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www.n-va.be/depinte

Voorwoord  
voorzitter

Er zijn heel wat gemeenten die 
steen en been klagen. Er zijn er 
ook die de problemen benoemen 
en aanpakken. En dan is er ook 
nog een derde categorie, die nog 
een stap verder gaat en het beste 
van alle werelden combineert: de 
werkingskosten doen dalen om 
te kunnen investeren en tegelijk 
de dienstverlening verbeteren. 
En dat alles zonder belastingver-
hogingen. De Pinte behoort tot 
die categorie.

Maar het beleid is natuurlijk 
meer dan cijfers alleen. Het gaat 
ook om visie, om principes. Zo 
is ‘inspraak’ niet langer een hol 
woord, maar wordt het echt in 
de praktijk gebracht via infover-
gadering vóór aanvang van een 
project. Die aanpak heeft een 
aantal effecten : plannen moe-
ten al eens bijgestuurd worden, 
soms meermaals na mekaar. 
Maar wij zijn er van overtuigd 
dat dit de juiste keuze is. In-
spraak duurt het langst. 
Verder in dit nummer zult u 
ook kunnen zien dat wezenlijke 
veranderingen in het beleid ook 
niet altijd hoeven te verlopen via 
dure projecten. Vaak kan een 
gemeentebestuur via ogenschijn-
lijk kleine ingrepen echt wel het 
verschil maken in dienstverle-
ning. 

Alexander Vanryckeghem, 
voorzitter

‘Maatjes’ mag u letterlijk en figuurlijk nemen. We bieden u de 

eerste Hollandse maatjes aan en de kans om een praatje te 

slaan met onze N-VA-mandatarissen en - bestuursleden.



   
   

   
  

www.n-va.be/depintedepinte@n-va.be

Onze gemeente nam dit jaar voor de derde keer deel aan 
Erfgoeddag. Tijdens zijn toespraak gaf eerste schepen 
Ferry Comhair (N-VA) twee primeurs mee: De lokale 
erfgoedraad legt momenteel de laatste hand aan een lo-
kale erfgoedlijst, de inventaris van onroerend erfgoed 
in onze gemeente. Die lijst zal een belangrijke leidraad 
vormen voor het beleid. Een tweede nieuwtje betrof het 
koetshuis achter de pastorie in Zevergem. Schepen 
Comhair deelde mee dat het gemeentebestuur een res-
tauratiedossier zal opstarten voor het bijgebouw van de 
reeds beschermde pastorie, om het in zijn oorspronke-
lijke waarde te herstellen.

De Erfgoeddag zelf bestond dit jaar uit maar liefst twee 
thema’s. Onder de deskundige leiding van Johan Van 
Twembeke namen tientallen geïnteresseerden deel aan 
een fietstocht langsheen sporen van de rijke geschiede-
nis die de bloemisterijen in onze gemeente hebben ach-
tergelaten.

Maar het hoogtepunt was toch wel de onthulling van de nieuwe kleren voor Jan en Trees, de Pintse reuzen. Daarvoor 
moest de gemeente niet eens beroep doen op een kleermaker. De kinderen van kunstatelier Art-I-Choque toverden, met 
een beetje hulp van bezielers Ann van Durme en dochter Alizee, de voorbij maanden meesterwerkjes van ontwerpen uit 
hun hoed. Het eindresultaat, een combinatie van de drie winnende ontwerpen, mag gezien worden. Jan en Trees kun-
nen weer fier en modieus door de Pintse straten stappen. 

Schepen Ferry Comhair: “Erfgoed is belangrijk. De weinige sporen van de geschiedenis van onze ge-
meente die nog aanwezig zijn, moeten we koesteren. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen en klein-
kinderen die ook nog kunnen zien.”

In de gemeenteraad van december stelde N-VA-schepen van Personeel 
Benedikte Demunck het nieuwe organogram voor dat voorziet in zeven 
nieuwe functies en een tiental bevorderingen. Naast aanwerving van 
een ICT’er, om de digitalisering van onze dienstverlening verder uit te 
werken, staan ook nog een aanwerving van een poetscoördinator en een 
deskundige juridische aangelegenheden op de planning.

Deeltijdse vacatures voor een zaalwachter, onthaalbediende, biblio-
theekbedienden en administratieve krachten zullen de burgers tijdens 
ruimere openingsuren ten dienste staan. 

Naast een verruiming in het personeelskader, werd er ook beslist om de 
maaltijdcheques van het personeel met een euro op te trekken van 6 naar 
7 euro. Tevreden personeelsleden dragen bij tot een aangename werksfeer, en daar kan de burger alleen maar van mee 
profiteren!

Ondanks deze maatregelen slaagt het gemeentebestuur er toch in om de werkingskosten te laten dalen.

