
Het belang van het RUP voor Zevergem
Zonder ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zouden vergunningsaanvragen enkel 
aan het gewestplan kunnen worden afgetoetst. Dat zou ongewenste ontwikkelingen 
mogelijk maken, zoals bebouwing achter de kerk bijvoorbeeld.

“Door de opmaak van een RUP willen we een kader vastleggen om te waken over 
een kwalitatieve invulling van de dorpskern én ook de band met de Scheldevallei 
versterken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache. Intussen werd de 
voorlopige vaststelling van het RUP goedgekeurd door de gemeenteraad.
Enkele concrete voordelen van het RUP voor Zevergem:

•  De bouwzone ten zuiden van de kerk wordt geschrapt. Daardoor kan men niet 
meer bouwen op het voetbalplein, de weide van Zeverrock en het perceel gelegen op 
de hoek van de Blijpoel en het Warandestraatje.

•  Geen hoogbouw in Zevergem. De maximale hoogte in de zone voor residentieel 
wonen en de twee projectzones binnen het RUP is zelfs lager dan wat de bestaande 
gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voorschrijven. Dat om het landelijke 
karakter van Zevergem te vrijwaren.

•  Aan woonprojectzone 1 kan de tuin van de Pastorie op termijn publiek worden 
voor de Zevergemnaar.

•  In woonprojectzone 2 moeten 
de woningen bij heropbouw 
drie meter achterwaarts 
ingeplant worden. Zo kan het 
openbaar domein verbreed 
worden én creëren we oppor-
tuniteiten voor een herin-
richting van de dorpskern 
met meer groen en een betere 
verkeersveiligheid ter hoogte 
van de school.

•  Het lokaal bestuur hecht veel 
belang aan ontharding. Qua 
duurzaamheid zijn de nieuwe 
voorschriften een stap vooruit 
ten opzichte van de bestaande 
stedenbouwkundige voor-
schriften.

Meer info op www.depinte.be/rupzevergem.

Geslaagd gezinsfeest (p.3)

Beste inwoners

We staan opnieuw voor de meest 
donkere en winterse dagen van het 
jaar. Gelukkig zijn we afgelopen 
zomer gevrijwaard gebleven van 
overstromingen zoals in Wallonië. Een 
blijvend onderhoud van onze wegen 
en rioleringssysteem blijft dan ook een 
prioriteit. We moeten daarbij omzichtig 
omspringen met verhardingen. Naast 
het duurzame aspect, willen we het 
residentiële en groene karakter van 
onze gemeente absoluut bewaren. Het 
is onze plicht om als een goede huis-
vader om te gaan met onze gemeente 
zodat onze kinderen en kleinkinderen 
kunnen blijven genieten van deze 
groene long net buiten Gent.

Ons afdelingsbestuur heeft intussen 
niet stil gezeten. Dat werd duidelijk 
met een geslaagd Gezinsfeest met 
Carles Puigdemont en Matthias 
Diependaele als gastsprekers. We willen 
in 2022 opnieuw samen met onze 
mandatarissen ons engagement voor 
De Pinte en Zevergem verderzetten. 
Noteer alvast 7 februari 2022 in jullie 
agenda. Die avond mogen we Vlaams 
minister Zuhal Demir als gastspreker 
verwelkomen in het OCP. Ik wens jullie 
allen een warme kerstperiode en een 
voorspoedig en gezond 2022!

René Steyaert
Voorzitter

Schepen Kristof Agache
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Minder criminaliteit, meer solidariteit
Het BIN is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en burgers. Het verhoogt de veiligheid 
en lee� aarheid in onze gemeente.

Stel, er wordt ingebroken in jouw buurt of je ziet iets verdacht. Na een oproep via het noodnummer 101 kan het BIN geactiveerd 
worden. Alle aangesloten leden worden dan op de hoogte gesteld van de verdachte waarneming. Inwoners kunnen dan preventieve 
maatregelen nemen zoals lichten aansteken, deuren slotvast maken … Een BIN wordt georganiseerd door een netwerk van 
onbezoldigde vrijwilligers. Onze gemeente telt 7 BIN-zones. Elke zone heeft een BIN-coördinator, die in de BIN-zone woont.

