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BRUISEND Beleven door en voor iedereen Meer dan 150 verenigingen en vele honderden vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod voor jong en oud, voor sportief en iets minder sportief, voor de cultuurliefhebber of de levensgenieter. Het lokaal bestuur moet
voor hen een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt en hen ondersteunt, en vooral veel waardering toont voor het vele werk dat zij verzetten. En zo willen we dit realiseren Het lokaal bestuur ondersteunt verenigingen door te voorzien in betere communicatiekanalen, betere materialen en door de organisatie
van activiteiten zo eenvoudig mogelijk te maken. [B1VERENIG] Verenigingsleven 2.0 verwijst naar vernieuwende communicatie met de verenigingen, en dit via verschillende kanalen. Bij het uitwerken van de cultuuragenda evolueert het lokaal bestuur van een organiserende rol naar een coördinerende rol. Ze
brengt verenigingen samen, stimuleert en ondersteunt hen en bouwt samen met hen aan een ruimere en meer gevarieerde programmatie. [B-VERENIG] Op het gebied van digitalisering wordt een versnelling hoger geschakeld door de invoering van een ticketbalie voor verenigingen en de mogelijkheid om online
de beschikbaarheid van infrastructuur & materiaal te raadplegen. De meer klassieke vormen van communicatie worden eveneens aangepakt door het aanplakreglement van het lokaal bestuur te evalueren en bij te sturen. [B-VERENIG] De uitleendienst van het lokaal bestuur krijgt een update. Het materiaal wordt
grondig vernieuwd en er wordt nagegaan hoe in piekperiodes aan de verschillende noden kan tegemoet gekomen worden. [B-EVENTULD] Het organiseren van evenementen wordt eenvoudiger door alle informatie die een organisator nodig heeft samen te brengen in één digitale evenementenmodule.
Geïnteresseerde bezoekers kunnen hier ook geplande evenementen raadplegen. [B-EVNLOKET] Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen. [B2VRIJWIL] In 2020 wordt een visie op integrale vrijwilligerswerking uitgewerkt, van de coördinatie over het rekruteren,
begeleiden en ondersteunen tot het bedanken van alle vrijwilligers. Op basis hiervan zal een actieplan opgemaakt worden voor de komende legislatuur. [B-VRIJWIL] Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten. Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim
aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten. [B3INCLUSIE] Er wordt een vernieuwend cultuuraanbod gebracht door lokaal talent in de kijker te zetten en door het stimuleren van de podiumkunsten. [B-CLTPROGR] Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk
weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel … Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken. [B-DREMPELV] Het lokaal bestuur is een trouwe partner in de ondersteuning van de middenstand, ondernemers en land- en tuinbouwers. [B4ONDERNEM] De
digitale communicatie en dienstverlening voor ondernemers en hun klanten wordt versterkt door diverse initiatieven zoals een digitale nieuwsbrief voor middenstanders en de ontwikkeling van een website middenstand.depinte.be. Met een overzicht van digitale communicatie en de ontwikkeling van een digitaal
MOL-loket worden de administratieve lasten verminderd en vereenvoudigd. [B-DIGCOM] Door het aantrekken van deskundigheid inzake lokale economie geven we een extra stimulans aan het ondernemers- en middenstandsbeleid in de dorpskernen van De Pinte en Zevergem. [B-DORPECON] We gaan op zoek
naar acties en projecten om de lokale middenstand en landbouw in de kijker te zetten en te ondersteunen: inbreng in de welkomstbox bij het onthaal van de nieuwe inwoners, de invoering van een gemeentelijke geschenkbon, de organisatie van een ‘achter deschermen’-dag, een dag van de landbouw, een
openbedrijvendag, en het aantrekkelijk maken van onze dorpscentra tijdens de winter- en zomerperiode. [B-ONDKIJKR] Een vlotte bereikbaarheid is voor onze middenstand van groot belang. Bij werkzaamheden wordt gezorgd voor een tijdige verwittiging, duidelijke signalisatie, uniforme borden en eenduidige
