
Maak kennis met de 21 mensen achter ons verhaal! 
U kon de afgelopen weken kennismaken met onze standpunten. Deze keer is het de beurt aan onze mensen.
Zij dragen stuk voor stuk de N-VA-gedachte uit en zetten zich in voor De Pinte en Zevergem, voor of achter de
schermen. Op 14 oktober kan u elk van hen een voorkeurstem geven. Natuurlijk vinden wij dat ze dat alle 21 dubbel 
en dik waard zijn. Maar oordeelt u vooral zelf.

Meer informatie over onze kandidaten vindt u op onze
website www.n-va.be/depinte. Daar vindt u ook ons
uitgebreid programma. 
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Kristof Agache
43 jaar
Stijn Streuvelslaan 13, De Pinte
Econoom van opleiding en werk-
zaam in de financiële sector.
Gehuwd en vader van Jolien (12),
Laurens (10) en Jasper (7). 

“Ik sta voor een slank en efficiënt gemeentebestuur. 
Alsook voor een gezond en verantwoord financieel 
beleid. Verder is ook verkeersveiligheid voor mij 
een prioriteit, samen met aandacht voor gezinnen 
en senioren.”

1

Leen Gryffroy
53 jaar
Blijpoel 17, Zevergem
Ingenieur in Energietechnieken.
Gehuwd en mama van 3 tieners. 
Schepen van mobiliteit, cultuur
en erfgoed.

“Ik wil iets zichtbaars realiseren voor de bevolking 
zoals veilige fietspaden, een goed verzorgd
patrimonium, bescherming van erfgoed en een 
harmonieuze ruimtelijke ordening.”

3Benedikte
Demunck
43 jaar
Hageland 1, De Pinte
Vertaler-tolk van opleiding en
werkt als commercieel bediende.
Getrouwd en mama van 2 jonge
tienerzonen, Benjamin en William.
Schepen van personeel, milieu,
onderwijs, buitenschoolse kinder-
opvang en gezinsbeleid.

“Mijn focus in de lokale politiek ligt op gezinnen, 
welzijn en sociaal beleid.”

2
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Veronique
De Coeyere
40 jaar
Acacialaan 34, De Pinte
Fiscaal deskundige bij de
FOD Financiën.
Mama van drie jonge kinderen. 

“De bereikbaarheid van De Pinte is een grote troef.
Velen kunnen er alleen maar van dromen! De fiets-
ostrade die onlangs werd aangelegd tussen Gent en De 
Pinte, het feit dat kinderen veilig naar school kunnen 
fietsen, de vele vrijetijdsactiviteiten voor groot en 
klein… Dit alles maakt het een fantastische gemeente 
om in te leven en de kinderen te zien opgroeien!”

9

Greet
VanDen Berghe
52 jaar
Moerkensheide 53, De Pinte
Verpleegkundige UZ Gent

7

René Steyaert
65 jaar
Zwaluwlaan 25, De Pinte
Pas gepensioneerd
personeelsmanager.
Vader van 2 volwassen kinderen
Annelies en Peter. 
Lid Raad van Bestuur Atletiek
De Pinte.

“Ik wil inzetten op een moderne, slagvaardige 
gemeente: zowel op vlak van financiën als op vlak 
van mobiliteit, personeelsbeleid en sport en cultuur. 
Ook het groene en residentiële karakter van De 
Pinte moet behouden blijven!”

5

Pieter
Van Caeneghem
38 jaar
Landuitstraat 7, Zevergem
Jurist-criminoloog
Papa van twee jonge kinderen

“Als jonge papa hecht ik veel belang aan verkeers-
veiligheid en onderwijs. De gemeente heeft op dat 
vlak al haar best gedaan, maar er ligt nog veel werk 
op de plank! De N-VA doet wat ze moet doen, ook 
in De Pinte!”

