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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 23 juni.

We zijn er voor u
Sinds enkele maanden leven we in een  
coronatijdperk waarbij iedereen te  
maken krijgt met een heleboel nieuwe 
uitdagingen. Als lokaal bestuur willen 
we onze inwoners en verenigingen  
daarbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Terwijl de federale regering uitblonk in 
stugge communicatie en gestuntel met 
mondmaskers hanteerde uw gemeente 
steeds een duidelijke en open communica-
tie. We informeerden onze inwoners niet 
alleen via sociale media maar ook met een 
brief, zodat we ook diegenen bereikten die 
niet digitaal actief zijn. Op 9 mei kregen 
alle inwoners van 12 jaar en ouder een her-

bruikbaar mondmasker. Voor de bedeling 
deden we een beroep op de vrijwilligers 
van De Pinte Helpt. Dankzij hen konden 
ook heel wat inwoners genieten van een 
boodschappendienst. Veel vrijwilligers 

belden alle 70-plussers tweemaal op voor 
een babbel en om hen te informeren over 
hun dienstverlening.

Koop lokaal

De komende maanden hernemen we beetje 
bij beetje ons vroegere leven, weliswaar 
nog steeds met beperkingen. Verenigingen 
konden hun activiteiten hervatten. Ook de 
lokale middenstand verdient onze steun. 
Gemeentelijke activiteiten vertalen we 
naar een kleinschaliger wijkniveau. Met 
vakantiestraten en een vakantiebreed 
aanbod voor kinderen en jongeren gaan 
we onze #zomer9840 in. Kortom, De Pinte 
laat u niet los en het lokaal bestuur is er 
voor u.

Kristof Agache, schepen

Gezinsfeest
We nodigen u graag uit op ons jaarlijkse gezinsfeest  
op zondagmiddag 25 oktober 2020 in zaal Begonia.

Door de coronamaatregelen moesten we onze  
Lentedrink in maart en onze Maatjes met de N-VA  
in juni annuleren. Hopelijk zien we elkaar terug  
op ons eetfestijn op 25 oktober. Info over menu en 
inschrijving volgt.

Verkeersveilige Bommelstraat (p. 3)De Pinte streng voor bronbemalingen (p. 2)

Beste inwoner
Goede gezondheid is meer waard dan de grootste rijkdom
Zijn we wat gezondheid betreft op de goede weg? Niemand weet 
het zeker, noch de virologen, noch de politici. Al beweren sommige 
politici alles te weten en alles te kunnen organiseren. Het is on-
mogelijk om regels op te stellen die iedereen gelukkig maken. 

Ere wie ere toekomt
Ik denk aan de vele initiatieven in De Pinte, de vrijwilligers die 
mondmaskers maken en verdelen en de lieve mensen die bood-

schappen verzorgen en contacten leggen met onze ouderen. Maar 
ook de mensen die hun dagelijkse job met hart en ziel verrichten, 
dokters en verplegend personeel, productiemedewerkers die de 
fabrieken laten draaien, transport- en warenhuispersoneel,  
mensen in het onderwijs, en de vele vrijwilligers 
die zonder eigenbelang ten dienste staan om de motor  
van de verenigingen weer te laten aanslaan.

René Steyaert
Voorzitter N-VA De Pinte-Zevergem

Hang de Vlaamse Leeuw uit
Samen 11 juli vieren zit er voorlopig niet in. Toch willen we 
onze feestdag niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan. Hang de Vlaamse Leeuw uit 
op 11 juli en laat het ons vooraf weten via 
depinte@n-va.be. Dan  
ontvangt u een attentie van  
ons N-VA-bestuur. Tot 11 juli!



depinte@n-va.be

In memoriam Antoine De Poorter en Luc Wostyn
Vorige maand bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Antoine De Poorter en Luc Wostyn, twee goede vrienden 
en bestuursleden van het eerste uur van onze lokale N-VA-afdeling. Antoine was gedurende twaalf jaar OCMW-raadslid en 
gehuwd met voormalig schepen Jeanine Maes. We wensen beide families veel sterkte en zullen Antoine en Luc missen. 

Antoine De Poorter Luc Wostyn

Bedankt korpschef  
Pascal Maes
Korpschef Pascal Maes ging op 1 mei met 
pensioen en had niet minder dan 19 jaar de 
leiding over de politiezone Schelde-Leie. Als 
lokale N-VA-afdeling wilden we hem daarvoor 
danken. We bezorgden hem een kleine attentie.

De Pinte strenger voor bronbemalingen  
dan Vlaanderen
Door de recente droogte komt de problematiek van het oppompen van grond-
water bij bouwwerken, de zogenaamde bronbemaling, zoals bij kelders en 
zwembaden opnieuw op de voorgrond.

De milieuwetgeving stelt dat het 
opgepompte grondwater indien 
mogelijk buiten de onttrekkings-
zone weer in de grond wordt 
gebracht. De lozing kan ook in 
een gracht. Indien die optie niet 
voorhanden is, kan het opge-
pompte water bij een gescheiden 
rioleringsstelsel worden geloosd 
in de regenwaterafvoer. Lozen 
in de openbare riolering is de 
allerlaatste optie. 

