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Gemeente moet
focussen op kerntaken 
Een lokaal bestuur functioneert met geld dat afkomstig 
is van inwoners en bedrijven. Hier moeten we dus zeer 
omzichtig mee omspringen. Want elke euro kan maar 
één keer worden uitgegeven. Voor N-VA De Pinte–
Zevergem moet het gemeentebestuur zich dan ook 
spaarzaam opstellen en duidelijk gefundeerde keuzes 
maken. De overheid kan niet alles op zich nemen en 
kan ook niet iedereen subsidiëren. Waar de private 
sector een degelijke dienstverlening aanbiedt, moet 
een lokaal bestuur niet zelf optreden. Waar een facili-
terende rol voldoende is om nieuwe private initiatie-
ven te doen floreren, moet een gemeente die taak niet 
naar zich toetrekken. 

Kortom : een gemeente moet zich op haar kerntaken 
focussen. Een slanke en efficiënte overheid vermin-
dert niet alleen de belastingfactuur, maar biedt ook 
ruimte voor de gemeenschap om zelf initiatief en 
verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de burger 
zelf kan, doet de overheid niet noodzakelijk beter of 
goedkoper.

Standpunt over
mogelijke fusie  
De N-VA staat voor een slanke overheid die haar taken 
goed uitvoert tegen een zo laag mogelijke kost. Samen-
werking tussen gemeenten kan daarbij helpen. Volgens 
N-VA De Pinte–Zevergem is een eventuele fusie met 
Gent uitgesloten! We willen nooit een deelgemeente 
van Gent worden. Vanuit het hart zouden we liefst zo 
lang mogelijk als zelfstandige gemeente blijven bestaan.
Maar om een mogelijke gedwongen fusie voor te zijn, 
moeten we verregaande samenwerking op verschillende
beleidsdomeinen met Sint-Martens-Latem en Nazareth
zeker aanmoedigen en onderzoeken.

Lijsttrekker Kristof Agache:

“Binnenkort kiest u een nieuwe gemeenteraad. Een greep uit de standpunten van
N-VA De Pinte-Zevergem leest u in deze folder. Ons volledige programma vindt u 
terug op onze website: www.n-va.be/depinte. Daar vindt u ook meer informatie over 
onze 21 kandidaten. Zo kan u op 14 oktober een doordachte keuze maken.

Aarzel niet mij te contacteren in geval van vragen of opmerkingen:
kristof.agache@n-va.be
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Respect voor de
overledenen  
De N-VA wil van een goed onderhouden begraaf-
plaats een speerpunt maken. Opschietend onkruid 
zorgt voor een heel slordig kerkhof en dit raakt de 
bezoekers en onze inwoners.

De N-VA wil daarom snel werk maken van een verdere
vergroening van de begraafplaats en dit op termijn 
omvormen tot een gedenk- en rouwpark.
Dit kan door meer uitzaaiing van gras, bloemenweiden,
aanplanting van struiken en bomen. Ook grind of 
waterdoorlatende verharding zouden natte of vuile 
voeten bij een bezoek vermijden. Een overkapping 
ter hoogte van de ingang aan de Vredestraat zou de 
rouwstoet in de toekomst droog en beschut houden 
van barre weersomstandigheden.

’t Kruisken  
We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat 
‘t Kruisken, de weg die de verbinding maakt tussen 
Polderdreef en het industriepark Nazareth, wel een 
grondige opknapbeurt kan gebruiken. Er is redelijk 
wat verkeer en dat is ook aan de staat van de weg te 
zien. De putten worden regelmatig door de gemeente 
opgelapt, maar dat is slechts een druppel op de hete 
plaat.

Hoe de rijbaan en verkeersinrichting concreet vorm 
moeten krijgen, zal een inrichtingsstudie aan het licht 
moeten brengen. Voorlopig controleert de politie regel-
matig op snelheid en op zwaar verkeer dat wel eens 
de N60 links laat liggen en ’t Kruisken als sluipweg 
neemt. Op korte termijn verkiezen we om bijvoorbeeld 
verkeersremmende maatregelen in te voeren bij het 
evalueren van de werken aan de E17. Smileyborden 
kunnen daarbij ook preventief de snelheid afdwingen.

Ook voor de provincie verdient de N-VA uw steun!

“Onder impuls van de N-VA werden de provincies de voorbije jaren al grondig
afgeslankt. De bevoegdheden werden ingeperkt, het aantal provincieraadsleden
gehalveerd en het aantal gedeputeerden is gedaald van zes naar vier. Zolang de 
provinciebesturen bestaan, wil de N-VA echter ook daar op het beleid wegen en gaan 
voor goed bestuur. Wij zijn als partij ideaal geplaatst om de verandering ook op het 
provinciale niveau in goede banen te leiden” zegt lijsttrekker Kurt Moens.

Kurt Moens, lijsttrekker provincie
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Dierenleed vermijden
en misbruik kordaat
aanpakken  
De N-VA wil dierenleed vermijden en misbruik 
kordaat aanpakken door dierenwelzijn te integreren 
in het milieubeleid. In onze maatschappij groeit de 
bezorgdheid over onze omgang met dieren, en terecht. 
Een moderne samenleving met sterke morele waarden 
draagt ook zorg voor dieren. Het is een verantwoorde-
lijkheid die we allemaal samen moeten dragen. N-VA 
De Pinte-Zevergem wil daarom dierenwelzijn meene-
men als een integraal onderdeel van het gemeentelijk 
milieubeleid.