omleidingsroutes. [B-WEGHINDR] Verbindingen maken tussen mensen door ruimte te creëren voor ontmoeting Om ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk te maken, zorgen we voor voldoende infrastructuur, creëren we nieuwe plekken voor ontmoeting en stimuleren we ontmoetingen. Via een goede
wijkwerking en ondersteuning stimuleren we ook het buurtgevoel. En zo willen we dit realiseren Door het creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen, zowel op het publiek domein, via het patrimonium van het lokaal bestuur als door het stimuleren van initiatieven van derden, worden mensen met
elkaar verbonden. [B1ONTMOET] Kermissen en evenementen brengen mensen samen en doen onze dorpen bruisen. Dat willen we als gemeente faciliteren door het uitwerken van een nieuw ondersteuningsreglement. [B-DORPSLVN] Onze dorpskernen worden plaatsen voor ontmoeting. Tijdens deze legislatuur
ontwikkelen we een doordachte visie hoe we onze dorpskernen willen inrichten en uitbouwen tot ontmoetingsplekken. Dit doen we via een uitgebreid participatietraject waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden. [B-DP2030] In Zevergem gaan we op zoek naar een locatie voor een dorpshuis. Via een
participatietraject en in samenwerking met de lokale handelaars en lokale (zorg)actoren zorgen we voor extra ontmoetingsmogelijkheden in onze Zevergemse dorpskern. [B-DRPSHUIS] Markten zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. De organisatie van een markt
wordt uitgetest. [B-MARKT] Het lokaal bestuur beschikt over een uitgebreid patrimonium dat, mits enige aanpassingen, uitgebreider toegankelijk kan worden gemaakt. Zo wordt de bibliotheek een echte ontmoetingsplek, worden er maatregelen genomen zodat de Veldblomme meer gebruikt kan worden ...
[B-MULTITOE] We maken werk van een inrichtingsplan van de site aan de Sportwegel, in samenspraak met de wijk, jeugd- en andere verenigingen en omwonenden. De open ruimte wordt gedurende deze legislatuur evenwel gevrijwaard. [B-SPORTWGL] Zich thuis voelen in een gemeente start dikwijls in de eigen
buurt. Via een doorgedreven focus op de wijkwerking in onze gemeente willen we onze inwoners nog meer samenbrengen, verbinden én verantwoordelijkheid geven. Zo creëren we warmere buurten en een groter thuisgevoel. [B2WIJKEN]De buurt- en wijkwerking wordt gestimuleerd en versterkt. Er worden
impulsen gegeven aan wijkcomités die het gemeenschapsleven versterken en die hun activiteiten ook openstellen voor andere inwoners. Via peter- en meterschap per wijk wordt een netwerk opgezet dat knelpunten over veiligheid en netheid signaleert aan de bevoegde diensten. [B-WIJKEN] Er worden diverse
initiatieven genomen om ontmoetingen in de wijk te bevorderen. Zo worden de speelstraten uitgebreid met vliegende monitoren, die buiten de periode van de speelpleinwerking, naar wijkfeesten of speelstraten trekken met een speelkoffer. [B-WIJKINFR] Zowel jeugd als sport krijgen een nieuwe locatie aan het
Polderbos (zie ook Z-SPORTZ). De verschillende functies worden op elkaar afgestemd zodat de kosten kunnen worden geminimaliseerd en het gebruik gemaximaliseerd. [B3JGDHUIS] Het jeugdhuis is een plek waar jongeren samen kunnen komen om te repeteren, creatief te zijn en elkaar te ontmoeten. De huidige
infrastructuur van het jeugdhuis aan Polderbos 2 voldoet niet langer aan de hedendaagse normen. Omdat de kosten voor de aanpassingswerken te hoog oplopen, zal het jeugdhuis eveneens een plaats krijgen naast de nieuwe sportzaal. Ook voor de Wereldwinkel wordt een oplossing voorzien. [B-JGDHUIS] We
investeren niet enkel in bakstenen, maar ook in mensen. Er worden daarom eveneens middelen voorzien om de werking van het jeugdhuis extra impulsen te geven, om zo vanuit een gedragen visie te komen tot een gevarieerd aanbod. [B-JGDHUIS] De Pinte staat voor een gezonde woon-, speel-, werk- en
zorgomgeving De Pinte wil inwoners prikkelen voor een gezonde levensstijl in al haar aspecten: wonen, spelen, werken en zorgen. En zo willen we dit realiseren We voorzien infrastructuur in de openbare ruimte die bewoners uitnodigt om te bewegen en te sporten. [B1BEWEEG] Het sportpark Moerkensheide wordt
uitgebreid met outdoor-fitness-apparaten en multisport-toestellen. [B-MULTISPR] Er wordt nieuw en groen speelweefsel gecreëerd in samenspraak met de buurt, onder meer in Moerkensheide, in Zevergem en via een speelbos in het Parkbos. Er worden maatregelen genomen om het onderhoud van de
