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DE PINTE-ZEVERGEM

Nood aan positieve verandering
Bij het ontluiken van de lente waren er aantal veranderingen in ons bestuur. Gelukkig namen een aantal 
gemotiveerde en bekwame bestuursleden hun verantwoordelijkheid op.

  Onze waarnemend voorzitter, Frederic Verhaeghe, vervangt 
Alexander Vanryckeghem, die tijdelijk verhinderd is.

  Na de verhuis van gemeenteraadslid Ferry Comhair volgde 
Marlies De Coninck hem op.

  Leen Gryffroy werd schepen van Verkeer en Mobiliteit, 
Cultuur en Erfgoed, Informatie en Communicatie. Leen 
woont in Zevergem en vervangt Annemie Nijs. In het 
dagelijkse leven is Leen ingenieur. Ze is actief in het 
Zevergemse verenigingsleven.“Als enige schepen uit 
Zevergem, zal ik de belangen van o.a. onze deelgemeente ten 
volle verdedigen!”

Met betere, warmere en zonnige tijden in het vooruitzicht 
herhaalt de N-VA haar pleidooi voor die positieve verandering 
die we hard nodig hebben in onze gemeente. 

Bovendien is het vrouwen boven in onze fractie. Naast Leen 
zijn er nog de schepenen Benedikte Demunck en Jeanine Maes. 
Emancipatie is dus geen hol woord bij N-VA De Pinte-Zevergem, 
maar de realiteit. 

Frédéric Verhaeghe
Waarnemend voorzitter

 Samen zorgen de N-VA-mandatarissen voor een duurzaam, leefbaar, groen en veilig De Pinte-Zevergem. 

In en rond  
Café Mobar  

De Pinte De Pinte

Iedereen welkom op onze jaarlijkse  

‘Maatjes met de N-VA’ op zondag  

25 juni vanaf 11.30 uur.

Opgeruimd staat netjes p. 2 Nieuwe kleuterspeelplaats wp. 3
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Sportsubsidiereglement vereenvoudigen
De Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Sportraad heeft positief advies gegeven om het  
subsidiereglement te laten aanpassen. 

“Het aanvragen van de verkapte subsidies was te omslachtig 
en niet meer aangepast aan de huidige digitale wereld en 
de noden van de clubs”, zegt afdelingsvoorzitter Alexander 
Vanryckeghem.

Met de aanpassing van het subsidiereglement zullen sporten-
de inwoners van De Pinte-Zevergem die lid zijn van Pintse 
clubs veel meer doorwegen in de berekeningen dan vroeger. 
“Dat juicht de N-VA alleen maar toe. Het geld van onze 
inwoners wordt op deze manier besteed aan de inwoners 
van onze gemeente”, benadrukt Alexander Vanryckeghem. 
De N-VA is blij met dit concreet voorstel en dankt alvast de 
sportfunctionaris, de Gemeentelijke Sportraad en onze  
talloze sportverenigingen. Investeren in sport is investeren 
in de toekomst, ook in onze gemeente!

Opgeruimd staat netjes
Dankzij de inzet van de ijverige leerlingen van de  
Gemeenteschool, de Vrije basisscholen De Pinte en  
Zevergem, De Kleine Prins, Erasmus en de Boomhut  
werden op vrijdag 17 maart maar liefst 100 zakken,  
goed voor 600 kg zwerfvuil, geruimd uit parken, bermen 
en straten.

Naast het klassieke zwerfvuil zoals peuken, plastieken drankverpak-
kingen en blikjes botsten de jonge opruimbrigades onder andere ook 
op achtergelaten koffiemachines en soepkommen.

Als beloning voor de kinderen en tieners kwam OVAM de actie  
animeren met een “vuilblik”, “viespeuk” en “klokhuis”. De gemeente 
deelde ook paaseitjes uit aan de jonge helpers.

Volgens een nieuwe Nederlandse studie zou de Vlaamse overheid 103 
miljoen euro of zo’n 29 euro per Vlaamse inwoner uitgeven om zwerf-
vuil aan te pakken. Schepen van Milieu Benedikte Demunck:  
“Hopelijk verandert de mentaliteit door deze sensibiliseringsactie.  
Het is tenslotte een kleine moeite om papiertjes, snoepwikkels of 
kauwgom in de vuilbak te deponeren.”

 Dankzij een aangepast sportsubsidiereglement 
profiteren onze eigen clubs nu meer dan vroeger.

Lokaal geperst fruitsap
N-VA De Pinte-Zevergem voorziet lokaal geperst fruitsap, zowel op het jaarlijks gezinsfeest 
als op de lentedrink. Hiermee benadrukken we ons engagement voor lokale duurzaamheid en 
eerlijke handel. Het project van de ondernemer uit Zevergem is inspirerend. Lokaal vruchtensap 
produceren waardoor een minimale milieuvoetafdruk rest. Voor onze activiteiten kopen we daar 
fruitsappen aan en zo steunen we ook de lokale Pintse economie. Bovenal brengen ze mensen 
samen in onze gemeente rond een prachtig eindproduct. Voor de N-VA heeft dit bedrijf een 
unieke voorbeeldfunctie op het vlak van duurzame, eerlijke en milieuvriendelijke economie. Het 
vruchtensap is niet alleen heerlijk, het is daarenboven een zuiver natuurproduct”, zegt bevoegd 
schepen Jeanine De Poorter – Maes.
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Dag van het park was groot succes

De Pinte krijgt derde fair trade ster
Schepen Jeanine Maes bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking: “Wij zijn 
fier dat we als fair trade gemeente een derde ster hebben gekregen, waarbij 
de gemeente ditmaal de pluim op haar hoed mag steken.” Dankzij een fair 
trade koffieproeverij onder begeleiding van een Barista, kon het personeel de 
toekomstige geserveerde koffie in het gemeentehuis zelf uitkiezen.

Nieuwe kleuterspeelplaats 
voor gemeentelijke 
basisschool
Toen de kleuterafdeling in 1993 werd opgestart in de 
gemeentelijke basisschool werd de kleuterspeelplaats 
telkens uitgebreid. Aan de ondergrond is dat intus-
sen jammer genoeg te merken. Door oneffenheden 
is de speelplaats niet veilig en is er ook een slechte 
afwatering. Bovendien waren er ook op vlak van 
verlichting en elektriciteit een aantal noden. 

Overleg met alle betrokken partijen
De vraag om vernieuwing dateert van 2014 toen onder impuls 
van de toenmalig waarnemend directeur er een werkgroep 
ontstond van leerkrachten en ouders die de noden in kaart 
brachten. “Er ging een lang traject aan vooraf met talrijke 
overlegmomenten met leerkrachten, ouders, schoolraad, de 
technische dienst en mijn collega-schepen van Openbare 
Werken. Ook de kleuters mochten hun zeg doen, evenals 
de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur over de 
aanplanting van groen”, zegt schepen van Onderwijs Benedikte 
Demunck.”

Ook voor buitenschoolse inititiatieven
De werken zullen starten op het eind van het schooljaar en 
zouden af moeten zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar. 
De speelpleinwerking voor de kleuters wijkt deze zomer tijdelijk 
uit naar de kant van de lagere school. “In de filosofie van 
de brede school zullen vanzelfsprekend alle kleuters van de 
gemeente via buitenschoolse initiatieven zoals speelpleinwerking 
en ‘t Bommeltje van deze speelplaats gebruik kunnen maken”, 
besluit schepen Demunck.

Tijdens de dag van Park waren jong en oud welkom om van een mondiale belevenis te  
genieten met een gratis picknick, animatie, tal van standjes met workshops en proevertjes.  
Het hoogtepunt was het toekennen van de derde fair trade ster.  

Groene speelzone
Schepen Benedikte Demunck bedankt ook uitdrukkelijk de 
ontwerpster van het plan, Jana Vermeulen. Jana is de dochter van de 
secretariaatsmedewerkster van de school en is ook zelf betrokken als 
voormalige leerlinge van de school. Met haar expertise van tuin- en 
landschapsarchitecte heeft ze het plan mee vorm gegeven. Eerst en 
vooral zal de speelplaats uitgebreid worden en komt er een nieuwe 
ondergrond met zachte elementen waar de speeltoestellen zich 
zullen bevinden. De speelplaats krijgt een nieuwe afsluiting, en als 
bijzondere spelelementen voorziet de gemeente een amfitheater, met 
zitjes voor de kleuters en centraal een zandbak en een doolhof ter 
hoogte van de Speelark. Overal wordt er aandacht besteed aan groen 
met aanplant van inheemse heesters en  bomen. Zo wordt er naast de 
zandbak een speelzone met groen en schors voorzien.
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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 toegangsrecht 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
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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


