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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 september.

Kwalitatief woonaanbod in Zevergem
Het gemeentebestuur heeft de startnota klaar voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  
Zevergem Scheldedorp. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache maakt duidelijk  
dat daarbij werd vertrokken vanuit de geest van het vernietigde RUP.

“We willen het typische karakter van het lande- 
lijke Zevergem vrijwaren, de band met de Schelde- 
vallei versterken via kwalitatieve zichtassen 
tussen dorp en Scheldevallei en het openbaar 
domein opwaarderen. We wensen een kwalita-
tief woonaanbod te behouden en waar mogelijk 
nog te versterken. Zo houden we rekening met 
jonge gezinnen met kinderen, alleenstaanden 
en senioren. Bebouwing stemmen we af op de 
cultuurhistorische waarde van Zevergem.”

 Schepen Kristof Agache achter de kerk, waar 
woongebied wordt herbestemd naar open ruimte. 
Het voetbalveld en de weide van Zeverrock blijven.
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Schepen van Mobiliteit  
Benedikte Demunck licht toe: 
“Aan de Stationsstraat komen 
er zeven nieuwe etagerekken 
en een zone voor twintig 
buitenformaatfietsen zoals 
bakfietsen en brommers, 
op de plaats van de huidige 
belbushalte. De belbushalte 
verschuift richting station. In 
november komen er aan de 
luifel in het midden ook twee 
rekken die 56 in plaats van 36 
fietsen kunnen huisvesten.  
Er komen ook nog acht plaat-
sen voor deelfietsen. Langs 
de Florastraat komen er 56 
plaatsen bij ter hoogte van 

Varentschoot en bovendien 
komt daar een directe toegang 
tot spoor 4.”

Bewakingscamera’s

“Aan alle fietsenstallingen 
is een nieuwe verharding 
voorzien zodat de pendelaars 
op een comfortabele manier 
de stallingen kunnen berei-
ken. Alle overdekte fietsen-
stallingen krijgen bovendien 
verlichting en diefstal- 
bestendige fietsenrekken.  
In samenwerking met de 
NMBS onderzoeken we  
de mogelijkheid om bewa-
kingscamera’s aan het station 
te installeren, want het station 
blijft jammer genoeg een  
hotspot voor fietsdiefstallen.”

 Schepen Benedikte Demunck 
bij de werken voor de fietsen- 
stallingen.

Beste inwoner

Het coronavirus heeft er 
serieus ingehakt. Momenteel 
proberen we met z'n allen te 
wennen aan het nieuwe nor-
maal. We blijven als gemeen-
schap niet bij de pakken zitten 
en maken werk van het De 
Pinte-Zevergem van morgen.

Ik strooi niet vlug met  
complimentjes. Toch wil ik 
onze mandatarissen bedanken 
en feliciteren voor hun inzet 
om het beleid van onze mooie 
gemeente met enthousiasme 
vorm te geven.

Ons doel is om De Pinte- 
Zevergem zijn eigen waarden 
te laten behouden. Een  
gemeente waar het aange-
naam wonen is, vrij centraal 
gelegen aan diverse knoop-
punten en aan het prachtige 
Parkbos. Op dat vlak zitten we 
op rozen en we houden eraan 
constructief verder te werken tot 
voldoening van onze inwoners.

Ons gezinsfeest dat gepland 
was op 25 oktober, met Carles 
Puigdemont als gastspreker, 
moeten we vanwege de corona- 
crisis helaas annuleren. Wij 
hopen jullie wel talrijk te 
ontmoeten op een van onze 
volgende activiteiten.

René Steyaert
Afdelingsvoorzitter 

Lees verder op pagina 2.

135 extra overdekte fietsparkeerplaatsen aan station 
Begin september is de NMBS gestart met het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen aan het  
station van De Pinte: twee aan de kant van de Stationsstraat en een aan de kant van de  
Florastraat. Momenteel beschikt het station over 426 fietsenrekken gespreid over vijf locaties.  
Dat aantal is onvoldoende om plaats te bieden aan het stijgend aantal pendelaars.
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Professionele korte 
opvang op school
Al sedert de vorige bestuursperiode  
ijvert schepen van Onderwijs Benedikte 
Demunck om de kwaliteit van de  
ochtendopvang en de korte avond- 
opvang op school te verbeteren.

