
  depinte@n-va.be I  www.n-va.be/depinte I jaargang 2017 I nr. 3 I november

V.U.: FRÉDÉRIC VERHAEGHE, KEISTRAAT 159A, 9840 DE PINTE

DE PINTE-ZEVERGEM

Week van de mobiliteit
In het kader van de week van de mobiliteit werd op 17 september de 
eerste autoloze zondag in De Pinte georganiseerd. En de zon lokte veel 
inwoners en kinderen naar buiten.
Een tevreden schepen van Mobiliteit Leen 
Gryffroy: “Samen met de wijkcoördina-
toren en gemeentediensten hebben we de 
straten in de deelnemende wijken afgezet 
om plaats te geven aan voetgangers, 
fietsers en mensen met andere duurzame 
vervoersmiddelen. 

De wijken Toutefais, Eksterhof, Varent-
schoot, Acacialaan, de Schilderwijk en het 
Dorp Zevergem droegen hun steentje bij 
tot een gezellige autoloze wijkdag.”

De aanzet hiertoe werd gegeven door de 
kindergemeenteraad van 2016.

Op diezelfde dag namen de schepenen 
van Mobiliteit en Milieu Leen Gryffroy en 
Benedikte Demunck op uitnodiging van 
de Fietsersbond ook deel aan de knel- en 
welpuntentocht. Zij kregen er praktische 
tips om de veiligheid van de fietsers te 
waarborgen. Die moeten niet altijd veel 
kosten om hun nut te bewijzen.

Strapdag 
Ook de scholen in De Pinte namen  
gesteund door het Octopusplan 
deel aan de Strapdag, die dit jaar 
aan haar tweede editie toe was. 
“Dankzij een aantal vrijwilligers 
konden we heel veel kinderen met 
een leuk gadget belonen voor hun 
duurzame verplaatsing”, aldus 
schepen Benedikte Demunck. “We 
deelden 1 400 gadgets uit in zes 
scholen.”

Geslaagd gezinsfeest van 
N-VA De Pinte-Zevergem

Woordje van de  
voorzitter

Het zomerverlof is voorbij, de  
hectische maand september is 
bijna verteerd, het laatste kwartaal 
van 2017 kondigt zich aan. Na een 
succesvol gezinsfeest, zetten we de 
eindsprint in om dit jaar nog enkele 
mooie projecten verder te realiseren 
en/of uit te werken.

De plannen voor het nieuwe recycla-
gepark krijgen vorm, het beleidsplan 
mobiliteit is klaar, de eigenheid en 
het groene karakter van De Pinte 
worden gevrijwaard door het RUP 
Centrumbocht, de voorbereidingen 
voor het feestjaar ‘150 jaar De Pinte’ 
ontspinnen zich verder … 

Kortom, onze mandatarissen en 
bestuursleden bouwen verder aan de 
positieve veranderingen binnen onze 
prachtige gemeente.

Ik wens u alvast een warme herfst 
en veel leesplezier toe.

Frédéric  
Verhaeghe
voorzitter

Autoloze zondag
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Eerste fietsbrug op zijn plaats gehesen
Het 160 ton zware brugdek van de eerste Parkbosbrug 
in Gent hangt op zijn plaats, boven de E40 in Sint-De-
nijs-Westrem. De stalen brug werd met twee grote kranen 
op betonnen pijlers gehesen. 
Met een overspanning van bijna 140 meter wordt het de langste fiets- 
en wandelbrug van Gent. De brug over de E40 is 3,5 meter breed. Ze 
wordt de komende maanden via een stuk fietspad verbonden met een 
tweede brug over de Ringvaart. Als alles volgens planning verloopt, 
wordt die eind oktober geïnstalleerd. Dit zal gebeuren via een ponton, 
waarbij de R4 afgesloten zal worden. Beide bruggen zullen het  
zuiden van Gent verbinden met Sint-Martens-Latem en De Pinte en 
een nieuwe verbinding creëren dwars over de Ringvaart en over de 
E40. In januari begon het voorbereidende werk. Tegen de zomer van 
2018 moet alles klaar zijn.

Geluidsmuren in 
Zevergem
Vanwege de beperkte draagkracht 
van de brug over de Grote Steen-
weg zijn de voorziene werken aan 
geluidsschermen langs de E17 op het 
grondgebied van De Pinte en Zwijn-
aarde verschoven van het voorjaar 
naar het najaar van 2017. De aanbe-
steding is voor het najaar voorzien. 
Bij een vlot verloop van het dossier 
zullen de voorbereidingswerken 
zoals het omleiden van nutsleidingen 
nog dit jaar starten. De werken voor 
het plaatsen van de schermen zijn 
afhankelijk van de weersomstan-
digheden in het voorjaar van 2018 
gepland, en zouden tegen de zomer 
van 2018 afgerond moeten zijn.

BE-Alert verwittigt bij een 
noodsituatie
Onze gemeente is toegetreden tot het platform voor crisis-
communicatie in noodsituaties BE-Alert. BE-Alert stuurt je 
na registratie via verschillende kanalen een waarschuwing 
als je je dichtbij een noodsituatie bevindt, zoals bij een grote 
brand, overstroming of stroomonderbreking”, legt schepen 
van Communicatie Leen Gryffroy uit. 
 
Zo krijg je snel de nodige aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld 
ramen en deuren sluiten bij brand. “Je registreren kost moeite 
noch tijd, je moet je gewoon aanmelden en je gegevens invul-
len.” Be-Alert is uniek in België en kan 24 uur op 24, 7 dagen 
op 7 een boodschap verspreiden.

