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U KOOS VOOR EEN ZORGZAAM,
DUURZAAM, BRUISEND EN VEILIG
DE PINTE-ZEVERGEM
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+3,6 procent t.o.v. 2012

Met een stijging naar 41,3% blijft CD&V
De Pinte-Zevergem met voorsprong
de grootste partij in onze gemeente.
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9 op 10
In de top 10 van het aantal
voorkeurstemmen dat in De PinteZevergem uitgebracht werd, staan
maar liefst 9 CD&V’ers!
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11.793
Samen kregen onze 21 kandidaten
11.793
voorkeurstemmen!
Een
absoluut record en een duidelijk teken
van vertrouwen in ons sterke team!

Beste inwoner van De Pinte-Zevergem,
Wij gaan er voor! Onze slogan bij de gemeenteraadsverkiezingen
was duidelijk: met veel daadkracht, een gezonde dosis ambitie en
veel enthousiasme willen we verder bouwen aan een gemeente waar
het goed is om te leven, te wonen, te werken en te ondernemen.
Die boodschap heeft u duidelijk gesmaakt! Met een stijging van 2
zetels (naar 10 op 21) blijven we met voorsprong de grootste partij
in onze gemeente. Bovendien vaardigen we een dynamische en
gedreven groep af in de gemeenteraad: 10 mandatarissen uit alle
leeftijdscategoriën, evenveel vrouwen als mannen en allen brandend
van ambitie om onze gemeente opnieuw vooruit te doen gaan!
Dat we opnieuw het voortouw mogen nemen in het bestuur van
De Pinte-Zevergem beschouwen we als een voorrecht. Samen met
onze coalitiepartner willen we werk maken van een duurzaam, veilig,
zorgzaam en bruisend De Pinte-Zevergem! Maar dat doen we niet
alleen. Samen met alle inwoners, verenigingen, gemeenteraadsleden
en gemeentepersoneel willen we tegen eind 2019 een ambitieus en
realistisch beleidsplan opstellen.
Samen maken we De Pinte-Zevergem morgen nog beter!
Dank voor alle steun!

EEN NIEUW VERHAAL VOOR
DE PINTE-ZEVERGEM
Met veel enthousiasme en overtuiging willen we ons verhaal voor een duurzaam,
veilig, zorgzaam en bruisend De Pinte-Zevergem in de praktijk omzetten. Een
verhaal van verbinding en participatie, van zorg voor jong én oud.

EEN GEMEENTE WAAR HET FIJN IS OM OP TE GROEIEN
EN WAAR JE GERUST OUD KAN WORDEN
>> We zetten in op betaalbare, efficiënte en kwalitatieve zorg, zowel bij de
bouw als de uitbating van een nieuw woonzorgcentrum
>> We ondersteunen onze ouderen zodat ze langer thuis kunnen wonen
>> We voorzien een ontmoetingsruimte voor jong en oud in
het centrum van De Pinte, met plaats voor het jeugdhuis en de
wereldwinkel

EEN BRUISENDE GEMEENTE WAAR JE KAN ONTMOETEN
>> Activiteiten worden bij voorkeur georganiseerd door verenigingen,
middenstand en inwoners, met (logistieke) ondersteuning van de
gemeente
>> We geven zuurstof aan onze vrijwilligers en zetten in op een sterkere
ondersteuning voor het buurt- en verenigingsleven
>> Via de herinrichting van de dorpskern zorgen we voor een
aantrekkelijke ontmoetingsplek en verkeersveilige situatie in het dorp
van Zevergem

EEN GEMEENTE WAAR HET GOED LEVEN IS,
MET WARME EN VEILIGE BUURTEN
>> We organiseren participatietrajecten voor grote projecten om onze
inwoners meer te betrekken
>> We maken werk van een nieuw recyclagepark
>> We streven naar duidelijke, eenvormige en rechtszekere
stedenbouwkundige voorschriften voor iedereen
>> We gaan voor een groene en propere gemeente en bewaken het
typische karakter van onze gemeente
>> We optimaliseren het cameratoezicht en maken de BIN-werking
sterker en efficiënter

EEN GEMEENTE WAAR JE VEILIG DE WEG OP KAN
>> We werken planmatig aan een verbetering van de verkeersveiligheid
in de diverse school- en sportomgevingen en de dorpskernen van
De Pinte en Zevergem
>> Te voet of met de fiets? We zorgen voor veilige en toegankelijke
voetgangers- en fietsinfrastructuur en pakken verschillende missing
links in ons fiets- en voetpadennetwerk aan