Voorheen was de opvang door de vzw 
Onderwijs en Samenwerking (Onsa) 
georganiseerd, waarin de twee betrokken 
netten van de gemeentelijke basisschool 
en de twee vrije basisscholen vertegen-
woordigd waren. “Samen met de directies, 
betrokkenen vanuit de ouderraad en 
schoolbesturen probeerde de gemeente zo 
goed als mogelijk de opvang te organiseren 

op de drie basisscholen. Maar het was niet 
altijd duidelijk wie de eindverantwoorde-
lijkheid droeg, en ook de administratieve 
last die initieel bij de scholen en later bij de 
gemeente kwam te liggen, was zwaar.”

Aanspreekpunt

Voormalig voorzitter Kris Van Renterghem 
van de raad van bestuur van Onsa getuigt: 
“Door de opvang nu ook door een externe 
partner te laten organiseren, hebben niet 
alleen de directies en het personeel maar 
ook de ouders een aanspreekpunt op de 
drie scholen. Verder krijgt het personeel 
coaching en opleiding om de kinderen in 
een warme sfeer op te vangen. En het voor-
deel is dat de werkwijze en pedagogische 
visie zowel in de korte opvang op school 
als de lange opvang in ’t Bommeltje iden-

tiek zijn, omdat die opvang voortaan door 
dezelfde partner wordt georganiseerd.”

 Kris Van Renterghem en Benedikte  
Demunck.

Finse piste heraangelegd
Op het Sportpark Moerkensheide werd 380 lopende meter Finse piste heraangelegd.  
Het concept Finse piste waaide over uit Scandinavië. Het is een loopparcours met een  
zachte ondergrond bestaande uit houtsnippers of boomschors.

Schepen van Sport Kristof Agache reageert tevreden: “De Finse piste op Moerkensheide 
wordt vaak gebruikt en een groot deel was dringend aan een heraanleg toe. Na het uitgra-
ven van een bovenlaag van 40 centimeter werd een steenslagfundering van 20 centimeter 
aangelegd en daarboven nog eens een laag boomschors van 20 centimeter. Boven en onder 
de steenslag werd een laag geotextiel gelegd en langs de Finse piste werden boordstenen 
geplaatst. Vanaf heden kunnen joggers opnieuw genieten van een verhoogd loopcomfort.”

Startnota RUP Zevergem in een notendop
Wat woontypologie betreft maakt de startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zevergem Scheldedorp een onder-
scheid tussen de zone van de dorpsas van Zevergem en alles daarbuiten. Verder worden drie woonprojectzones gedefinieerd die 
elk een specifieke benadering vragen. Een overzicht.

Zone 1 ligt in het centrum en is ontsluit-
baar via het Dorp, langs De Pastorie. Deze 
projectzone ligt in woonuitbreidings- 
gebied, maar wordt herbestemd naar 
woongebied. In deze zone komen maxi-
maal veertien eengezinswoningen. Het 
woongebied ten zuiden van de kerk wordt 
dan weer ingekleurd als open ruimte. 

Zone 2 is woongebied gelegen ter hoogte 
van enkele leegstaande en verwaarloosde 
woningen. Vandaag is er een gesloten 
woonlint zonder uitzicht op het achter-
liggende landschap vanaf het openbaar 
domein. In deze projectzone zien we een  
gedifferentieerd woonaanbod van maximaal 
veertien wooneenheden in de vorm van 
meergezinswoningen met twee bouwlagen 
met zadeldak en vier eengezinswoningen. 

Door vooraan met twee gebouwen te  
werken, wordt een extra waardevolle 
zichtas richting Scheldevallei gecreëerd. 
Schepen Kristof Agache: “Er moet door 
deze projectzone ook een trage doorsteek 
worden voorzien tussen de Vrije Basis-
school Zevergem en het dorpsplein achter 
de kerk. Dat zal de verkeersveiligheid 
alleen maar ten goede komen.”

