspannende zomer
De zomer kondigt zich zonnig aan. Ook onze recreatiedomeinen en provinciale sites maken zich klaar om tijdens de vakantie-
maanden weer heel wat Oost-Vlamingen te ontvangen voor een ontspannende en boeiende uitstap dichtbij huis. 

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “Meest in het oog springend is misschien wel de 11 juliviering in De Ster in Sint-Niklaas. 
We voorzien een hele dag randanimatie en ’s avonds optredens van Gunther Neefs en Metejoor. Echt wel een bezoekje waard!”

Maar ook elders in de provincie valt heel wat te beleven. An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor onder meer Erfgoed en 
Recreatiedomeinen: “In onze erfgoedcentra kan je naar goede gewoonte met ‘Schatten van vlieg’ op schattenjacht met kinderen 
doorheen onze tentoonstellingen. En onze verschillende recreatiedomeinen bruisen een hele zomer van activiteiten voor jongen 
en oud.”

Wie het liever wat rustiger heeft, kan uiteraard verpozing zoeken in de koelte van de bomen, 
zoals in het Parkbos. Het provinciebestuur bracht inmiddels drie erfgoedsprokkels uit over 
het Parkbos: gratis te verkrijgen brochures met uitgestippelde wandelroutes langsheen het 
erfgoed.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/zomer en www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

“We zullen een nieuw ruimtelijk 

uitvoeringsplan opmaken, ook 

al zal dat opnieuw jaren tijd en 

energie vragen”

KRISTOF AGACHE, schepen van Ruimtelijke Ordening

www.n-va.be/depinte
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