Het gemeentebestuur heeft beslist om de openingsuren 
van de gemeentelijke bibliotheek aan te passen en uit te 
breiden. Eerste schepen Ferry Comhair, bevoegd voor 
onder andere de bibliotheek: “Het heeft wat puzzel-
werk gevraagd, maar we zijn er in geslaagd om met de 
beschikbare mensen en middelen de openingsuren uit 
te breiden met vijf extra uren en ze beter te laten aanslui-
ten op schooldagen. Op die manier hopen we dat nog 
meer mensen nog vlotter de weg vinden tot het prach-
tige nieuwe gebouw en de schat aan informatie die het 
herbergt.”

Huidige openingsuren:  Nieuwe openingsuren (vanaf 10/08/2015)
Ma 18u – 20u  Ma  17u – 19u
Di  17u – 19u   Di  16u – 18u
Woe  15u – 18u   Woe  10u – 12u / 15u – 18u
Do  16u – 19u   Do  16u – 19u
    Vr  14u – 17u
Za  10u – 12u   Za  10u – 12u   

Schepenen Ferry Comhair (Cultuur) en Benedikte Demunck (Onderwijs): “De nieuwe BIB beperkt zich ook niet tot 
haar basistaak, maar stelt zich ook open voor andere activiteiten zoals lezingen. En daar gaan we nu nog een stap 
verder in. Studenten die dat willen, kunnen in alle rust -en toch in (ernstig) gezelschap- komen blokken in de BIB.” 
Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf 4 mei tot en met 30 juni 2015 terecht in de bibliotheek. Telkens van maandag 
tot en met zaterdag. Kijk op www.depinte.be/blokken.

Erfgoed: een toekomst voor het verleden

Werkingskosten omlaag mét extra dienstverlening

Efficiëntere organisatie naschoolse opvang

BIB : nieuwe openingsuren en open voor de blok

Ruimere openingsuren ten 
dienste van de burger 

Op 9 mei deelde de N-VA roosjes uit 
voor Moederdag. Dag in, dag uit zijn 
moeders dé Motor van Verandering.

Het leven hoe het echt is… in de 
Wetstraat’ door Pol Van Den Driessche 

op onze jaarlijkse sprekersavond van 20 
mei ll. Op de foto v.l.n.r. Greet Van den 
Berghe (bestuurslid),  Benedikte (sche-
pen),  Pol Van Den Driessche, Alexander 
(afdelingsvoorzitter De Pinte-Zevergem).

Het gemeentebestuur krijgt heel wat vragen over de mobiliteit 
in onze gemeente. Vaak gaat het over concrete gevallen van 
verkeersonveiligheid in bepaalde straten. Sommige vragen of 
problemen kunnen snel en eenvoudig beantwoord en opgelost 
worden. Andere vraagstukken vragen om structurele ingrepen 
die ook op lange termijn een oplossing bieden. 

“Daarom is het gemeentebestuur nu gestart met de opmaak van 
een nieuw mobiliteitsplan. Het vorige dateerde van 2006. In al 
die tijd is de gemeente behoorlijk veranderd. Een nieuwe visie 
op mobiliteit is dus echt nodig.”, aldus schepen van Mobiliteit 
Ferry Comhair. Binnenkort zal ook de inspraak- en communica-
tiecampagne rond het plan opgestart worden. “We gaan alle 
inwoners op diverse manieren de kans geven om echt 
letterlijk en figuurlijk hun gedacht te zeggen, om zelf 
echt mee te werken aan de nieuwe visie.”

Mobiliteitsplan 

In Beeld

‘Pol ontving een in De Pinte gemaakte 
chocolade-voetbal in Cercle  

Brugge-kleuren versierd’ 

Na een heuse procedure zag de EVA*  ONSA vzw 
(onderwijs en samenwerking) in het najaar het levenslicht. 
Deze vzw leidt de organisatie van gemeentelijke naschoolse 
opvang van drie scholen op ons grondgebied in goeie 
banen en kwam in januari voor de eerste keer samen. Op 
vraag van de directies van de Gemeentelijke Basisschool, 
de Vrije Basisschool De Pinte, en de Vrije Basisschool 
Zevergem neemt de gemeente via ONSA nu ook officieel 

de verantwoordelijkheid over de werking van de opvang 
op zich met naast een politieke vertegenwoordiging in de 
bestuursorganen, ook een vertegenwoordiging namens 
de scholen. Om de opvang nog kwalitatiever en efficiënter 
te maken werd trouwens reeds ook aan het begin van 
de legislatuur een verhoging van de werkingsmiddelen 
voorzien van 11 000 euro naar 25 000 euro op jaarbasis.

* Extern Verzelfstandigd Agentschap



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