Werken op- en afrittencomplex E17
Volgens het kabinet van de bevoegde minister Ben Weyts zouden de 
werken aan het op- en afrittencomplex starten op 6 november. Tegen eind 
2018 zouden ze klaar moeten zijn. Zo zal het verkeer een pak veiliger en 
vlotter worden.

Er komt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de E17 (kant Makro): een afrit van de 
E17 richting Gent naar de N60 richting Oudenaarde en een oprit vanop de N60 richting 
Oudenaarde naar de E17 richting Gent. Door de nieuwe op- en afrit moet het verkeer van 
en naar de E17 de N60 niet langer oversteken.

Aan de kruising van de N60 en de E17 komt er een rotonde. Het Pintse gemeentebestuur 
zal een aanvraag indienen om een landmark aan de rotonde in te richten die kadert in het 
thema van het Parkbos. 

Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde aan Makro niet langer langs de N60 fietsen. 
Ze krijgen zowel richting Gent als Oudenaarde een veilig alternatief via lokale wegen  
parallel met de N60.

Dag van de Vrede
“In onze gemeente wapperde de 
Vredesvlag op 21 september als 
uiting van ons streven  
naar een wereld zonder  
geweld.”

Jeanine Maes, schepen van  
Ontwikkelingssamenwerking

  Meer info vindt u op www.wegenenverkeer.be

  Binnenkort kunnen fietsers en wandelaars 
gebruikmaken van deze nieuwe brug.
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Vijf jaar Stekelbees
“Dagelijks vangt een gemotiveerd Stekelbees-team van een tiental begelei-
ders zo’n honderd kinderen op in de naschoolse opvang”, zegt schepen van 
Buitenschoolse Kinderopvang Benedikte Demunck.

Op 30 augustus vierden we feestelijk het vijfjarig bestaan van de buitenschoolse werking 
van Stekelbees in het gemeentelijke gebouw het Bommeltje. De kinderen hadden dolle pret 
op een springkasteel.

Ook op schoolvrije- en vakantiedagen kan u 
een beroep doen op Stekelbees voor opvang 
van uw kinderen. Nieuwe initiatieven zoals 
de graffitimuur zijn een succes. 

“Zo ook de bingonamiddag samen met  
senioren. Zo verbinden we leeftijden van 
onze gemeente op een leuke, interactieve 
manier”, weet Benedikte nog te vertellen.

Nieuwe kleuterspeelplaats voor de  
gemeentelijke basisschool

De nieuwe speelplaats was door de weers-
omstandigheden net niet af bij de start van 
het schooljaar, maar op 4 september konden 
de kleuters dan toch eindelijk spelen in de 
nieuwe zandbak. Schepen van Onderwijs 
Benedikte Demunck: “Na bijna 25 jaar 
kleuterwerking was een facelift hoognodig. 
De nieuwe speelplaats zal nog ingekleurd 
worden met extra groen, maar voorlopig is 
de ondergrond al aangepakt met valrubber 
rond de toestellen. Ook de zandbak en het 
amfitheater zijn nieuwe spelelementen die 
de kleuter kan ontdekken en beleven.”

Klepelmaaier
Het gebruik van pesticiden is overal verboden en 
landbouwers zoeken noodgedwongen naar alter-
natieven voor het onderhoud van de randen en 
bermen van hun akkerbouwpercelen en weiden. 
De agrobeheergroep Schelde-Leie heeft een kle-
pelmaaier aangekocht waar landbouwers gebruik 
van kunnen maken. Schepen van Landbouw 
Jeanine Maes: 
“Wij kregen een 
demonstratie 
van de moge-
lijkheden van 
deze machine 
en ook voor 
de gemeente 
zouden we een 
beroep kunnen 
doen op deze 
klepelmaaier.”

Techniekacademie 

voor onze vijfde- en 

zesdeklassers van de 

basisscholen in De 

Pinte en Zevergem.

Mooimakers: actie 
tegen zwerfvuil
In navolging van de opruimacties 
door de scholen en jeugdvereni-
gingen in het voorjaar, tekende de 
gemeente in op de Mooimakerscam-
pagne. Daarbij gingen de milieu-
dienst en schepen Demunck eind 
september op stap om bewoners te 
belonen die hun afval in de daartoe 
bestemde vuilbakken wierpen. 
Anderzijds confronteerden we de 
burgers die hun afval op straat gooi-
den of geen hondenpoepzakjes bij 
hadden met hun gedrag. We kunnen 
immers allemaal bijdragen aan een 
propere, aangename gemeente.

Festiviteiten 150 
jaar De Pinte
2018 wordt een feestjaar, want op  
2 juni is het exact 150 jaar geleden 
dat De Pinte zich afscheurde van 
Nazareth. “Er staan tal van activi-
teiten op het programma in de loop 
van het jaar, onder andere rond de 
kermisweekends. Op 2 juni is er een 
climax met een academische zitting 
en muzikale omlijsting”, aldus  
schepen van Cultuur Leen Gryffroy.

Skateterrein
Aan Moerkensheide werd er voor de 
tieners een skateterrein aangelegd 
met hindernissen en toestellen. De 
feestelijke opening van het skateter-
rein en omnisportterrein vond plaats 
op 11 oktober. De terreinen zijn voor 
alle sportievelingen toegankelijk: zij 
kunnen er voortaan skaten, basket-
ten, voetballen en volleyballen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:
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Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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