gemeentelijke speeltuinen efficiënter en beter te laten verlopen. [B-SPEELWFL] Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van inwoners en medewerkers belangrijk. Het label ‘Gezonde Gemeente’ wordt onderschreven. [B2GEZOND] ‘Bewegen op verwijzing’ helpt mensen meer in beweging te komen via persoonlijke
coaching. In samenwerking met Logo Gezond+ en de huisartsen wil het lokaal bestuur kwetsbare doelgroepen bereiken. [B-BEWEGEN] We maken van De Pinte een hartveilige gemeente. In samenwerking met het Rode Kruis worden zoveel mogelijk mensen geïnformeerd en opgeleid met betrekking tot reanimatie
en het gebruik van een AED-toestel. [B-HARTVEIL] ‘Generatie rookvrij’ is het streven naar een maatschappij waarin ieder kind rookvrij kan opgroeien. In het kader hiervan maken we de sport- en speelterreinen rookvrij. [B-ROOKVRIJ] Via de methodiek ‘Warme Steden en gemeenten’ willen we werken aan het mentale
welbevinden bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar: in een warme gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren. [B-WARMEGEM] DUURZAAM Een propere gemeente We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen
en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu. Propere straten en een aantrekkelijke publieke ruimte zorgen voor de uitstraling van ons dorp. En zo willen we dit realiseren We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk afval te voorkomen. [D1AFVALMIN] Via verschillende initiatieven
worden inwoners gesensibiliseerd en geïnformeerd over de mogelijkheden om minder afval te produceren: het tegengaan van voedselverspilling, het stimuleren van het Repair Café, deelname aan landelijke acties zoals Mei Plasticvrij … [D-AFVLSENS] Het lokaal bestuur geeft zelf het goede voorbeeld en zal gerichte
acties ondernemen om haar bijdrage te doen, zoals het verminderen van papier- en kopieerverbruik, het promoten van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, het gebruiken van ecologische schoonmaakproducten … [D-ANTIAFVL] Om afval te kunnen hergebruiken, en zo bij te dragen aan de
circulaire economie, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. [D2ANTIAFVL] De bestaande sorteermogelijkheden worden uitgebreid en verder geoptimaliseerd. Glascontainers worden geherlokaliseerd en verder ondergronds gebracht. Voor openbare plaatsen zal een vuilnisbakkenplan worden opgemaakt
en uitgevoerd. [D-AFVLSORT] Op de gronden aan de Heirweg wordt een nieuw recyclagepark gerealiseerd. Daarbij streven we naar een optimaal gescheiden inzameling van het afval en wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ maximaal toegepast. Een gebruiksvriendelijke aanleg moet er voor zorgen dat het
voor iedereen, ook voor onze senioren, gemakkelijk en veilig is om afval te deponeren. [D-RECYLPRK] De exploitatie van het recyclagepark wordt op 1 januari 2020 overgedragen aan de afvalintercommunale IVM. Op termijn willen we in samenspraak met IVM en de omliggende gemeenten komen tot een
gezamenlijke dienstverlening. [D-RECYLPRK] Zwerfvuil is een grote bron van ergernis voor inwoners en tolereren we niet. We houden daarom een nultolerantie voor zwerfvuil aan. [D3AFVALNUL] De gemeente proper houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur en van inwoners. Samen
houden we de straten en pleintjes netjes, onder meer door de inzet van zwerfvuilpeters en -meters en ondersteuning van het project ‘Mooimakers’. [D-MOOIMAKR] We voeren een handhavingsbeleid tegen zwerfvuil met één budget voor verschillende handhavingsacties (bodemverontreiniging, sluikstorten,
staalnames). [D-MILHANDH] Een ruimtelijk kwaliteitsvolle duurzame gemeente Het residentiële karakter van De Pinte en de landelijkheid van Zevergem worden gevrijwaard. We stimuleren een gevarieerd aanbod van woontypes, zodat ook alleenstaanden en startende gezinnen de weg naar onze gemeente vinden
of hier kunnen blijven wonen naar hun maat en wens. En zo willen we dit realiseren Grote maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing, bevolkingstoename, extra verkeer … hebben ook hun impact op hoe we de ruimtelijke ordening organiseren. Door samenhang te creëren tussen verschillende beleidsdomeinen