EEN GEMEENTE DIE ER IS VOOR HAAR INWONERS,
MET EEN BLIK OP DE TOEKOMST
>> We voeren als gemeente onze kerntaken op een zo goed en
efficiënt mogelijke manier uit met een constante blik op onze
gemeentefinanciën
>> We investeren volop in digitale dienstverlening zodat u snel en
makkelijk geholpen wordt
>> We willen geen fusie met Gent, maar voeren verkennende gesprekken
om verstandig en intensief samen te werken met Sint-Martens-Latem
en Nazareth

ONZE MANDATARISSEN

VINCENT VAN PETEGHEM
Burgemeester
vincent.vanpeteghem@depinte.be

LIEVE VAN LANCKER

Schepen en voorzitter BCSD*
lieve.vanlancker@depinte.be

WILLEM ROMBAUT

Schepen
willem.rombaut@depinte.be

LAURE REYNTJENS

Schepen
laure.reyntjens@depinte.be

GUY BLOMME

Gemeenteraadslid en lid van het BCSD*
guy.blomme@depinte.be

ANTOINE VAN NIEUWENHUYZE
Gemeenteraadslid
antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be

LISELOTTE THIENPONT
Gemeenteraadslid
liselotte.thienpont@depinte.be

KATHLEEN GHYSELINCK

Gemeenteraadslid en voorzitter gemeenteraad
kathleen.ghyselinck@depinte.be

ERIK VAN DE VELDE

Gemeenteraadslid
erik.vandevelde@depinte.be

ANN VANDENBUSSCHE

Gemeenteraadslid
ann.vandenbussche@depinte.be

LIEVEN LEKENS

Lid van het BCSD*
lieven.lekens@depinte.be

INGE TEMMERMAN

Lid van het BCSD*
inge.temmerman@depinte.be
Het BCSD is het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst dat de individuele hulpverlening vanwege de sociale dienst van het OCMW toewijst aan personen die daar
recht op hebben.

FRANS NAESSENS NEEMT AFSCHEID
VAN DE LOKALE POLITIEK

Na 30 jaar actieve lokale politiek, waarvan 12 jaar als schepen van openbare
werken en milieu, stopt Frans Naessens eind dit jaar als gemeenteraadslid. Frans
stond midden de mensen, zowel vanuit zijn politiek engagement als vanuit zijn
engagement in het verenigingsleven en de Gezinsbond. Vanuit dat engagement
bleef hij al die jaren meebouwen aan onze gemeente. Tijd voor een interview!
Frans, je nam in 1982 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe ben je juist in de
politiek gerold?
Ik woonde toen al sinds 1972 in De
Pinte en was als geïnteresseerde
inwoner regelmatig aanwezig op
de zittingen van de gemeenteraad.
Toen ik in 1980 voorzitter werd van

de Gezinsbond De Pinte (vroeger
BGJG) was ik mij ervan bewust dat
we als gezinsbeweging de spreekbuis
moesten zijn van de gezinnen om hun
noden en wensen over te maken aan
het gemeentebestuur.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen maakten we samen met
onze zusterafdeling van Zevergem een

memorandum op voor de politieke
partijen met de noden en wensen van
de gezinnen en met het verzoek om in
hun verkiezingsprogramma hiermee
rekening te houden. Als initiatiefnemer
voor de opstelling van dit memorandum
werd ik dan ook gevraagd door de
partij of ik desgevallend bereid was
om kandidaat te zijn op de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Ik besefte
toen dat ik op die manier maximaal kon
wegen op het verkiezingsprogramma
van de toenmalige CVP. Ik vond en vind nog altijd - dat er steeds
voldoende aandacht moet geschonken
worden aan de noden en wensen van
de gezinnen. CVP toen en CD&V
vandaag houden daar steeds maximaal
rekening mee.

op het vlak van de verkeersveiligheid,
dat steeds als prioriteit naar voor werd
geschoven door de gezinnen, werden
belangrijke verbeteringen uitgevoerd
zoals bvb de aanleg van rotondes
op gevaarlijke kruispunten en de
systematische aanleg van fietspaden,
waar dit absoluut nodig was.
Ook de oprichting van het jeugdhuis
Impuls en de ontwikkeling van
de gemeentelijke bibliotheek zijn
realisaties die als prioriteiten naar voor
werden geschoven door de gezinnen.
Ik ben blij dat ik mijn steentje heb
kunnen bijdragen aan deze vele
en
belangrijke
verwezenlijkingen
gedurende de laatste 30 jaar.
Wat zijn je mooiste realisaties als
schepen?
Dit is een moeilijke vraag, want ik
vind in feite alle realisaties die ik als
schepen, uiteraard in samenspraak
met de collega’s van het college,
heb gerealiseerd mooi en vooral ook
belangrijk.

