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Zes jaar geleden nam de N-VA in De Pinte–Zevergem voor de allereerste keer deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen met een volledige eigen lijst. Met succes, want we traden toe 
tot het gemeentebestuur en gaven mee kleur aan onze mooie gemeente. 

We hebben ons altijd opgeworpen als verdedigers van een financieel verantwoord  
beleid (“elke euro tweemaal omdraaien vooraleer deze uit te geven”), alsook van het 
groene en residentiële karakter van onze gemeente. En dit zullen we ook in de toe-
komst blijven doen!

Intussen hebben we een sterke lokale N-VA-afdeling uitgebouwd. Dankzij de aantrek-
kingskracht van onze partij, mochten we in de voorbije jaren meerdere Pintenaars ver-
welkomen die zich samen met ons willen “smijten” in het belang van De Pinte-Zevergem.

Dit straalt ook af op onze lijst die we met enige trots aan u willen voorstellen. Op een lijst 
met 21 plaatsen vinden we maar liefst 12 nieuwe kandidaten. Een mooi evenwicht tussen 
ervaring en vernieuwing.

Onze kandidaten zijn betrokken in het verenigingsleven van De Pinte–Zevergem en we-
ten wat er leeft. We zijn een sterke ploeg van enthousiaste mensen, van verschillende  
leeftijden, verschillende achtergronden, maar met gemeenschappelijke doelen!
Onze prachtige deelgemeente Zevergem beschikt over 4 kandidaten op onze lijst (2  
mannen en 2 vrouwen), waaronder een schepen. Geen enkele partij deed ons dit voor!

Met uw steun werken we verder aan een veilige thuis in een welvarend  
De Pinte–Zevergem!

Kristof Agache - Lijsttrekker (kristof.agache@n-va.be)

N-VA De Pinte – Zevergem stelt volledige lijst voor

In en rond  
Kasteel Viteux  

De Pinte

Maak persoonlijk en informeel kennis met onze 

kandidaten tijdens onze ‘Maatjes met de N-VA’ 

op zondag 17 juni vanaf 11.00 uur.

Veilig thuis 
in een welvarend
De Pinte-Zevergem

Maak kennis met onze kandidaten p. 2 & 3
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Kristof Agache
43 jaar • De Pinte

Economist 
Kaderlid financiële sector

Stijn Streuvelslaan 13

kristof.agache@n-va.be

Benedikte Demunck
43 jaar • De Pinte

Vertaler-tolk 
Schepen

Hageland 1

benedikte.demunck@n-va.be

Leen Gryffroy
53 jaar • Zevergem

Ingenieur 
Schepen

Blijpoel 17

leen.gryffroy@n-va.be

Alexander Vanryckeghem
53 jaar • De Pinte

Belux verkoopsdirecteur

Afdelingsvoorzitter

Scheldeveldestraat 19

alexander.vanryckeghem@n-va.be

René Steyaert
65 jaar • De Pinte

Pas gepensioneerd personeelsmanager 

Zwaluwlaan 25

rene.steyaert@n-va.be

Saskia De Leeuw
33 jaar • De Pinte

Adjunct-woordvoerder N-VA-delegatie 
Europees Parlement

Langevelddreef 4 bus 202

saskia.deleeuw@n-va.be

Greet VanDen Berghe
51 jaar • De Pinte

Verpleegkundige 

Moerkensheide 53

greet.vandenberghe@n-va.be

Pieter Van Caeneghem
38 jaar • Zevergem

Jurist-criminoloog 

Landuitstraat 7

pieter.vancaeneghem@n-va.be

Veronique De Coeyere
40 jaar • De Pinte

Fiscaal deskundige bij FOD Financiën  

Acacialaan 34

veronique.decoeyere@n-va.be

Christophe Menschaert
48 jaar • De Pinte

Kaderlid 

Heidelaan 28

christophe.menschaert@n-va.be

Gert De Bruyker
36 jaar • De Pinte

Informaticus 

Mieregoed 9A

gert.debruyker@n-va.be
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Eric Smet
64 jaar • Zevergem

Ondernemer 

Den Beer 11

eric.smet@n-va.be

Laurens Neyens
23 jaar • De Pinte

Zanger 
Acteur

Moerkensheide 18

laurens.neyens@n-va.be

Adinda DeBoevere
38 jaar • Zevergem

Actieve mama van 5 
Voorzitter ouderraad VBS Zevergem

Het Wijngaardeke 70

adinda.deboevere@n-va.be

Yo Deconinck
69 jaar • De Pinte

Psycholoog / Gepensioneerd opleidingsdi-
recteur Arteveldehogeschool

Scheldeveldestraat 20

yo.deconinck@n-va.be

Laurent Delbeke
23 jaar • De Pinte

Student Milieumanagement (Hogent) 

Eikelstraat 10

laurent.delbeke@n-va.be

Lieve Strybos
68 jaar • De Pinte

Gepensioneerd adm. medewerker OCMW/

schepenkabinet Gent / OCMW-raadslid

Langevelddreef 59

lieve.strybos@n-va.be

Nico Monnoye
47 jaar • De Pinte

Ondernemer 

Den Duiver 5

nico.monnoye@n-va.be

Philemon Claes
71 jaar • De Pinte

Gepensioneerde 

Park Viteux 5 bus 10

philemon.claes@n-va.be

Rita Niemegeers
72 jaar • De Pinte

Gepensioneerd kinesitherapeute 

Wilgenstraat 18

rita.niemegeers@n-va.be

Jeanine Maes
72 jaar • De Pinte

Gepensioneerd hoofdverpleegkundige 
Schepen

Dryhoek 16

jeanine.maes@n-va.be
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Veilig…

Elke inbraak is er één te veel! We steunden volop de aankoop van de ANPR-camera’s en de verdere uitbouw van BINs.

Maar ook verkeersveiligheid is voor ons prioritair! Zo werkten we als gemeente mee aan de uitbouw van de fietssnelweg tussen De Pinte 
en Gent en hadden we in ons mobiliteitsplan veel aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Thuis…

De Pinte–Zevergem is onze thuis, een plek waar het goed is om te leven. Een plek waar onze kinderen naar school gaan, waar we gezond 
sporten en een hobby beoefenen, waar we deelnemen aan ons bloeiend verenigingsleven. Dit kunnen we als partij alleen maar ten volle 
ondersteunen! In De Pinte–Zevergem is het aangenaam wonen dankzij het groene en residentiële karakter en dat willen we zo houden!

Een welvarend De Pinte–Zevergem…

Is onlosmakelijk verbonden met het opnemen van financiële verantwoordelijkheid en het nastreven van een vlotte en kwaliteitsvolle ge-
meentelijke dienstverlening. Voor ons dient heel omzichtig worden omgesprongen met het belastinggeld van onze inwoners. Maar tegelijk 
hebben we oog voor de netheid van onze gemeente en de kwaliteit van haar infrastructuur (fietspaden, voetpaden, …). Maar geen welvaart 
zonder middenstand, dus de bekommernissen van onze ondernemers zijn ook de onze!

Deze sterke ploeg gaat voor
Een veilige thuis in een welvarend De Pinte–Zevergem

Noteer alvast zondagmiddag 23 september 2018 in uw 
agenda en kom eten op ons Gezinsfeest. Meer info volgt


