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DE PINTE-ZEVERGEM
Leefschool De Boomhut krijgt fietsparcours (p. 3)Ben Weyts te gast in De Pinte-Zevergem (p. 2)

Fietssuggestiestroken in 
onze dorpskern
Tijdens de paasvakantie liet het  
gemeentebestuur fietssuggestie- 
stroken aanbrengen in het centrum 
van De Pinte. De volgende straten 
kleuren voortaan deels okergeel: 
Baron de Gieylaan, Kerkplein, 
Bommelstraat en Pintestraat.

Schepen van Mobiliteit Benedikte  
Demunck licht toe: “De stroken zijn 
uitgevoerd in epoxy. Dat zorgt tegelijk 
voor een duidelijk onderscheid met 
gewone fietspaden én voor een goed 
zichtbare afbakening van het rijvak 
voor fietsers. Bovendien versmallen ze 
de baan optisch voor autogebruikers.  
Fietssuggestiestroken zijn heel geschikt  
in een zone 30 met gemengd verkeer, 
zoals hier in onze dorpskern. De 
maatregel kadert in het mobiliteits-
plan dat vorig jaar door de gemeente-
raad werd goedgekeurd.”

Schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck  
heeft de nieuwe fietssuggestiestroken  
persoonlijk getest en goed bevonden.

Beste inwoner

Sinds iets meer dan vijf maanden 
bestuurt de N-VA opnieuw deze mooie 
gemeente, samen met onze coalitie- 
partner. Het is voor ons een eer om 
te mogen werken aan een nog betere 
gemeente voor alle inwoners. 

De komende jaren ligt er veel werk op de 
plank. Dat we daarbij geen verantwoor-
delijkheden uit de weg gaan, bewijst onze 
zware portefeuille met bevoegdheden. We 
zijn volop bezig met de opmaak van een 
meerjarenplan, gebaseerd op vijf pijlers: 
een bruisend, efficiënt, duurzaam,  
zorgzaam en veilig De Pinte-Zevergem. 

Daarbij telt ook uw mening. Via een  
uitgebreid participatietraject nodigen we 
u uit om die mening met ons te delen. 
Wie bestuurt, moet te allen tijde de vinger 
aan de pols houden bij de bevolking. 
Die lokale verwevenheid vinden we zeer 
belangrijk. Weet dus dat onze mandata-
rissen en bestuursleden altijd openstaan 
voor een gesprek, feedback of ideeën.

We nodigen u ook graag uit op onze  
jaarlijkse ‘maatjes met de N-VA’ op  
zaterdag 15 juni om 11 uur in Kasteel 
Viteux. Een ideale gelegenheid voor een 
gezellige babbel en een nadere kennis-
making. Noteer ook alvast de datum 
van ons gezinsfeest, dat plaatsvindt op 
zondagmiddag 13 oktober.

Hopelijk tot binnenkort op een van onze 
activiteiten of elders  
in onze gemeente.

Kristof Agache
Schepen

Inschrijven vooraf is niet nodig.

Maatjes met de N-VA

Zaterdag 15 juni  
om 11 uur
Kasteel Viteux, 
Kerkplein 8 in De Pinte

Iedereen is van harte welkom.
Gezelligheid troef!

Noteer meteen ook ons gezinsfeest in uw agenda:  
zondagmiddag 13 oktober in Kasteel Viteux



Binnenkort geluidsschermen in Zevergem
Hoog bezoek in De Pinte: Vlaams minister van Mobiliteit  
Ben Weyts kwam op 19 april eigenhandig de graafmachine in 
gang zetten om de langverwachte geluidsschermen te plaatsen. 
Die schermen komen ter hoogte van de E17 tussen Zevergem en 
Zwijnaarde. Ze zullen een afstand van twee kilometer overbruggen  
en zijn tussen 3,5 en 5,5 meter hoog. 

De werken zijn normaal tegen het bouwverlof voltooid. Het totale prijskaartje 
ervan bedraagt iets meer dan 3,3 miljoen euro, maar dankzij de tussenkomst 
van het Vlaamse Gewest blijft het gemeentelijke aandeel beperkt tot 261 000 
euro. De schermen zullen de geluidshinder gevoelig verminderen met  
20 decibel en zo de buurt terug leefbaarder maken. 

Schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck volgt de situatie op: “Ik heb er bij 
het Agentschap Wegen en Verkeer alvast op aangedrongen om bij de nameting 
in Zevergem ook nieuwe metingen te doen in verschillende woonwijken in de 
buurt van de E17.” De omwonenden mogen zeker een uitnodiging verwachten 
voor de definitieve inhuldiging van de schermen. 

depinte@n-va.be

Meer fietsenrekken aan 
Moerkensheide
Met de zomer in zicht heeft het gemeentebestuur midden 
mei de capaciteit van de fietsenrekken aan het sportcomplex 
Moerkensheide verdubbeld. 