en een geïntegreerde ruimtelijke planning kan daadwerkelijk worden bijgedragen aan de creatie van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. [D1RUIMBEL] Op basis van het ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen maken we een ruimtelijk beleidsplan op voor De Pinte. In het kader hiervan wordt een
bestemmingsevaluatie uitgevoerd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgevolgd en bijgestuurd, waarbij het RUP Zevergem zo snel als mogelijk opnieuw wordt vastgelegd. [D-GRBPLAN] Er komt een evaluatie en een juridische verankering van de gemeentelijke bouwvoorschriften in functie van ruimtelijke
kwaliteit, verdichting, ontharding en versterking van groen en waterstructuren. [D-VRGUNBEL] Het sluitstuk van een ruimtelijk ordeningsbeleid is de handhaving ervan. Er wordt een beleidsplan handhaving opgemaakt en een handhavingstraject uitgewerkt. [D-ROHANDH] Een gemeente waar het voor iedereen
goed is om te wonen We bewaken de woonkwaliteit en we zorgen dat het groene karakter van de gemeente bewaard blijft. En zo willen we dit realiseren Het lokaal bestuur bewaakt de woonkwaliteit, de kwaliteit van de woonomgeving en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de
woonnoden. We maken hiervoor reglementen rond woonkwaliteit op. [D-WOONKWAL] Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid. Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Daarom
realiseert De Pinte een woonloket, in samenwerking met de lokale besturen van Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en de initiatiefnemer Merelbeke. [D-WOONLKET] Om het groene karakter van de gemeente te bewaren, worden er groene plannen opgemaakt en uitgevoerd. Zo komt er een bomen- en
parkenplan en wordt het bermbeheerplan geactualiseerd. [D-GROENPLN] De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij het streven om De Pinte te behouden als een groene gemeente. Via dit project wordt 2 690 ha (waarvan 653 ha gelegen in De Pinte) agrarisch gebied heringericht met
het oog op minder versnipperde landbouwstructuren, het verhogen van waterkwaliteit, het aanleggen van veilige wandelpaden, het verbeteren van landbouwwegen en natuur- en landschapsherstel en ontwikkeling, … Na een voorbereidend traject dat werd gestart in 2014, wordt deze legislatuur gestart met de
uitvoering. [D-RUILVERK] Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn gedurende deze legislatuur rioleringswerken voorzien: we denken hierbij aan (in alfabetische volgorde) de Bommelstraat, de Grote Steenweg, de Heirweg (fase II), de Krekelstraat en ’t Kruisken. Op elk van deze locaties worden ook ingrepen
in de weginfrastructuur gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen. (zie tevens V-WEGEN). [D3ZUIVEREN][D-RIO] Streven naar een CO2 neutrale gemeente tegen 2030 We streven naar een CO2-neutrale gemeente tegen 2030. Hiervoor is de inzet nodig van zowel het lokaal bestuur, burgers als ondernemingen.
En zo willen we dit realiseren Door het onderschrijven van het burgemeestersconvenant engageert De Pinte zich om haar CO2-uitstoot te reduceren. Zij doet dit onder meer door sensibilisatie en door energie-efficiënte investeringen. [D1BESTUUR] Het actieplan dat hieruit voortvloeit, wordt opgevolgd en
uitgevoerd. [D-BURGCONV] Het lokaal bestuur investeert systematisch in energie-efficiënte investeringen in het patrimonium. Onder meer volgende zaken worden voorzien: gebruik van LED-lampen, renovatie van de stookplaats OCP, dubbele beglazing waar er nog gebruik gemaakt wordt van enkel glas …
[D-GEBOUW] Bij de openbare verlichting wordt het gebruik van LED-lampen stelselmatig uitgebreid. [D-VERLED] Het lokaal bestuur gaat duurzaam op weg door de aankoop van duurzame voertuigen, zoals door bij de vervanging van wagens te kiezen voor CNG-voertuigen of door de aankoop van extra fietsen en
bakfietsen. Medewerkers worden gesensibiliseerd om bij hun verplaatsingen te kiezen voor duurzame vervoersmiddelen. [D-OPWEG] Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt inwoners om hun CO2-uitstoot te beperken. [D2BURGER] Groepsaankopen, zoals voor groene energie, worden ondersteund en
