ODETTE PIETERS GEEFT
FAKKEL DOOR AAN
JONGERE GENERATIE
Niko Gobbin, directeur AZ Sint-Lucas, neemt over
Odette Pieters neemt afscheid als OCMW-raadslid, om op die manier de weg
vrij te maken voor een nieuwe generatie jonge en beloftevolle lokale politici. Zij
wordt vervangen door Niko Gobbin. Als directeur van AZ Sint-Lucas kan Niko een
enorme meerwaarde bieden in het vastgelopen dossier over de bouw van een
nieuw woonzorgcentrum in Scheldevelde.
Odette was voor het eerst kandidaat in 2006,
toen ze met een indrukwekkend stemmenresultaat meteen verkozen werd tot raadslid.
Ook na de verkiezingen in 2012 kwam ze in de
gemeenteraad. Ze koos echter voor een
mandaat in de OCMW-raad en maakte zo plaats
voor Laure Reyntjens, die daarmee meteen het
jongste raadslid ooit in De Pinte werd. Meer dan
10 jaar lang betekende het engagement van
Odette Pieters voor vele senioren een
vertrouwelijke brug naar de lokale politiek.

WIJ DUIMEN MEE !
Een duwtje in de rug
voor onze studenten

in

Half juni trokken CD&V-vrijwilligers er op uit
om de studerende jeugd een hart onder de
riem te steken tijdens de examenperiode. Via
een folder kregen de studenten en hun
ouders een extra aanmoediging en wat
nuttige tips om de zware (en warme)
examenperiode door te komen!
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Omdat we niet bij elke student konden
langsgaan, werden er op diverse plaatsen
borden geplaatst om de studenten ook op
die manier te steunen!

Zebrapaden eindelijk opnieuw geschilderd
CD&V-gemeenteraadslid Kathleen Ghyselinck
drong er tijdens de gemeenteraad van 29 mei
bij de meerderheid op aan om de zebrapaden
in de buurt van de scholen dringend opnieuw
te schilderen. “Verkeersveiligheid moet een
prioriteit zijn voor dit bestuur. Zeker in een
schoolomgeving begint dit bij duidelijk
zichtbare zebrapaden”, aldus raadslid
Kathleen Ghyselinck, die vroeg om hier
dringend werk van te maken. Aan
voorbeelden om haar vraag kracht bij te zetten
had ons raadslid geen gebrek.
En warempel: amper 2 weken later waren alle
zebrapaden in De Pinte-Zevergem opnieuw
geschilderd! Of hoe een oppositie dingen in
beweging kan zetten!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Willem Rombaut
willem.rombaut@proximus.be
www.cdenvdepinte.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvdepintezevergem

Na de tussenkomst van Kathleen Ghyselinck
werden alle zebrapaden opnieuw geschilderd!
Met dank aan het gemeentepersoneel!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

CD&V blijft hameren op de snelle
realisatie van een nieuw woonzorgcentrum. Het moet een voor onze
gemeente haalbaar én betaalbaar
project zijn, zowel bij de realisatie als in
de exploitatie. Maar tot op vandaag
blijft het muisstil rond dit project.
"Ondanks de nood om snel vooruit te
gaan lijkt het bestuur geen beslissingen
te kunnen nemen", aldus raadslid Guy
Blomme. "Ondertussen is er al meer
dan een half miljoen euro betaald voor
plannen waar niets mee gebeurt. Een
specifieke werkgroep is sinds februari
zelfs niet meer samengeroepen".

Ligt het project
Scheldevelde stil?
“Tot op vandaag valt nog steeds geen
vooruitgang te merken in de bouw van
een nieuw woonzorgcentrum. Ondanks
alle dure beloftes van de meerderheid.”

,,

Bedankt Odette voor je jarenlange actieve en
loyale inzet, en veel succes aan Niko!

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Haar mandaat bij het OCMW zal ingevuld
worden door Niko Gobbin. Met hem schuift
CD&V meteen iemand naar voor die een
betekenisvolle rol kan spelen in het dossier rond
het nieuwe woonzorgcentrum. Niko is getrouwd
met Elke en is papa van twee kindjes.

Guy Blomme, OCMW-raadslid

WERKEN AAN MOOI EN
VEILIG ZEVERGEM-DORP
CD&V vraagt extra aandacht voor verkeersveiligheid

NOOD AAN EEN
MODERN LOKALENBELEID
Het gemeentebestuur verkocht de
oude bibliotheek op het Kerkplein.
CD&V De Pinte-Zevergem betreurt
deze beslissing enorm. Niet alleen
werd zo een unieke locatie in het
centrum van de gemeente van de hand
gedaan, bovendien gebeurde dit met
een verlies van bijna €100.000 ten
opzichte van de voorziene vraagprijs.
De ligging van de oude bibliotheek is uniek in
De Pinte. Door haar goede parkeermogelijkheden en uitstekende bereikbaarheid, heeft dit pand vele troeven in handen.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat het
gemeentebestuur besliste dit pand te
verkopen.

'OUDE
BIBLIOTHEEK'
OP KERKPLEIN
DEFINITIEF
VERKOCHT,
96.000€
LAGER DAN
VOORZIEN

Modern lokalenbeleid
CD&V had eerder gepleit voor een
herbestemming van de oude bibliotheek.
Verschillende Pintse verenigingen snakken
naar een modern lokalenbeleid. Het gebouw
had dan ook een belangrijke extra troef
kunnen zijn voor het Pintse verenigingsleven
als multifunctionele ruimte. De oude
bibliotheek had makkelijk dienst kunnen
doen als ontmoetings-, tentoonstellings- en
vergaderruimte. Ook de wereldwinkel had
hier ondergebracht kunnen worden.