Ook zone 3 bevindt zich vandaag al in 
woongebied en situeert zich op de hoek 
van Blijpoel en het Warandestraatje. Op 
deze locatie kan een kleinschalig woon-
project voor zorgbehoevenden worden 
gerealiseerd. De integratie in de landelijke 
omgeving is daarbij een absolute prioriteit 
en het uitzicht vanuit de dorpskern richting 
Scheldevallei moet behouden blijven.

Over deze startnota is er een eerste publieke 
raadpleging van 15 september tot en met  
13 november. Ze is ook digitaal beschikbaar 
op www.depinte.be/rupzevergem.

 Kristof Agache bij de nieuwe 
Finse piste.
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N-VA De Pinte steunt lokale 
middenstand
N-VA De Pinte-Zevergem liet afgelopen zomer de Vlaamse feestdag 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 11 juli maakten leden van het 
afdelingsbestuur in groepjes een fietstocht door de gemeente om 
9840-bonnen als attentie te geven aan wie de Vlaamse Leeuw uit-
hing. “Zo slaan we twee vliegen in één klap. We belonen mensen die 
met hun bevlagging onze Vlaamse feestdag extra in de verf zetten. 
We steunen ook onze lokale middenstand door extra waardebonnen 
in omloop te brengen”, stelt afdelingsvoorzitter René Steyaert.

RVP-borden voor hulpdiensten
Aan het rondpunt van de Nieuwstraat en ter hoogte van de ingang van het Sportpark Moerkensheide plaatsten onze gemeentelijke 
diensten een RVP-bord om de hulpdiensten te ondersteunen. RVP staat voor rendez-vous punt.

Schepen van Sport Kristof Agache benadrukt het belang daar-
van voor de vele sporters en andere aanwezigen: “Veel mensen 
komen samen in het Sportpark Moerkensheide. Er is al een 
voorval geweest waarbij de hulpdiensten moeilijkheden  
ondervonden bij het vinden van de exacte locatie. Daardoor  
kan kostbare tijd verloren gaan en dat willen we net vermijden. 
Bij een oproep waarbij het noodzakelijk is dat de hulpdiensten 
ter plaatse komen, volstaat het dan om de code op het bord  
(OVL 110302) te vermelden. Zo kan de noodcentrale de  
hulpdiensten naar de exacte locatie sturen.”

Ter hoogte van het bord kan dan iemand de hulpdiensten  
opwachten en hen begeleiden naar het slachtoffer. Ook in  
Zevergem staat er een dergelijk bord aan de gemeentelijke loods 
waar beide petanqueclubs uit onze gemeente vaak samenkomen. 
Eerder dit jaar was daar ook een voorval waarbij de hulpdiensten 
de locatie moeilijk konden vinden.

De Pinte leent voor 
het eerst tegen nul  
procent
Het lokaal bestuur De Pinte heeft ongeveer 
2,8 miljoen euro aan bancaire schulden. Die 
schulden worden voornamelijk op basis van 
kortetermijnrentevoeten gefinancierd. Als 
gevolg van de situatie op de financiële mark-
ten kon De Pinte daarvan een deel herfinan-
cieren tegen interessante voorwaarden.

Schepen van Financiën Kristof Agache legt 
uit: “Voor een bedrag van ongeveer 945.000 
euro zetten we de rentevoeten opnieuw vast 
voor de komende drie jaar. Op een open-
staand saldo van 218.000 euro betalen we een 
rentevoet van 0,03 procent en op een bedrag 
van 727.000 euro betalen we als gemeente 
voor het eerst in onze geschiedenis een rente 
van 0 procent. Het zeer soepele monetaire 
beleid van de Europese Centrale Bank  
houdt de rentevoeten laag. Recent was er  
een nieuwe dip op de rentemarkt waardoor 
deze opportuniteit ontstond.”

 Een rendez-vous punt is nuttig voor de hulpdiensten.

 N-VA De Pinte deelde op 11 juli een attentie uit aan wie een Vlaamse  
leeuwenvlag uithing. V.l.n.r.: Kristof Agache, Lieve Strybos, Greet Van Den 
Berghe, Jozef Delrue, Alexander Vanryckeghem, René Steyaert, Kris Van 
Renterghem, Yo Deconinck, Benedikte Demunck.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs
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