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Beste inwoner

N-VA De Pinte-Zevergem staat voor een 
daadkrachtig bestuur en een heldere com-
municatie naar onze inwoners. We voeren 
beleid voor en met jullie. Dat wil zeggen dat 
we luisteren en graag in dialoog gaan met 
jullie. Het coronavirus liet jammer genoeg 
niet toe om veel persoonlijk contact te heb-
ben. Gelukkig is de situatie intussen onder 
controle en kunnen we elkaar opnieuw 
fysiek ontmoeten. 

Daarom nodigen we jullie graag uit op ons 
Gezinsfeest op zondagmiddag 24 oktober 
in zaal Begonia. Onze schepenen, man-
datarissen en bestuursleden zullen jullie 
verwelkomen en te woord staan. Onze gast-
sprekers zijn niemand minder dan voormalig 
Catalaans president Carles Puigdemont en 
Vlaams minister Matthias Diependaele.

Maar ook buiten dat eetfestijn staat onze 
deur steeds open voor dialoog. Nu de mas-
kers stilaan afvallen en heel wat activiteiten 
heropstarten, is het ook makkelijker om 
elkaar opnieuw te ontmoeten. Laat ons 
samen met onze verenigingen 
en scholen sterker uit de 
pandemieperiode komen!

Tot binnenkort!

René Steyaert
Voorzitter

Betaalbaar wonen: focus op 
jonge gezinnen
Vlaams minister Matthias Diependaele bracht tijdens het weekend 
van 11 juli een bezoekje aan De Pinte. Hij ging in gesprek met onze 
lokale N-VA-afdeling over de uitdagingen inzake betaalbaar wonen.

Schepen van Wonen Kristof Agache: “De woningprijzen in De Pinte 
zijn vrij hoog. Het debat rond betaalbaar wonen wordt helaas te vaak 
verengd tot sociale woningen. Daarbij dreigt een grote groep uit de 
middenklasse te worden vergeten. Dat zijn vaak jonge gezinnen en 
kinderen van Pintenaren die net te veel verdienen voor een sociale 
woning maar het toch moeilijk hebben om een betaalbare woning 
te vinden op de woningmarkt. Aan de marktprijzen zelf kunnen we 
weinig veranderen, maar met het inzetten op een gedifferentieerd 
woonaanbod willen we hen toch perspectief bieden”, besluit Kristof.

Gezinsfeest op zondag 24 oktober

Op het menu?
Varkenshaasje met jachtsaus
Stoofpotje van kalkoen
Vegetarische schotel
Bijgevoegd: kroketjes of krielaard-
appelen + assortiment groenten

Prijs?
Volwassenen: 20 euro
Kind tot 12 jaar: 10 euro
Kind tot 6 jaar: gratis

Zaal Begonia, Pintestraat 29, vanaf 11 uur.

Inschrijven kan door het juiste 
bedrag te storten op BE43 0016 
3964 9301 met vermelding van het 
aantal personen en de menukeuze 
(V of S of Veg) of spreek gerust een 
van onze bestuursleden aan.

Van links naar rechts: schepen Kristof Agache, schepen Benedikte Demunck, 
lid BCSD Greet VanDen Berghe, afdelingssecretaris Kris Van Renterghem, 
gemeenteraadslid Leen Gryffroy en Vlaams minister Matthias Diependaele.

De Pinte-Zevergem
depinte@n-va.be N-VA De Pintewww.n-va.be/depinte
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Nieuw vervoersplan De Lijn
Het nieuwe vervoersplan van De Lijn, dat in het voorjaar van 2022 in werking treedt, zal focussen op een vraaggestuurd aanbod 
met betere afstemming van bus-op-treinverbinding, een betere doorstroming en een betere stiptheid.

Door rechtere verbindingen, minder lussen en een ruimer avond- 
aanbod zal de pendelaar meer aan zijn of haar trekken komen. 
Om landelijke gebieden te ontsluiten, zal 'vervoer op maat' de 

leemtes opvangen via taxihaltes, het vroegere belbussysteem. 
Het nieuwe vervoersplan kwam tot stand na bilaterale gesprek-
ken tussen de Vlaamse gemeenten in de Vervoerregioraad en De 
Lijn. De Pinte maakt, samen met 22 andere gemeenten, deel uit 
van de Gentse vervoerregio.

Schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck: “Op belangrijke 
plaatsen in onze gemeente komen er een aantal haltes bij, weinig 
gebruikte haltes vallen dan weer weg. De plaatsen die toch 
niet bediend worden, vangen we op via ‘vervoer op maat’ en 
openbaar vervoer-haltes. Dat zijn haltes waarbij de reiziger wel 
nog kan opstappen en naar een halte gebracht wordt die op het 
kernnet of aanvullend net aantakt.”

Toegankelijke haltes

Zo is er toch nog ontsluiting naar bijvoorbeeld het station van 
De Pinte. Via een regionaal mobipunt, de zogenaamde ‘Hoppin-
punten’ aan het station, zal de pendelaar makkelijker kunnen 
schakelen van de ene vervoersmodus op de andere. Zo komt er 
aan het station een systeem van deelfietsen, deelwagens, laad-
punten, een informatiezuil... Die projecten krijgen in het najaar 
een concretere vorm. Eens het plan definitief is, wordt ook werk 
gemaakt van meerdere toegankelijke haltes voor mensen met 
een beperking. De halte Duifbeek, ter hoogte van de Begonia-
laan, zou hiervoor eventueel in aanmerking kunnen komen.

