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Veilig thuis in een welvarend De Pinte-Zevergem

Beste inwoner,

In naam van de hele afdeling wens ik u een fantastisch en vreugdevol nieuw jaar, vol leuke momenten en fijne ontmoetingen! 
Deze nieuwjaarsmaand is niet alleen de start van een nieuw kalenderjaar, maar ook van een nieuwe bestuursperiode.  
De komende zes jaar zal een coalitie van N-VA en CD&V het beste van zichzelf geven met een beleid dat zich volledig focust  
op een duurzaam, efficiënt, veilig en zorgzaam De Pinte-Zevergem. 

Wij hebben alle vertrouwen in onze nieuwe bestuursploeg en kijken ernaar uit om onze woorden om te zetten in daden.  
Daar zullen Kristof Agache en Benedikte Demunck als schepenen voor de N-VA aan meewerken. In dit blad geven we een  
overzicht van onze tien beleidsprioriteiten en stellen we onze verkozenen kort aan u voor. Als u opmerkingen of bekommernissen 
hebt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. U kan dat doen via depinte@n-va.be

Tot binnenkort!

Alexander Vanryckeghem, voorzitter

Welkom op onze gespreksavond 
met Assita Kanko
Op dinsdag 5 februari komt Assita Kanko naar De Pinte. Assita is columniste voor 
De Standaard en auteur. Ze maakte onlangs haar overstap naar de N-VA bekend en 
komt haar engagement toelichten. Een grote dame met een mooi verhaal!

Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met Assita en met onze  
schepenen en bestuursleden! Inschrijven vooraf is niet nodig. We verwachten u vanaf 
19.30 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos. Om 20 uur start het gesprek.  
Achteraf is er tijd voor een hapje en een drankje aan democratische prijzen. 

Kristof Agache en Benedikte Demunck
Uw N-VA-schepenen

Alexander Vanryckeghem
Voorzitter N-VA De Pinte-Zevergem

N-VA De Pinte-Zevergem wenst 
u een gezond en gelukkig 2019!
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Uw verkozenen

Uw N-VA-verkozenen: Leen Gryffroy, Kristof Agache en Benedikte Demunck

De installatie van de nieuwe gemeenteraad vond plaats op 2 januari. 21 gemeenteraadsleden legden de eed af 
en zullen de inwoners van De Pinte en Zevergem zes jaar lang vertegenwoordigen. 

Onder hen bevonden zich drie N-VA’ers: Kristof Agache, Benedikte Demunck en Leen Gryffroy.  
Zij maken vanaf nu deel uit van de nieuwe bestuursmeerderheid, samen met de CD&V-mandatarissen.

Kristof Agache
kristof.agache@n-va.be

Econoom

Schepen van Financiën en  
Begroting, Ruimtelijke Ordening 
en Omgevingsvergunning,  
Wonen, Onroerend erfgoed,  
Sport en Informatica

Leen Gryffroy
leen.gryffroy@n-va.be

Ingenieur biotechniek
 
Gemeenteraadslid

Benedikte Demunck
benedikte.demunck@n-va.be

Commercieel bediende

Schepen van Onderwijs en 
Levenslang Leren, Verkeer en 
Mobiliteit, Personeel, Dieren-
welzijn en Intergemeentelijke 
Samenwerking
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De tien beleidsprioriteiten  
van de nieuwe meerderheid

1  Financieel beleid
Gezonde gemeentefinanciën zijn prioritair. De gemeente moet haar kerntaken op een zo goed en efficiënt mogelijke manier uitvoeren.

2  Zorg
Betaalbaarheid, efficiëntie en kwaliteit staan voorop, zowel bij de bouw als de uitbating van een nieuw woonzorgcentrum.  
Daarnaast zetten we in op ondersteuning om ouderen langer thuis te laten wonen.

3  Dienstverlening
De verdere digitalisering van de gemeentelijke diensten zal leiden tot een efficiëntere dienstverlening.

8  Verenigingsleven
Het gebruik van sportpark Moerkensheide en andere sportinfrastructuur maken we veiliger en aantrekke-
lijker. Activiteiten worden bij voorkeur georganiseerd door verenigingen, lokale middenstand en inwoners, 
met (logistieke) ondersteuning van de gemeente. We verbeteren de ondersteuning van het buurt- en 
verenigingsleven en stimuleren hun werking. We hebben ook aandacht voor het multifunctioneel gebruik 
van schoolgebouwen.

9  Veiligheid
We optimaliseren het cameratoezicht. De werking van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) maken we 
sterker en efficiënter.

10  Daadkracht
We gaan voor een daadkrachtig bestuur dat beslissingen neemt, in samenspraak met de inwoners,  
verenigingen en middenstanders. Daarbij heeft elk zijn verantwoordelijkheden. Zo groeit De Pinte-Zevergem 
verder uit tot een bruisende, veilige en ondernemende gemeente.

4  Samenwerking
We voeren verkennende gesprekken voor nauwere samenwerking met Sint-Martens-Latem 
en Nazareth. In onze dienstverlening zoeken we naar efficiëntiewinsten. Een fusie met Gent 
willen we te allen prijze vermijden.

5  Participatie
Voor grote projecten komen er participatietrajecten om inwoners meer inspraak te geven. 
De verschillende adviesraden worden gestimuleerd om hun werking te moderniseren en hun 
effectiviteit te herevalueren, binnen het bestaande wettelijke kader.

6  Infrastructuur en mobiliteit
Het nieuwe recyclagepark is een prioriteit. De verdere vernieuwing van het rioleringsnetwerk wordt gekoppeld aan de 
herinrichting van wegen, fiets- en voetpaden. We werken een langetermijnplan uit om de diverse school- en sport- 
omgevingen, de dorpskernen van De Pinte en Zevergem en de aandachtspunten uit het mobiliteitsplan vastberaden aan 
te pakken. De quick wins uit het mobiliteitsplan realiseren we zo snel als mogelijk om zo de verkeersveiligheid te verhogen.

7  Ruimtelijke ordening
We streven naar meer eenvormigheid in de stedenbouwkundige voorschriften, zowel in oude verkavelingen als in  
bebouwde zones zonder verkaveling. Daarbij gaat aandacht naar het behoud van het groene karakter van onze gemeente. 
Voor het behalen van het sociaal objectief zetten we in op de sociale huurmarkt en sociaal verhuren.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


