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Beste inwoner van De Pinte en Zevergem,
U gaat opnieuw stemmen en dat over een maand. Vindt u veiligheid en een zuinig financieel beleid belangrijk? Dan overweegt u 
vast een stem voor de N-VA. Terecht. Want dat zijn tijdens deze campagne onze speerpunten, samen met het behoud van het groene 
en residentiële karakter van onze gemeente en een vlotte mobiliteit.

In ons vorige blaadje blikten we terug op de prestaties van 
het huidige gemeentebestuur. De N-VA heeft heel wat moois 
gerealiseerd en zou dat graag blijven doen. Daarom leggen we 
in deze folder – en in de volgende – uit waarvoor we staan en 
wat we nog willen bereiken. 

Er ligt nog veel werk op de plank. Met een enthousiaste ploeg 
harde werkers staan we klaar om de handen uit de mouwen te 
steken. Op pagina drie kan u kort kennismaken met de top zes 
van onze lijst. Verdere informatie over alle kandidaten en ons 
volledige programma vindt u terug op onze website.

Als het van N-VA De Pinte afhangt, houdt het gemeente- 
bestuur zich enkel bezig met kerntaken. Het geld dat de 
gemeente uitgeeft, is afkomstig van inwoners en bedrijven en 
kan uiteraard maar één keer worden uitgegeven. Een spaarzaam 
beleid en doordachte keuzes zijn essentieel om efficiënt te 
besturen. De overheid kan niet alles op zich nemen en kan ook 
niet iedereen subsidiëren. Zuinig en zinvol besteed belastinggeld,  
dat is onze missie.

Veilig thuis in een welvarend  
De Pinte en Zevergem
De N-VA zet maximaal in op veiligheid. Meer slimme camera’s met nummerplaatherkenning 
en het stimuleren van buurtinformatienetwerken (BIN’s) staan daarin centraal. Ook 
verkeersveiligheid staat bovenaan onze lijst met prioriteiten. Dat bewees onze schepen 
van Mobiliteit, Leen Gryffroy, met het mobiliteitsplan. Dat plan focust op de zwakke 
weggebruiker door te investeren in veilige fietspaden. 

Als u niet bent opgegroeid in De Pinte of Zevergem, dan bent u hier wellicht komen wonen 
voor de combinatie van een groene en landelijke sfeer met de nabijheid van de stad en 
invalswegen. Wij zijn van mening dat onze prachtige gemeente groen en residentieel moet 
blijven en geen verstedelijking mag ondergaan. Het unieke, charmante karakter van De Pinte-
Zevergem is een troef die we moeten koesteren!

DE PINTE-ZEVERGEM
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Veilig thuis in een welvarend De Pinte-Zevergem

Schepen Leen Gryffroy,  
lijsttrekker Kristof Agache en 
schepen Benedikte Demunck

Jeanine Maes, schepen van 
Landbouw, Gelijke Kansen en 
Ontwikkelingssamenwerking
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Veilig. Verantwoord. Vlaams. Dat zijn de drie thema’s waar N-VA De Pinte werk van 
maakt. Zodat u zich thuis voelt in een welvarend De Pinte.

Veilig thuis in een welvarend De Pinte-Zevergem

Veilig 
• Verder samenwerken met buurgemeenten rond 

ANPR-camera’s op onze toegangswegen.
• Mogelijkheid bestuderen om camera’s te plaatsen 

op veiligheidsgevoelige plekken zoals het station en 
Ontmoetingscentrum Polderbos.

• Buurtinformatienetwerken (BIN’s) in onze gemeente 
blijven stimuleren.

