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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DE PINTE-ZEVERGEM
Binnenkort: woonloket in De Pinte (p. 3)Avond over ecorealisme: grote opkomst (p. 2)

Beste inwoner
Het nieuwe schooljaar is zopas van start gegaan. Veel van onze 
kinderen en kleinkinderen fietsen of wandelen weer dagelijks 
naar school. Veilige schoolomgevingen en vlot verkeer blijven 
dan ook belangrijke thema’s voor ons. Bij de opmaak van het 
meerjarenplan zal de bestuursploeg daar alvast veel belang aan 
hechten.

In het voorjaar lanceerde het gemeentebestuur een ideeën- 
platform voor de opmaak van het meerjarenplan. Heel wat 
inwoners hebben daar gebruik van gemaakt. De waardevolle 
input uit de maar liefst meer dan 500 ideeën zal zeker van  
pas komen.

In een gemeente zoals De Pinte-Zevergem zijn participatie en 
toegankelijkheid heel belangrijk. Daarom kan u in dit blad 
kennismaken met enkele N-VA-vertegenwoordigers in de  
verschillende gemeentelijke organen en adviesraden.

Aarzel niet om deze mensen aan te spreken bij eventuele  
vragen. Onze succesvolle activiteit ‘Maatjes met de N-VA’  
net voor de zomer was alvast een ideale gelegenheid. Een nieuwe 
gelegenheid krijgt u op zondag 13 oktober. Dan organiseren we 
ons jaarlijks gezinsfeest in Kasteel Viteux. Ik wil u alvast  

hartelijk uitnodigen op deze gezellige bijeenkomst en ik kijk 
ernaar uit om kennis te maken. Bent u verhinderd, maar heeft 
u toch een vraag? Mail dan gerust naar depinte@n-va.be.

Onze gemeente De Pinte–Zevergem is 
goed bezig. We zijn een boeiende en 
bloeiende gemeente met een nuchter 
Vlaams karakter en een eigenheid waar 
we fier op mogen zijn.

Tot binnenkort!

Menu? 
Varkenswangetjes met bruin bier of koninginnenhapje met frietjes. Aperitief en dessert 
zijn inbegrepen. Kinderen tot 12 jaar kunnen smullen van kip met appelmoes en frietjes. 

Prijs? 
Volwassene: 19 euro, kind (tot 12 jaar): 9,5 euro, kind (jonger dan 6 jaar): gratis.

  Het maatjesfestijn was een groot succes. 
Tot volgend jaar!

René Steyaert
Voorzitter N-VA  

De Pinte-Zevergem

U bent welkom op ons gezinsfeest

Inschrijven? 
Vóór 7 oktober via een overschrijving op rekeningnummer BE43 0016 3964 9301 met 
vermelding van aantal personen en menukeuze V (varkenswangetjes) of K (koninginnen-
hapje) en 1S (eerste shift om 11.30 uur) of 2S (tweede shift om 13 uur).

ZONDAG

13 oktober
Vanaf 11.30 

uur of 13 uur
Kasteel Viteux  

(Kerkplein,  
De Pinte) 



depinte@n-va.be

Op 6 mei hadden we Vlaams volksvertegenwoordiger en energiespecialist Andries 
Gryffroy te gast in De Pinte-Zevergem. Andries is de broer van gemeenteraadslid 
Leen Gryffroy. Beiden zijn ingenieur en gepassioneerd door klimaat en milieu.  
Andries gaf een verhelderende uiteenzetting over ecorealisme. 

Wat kan onze gemeente zelf doen? 
Kerncentrales openhouden of sluiten, energiefiscaliteit… Het zijn beslissingen die op andere politieke 
niveaus beslist worden. Maar wat kan onze gemeente zelf doen? “De beste besparing van energie is de 
energie die je niet verbruikt”, zegt gemeenteraadslid Leen Gryffroy. “Dat is goed voor het milieu, maar 
ook voor de portemonnee. Daar zullen we de komende jaren dan ook op blijven inzetten.”

Grote opkomst voor avond over ecorealisme

Een jeugdhuis voor alle  
jongeren

Afdelingsondervoorzitter Laurens  
Neyens maakt deel uit van het bestuur  
van Jeugdhuis Impuls. Dat jongeren in  
De Pinte-Zevergem bezige bijen zijn, 
weten we al langer. Een deel daarvan zet 
zich dagelijks met hart en ziel in om van 
Jeugdhuis Impuls een plek voor iedere 
jongere te maken. Met een innovatieve 
blik en zonder angst om de handen uit de  
mouwen te steken, werkt het kernbestuur 
aan steeds meer aantrekkelijke evene-
menten, zonder de vaste waarden zoals  
de befaamde ‘60 uren’ los te laten.

Laurens Neyens

Een milieu- en natuurvriendelijk 
De Pinte-Zevergem

De milieu- en natuurraad (minaraad) 
geeft advies aan de gemeente over het 
milieu- en natuurbeleid. De raad bestaat 
uit afgevaardigden van milieu- en natuur-
verenigingen, scholen en geïnteresseerde 
inwoners. Waaronder ook bestuurslid 
Wouter Loncke. De leden werken aan het 
voorkomen en bestrijden van milieuhin-
der en -verontreiniging. Ze hebben een 
duurzaam en milieuvriendelijk beleid voor 
ogen. De minaraad organiseert elk jaar 
één of meerdere activiteiten rond milieu 
en natuur.