Nieuw woonzorgcentrum  
N-VA De Pinte-Zevergem wil gaan voor de uitbouw 
van een nieuw woonzorgcentrum (WZC). We willen 
dit samen met een externe partner doen zodat er geen 
hypotheek wordt gelegd op onze gezonde gemeente-
financiën. Om de kwaliteit van de ouderenzorg te 
kunnen waarborgen, moet het gemeentebestuur wel 
zeggenschap behouden in de exploitatie van het WZC.

Nieuw recyclagepark  
Het huidige recyclagepark ligt nu in recreatiegebied, ter hoogte van het sportpark
Moerkensheide. De huidige milieuvergunning loopt nog tot 2020, maar gezien de
bestemming van de locatie volgens het RUP ingekleurd staat als sport en recreatie,
lijkt het ons de beste optie om te verhuizen naar de Heirweg. 

De Heirweg is in het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ingekleurd als toekomstige locatie voor het recyclagepark. 
De huidige site aan het sportpark is beperkt qua plaats en gezien OVAM (Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) meer 
en meer te sorteren fracties oplegt, zal er in toekomst meer plaats nodig zijn. Meteen is het ook de bedoeling om het 
DifTarprincipe toe te passen (gedifferentieerde tarieven) en met weegbruggen te werken. Zo conformeren we ons 
aan de eisen van OVAM, en passen we tegelijk het “de vervuiler betaalt”-principe toe.

Het voorlopige inrichtingsplan van het nieuwe containerpark is klaar, en de volgende fase is verwerving van de gronden
om dan uiteindelijk te beslissen over uitbating. Als we tarieven harmoniseren, willen we ook een optimale dienst-
verlening door samen te werken met buurgemeenten. We denken eraan om bijvoorbeeld de openingsuren op elkaar 
af te stemmen en via een samenwerkingsovereenkomst zouden burgers zo ook terecht kunnen in een buurgemeente.

Benedikte Demunck,
schepen van leefmilieu
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Kristof Agache
43 jaar / De Pinte
Econoom / Kaderlid financiële sector
Stijn Streuvelslaan 13
kristof.agache@n-va.be

René Steyaert
65 jaar / De Pinte
Pas gepensioneerd personeelsmanager
Zwaluwlaan 25
rene.steyaert@n-va.be

Veronique De Coeyere
40 jaar / De Pinte
Fiscaal deskundige bij FOD Financiën
Acacialaan 34
veronique.decoeyere@n-va.be

Laurens Neyens
23 jaar / De Pinte
Zanger / Acteur
Moerkensheide 18
laurens.neyens@n-va.be

Lieve Strybos
68 jaar / De Pinte
Gepensioneerd adm. medewerker OCMW
Schepenkabinet Gent / OCMW-raadslid
Langevelddreef 59

Jeanine Maes
72 jaar / De Pinte
Gepensioneerd hoofdverpleegkundige
Schepen
Dryhoek 16

Leen Gryffroy
53 jaar / Zevergem
Ingenieur / Schepen
Blijpoel 17
leen.gryffroy@n-va.be

Greet VanDen Berghe
52 jaar / De Pinte
Verpleegkundige
Moerkensheide 53
greet.vandenberghe@n-va.be

Gert De Bruyker
36 jaar / De Pinte
Informaticus
Mieregoed 9A
gert.debruyker@n-va.be

Yo Deconinck
69 jaar / De Pinte
Psycholoog / Gepensioneerd opleidings-
directeur Arteveldehogeschool
Scheldeveldestraat 20

Philemon Claes
71 jaar / De Pinte
Gepensioneerde
Park Viteux 5 bus 10
philemon.claes@n-va.be

Alexander Vanryckeghem
53 jaar / De Pinte
Belux verkoopsdirecteur
Scheldeveldestraat 19
alexander.vanryckeghem@n-va.be

Pieter Van Caeneghem
38 jaar / Zevergem
Jurist-criminoloog
Landuitstraat 7
pieter.vancaeneghem@n-va.be

Eric Smet
64 jaar / Zevergem
Ondernemer
Den Beer 11
eric.smet@n-va.be

Laurent Delbeke
23 jaar / De Pinte
Student Milieumanagement (HoGent)
Eikelstraat 10
laurent.delbeke@n-va.be

Rita Niemegeers
72 jaar / De Pinte
Gepensioneerd kinesitherapeute
Wilgenstraat 18
rita.niemegeers@n-va.be

Benedikte Demunck
43 jaar / De Pinte
Vertaler-tolk / Schepen
Hageland 1
benedikte.demunck@n-va.be

Saskia De Leeuw
33 jaar / De Pinte
Romaniste / woordvoerder N-VA Eur. Parl.
Langevelddreef 4 bus 202
saskia.deleeuw@n-va.be

Christophe Menschaert
48 jaar / De Pinte
Kaderlid
Heidelaan 28
christophe.menschaert@n-va.be

Adinda DeBoevere
38 jaar / Zevergem
Actieve mama van 5
Voorzitter ouderraad VBS Zevergem
Het Wijngaardeke 70

Nico Monnoye
47 jaar / De Pinte
Ondernemer
Den Duiver 5
nico.monnoye@n-va.be
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Stem gerust op zoveel
mogelijk kandidaten
van dezelfde partij!