Verkoop
De meerderheid besliste het pand toch te
verkopen omdat er volgens hen geen zinvolle
herbestemming aan kon gegeven worden.
Oorspronkelijk hoopte men het pand te
verkopen voor 428.000 euro, maar het werd
uitteindelijk verkocht voor slechts 332.000
euro, bijna 100.000 euro minder dan voorzien
en tegen een lagere prijs dan wat de
gemeente er meer dan 20 jaar geleden zelf
voor betaald heeft. "Een veel te lage prijs voor
zo'n unieke locatie", aldus fractieleider
Vincent Van Peteghem, "Bovendien moet de
oude bibliotheek zowat het enige gebouw
zijn in onze gemeente dat in 20 jaar in waarde
is afgenomen".

De beeldkwaliteitsstudie die het vorige
gemeentebestuur met CD&V in 2011 voor het
dorp van Zevergem liet opmaken, omschreef
het uitzicht van het dorpscentrum als
rommelig en weinig aantrekkelijk. ‘Met de
goedkeuring
van
het
Ruimtelijk

Uitvoeringsplan (RUP) Scheldedorp, begin
2016, heeft het gemeentebestuur nu al meer
dan een jaar de sleutel in handen om
uitvoering te geven aan de aanbevelingen
van de beeldkwaliteitsstudie’, zo kwam
raadslid Willem Rombaut tussen tijdens de
gemeenteraad van 29 mei. ‘Een hernieuwde
kern zou het groene en landelijke karakter van
Zevergem meer uitstraling geven'.

'Met het RUP, en straks ook met
het mobiliteitsplan, zijn alle
elementen aanwezig om werk
te maken van een veilig en
mooi Zevergem Dorp'

CD&V schoof tijdens de laatste
gemeenteraad nogmaals alle andere
mogelijke alternatieven naar voor. Ook de
optie om het pand te verhuren werd niet
weerhouden. Nochtans zou dit een mooie
jaarlijkse opbrengst geven, waardoor het
pand ten minste in eigen bezit blijft. "Als het
bestuur geld nodig heeft, kan het met de
huidige lage rentevoeten beter lenen dan
je eigen patrimonium met verlies van de
hand te doen", aldus Van Peteghem.

RENOVATIE GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis ondergaat vanaf
november 2017 een grondige
renovatie. Voor een gebouw van bijna
40 jaar oud een logische stap. Ook de
focus op duurzaamheid en energiezuinigheid ondersteunen we volledig.
Toch stellen we ons vragen bij de
geplande renovatie.
Het bestuur besliste echter om in een eerste
fase enkel het middendeel te renoveren. Voor
de renovatie van de linker- en rechtervleugel
werd echter nog geen budget voorzien. Op
die manier wordt 2/3 van de factuur dus
doorgeschoven naar een volgende
legislatuur.

Alternatieven

CD&V De Pinte-Zevergem wenst u en
uw gezin een zonnige vakantie toe!
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CD&V
wil
dat
de
verkeersinfrastructuur nabij de schoolpoort
van de Vrije Basisschool in Zevergem
veiliger wordt voor de zwakke
weggebruiker. En het zou goed zijn dat
de aanpassing van die verkeersinfrastructuur gekoppeld wordt aan
een meer aantrekkelijke inrichting van
de openbare ruimte rondom het
kerkgebouw.

Weetjes uit de gemeenteraad
Verlichting voor Pintse kunstwerken
Raadslid Lieven Lekens vroeg om aandacht
te hebben voor het onderhoud en de
belichting voor de diverse kunstwerken in het
straatbeeld. De aankoop en plaatsing van
deze werken (rondpunt De Post, rondpunt
Groenstraat, gemeentehuis, Zevergem Kerk,
…) was het initiatief van een vrijwilligersgroep die er toen veel tijd en energie aan
besteed heeft.
Het gemeentebestuur
beloofde het nodige te doen om alle
verlichting snel weer in orde te brengen.
Bloemenmanden
Ook dit jaar geen bloemenmanden in de
beide dorpskernen van de gemeente. CD&V
betreurt
dit
ten
zeerste.
"Een

bloemengemeente onwaardig", aldus raadslid Laure Reyntjens. Een besparingsmaatregel, volgens de schepen van financiën.
Wedden dat er in het verkiezingsjaar 2018
plots wél geld zal gevonden worden voor
een bebloemingsactie?

Zowel om esthetische als om budgettaire
redenen pleit CD&V ervoor om in een
eerste fase de buitenste schil van het
volledige gebouw te renoveren, in plaats
van enkel het middeldeel zowel buiten als
binnenin te renoveren. Op die manier
kunnen we het gebouw in de eerste fase al in
zijn geheel duurzaam en energiezuinig
maken.
"Door voorrang te geven aan de renovatie
van de buitenkant van het gehele gebouw,
zorgen we niet enkel voor lagere kosten in het
gebruik van het gemeentehuis, maar zal dat
ook het imago van onze gemeente ten goede
komen", zegt gemeenteraadslid Frans
Naessens. CD&V is ervan overtuigd dat op die
manier veel efficiënter en dus goedkoper
gewerkt kan worden!
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