Schepen van Sport Kristof Agache: “De capaciteit van de fietsenstalling 
werd uitgebreid van een vijftigtal naar een honderdtal plaatsen. Met 
die uitbreiding willen we de inwoners aanmoedigen om met de fiets te 
gaan sporten in het sportcomplex Moerkensheide. Door het comfort 
voor de fietser nog te verhogen, geven we het juiste signaal.”

Uw mening over onze gemeente telt
De N-VA werkt samen met haar 
coalitiepartner aan een nieuw 
meerjarenplan voor De Pinte 
en Zevergem. Dat plan zal de 
prioriteiten voor de komende 
bestuursperiode vastleggen. 
Uw mening speelt daarbij een 
cruciale rol.

Schepen van Financiën Kristof Agache 
legt uit: “We gaan voor een bruisende, 

efficiënte, duurzame, zorgzame en 
veilige gemeente. Op basis van die vijf 
pijlers hebben we een participatietraject 
opgezet. Zo kregen alle inwoners de 
kans om als fiere ambassadeurs mee te 
denken en te bouwen aan een plek waar 
iedereen zich thuis voelt.”
 
“Via de website van de gemeente en via 
kaartjes bij de gemeentediensten en  
lokale handelaars nodigden we de  
burger uit om zijn ideeën te delen.  

Het ‘ideeënfestival’ op 9 juni vormde 
het sluitstuk van het participatietraject. 
Wij gaan met uw bijdrage aan de slag 
om van onze gemeente een nog betere 
plaats te maken!”

  Schepenen Benedikte Demunck en Kristof Agache 
willen met de extra fietsenrekken bezoekers  
aanmoedigen om met de fiets te komen.

  Schepen Kristof Agache, Vlaams minister  
Ben Weyts, schepen Benedikte Demunck en 
afdelingsvoorzitter René Steyaert waren  
aanwezig bij de start van de werken.
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Gemeentebestuur bespaart 
dankzij renteherziening
Tegen 2027 moeten gemeenten een zuiveringsgraad van 100 procent 
van het afvalwater behalen. Daarom sloot De Pinte zich in 2004  
aan als vennoot bij de toenmalige TMVW, de Tussengemeentelijke  
Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling. Door de afspraken 
met TMVW te herzien, spaart onze gemeente 2,5 miljoen euro uit.

Samen met TMVW – dat ondertussen Farys heet – legt ons gemeentebestuur investeringen vast voor rioolwaterzuivering. 
Vaak gaat het om grote bedragen. Om de gemeenten financieel te ondersteunen, bood TMVW/Farys een prefinanciering  
aan voor toekomstige investeringen. Onze gemeente ging in 2008 op dat aanbod in en koos voor de mogelijkheid tot extra 
financiering van iets meer dan 2 miljoen euro. De aflossing van dat bedrag werd vastgelegd op 50 jaar tegen een interestvoet 
van 4,5 procent.

Voordelige context
Ondertussen zijn de rentevoeten op de financiële markten flink gedaald. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om de 
regeling te herzien. De rentevoet werd verlaagd naar 2,2 procent over een looptijd van 30 jaar. Schepen van Financiën  
Kristof Agache is tevreden: “De totale interestlast van de nieuwe aflossingstabel bedraagt 2,5 miljoen euro minder in  
vergelijking met de oorspronkelijke financiering.”

Subsidie van 15 000 euro 
voor leefschool De Boomhut
Leefschool De Boomhut krijgt van de Vlaamse Regering 15 000 
euro aan subsidies om haar speelplaats beweegvriendelijker te  
maken. Dat is niet alleen goed nieuws voor de kinderen en hun  
ouders, maar ook voor verschillende lokale organisaties met een 
jong doelpubliek. Ook zij zullen op termijn van de speelplaats 
gebruik kunnen maken.

Brede schoolwerking
Onder impuls van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zette de  
Vlaamse Regering voluit in op actieve speelplaatsen. Ze trok ruim anderhalf 
miljoen euro uit om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker te maken.  
Het initiatief kadert ook in een brede schoolwerking, want de speelplaatsen 
zullen gedeeld worden met jeugdverenigingen en de bredere lokale gemeenschap.

“Onze gemeente kan rekenen op maar liefst 15 000 euro aan investeringen.  
Zo kunnen we zorgen voor een originele inrichting die kinderen zoveel mogelijk  
prikkelt om te bewegen”, aldus schepen van Onderwijs Benedikte Demunck.

Fietsparcours
 “Kwalitatieve sport- en speelruimte is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Met de financiële tegemoetkoming van de Vlaamse 
Regering kunnen we saaie betonnen speelplaatsen omtoveren tot toffe speelplekken”, vult schepen van Sport Kristof Agache aan.

Leefschool De Boomhut wil het geld gebruiken voor een fietsparcours. Met de hulp van de provincie Oost-Vlaanderen doorliep de 
school een 20-stappenplan om de heraanleg uit te werken. Ouders, teamleden en kinderen mochten daarbij hun inbreng doen.

  Kwalitatieve sport- en speelruimte is 
een belangrijk aandachtspunt voor 
onze schepenen Benedikte Demunck 
en Kristof Agache.
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Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