• Preventie van drugs- en alcoholmisbruik opvoeren.
• Focus op veiligere fietspaden (o.a. Bommelstraat) en 

verdere uitbouw fietssnelwegen.
• Inzetten op veiligere schoolbuurten (o.a. Zevergem).
• Onderhoud en verbetering gemeentelijke 

infrastructuur (o.a. ’t Kruisken en Den Beer).Verantwoord
• Een slank, efficiënt en klantgericht 

gemeentebestuur met focus op kerntaken.
• Gemeentelijke subsidies herbekijken in functie van 

hun nut en doelgerichtheid.
• Inzetten op verdere digitalisering van de 

gemeentelijke dienstverlening.
• Zuinig en transparant omspringen met 

belastinggeld van inwoners.
• Maximale ondersteuning van lokale middenstand.
• Een nieuw woonzorgcentrum met een externe 

partner, zonder financiële kater.
• Betaalbaar wonen uitbreiden via sociale 

verhuurkantoren.
• Maatschappelijke betrokkenheid verhogen via 

buurtwerking, huisbezoeken en telefooncirkels.

Vlaams
• Inzetten op het groene en landelijke karakter van 

onze gemeente.
• De eigenheid en het dorpskarakter van Zevergem 

moeten behouden blijven.
• Ondersteunen van culturele verenigingen die groeien 

vanuit de burgers.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/depinte

01  AGACHE Kristof 

02  DEMUNCK Benedikte

03  GRYFFROY Leen

04  VANRYCKEGHEM Alexander

05  STEYAERT René 

06  DE LEEUW Saskia

07  VANDEN BERGHE Greet

08  VAN CAENEGHEM Pieter

09  DECOEYERE Veronique 

10  MENSCHAERT Christophe

11  DE BRUYKER Gert

12  SMET Eric

13  NEYENS Laurens 

14  DEBOEVERE Adinda

15  DECONINCK Yo

16  DELBEKE Laurent

17  STRYBOS Lieve 

18  MONNOYE Nico

19  CLAES Philemon

20  NIEMEGEERS Rita

21  MAES Jeanine

Met deze sterke lijst trekken wij  
op 14 oktober naar de kiezer: 

Een sterke ploeg voor De Pinte-Zevergem

AGACHE
Kristof
De Pinte
43
Econoom, kaderlid 
financiële sector

1

VANRYCKEGHEM
Alexander
De Pinte
52
Verkoopsdirecteur, 
afdelingsvoorzitter

4

DEMUNCK
Benedikte
De Pinte
43
Vertaler-tolk, schepen

2

STEYAERT
René
De Pinte
65
Pas gepensioneerd 
personeelsmanager

5

GRYFFROY
Leen
Zevergem
53
Ingenieur, schepen

3

DE LEEUW
Saskia
De Pinte
33
Woordvoerder N-VA 
Europees Parlement

6
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“ De N-VA wil het provinciale niveau 
verder afbouwen. Maar zolang de 
provincies bestaan, willen we wegen 
op het beleid en gaan we voor een 
efficiënter en goedkoper bestuur.
Kurt Moens 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Oost-Vlaanderen in goede banen.

Een slankere provincie betekent voor de N-VA een 
belastingverlaging voor inwoners en bedrijven.

De N-VA wil geen nieuw provinciehuis van 
100 miljoen euro. Dat geld moet nuttig 
besteed worden. Bijvoorbeeld aan het 
versneld aanleggen van fietssnelwegen en 
fietsinfrastructuur.

Het aanpakken van de overstromingsproblematiek en 
de wateroverlast is prioritair voor de N-VA.

De N-VA beschermt ons onroerend 
verleden en onze Vlaamse identiteit.

Met de reconversie van ongebruikte bedrijfsgronden 
geeft de N-VA ruimte aan ondernemingen.

1.  Kurt Moens 
 Evergem

2.  Karlijn Deene 
 Gent

3.  Bart Vermaercke 
 Deinze

4.  Rik De Vis 
 Merelbeke

5.  Linda Detailleur 
 Zulte

6.  Tom Van Damme 
 Eeklo

7.  Michael Ally 
 Aalter

8.  Katleen De Kesel 
 Maldegem

9.  Rik Van Leemputten 
 Lochristi

10.  Christof Van Hulle 
 Lievegem

11.  Annick Michem 
 Gent

12.  Ankie D’hollander 
 Gavere

13.  Caroline Croo 
 Melle

14.  Andries Gryffroy 
 Melle

15.  Sarah Smeyers 
 Aalst