Wouter Loncke

Leen Gryffroy I Gemeenteraadslid

Gezond sporten op maat van 
elke inwoner

Alexander Vanryckeghem zit al zes jaar 
namens basketbalclub Latem-De Pinte in 
de sportraad. Hij is er secretaris. Gezond 
sporten ligt hem nauw aan het hart. We 
willen inzetten op preventie van gezond-
heidsproblemen. Een sportieve inwoner 
is minder vaak ziek, voelt zich beter 
en neemt bovendien actief deel aan de 
samenleving. Gezond sporten is daarom 
belangrijk. Voor elke inwoner, voor elke 
leeftijd.

Alexander Vanryckeghem

Wie zijn uw N-VA-vertegenwoordigers?

In vorige huis-aan-huisbladen kon u al kennismaken met uw N-VA-vertegenwoordigers in het schepencollege 
en de gemeenteraad. Maar de N-VA heeft ook enkele afgevaardigden in gemeentelijke organen en waarnemers 
in adviesraden. Maak kennis met Wouter Loncke, Alexander Vanryckeghem  en Laurens Neyens.
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Advies nodig of heeft u een vraag? 

Het woonloket helpt u graag verder
In juni keurde de gemeenteraad op voorstel van schepen van Wonen Kristof Agache een intentieverklaring 
goed. De bedoeling is om gemeenten meer samen te laten werken op het vlak van woonbeleid. Voor De Pinte 
betekent dat een samenwerking met Sint-Martens-Latem, Nazareth, Merelbeke, Gavere en Melle.  
Vlaanderen ondersteunt deze samenwerking met extra middelen.

Vier prioriteiten
Een interlokale vereniging zal erop toezien dat de  
gemeenten actief meewerken aan de prioriteiten 
van de Vlaamse Regering. Het gaat om betaalbaar 
wonen, een divers woonaanbod van goede kwaliteit, 
een aangename woonomgeving en voldoende  
informatie en advies aan inwoners. Concreet zal  
dit laatste uitmonden in een woonloket in De Pinte, 
waar inwoners terecht kunnen met vragen. Vanaf 
begin 2020 zal het woonloket bereikbaar zijn.

Samenwerken loont
Schepen Kristof Agache reageert tevreden:  
“Door met verschillende gemeenten samen  
te werken, geven we meer slagkracht aan ons  
woonbeleid. En dat op een kostenefficiënte manier.  
We krijgen subsidies en de resterende personeelskost 
kan worden verdeeld over zes gemeenten.”

Fietsen in onze gemeente?  
Gebruik de fietssnelweg  
en fietsstraten
Via de fietssnelweg F7 fietst u vlot naar Gent of Deinze. Op 
dit traject passeert u een aantal fietsstraten: Oude Gentweg, 
Louis Van Houttepark, Stationsstraat, Nijverheidsstraat. In 
deze fietsstraten gebruiken fietsers de rijbaan en hebben 
ze voorrang. Wagens en motorvoertuigen mogen hen niet 
voorbijsteken en mogen niet sneller rijden 
dan 30 kilometer per uur. Schepen van 
Mobiliteit Benedikte Demunck: “De 
Pinte wordt een echte fietsgemeente.  
De fietssnelweg en de recente fiets- 
straten maken het de fietsers veel  
aangenamer. Zo dragen we ons 
steentje bij aan een levensstijl die 
goed is voor mens en milieu!”

Rechts Afslaan Door Rood

Wat is RADR?
Bij RADR mogen 
fietsers ondanks het 
rode licht toch rechts 
afslaan. In de Pinte- 
Zevergem wordt het 
principe toegepast op 
de Polderdreef en de 
as Vredestraat-Koning 
Boudewijnlaan. 

“In Brussel en Gent bestond 
het RADR-principe al.  
Andere steden en gemeenten 
zijn hen gevolgd, waaronder 
ook onze gemeente. Voor fietsers is het een fijne vooruitgang. 
Nodeloos wachten samen met auto’s hoeft nu niet meer”, aldus 
schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck. 

Vanaf 2020 
bereikbaar

Poëzie en Zevergem gaan hand in hand 
Zevergemnaar Katelijne Verstichel won in 2016 met haar gedicht ‘In het spoor van mijn  
schaduw’ een poëziewedstrijd. “Het gedicht laat je meeslepen in rust en eenvoud en beschrijft 
de schoonheid van een landelijk dorp. Het heeft nu een permanente plaats in het Kerkdreefken 
gekregen. Zo kunnen wandelaars genieten van een gedichten-as van de Weldendreef tot de 
Blijpoel”, zegt voormalig cultuurschepenen en huidig gemeenteraadslid Leen Gryffroy.

Kristof Agache I Schepen van Wonen

Benedikte Demunck I 
Schepen van Mobiliteit 
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