8

Saskia De Leeuw
33 jaar
Langevelddreef 4 b202, De Pinte
Master Romaanse Taal- en
Letterkunde (Frans en Italiaans)
en Politieke Wetenschappen. 
Werkt als woordvoerder van de 
N-VA in het Europees Parlement.

“Als nieuwe inwoner ben ik vooral gecharmeerd door 
het het groene en landelijke karakter van De Pinte. 
Ook het prachtige historisch patrimonium en het
authentieke Zevergem spreken mij aan. De Pinte is 
ook bijzonder goed bereikbaar, zowel met de fiets, de 
auto als het openbaar vervoer. Maar alles kan beter!”

“We kunnen er niet omheen: we worden met z’n allen 
ouder! Maar zijn onze voorzieningen voldoende aan-
gepast? Is onze sociale context voldoende afgestemd op 
onze senioren? We kunnen rekenen op onze mantel-
zorgers en moeten hen beter ondersteunen. We moeten 
toegankelijkheid, beschikbaarheid, continuïteit en 
erkenning optimaliseren zodat we waardig oud kunnen 
worden in onze welvarende gemeente.”

6

Alexander
Vanryckeghem
53 jaar
Scheldeveldestraat 19, De Pinte
Luchtvaartspecialist
en verkoopsdirecteur
BIN-coördinator Spoorweg-Zuid,
secretaris van de sportraad 
namens Basket Latem-De Pinte, 
bestuurslid Atletiek De Pinte,
lid mobiliteitsraad.

“Ik wil inzetten op veiligheid, zowel voor onze
woningen als in het verkeer. Verder dient een
gemeente zich te focussen op haar kerntaken.”

4
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Yo Deconinck
69 jaar
Scheldeveldestraat 20, De Pinte
Psycholoog en gepensioneerd
opleidingsdirecteur van de
Arteveldehogeschool

“De N-VA is een partij die orde op zaken durft stellen 
op een realistische manier, ook in De Pinte. Mijn focus 
in de lokale politiek ligt op het stimuleren en onder-
steunen van de weerbaarheid van kwetsbare groepen, 
op onderwijs en ontwikkeling.” 

15

Laurens Neyens
23 jaar
Moerkensheide 18, De Pinte
Bachelor of Music aan de
Fontys Hogeschool voor de
Kunsten Tilburg
Zanger en acteur

“De Pinte heeft de meest tevreden inwoners van Vlaan-
deren en ik ben absoluut één van hen! Onze gemeente 
heeft de perfecte mix van groenzones, sport en recrea-
tieruimtes, cultuurvoorzieningen, winkels en scholen. 
De Pinte verder laten bruisen en jonge mensen
ondersteunen in hun dromen, dat wil ik doen!”

13

Gert De Bruyker
36 jaar
Mieregoed 9A, De Pinte
Informaticus
Papa van Siebe (7) en Senne (4).

“De Pinte moet zijn residentieel karakter behouden. 
We hebben geen nood aan onbezonnen verdere uit-
breiding waardoor we op termijn een voorstad van 
Gent worden. Ook een gezond financieel bestuur 
en een doordachte, vlotte mobiliteit liggen me nauw 
aan het hart.”

11

Adinda Goeman-
DeBoevere
38 jaar
Het Wijngaardeke 70, Zevergem
Criminologe
Mama van 5 kinderen.
Voorzitter Ouderraad Vrije Basis-
school Zevergem, lid ouderraad 
Don Bosco Zwijnaarde, lid Bond 
Grote en Jonge Gezinnen,
bestuurslid WeZel

“Ik ben een actieve mama en een trotse inwoner van 
Zevergem. Kinderen zijn onze toekomst dus kwali-
tatief onderwijs en veiligheid (zowel in het verkeer 
als inbraakpreventie) zijn voor mij prioritair!”

14

Eric Smet
64 jaar
Den Beer 11, Zevergem
Ondernemer. Oprichter en
eigenaar van ESC bvba.