gefaciliteerd. Er wordt onderzocht of inwoners via een burgercoöperatie kunnen bijdragen aan duurzame energie-investeringen van het lokaal bestuur. [D-CO2COOP] Er wordt een nieuw globaal subsidiereglement opgemaakt met nieuwe accenten inzake duurzaamheid. Via diverse initiatieven zoals onder meer
gerichte doelgroepenacties, een project thermografie en andere wordt het klimaatbewustzijn bij onze inwoners verhoogd. [D-CO2SENS] Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te beperken. [D3ONDNEMER] Het RUP functionele cluster blijft het uitgangspunt bij de
ontwikkeling van het bedrijventerrein Heirweg. In overleg met de ontwikkelaar wordt er extra aandacht besteed aan de duurzaamheid van het terrein en de lokale verankering van de aangesloten bedrijven. [D-KMOZONE] Een solidaire gemeente Solidariteit eindigt niet aan onze gemeentegrenzen: via lokale en
mondiale acties dragen we bij aan een betere samenleving. En zo willen we dit realiseren Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving. [D1LOKAAL] Voor financiële beleggingen wordt geopteerd voor duurzame beleggingsfondsen. [D-ETHISCHB] We blijven lokale initiatieven voor een rechtvaardige
handel ondersteunen en steunen daarom onder andere de Fair Trade campagne. [D-FAIRTRAD] Het lokaal bestuur kiest resoluut om de lokale handel en landbouwers te ondersteunen door het gebruik van duurzame producten uit eerlijke handel en korte keten te stimuleren. Sensibiliseringsinitiatieven naar
inwoners, verenigingen, horeca en handelaars worden verder ondersteund. [D-KRTEKEET] We hebben blijvende aandacht voor internationale solidariteit, en geven onder andere jaarlijks 1 euro per inwoner uit als ondersteuning aan het noord-zuidbeleid. [D-INTERSOL] Bij rampen geeft het lokaal bestuur noodhulp.
[D-NOODHULP] EFFICIENT Bij ons kan je terecht met elke vraag Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. De dienstverlening die het lokaal bestuur aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij zijn. We investeren ook verder in de digitale
dienstverlening, zonder daarbij de fysieke dienstverlening af te bouwen. En zo willen we dit realiseren Het lokaal bestuur moet een open huis zijn, waardoor iedereen zonder drempelvrees een beroep kan doen op maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord. [E1KLANTEN] De renovatie van
het gemeentehuis wordt verdergezet met de uitvoering van de linkervleugel, waar de diensten van het lokaal bestuur gehuisvest zijn. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de realisatie van energie-efficiëntiewinsten. Aan de rechtervleugel worden beperkte ingrepen uitgevoerd om eenzelfde visuele lijn te krijgen
in het volledige gebouw. De verdere renovatie van de rechtervleugel wordt bekeken in functie van eventuele toekomstige samenwerking met naburige gemeenten. [E-GEBOUW] We wensen te evolueren van een aanbodgestuurd dienstverleningsmodel naar een vraaggestuurd dienstverleningsmodel. Er wordt
daarbij vertrokken vanuit een analyse van de loketfuncties van het lokaal bestuur: waar, wie, voor wat, wanneer, hoe moeten we er zijn voor de burger. Op basis hiervan wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt en geïmplementeerd, met onder meer de uitbreiding van de digitale dienstverlening (e-loket),
het invoeren van werken op afspraak, het voorzien van nieuwe (elektronische) betaalmogelijkheden … [E-DNSTVMOD] We hechten belang aan transparante communicatie en leggen op een positieve manier verantwoording af voor wat we doen. [E2COMMUNIC] We kiezen resoluut voor een geïntegreerde
communicatie. In onze communicatie houden we rekening met alle doelgroepen. We zetten in op een 360-graden communicatie, die zowel online (website, Facebook, Instagram, …) als offline communiceert (infoblad, flyers, infoborden, bewonersvergaderingen, …) zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar
is. De website, het infoblad en de nieuwsbrief krijgen een (grondige) update en worden opgefrist. Een gemeentelijke app die de meest cruciale informatie omvat wordt ontwikkeld. [E-EXTCOM] Met de integratie van gemeente en OCMW werken we aan een herkenbare en eenvormige communicatie en passen we
de huisstijl consequent toe, zowel in interne als externe communicatie. [E-HUISTIJL] