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DE PINTE-ZEVERGEM

De Pinte heeft meest 
tevreden inwoners! 
Volgens de gemeente- en stadsmonitor van het  
Agentschap Binnenlands Bestuur is 90 procent  
van de Pintenaars tevreden over zijn gemeente.  
De beste score van gans Vlaanderen!

  Raadpleeg het volledige rapport via  
www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

Zevergem krijgt eindelijk  
geluidsschermen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 
ondertekende het voorstel tot gunningsprocedure voor de plaat-
sing van de geluidspanelen in Zevergem. De schermen komen 
over een lengte van 850 meter in de richting van Kortrijk en over 
500 meter in de richting van Antwerpen. De hoogte varieert 
tussen 3,5 en 5 meter. De werken starten in het najaar. 

De geluidshinder van de woonwijken in de Pont-Noord en de  
Molenstraat en in de omgeving van Den Beer, de Grote Steen-
weg, de Korte Veldstraat en de Boeregemstraat is dus binnenkort  
verleden tijd.

Kristof Agache trekt N-VA-lijst
Kristof Agache (43), medeoprichter van N-VA De Pinte-Zevergem, werd door het afdelings- 
bestuur unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. 

Kristof studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en werkt 
in de financiële sector. Hij is gehuwd en fiere papa van Jolien (12), Laurens (10) en Jasper (7). 

“Sinds 2013 maakt de N-VA deel uit van het gemeentebestuur van De Pinte. En dat merk je: we 
hebben altijd de nadruk gelegd op financiële verantwoordelijkheid en hadden aandacht voor 
veiligheid en het groene, residentiële karakter van de gemeente. Het zou fantastisch zijn als we 
ons werk konden verderzetten”, aldus Kristof.

Ook afdelingsvoorzitter Alexander Vanryckeghem is enthousiast: “Kristof is een sterke, toe-
gankelijke kandidaat met een groot draagvlak in de gemeente. Hij is afkomstig uit Zevergem, 
maar woont in De Pinte en kent dus alle gevoeligheden. Ik werk graag met 
hem samen en weet zeker dat hij alle kwaliteiten heeft om een schitterend 
resultaat neer te zetten.”

Alexander Vanryckeghem,  
afdelingsvoorzitter

Maatjes  
met de N-VA

Iedereen van harte welkom  
op zondag 17 juni  

vanaf 11 uur  
Kasteel Viteux  

(Kerkplein, De Pinte)
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ANPR-camera’s missen hun effect niet
In de zomer van 2016 werden in de politiezone Schelde-Leie (De Pinte, Nazareth, Gavere, Sint- 
Martens-Latem) acht ANPR-camera’s in gebruik genomen, waarvan twee in De Pinte. ANPR-camera’s 
zijn camera’s met automatische nummerplaatherkenning die toelaten om nummerplaten te scannen 
en ze af te toetsen aan een zogenaamde ‘zwarte lijst’.

Meer ondergrondse  
glasbollen in De Pinte
U hebt ze zeker al gezien of gebruikt: de ondergrondse 
glasbollen aan het Europaplein. Ze zijn niet alleen praktisch 
en proper, maar ook esthetisch zijn ze een schot in de roos. 
Daarom nam het gemeentebestuur de beslissing om er een 
extra set aan toe te voegen, meer bepaald aan de ingang van 
woonzorgcentrum Scheldevelde. “Maar dat is niet alles”,  
vertelt schepen van Milieu Benedikte Demunck. “Ook 
verkavelaars worden vanaf nu verplicht om ze te installeren. 
Op die manier gaan we zwerfvuil tegen en blijft De Pinte een 
nette gemeente.”

Mobiele camera’s
Helaas gaat niet iedereen met evenveel respect om met  
glasafval. “Dat gebeurt inderdaad af en toe. Daarom bekijken 
we samen met de politie en de intercommunale IVM of er 
mobiele camera’s kunnen komen op de plaatsen waar het al 
eens misgaat”, aldus schepen Demunck.

15 procent minder inbraken
Het gemeentebestuur van De Pinte investeerde 
samen met de drie andere gemeenten van de 
politiezone maar liefst 455 000 euro in deze 
intelligente camera’s. Met resultaat: één jaar na 
de ingebruikname van de ANPR-camera’s viel 
het aantal inbraken terug van 330 naar 279, een 
daling van 15 procent.

N-VA wil samenwerken met Gent
Ook buiten De Pinte was de interesse gewekt: 
lijsttrekker van N-VA Gent Anneleen Van Bos-
suyt wilde weten hoe de vork nu precies aan de 
steel zat en kwam naar De Pinte. De conclusie 
was duidelijk: een samenwerking met Gent zou 
deze aanpak nog efficiënter maken.

Schepen Benedikte Demunck 
en lijsttrekker van N-VA Gent 
Anneleen Van Bossuyt.
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Hartveilig De Pinte-Zevergem
Onder de naam ‘Hartveilig De Pinte’ organiseert de sportdienst van De Pinte 
in samenwerking met vzw Sportbeheer eva en het Rode Kruis regelmatig  
opleidingen over reanimatie en het gebruik van een AED-apparaat. 

Alexander Vanryckeghem, voorzitter van N-VA De Pinte-Zevergem, schreef zich alvast in voor de 
opleiding van 23 juni. Hij weet als geen ander hoe belangrijk dit is. “Ik ben zelf een hartpatiënt en 
sinds ik met hartfalen te maken kreeg, ongeveer een halfjaar geleden, besef ik pas hoe plots en he-
vig het noodlot kan toeslaan. Snel reageren is cruciaal, vandaar dat ik het belang van deze opleidin-
gen wil benadrukken. Er hangen mensenlevens van af”, aldus Alexander Vanryckeghem. 

De opleidingen die dit jaar al plaatsvonden, waren in een mum van tijd volzet. N-VA  
De Pinte-Zevergem wil ze elk jaar organiseren. Aan geïnteresseerden geen gebrek.

Alexander Vanryckeghem, afdelingsvoorzitter

2018: De Pinte bestaat 
150 jaar
En dat wordt gevierd! Heel het jaar door worden ter 
gelegenheid van deze verjaardag interessante activiteiten 
georganiseerd. Het programma vindt u op  
www.depinte.be/150jaardepinte

“De Pinte heeft een rijke geschiedenis en die zetten we 
volop in de kijker. De Pintenaar mag trots zijn op zijn 
gemeente en het parcours dat we de laatste 150 jaar  
afgelegd hebben. De activiteiten worden aangekondigd 
met een speciaal logo ‘150 jaar De Pinte’. Ik nodig ieder-
een van harte uit om een kijkje te komen nemen. Het 
loont absoluut de moeite”, aldus schepen van Cultuur 
Leen Gryffroy. 

De Pinte was in lang vervlogen tijden een gehucht van Nazareth en heette toen nog ‘Klein Nazareth’. Later werd het gehucht 
steeds meer geassocieerd met de bekende herberg ‘Het Pijntken’ op de hoek van de Pintestraat, waar nu het Sociaal Huis staat. 
Tegen het einde van de 18de eeuw sprak men van café De Pinte. Verwijst ‘De Pinte’ dus echt naar een pintje? Zeer zeker!

De eerste aanvraag om van De Pinte een aparte bestuurseenheid te maken dateert van 1829 en werd gericht aan Willem I,  
Koning der Nederlanden. Om de koning ter wille te zijn, wilde men toen De Pinte omdopen tot ‘Willemsdorp’. Door de  
Belgische Revolutie van het jaar nadien belandde het verzoekschrift in de koelkast. Het nieuwe verzoekschrift kwam er in  
1865 en de effectieve wet die van De Pinte een aparte gemeente maakte, werd afgekondigd in 1868. Precies 150 jaar geleden!

22 april: Erfgoeddag
150 jaar geschiedenis in 
150 voorwerpen, allemaal 
beeldig tentoongesteld 
in de bibliotheek van De 
Pinte. Sinds november 
vorig jaar werd er via de 
Facebookpagina van de 
cultuurdienst elke dag een 
object voorgesteld. 150 
dagen later, op Erfgoed-
dag, werden ze samen-
gebracht in de bib waar 
ze drie weken lang te zien 
waren. 

Schepen van Erfgoed Leen Gryffroy sprak haar waardering uit voor 
het project en alle mensen die eraan hebben meegewerkt.

Een stukje geschiedenis… 

Wat is een AED-apparaat? 
AED staat voor ‘Automatische Externe 
Defibrillator’. Het dient elektrische schok-
ken toe om het verstoorde hartritme te 
herstellen. 

Reanimatie en defibrillatie binnen de vijf 
minuten vergroten de overlevingskansen 
met meer dan 50 procent.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


