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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DE PINTE-ZEVERGEM

Uw kandidaten voor 26 mei

Beste inwoner van De Pinte en Zevergem
2019 is een heel bijzonder jaar voor onze afdeling. Het is niet 
alleen het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode, maar ook 
opnieuw een verkiezingsjaar. Drukke tijden, maar des te  
boeiender. 

Ook voor mij persoonlijk. De N-VA-leden verkozen mij in 
februari tot voorzitter van de afdeling, in opvolging van  
Alexander Vanryckeghem. Hem wil ik hartelijk danken voor 
wat hij de afgelopen zes jaar heeft gedaan. Samen zullen we 
onze huidige kern versterken in De Pinte-Zevergem. Ook onze 
gemeentelijke mandatarissen zullen er alles aan doen opdat u  
als inwoner fier kunt zijn op het geleverde resultaat.

In dit blad kunt u kennismaken met onze kandidaat uit De Pinte 
voor de federale verkiezingen. U leest ook over onze ontmoeting 
met partijkopstuk Assita Kanko en over de nieuwe fietsstraat.
Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met 
mij of met een van onze andere bestuursleden. Alle feedback is 
van harte welkom.

We nodigen u ook graag uit op ons maatjesfestijn in Kasteel Viteux 
op 15 juni om 11 uur. Ik hoop u dan persoonlijk te ontmoeten.

Vriendelijke groeten

René Steyaert
Voorzitter N-VA De Pinte-Zevergem

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees parlement. 
U kunt daarbij rekenen op zes straffe kandidaten uit eigen regio. Lees er meer over op pagina drie.

Saskia De Leeuw
De Pinte
Plaats 18  

Kamer

Sabine Vermeulen
Deinze

Plaats 7  
Vlaams Parlement

Bart Vermaercke
Deinze

Plaats 7  
Kamer

Ankie D’Hollander
Gavere

4de opvolger  
Vlaams Parlement

Kristof de Schryver
Deinze

9de opvolger  
Vlaams Parlement

Maatjes met de N-VA
Zaterdag 15 juni om 11 uur
Kasteel Viteux, Kerkplein 8, De Pinte
Meer info volgt via onze website en Facebookpagina.

René Steyaert (links) neemt de voorzittersfakkel over van  
Alexander Vanryckeghem (rechts).



Rode loper voor de fietser 
in Stationsstraat
Sinds half maart kunnen fietsers vanuit de Stationsstraat in De Pinte naar 
Kortrijk en Oudenaarde via de fietssnelwegen F7 en F45. “De Stationsstraat 
kreeg daarbij de typische rode kleur van een fietsstraat, die aangeeft dat de 
auto achter de fietser moet blijven. Het vroegere fietspad met dubbele richting 
is nu een voetpad. De signalisatie zal aangepast worden. Zo maken we  
duidelijk dat fietsers op de rijbaan rijden en voetgangers het voormalige  
fietspad mogen gebruiken”, zegt schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck. 
Als omwonende of weggebruiker kunt u de nieuwe verkeerssituatie evalueren.  
Uw suggesties zijn altijd welkom.

depinte@n-va.be

Vrouwenrechtenactiviste 
Assita Kanko kwam naar 
De Pinte en bezorgde de 
overvolle zaal belangstel-
lenden een onvergetelijke 
avond. Ze bracht een 
boeiend betoog over haar 
maatschappelijk engage-
ment en over haar keuze 
voor de N-VA. Achteraf 
was er tijd voor een uitge-
breide kennismaking. 

Assita staat op de  
tweede plaats voor  
het Europees Parlement.  
U hoort nog veel van 
haar!

Bezoek van Assita Kanko
Ons bestuur mocht kennismaken met vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko.

Afscheid van Stefaan Lievens
Onze afdeling kreeg droef nieuws te verwerken: bestuurslid en militant van het eerste uur, professor 
Stefaan Lievens, echtgenoot van Rita Niemegeers, is onverwacht overleden op 12 februari. 