Schepen van Omgevingsvergunning Kristof Agache: “De bronbemalingen in 
onze gemeente kunnen we niet zomaar weigeren. We kunnen wel extra voor-
waarden opleggen. Sinds vorig jaar zijn we bij de eerste gemeenten die dat doen. 
We zijn strenger dan de bestaande Vlaamse milieuwetgeving. Zo is bronbemaling 
bijvoorbeeld verboden tijdens het bouwverlof.” De gemeente geeft volledige  
transparantie inzake bronbemalingen op www.depinte.be/bronbemalingen.

Het belang van financiële 
voorzichtigheid
We zetten in op transparante en gezonde  
financiën waarbij we de nodige financiële  
voorzichtigheid aan de dag leggen. De noodzaak 
daarvan mochten we recent ervaren.

Begin dit jaar liet de Vlaamse overheid weten dat  
de afschrijvings- en financieringskosten van het 
Sportpark Moerkensheide ten laste dienen te 
worden genomen van de autofinancieringsmarge 
(AFM) van ons lokaal bestuur. In tegenstelling tot 
vroeger. De AFM bepaalt hoeveel een lokaal bestuur 
kan sparen, lenen of nieuwe investeringen dragen. 
Die boekhoudkundige tegenvaller betekent geen 
extra uitgave maar beperkt wel de marge voor  
toekomstige investeringen.

“Voor het jaar 2020 hebben we daardoor een  
negatieve impact van 471.620 euro. Gelukkig  
hebben we bij de opmaak van ons meerjarenplan  
de nodige financiële voorzichtigheid aan de dag 
gelegd waardoor we de gevolgen van die  
onverwachte situatie kunnen opvangen”, zegt  
schepen van Financiën Kristof Agache.

 Gemeente- en politieraadslid Leen Gryffroy, Pascal 
Maes en afdelingsvoorzitter René Steyaert.
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www.n-va.be/depinte

Werken speelbos starten in najaar
Ter hoogte van de Hemelrijkstraat komt binnenkort het 
grootste speelbos van de regio met een oppervlakte van  
10 hectare.

Alles wordt uitgevoerd met natuurlijke materialen zoals bij het 
hindernissenparcours met boomstammen, de wilgentunnels en 
de avontuurlijke grachten. Voor onze Pintse jeugdverenigingen 
betekenen die speelmogelijkheden een extra troef in de nabijheid 
van de Sportwegel. De Pinte draagt 20 procent van de investe-
ringskost. Het Agentschap Natuur en Bos neemt 80 procent op 
zich.

Woonloket is open
Iedereen met een vraag rond wonen of energie kan 
gratis en vrijblijvend terecht op de zitdagen van Wonen 
Leie & Schelde in het gemeentehuis van De Pinte.

Schepen van Wonen Kristof Agache: “Wonen Leie & 
Schelde informeert, adviseert en begeleidt inwoners met 
hun vragen over wonen en energie. Via die intergemeen-
telijke samenwerking bieden we de inwoners van  
De Pinte alvast een extra dienstverlening aan.”

Het woonloket is elke woensdag 
geopend in het gemeentehuis van 

13.30 uur tot 16 uur, alleen op  
afspraak via 09/210 71 50 of via  

info@wonenleieschelde.be.

Kristof Agache
Schepen van Wonen

Verkeersveilige Bommelstraat
Het gemeentebestuur wil het stuk Bommelstraat tussen spoor-
weg en Pintestraat veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

Veel zwakke weggebruikers gebruiken dat stuk Bommelstraat  
als ontsluitingsweg naar school, sportaccommodatie en het  
centrum. De voorlopige plannen werden tijdens een digitaal  
infomoment voorgesteld. “Naast de aanleg van gescheiden  
rioleringen in de Bommelstraat en het Spechtenpark maken 
we ook werk van een straatinrichting die het veilig maakt voor 
fietsers en voetgangers, ook ter hoogte van ’t Bommeltje. Daar 
hebben we extra oog voor de jonge weggebruikers”, zegt schepen 
van Mobiliteit Benedikte Demunck. De definitieve timing van  
de werken hangt af van de problematiek omtrent het waterbeheer.

Verkeersluwe schoolomgevingen
Doordat niet alle scholen tegelijkertijd konden heropstarten, 
moest het gemeentebestuur een verkeersluwe perimeter inrichten 
aan onze vijf basisscholen.

“De scholen willen vermijden dat ouders de school betreden bij 
het brengen en halen van de kinderen. Tegelijkertijd willen ze ook 
voldoende ruimte voor de schoolpoorten voorzien. Daarom hebben 
we in overleg besloten om ter hoogte van één toegang per school een 
veiligheidszone te maken waarin ouders hun kinderen veilig kunnen 
afzetten en ophalen zonder de sociale-afstands-
maatregelen te overtreden. Om dat mogelijk te 
maken sloten we een verkeersluwe zone af, een 
uur 's morgens bij de start en een uur 's avonds 
bij het sluiten van de scholen”, verduidelijkt 
schepen van Onderwijs en Mobiliteit Benedikte 
Demunck. Na een evaluatie stuurde het ge-
meentebestuur aan sommige scholen bij.

Benedikte Demunck
Schepen van Onderwijs en Mobiliteit

 Benedikte Demunck, schepen van Mobiliteit
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