“In Zevergem is het rustig thuiskomen na een drukke 
werkdag. Ik hou van het dorpskarakter en de eigen-
heid. Mijn politieke focus ligt als ondernemer op 
een correct beheer van de gemeentefinanciën en het 
ondersteunen van zelfstandigen.”

12

Christophe
Menschaert
48 jaar
Heidelaan 28
Is kaderlid en werkt als
Product Portfolio Manager.
Papa van vier kinderen.

“De Pinte is een groene, veilige gemeente waar het 
aangenaam wonen is. Dit unieke karakter moeten 
we bewaren en zorgen dat we nooit opschuiven 
richting stad. Daarnaast hecht ik veel belang aan 
een gezond en zuinig financieel beleid.
Ons belastinggeld moet goed besteed worden!”

10
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Jeanine Maes
72 jaar
Dryhoek 16, De Pinte
Gepensioneerd
hoofdverpleegkundige
Schepen van landbouw,
gelijke kansen en
ontwikkelingssamenwerking

“Ik wil mijn steentje bijdragen aan een veilig en 
welvarend De Pinte, waar iedereen zich thuis voelt en 
zichzelf kan zijn. Ik heb zelf een beperking door een on-
geval en ik weet dat dit niet evident is. Het beleid moet 
aandacht hebben voor iedereen, vooral voor degenen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Daar heb ik me 
voor ingezet en dat ga ik blijven doen.”

21

Philemon Claes
71 jaar
Park Viteux 5 bus 10, De Pinte
Gepensioneerde

“Als gepensioneerde breng ik veel tijd door op de 
fiets. Ik zie dat er veel is verbeterd maar ook dat er 
nog meer mogelijk is. Mobiliteit, verkeersveilig-
heid en het behoud van het groene, residentiële 
karakter van onze gemeente zijn dus van groot 
belang voor mij. Ik wil er de komende jaren aan 
blijven werken, samen met ons sterk team!”

19

Lieve Strybos
68 jaar
Langevelddreef 59, De Pinte
Gepensioneerd administratief
medewerker van het OCMW Gent
OCMW-raadslid

“Vanuit mijn ervaring in de OCMW-raad heb ik 
een goed zicht op het sociaal beleid van De Pinte. 
We doen al veel, maar het kan altijd beter. De 
N-VA verliest de minder sterke mensen niet uit het 
oog, zeker niet in De Pinte. Daar zorg ik voor!”

17

Rita Niemegeers
72 jaar
Wilgenstraat 18, De Pinte
Gepensioneerde kinesitherapeute
voor mindervaliden

“Verkeersveiligheid en een vlotte mobiliteit zijn 
voor mij heel belangrijk. Ook de komende bestuurs-
periode moet dit prioritair zijn. Het is van levens-
belang voor ons allemaal. Verder gaat mijn aan-
dacht naar onderwijs en voldoende voorzieningen 
voor mensen met een beperking.”

20

Nico Monnoye
47 jaar
Den Duiver 5, De Pinte
Ondernemer

“Als ondernemer hecht ik veel belang aan een 
correct en zuinig beheer van het belastinggeld. De 
gemeente moet zich bezighouden met kerntaken 
zodat personeel en middelen correct ingezet worden 
voor een gezond en daadkrachtig beleid. Dat is de 
corebusiness van de N-VA in De Pinte en daar kan 
ik me volledig in vinden!”

18

Laurent Delbeke
23 jaar
Eikelstraat 10, De Pinte
Student Milieumanagement
aan de HoGent

“De Pinte kan nog meer doen op vlak van duur-
zaamheid en milieubescherming. Dankzij mijn 
studie heb ik een idee kunnen vormen over de 
verschillende mogelijkheden. Ik hoop deze verwe-
zenlijkt te zien gedurende de volgende legislatuur. 
Samen kunnen we van De Pinte een milieubewus-
te(re) gemeente maken!”

16
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