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Waarom ùw keuze op 14 
oktober zo belangrijk is 
Aanstaande zondag verkiezen we een nieuwe gemeente-
raad. Er komen grote uitdagingen op ons af en daarom 
is het meer dan ooit belangrijk dat de N-VA mee verant-
woordelijkheid draagt. Want de komende 6 jaar zullen 
cruciale keuzes moeten worden gemaakt. 

Daarom enkele zaken om eens goed bij stil te staan…

Een overheid moet slank en efficiënt zijn 
De gemeente moet zich focussen op haar kerntaken. Alleen zo kan ze een vlotte en kwaliteitsvolle dienst-
verlening waarborgen. De keuze voor de komende jaren gaat tussen dit N-VA-model of het paternalistische 
model, waarbij de overheid zelf alles doet en de belastingbetaler opdraait voor de (vaak nodeloze) kosten.

Geen N-VA is de snelste weg naar een belastingverhoging 
De N-VA zal in geval van een begrotingstekort altijd eerst op zoek gaan naar besparingen en efficiëntie-
winst. Tijdens de voorbije legislatuur hebben wij dan ook altijd geweigerd de belastingen te verhogen.

Onze gemeente moet residentieel en groen blijven
Veel van onze inwoners zijn net om deze reden in De Pinte of Zevergem komen wonen. Dit moeten we
dan ook koesteren. We zijn tegen verstedelijking van onze gemeente, en zeker tegen een fusie met Gent.

N-VA wil verder inzetten op (verkeers)veiligheid 
We hadden in ons mobiliteitsplan veel aandacht voor de zwakke weggebruiker en willen dit graag verder
uitvoeren. Ook willen we alle middelen aanwenden om onze eigendommen en bezittingen te beschermen.

De bouw van een nieuw woonzorgcentrum 
We willen een nieuw woonzorgcentrum, maar met hulp van een externe partner zodat
de gemeente zichzelf geen financiële molensteen om de nek legt.

Veilig thuis in een welvarend De Pinte - Zevergem
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N-VA ondersteunt
maximaal lokale
middenstand   
De N-VA draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. 
We ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het 
lokaal ondernemerschap maximale kansen. Kleine ondernemers 
creëren de sfeer in onze dorpskernen. De aantrekkelijkheid en leef-
baarheid van de dorpskernen van zowel De Pinte als Zevergem zijn 
daarom bijzondere aandachtspunten. Leefbare kernen zijn uiteraard 
ook vlot bereikbare kernen. Bereikbaarheid betekent voor ons ook 
een slim en doordacht parkeerbeleid. We stimuleren de fiets maar 
weren de auto niet uit. We stimuleren ook lokaal en duurzaam kopen 
en geven als gemeente zelf het goede voorbeeld.

N-VA staat voor financiële
verantwoordelijkheid    
N-VA De Pinte-Zevergem is principieel voorstander van lagere
belastingen voor inwoners en ondernemingen. Elke euro die de
gemeente uitgeeft is door hardwerkende inwoners verdiend. Dit geld 
moet daarom zuinig en zinvol worden besteed. Een transparant finan-
cieel beleid, met een begroting in evenwicht, is dan ook cruciaal. Daar-
bij moeten we keuzes durven maken. Als N-VA zetten we nadrukkelijk 
in op investeringen en besparen we op exploitatie. Blijven investeren is 
noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag beperkt moet worden.

Subsidies allerlei dienen herbekeken te worden. De N-VA wil de 
komende bestuursperiode alle bestaande gemeentelijke subsidies 
toetsen op noodzakelijkheid en doelmatigheid. Er zullen duidelijke 
keuzes gemaakt moeten worden. Een gemeentebestuur is het aan de 
kiezer verplicht keuzes over publiek geld te verantwoorden.

Lijsttrekker Kristof Agache:

“Een zuinig en verantwoord financieel 
beleid is de corebusiness van de N-VA, 
ook in De Pinte. Een gemeentebestuur 
moet zich bezighouden met kerntaken. 
Want met geld van een ander ga je 
spaarzaam om.”

Voorzitter Alexander
Vanryckeghem, plaats 4:

“Lokale ondernemers zijn niet alleen het
hart van onze economie, maar ook van 
ons sociaal weefsel. Ze creëren waarde 
en brengen mensen bij elkaar. Daarom 
verdienen zij dubbel en dik onze steun.”
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Een stimulerend fietsbeleid   
Meer dan de helft van de verplaatsingen die we met z’n allen 
maken, zijn korter dan 5 kilometer. Toch nemen we ook voor 
die kleine verplaatsingen meestal de auto. De N-VA is een grote 
voorstander van de uitbouw van een degelijk en kwaliteitsvol 
fietspadennetwerk. 

Zo werd tijdens de voorbije legislatuur ook de fietssnelweg 
vanuit De Pinte naar Gent door het Parkbos gerealiseerd. Door 
meer in te zetten op fietspaden, veilige oversteekplaatsen en aan-
gepaste fietssnelwegen, willen we de veiligheid en het comfort 
van de fietsers verhogen. Onderhouds- en herstellingswerken 
moeten op tijd doorgevoerd worden. 

De fiets heeft als vervoermiddel heel wat mogelijkheden om uit 
te groeien tot een volwaardig alternatief voor de auto of het 
openbaar vervoer. Zeker in een vervoersmarkt waar ‘genetwerk-
te mobiliteit’ alsmaar belangrijker wordt, biedt de combinatie 
met de fiets in voor- en natransport heel wat kansen. Met de fiets 
naar het station van De Pinte om daar de trein te nemen is hier 
een goed voorbeeld van.

N-VA zet in op verdere
digitalisering van
dienstverlening   
De weg van de digitalisering van de dienstverlening
aan de inwoners is ingezet. Denk maar aan de 
digitale inschrijving en het digitaal betalen van de 
sportkampen die door de gemeente worden aange-
boden. Zes jaar geleden was dit nog ondenkbaar.
In de toekomst wil de N-VA nog verder gaan, alleen 
zo kunnen we de dienstverlening aan burgers en 
ondernemingen verbeteren. Want digitale diensten 
zijn ook buiten de openingsuren beschikbaar. De 
gemeente moet ten dienste staan van haar inwoners!

Schepenen Leen Gryffroy
en Benedikte Demunck

Afgelopen zomer, op de feestelijke opening
van de fietssnelweg in Parkbos. Vanaf 
nu kan iedereen snel en vlot met de fiets 
van De Pinte naar Gent. Goed voor de 
gezondheid, maar ook voor het milieu!
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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!