Voor N-VA De Pinte-Zevergem is veiligheid een topprioriteit. Daarom steunen we de BIN-werking ten volle. Ondervoorzitter 
Alexander Vanryckeghem is zelf BIN-coördinator: “Samen zien we meer. Het onmiddellijk melden (101) van verdachte waar-
nemingen zoals rondtrekkende inbrekers, aanbellers met smoes, verdachte voertuigen … kan veel leed besparen voor je buurt-
genoten. Mogelijke daders mijden buurten met veel BIN-leden (stickers). Ze weten dat daar extra ogen zijn.”

Meer leden = minder criminaliteit. Meer info op www.depinte.be.

Energiezuinige gemeente
Het gemeentebestuur zet in op efficiëntie en duurzaam-
heid. Zo werken we verder aan de uitrol van duurzame 
ledverlichting en werd de openbare verlichting in de buurt 
van de Baron de Gieylaan en de wijk Kleine Landeigen-
dommen verled. Maar ook binnen in de sportzalen van 
zowel het OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos) als de 
gemeentelijke basisschool werd afgelopen zomer ledverlich-

ting geplaatst. “Door 
een lager energiever-
bruik zullen we de 
investeringskost voor 
beide sportzalen na 
zes jaar terugverdiend 
hebben”, zegt schepen 
van Financiën en 
Sport Kristof Agache.

Heraanleg voetpaden
Tegen de zomer van 2022 
zal de gemeente in de 
Scheldeveldestraat, Borluut-
laan, Kasteellaan, Hendrik 
Consciencelaan en Guido 
Gezellelaan de resterende 
voetpaden heraanleggen. 
Daarnaast zal het gemeen-
tebestuur van de gelegen-
heid gebruik maken om een 
deel van het openbaar domein te ontharden, onder andere delen 
grenzend aan enkele groenperkjes. 

“We bekijken ook nog enkele mogelijke aanpassingen op het 
vlak van verkeersveiligheid ter hoogte van de toegang tot het 
woonzorgcentrum Scheldevelde en aan de ingang van het Speel-
bos”, vertelt schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck.

Nieuwe schuilhuisjes en camera's aan het station
Om het comfort van de pendelaars te verhogen, hee�  Infrabel nieuwe schuilhuisjes op de perrons van het station geplaatst. 
Er kwamen extra schuilhuisjes bij op perrons 1 en 4. Op perrons 2 en 3 zorgen vernieuwde exemplaren voor een betere 
accommodatie voor de pendelaars.

In het kader van de sluiting van het loket, heeft de NMBS 
op vraag van de gemeente een aantal aanpassingen aan 
het stationsgebouw gedaan. Er is nieuwe branddetectie en 
camerabewaking, zowel in het stationsgebouw als aan de 
fietsstallingen in de Stationsstraat.

Schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck: “We hopen 
dat er binnenkort een alternatieve invulling van het stati-
onsgebouw komt. De NMBS heeft intussen marktconsul-
taties uitgestuurd. Ik ben opgetogen dat de NMBS op onze 
vraag is ingegaan om camera's te bevestigen om de veiligheid in het gebouw te verhogen en fietsdiefstallen te ontraden. Verder pleiten 
we nog voor extra camera's aan alle fietsstallingen, ook ter hoogte van de Florastraat, en blijven we hameren op de dringende aanpak 
van de verhoging van de perrons.”

depinte@n-va.be
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Opnieuw een geslaagd gezinsfeest
Op zondag 24 oktober vond opnieuw een geslaagde editie van ons gezinsfeest plaats. In een goed gevulde Begoniazaal mochten 
we niemand minder dan Vlaams minister Matthias Diependaele en voormalig Catalaans president Carles Puigdemont verwelkomen.

Duizend euro voor het goede doel!
De opbrengst van de tombola – 1.000 euro – schonken we weg aan een 
goed doel, namelijk Wagenschot vzw. Dat is een pluralistische, erkende en 
vergunde zorgaanbieder voor jongeren met gedrags- en emotionele 
stoornissen. Hun slogan is ‘Samen sterker in het creëren van kansen’. 
Voorzitter René Steyaert, ondervoorzitter Alexander Vanryckeghem en 
gemeenteraadslid Leen Gryffroy gingen de cheque persoonlijk overhandigen.

www.n-va.be/depinte
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