Stefaan strooide altijd met complimentjes en gaf iedereen een goed gevoel met zijn charme en  
enthousiasme. Samen met Rita zagen we hem op ontelbare activiteiten en bijeenkomsten,  
binnen en buiten de partij. Als hij maar onder de mensen kon zijn. 

Wij zullen hem ongelooflijk hard missen en wensen Rita en alle familie en  
vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies. Vergeten doen we hem nooit. Stefaan Lievens
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Minder woninginbraken in De Pinte-Zevergem
Het aantal woninginbraken in De Pinte-Zevergem is vorig jaar met 31 procent gedaald ten opzichte van 
2017. Dat is vooral te danken aan de buurtinformatienetwerken (BIN’s) en de ANPR-camera’s op onze  
invalswegen. De Pinte-Zevergem telde op 1 januari 2019 maar liefst 702 BIN-leden. 

www.n-va.be/depinte 

Zes vertegenwoordigers uit uw regio op 26 mei
Op 26 mei staan er zes regiogenoten voor u klaar op de  
kieslijsten van de N-VA. Saskia De Leeuw vertegenwoordigt 
De Pinte. U vindt haar op plaats 18 voor de Kamer. Saskia  
is 34, is communicatieverantwoordelijke van de lokale  
afdeling en werkt als woordvoerder van de N-VA-fractie in 
het Europees Parlement.

Over de reden van haar engagement is ze duidelijk: “Of het 
nu gaat over migratie, het klimaat of de staatsstructuur, alle 
traditionele partijen lijken wel te kamperen op dezelfde  
vierkante meter van het maatschappelijk debat. De N-VA is de 
enige partij die op een intelligente en pragmatische manier de 
gemakkelijke consensus doorbreekt. Geen enkel taboe blijft 
overeind. Dat geeft kleur aan de politiek en is de kern van 
mijn engagement.”

Naast Saskia zijn er nog vijf andere N-VA-kandidaten  
afkomstig uit uw regio. Aftredend Vlaams Parlementslid 
Sabine Vermeulen (47) uit Deinze is er een van. Zij staat op 
plaats 7 voor het Vlaams Parlement. Als de N-VA opnieuw 
een mooi resultaat haalt, biedt die 7de plaats zeker  

perspectief voor een regiovertegenwoordiger in het Vlaams 
Parlement.

Ankie D’Hollander (34) uit Gavere is de parlementair mede-
werker van Sabine. Zij verdedigt de N-VA-kleuren vanop de 
4de opvolgersplaats. Ward Baeten (36) uit Zulte is leerkracht 
in het secundair onderwijs en staat op de 6de opvolgersplaats. 
Samen met zorgmanager Kristof de Schryver (47) uit Meren-
dree op de 9de opvolgersplaats, ondersteunt hij de Vlaamse 
lijst volop.
 
Op de Kamerlijst krijgt Saskia gezelschap van Deins ondernemer 
en voormalig Unizo-voorzitter Bart Vermaercke (55). Hij 
doet vanop plaats 7 een gooi naar het federaal parlement. 

Deze kandidaten hebben de gedrevenheid, de durf en de 
kennis om te slagen. Schouder aan schouder willen zij zich 
inzetten voor uw regio. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
U kunt hen daarbij steunen door hen op 26 mei uw stem te 
geven!

Kristof de Schryver, Ward Baeten, Ankie D’Hollander, Sabine Vermeulen, Bart Vermaercke en Saskia De Leeuw zullen met uw steun 
de stem van de hele regio laten horen in Brussel.

Mede dankzij de buurtinformatienetwerken daalt het aantal woninginbraken in onze gemeente.

Waakzaamheid blijft de boodschap!  
Hou daarbij rekening met het volgende:
•  Populaire inbraakdagen zijn woensdag  

en vrijdag.
•  Inbraken gebeuren het vaakst tussen  

16 en 20 uur.
•   De meest gebruikte methode is het  

openbreken van ramen en deuren.
•  Het vaakst gebeurt dat aan de achterkant van 

de woning.

Bron: het BIN-boekje 2018 van de politiezone 
Schelde-Leie.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