Aanpak sociale woningfraude
Sociale woningen moeten terechtkomen bij huurders die er recht op hebben. Het is voor de N-VA onaanvaardbaar dat iemand 
die zelf (meerdere) huizen of percelen bezit, aanspraak zou maken op een sociale woning. Wie al een woning bezit, verliest daar-
door het recht op een sociale woning. Die vorm van fraude moet dan ook worden aangepakt. 

Elk dossier dat positief wordt afgerond, zorgt bovendien voor meer recht-
vaardigheid op de sociale huurmarkt: er komt een woning vrij voor een 
andere sociale huurder die er wél recht op heeft, en de fraudeur moet de (vaak 
jarenlange) onrechtmatig genoten sociale huurkorting terugbetalen aan de 
sociale verhuurder. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dat geld dan 
herinvesteren in nieuwe woningen en/of renovaties.

Raamovereenkomst voor privéonderzoek

Via de raamovereenkomst van Vlaams minister van Wonen Matthias Die-
pendaele is het mogelijk voor sociale verhuurders om rechtstreeks beroep 
te doen op privé-onderzoeksbureaus. Die kunnen dergelijk onderzoek in 41 
landen uitvoeren. De Vlaamse overheid betaalt het onderzoek volledig terug 
als er bewijs van eigendom is en 75 procent bij een negatief vooronderzoek.

Op het lokaal woonoverleg bracht schepen van Wonen Kristof Agache dat 
ter sprake bij de huisvestingsmaatschappijen die in onze gemeente actief zijn. 
Ook zij reageerden principieel positief en zijn bereid dergelijk onderzoek op te 
starten in geval van vermoeden van fraude, zonder daarbij een heksenjacht te 
ontketenen.

depinte@n-va.be
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Wat met gemeentefusies?
Hier en daar wakkert het debat over een mogelijke  
gemeentefusie aan. Voor N-VA De Pinte is dat geen  
doel op zich. Er moet in de eerste plaats gestreefd  
worden naar een efficiënter werkende overheid.

In De Pinte zetten we al in op efficiëntie via de vele samenwerkingsover-
eenkomsten met naburige gemeenten. Dat gaat vaak over beleidsdomeinen 
zoals wonen, onroerend erfgoed enzovoort. Verder prioriteit maken van 
intergemeentelijke samenwerking met behoud van eigen beleidsvisie kan 
ons in De Pinte ook de mogelijke voordelen van een fusie opleveren.

Langetermijndenken

Streven naar grotere gemeenten wil niet noodzakelijk zeggen dat de burger 
er op lange termijn beter van wordt. Denk maar aan steden zoals Gent en 
Mechelen, met een schuld van meer dan 3.000 euro per inwoner. Ter verge-
lijking: in De Pinte bedraagt de schuld per inwoner 400 euro. 

Het is duidelijk dat onze gemeente onder geen enkele voorwaarde wil 
fusioneren met Gent. In geval van een door een hogere overheid opgelegde 
fusie moet vooral de piste met Sint-Martens-Latem en Nazareth onderzocht 
worden. Momenteel is dat zeker niet aan de orde, maar zeg nooit nooit. 
Mocht het ooit zover komen, dan moet een efficiëntere overheid daarin 
zeker centraal staan.

Oud schoolmeubilair 
krijgt nieuw leven
De leerlingen van de Blije School, de  
gemeentelijke basisschool, zijn het schooljaar 
ingegaan met nieuw schoolmeubilair.  
Het oude meubilair, dat niet meer voldeed  
aan de moderne ergonomie, maar wel nog 
in goeie staat was, kreeg intussen een nieuw 
leven via het project ‘Akobi’ in Ghana.

In juli kwam de organisatie 'Leraars zonder 
Grenzen' samen met wat helpende handen de 
oude spullen ophalen. Al dat materiaal is met 
de container vanuit Antwerpen naar Ghana 
vervoerd. Schepen van Onderwijs Benedikte 
Demunck: “Na meer dan 40 jaar dienst, zijn 
intussen alle twaalf de klassen van het lager van 
nieuwe ergonomische stoelen en tafels voorzien. 
Hopelijk zijn ze een even lang leven beschoren 
en kunnen ze mee groeien met de leerlingen.”

Intussen vernamen we dat 'Leraars zonder 
Grenzen' de meubelen kon inzetten voor de 
renovatie van een basisschool in Ghana. Zo 
kunnen meer dan 1.300 leerlingen van de plaat-
selijke basisschool in Abokobi les volgen vanop 
de voormalige Pintse schoolbanken.

Nieuws uit het BCSD
Onze sociale dienst ontvangt een groot aantal individuele aanvragen 
voor maatschappelijke dienstverlening van heel uiteenlopende aard: 
leefloon en andere financiële steun, budgetbegeleiding, sociale tewerk-
stelling, huisvesting, bijstand aan vreemdelingen enzoverder. 

Als lid van het  
Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst 
(BCSD) zet Greet 
VanDen Berghe zich 
in voor een solidair 
Vlaanderen. Een 
Vlaanderen dat inzet 
op welvaart en welzijn 
en dat kansen biedt 
aan wie werkt, spaart 
en onderneemt. “Dat 
spoort mij aan om 
constructief mee te 
werken om bespa-
ringen en optimale 
dienstverlening met 
elkaar te verzoenen”, 
aldus Greet.

 Afdelingssecretaris Kris Van Renterghem: 
“De N-VA geeft de voorkeur aan een bestuur 
met visie én daadkracht, eerder dan zomaar 
een gemeentefusie.”

www.n-va.be/depinte
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.
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“ Onze ambitie blijft 
na twintig jaar nog 

steeds dezelfde: een 
welvarend Vlaanderen 
waarin elke Vlaming 
erop vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