Hoe beoordeel je de voorbije 30 jaar
in de lokale politiek?
Ik ervaar deze 30 jaar in de
gemeentepolitiek als bijzonder positief
omdat dit ons toegelaten heeft
belangrijke maatregelen te nemen in
het belang van onze inwoners. Vooral

De aanleg van de fietspaden in de
Polderdreef, Den Beer, en vooral in de
Veldstraat in Zevergem waren zeker
en vast hoogtepunten. Maar ook de
inspanningen die ik gedaan heb bij
de aanvang van mijn mandaat om het
machinepark en de voertuigen van de
uitvoerende diensten van de gemeente
te moderniseren gaven me veel
voldoening omdat ze bijdroegen aan
de motivatie en de arbeidsvoldoening
van het gemeentepersoneel.

Ook de rioleringswerken die bij
uitvoering vooral last bezorgden aan
de betrokken aangelanden en na
uitvoering niet altijd duidelijk zichtbaar
waren, maar die er uiteindelijk toch
voor gezorgd hebben dat heel wat
problemen van wateroverlast werden
opgelost, blijf ik belangrijk vinden.
Bovendien was het opmaken van
een mobiliteitsplan een belangrijke
leidraad voor het vastleggen van
prioriteiten bij het opmaken van de
jaarlijkse begroting. De opmaak van
een ‘trage wegen’-plan leverde heel
wat informatie op voor de realisatie
van recreatieve wandelroutes.

kennen. Hieraan zoveel als mogelijk
proberen tegemoet komen was voor
mij een belangrijke leidraad om de
verantwoordelijke ambtenaren te
sturen in de dagdagelijkse uitvoering
van hun opdrachten. Als schepen heb je
inderdaad de mogelijkheid en de kans
om je inwoners tevreden te stellen
en geeft dit ook veel persoonlijke
voldoening bij de uitvoering van je
schepenmandaat.

Tenslotte was onder impuls van onze
milieuambtenaar, Mariska Samyn, de
invoering van de afzonderlijke GFT
ophaling een schot in de roos om
het restafval per inwoner drastisch te
verminderen.
Wat ga je nu verder nog doen?
Als bestuurslid van de lokale CD&V
afdeling zal ik het gemeentebeleid
verder blijven opvolgen en indien nodig
bijsturen in het belang van het welzijn
van de gezinnen. En uiteraard blijf ik
mij verder samen met mijn echtgenote
Lutgart inzetten voor de gezinnen in
het bestuur van de Gezinsbond.
Je stond als schepen midden de
mensen? Hoe belangrijk was dit voor
jou?
Luisteren naar de mensen is de basis
om de verzuchtingen, de problemen
en de wensen van de inwoners te

Heb je tips voor onze nieuwe
mandatarissen die hun eerste stappen
zetten in de politiek, en ook voor je
opvolger als schepen van openbare
werken Willem?
Mijn voornaamste tip is om je via een

vereniging te blijven inzetten voor het
sociaal leven in De Pinte-Zevergem.
Via dit kanaal heb je contact met de
mensen en leer je hun wensen en
problemen kennen. Op die manier
kan je bij de uitbouw van het beleid
rekening houden met de noden van de
inwoners.
En dat is zeker het geval voor een
schepen van openbare werken.
Onderhoud van fiets- en voetpaden
en de netheid van de gemeente zijn
zogezegd kleinschalige problemen
waar de inwoners zich dikwijls
persoonlijk grote zorgen over maken.
Kort op de bal spelen voor dergelijke
problemen is dus belangrijk en je krijgt

er de passende waardering voor van
de inwoners.
Alvast veel dank Frans voor je
jarenlange inzet voor onze gemeente
en de partij! We wensen je nog vele
mooie jaren toe samen met je vrouw
Lutgart en je familie!

Op onze oudejaarsreceptie op 30
december zetten we Frans in de
bloemen voor zijn jarenlange inzet
voor onze gemeente! U bent van harte
welkom!

Het bestuur en de mandatarissen van CD&V wensen u
een warm, gezond en fantastisch 2019 toe
en nodigen u graag uit op onze

OUDEJAARSRECEPTIE
Zondag 30 december 2018
Sportpark Moerkensheide
van 11u tot 13u
Tijdens onze oudejaarsreceptie klinken we op het nieuwe jaar,
maar natuurlijk ook op onze schitterende verkiezingsuitslag.
We zetten ook graag Frans Naessens in de bloemetjes,
die na 30 jaar afscheid neemt van de lokale politiek.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!
Noteer alvast in uw agenda
2 januari - Installatievergadering gemeenteraad
10 maart 2019 - Eetfestijn CD&V De Pinte-Zevergem

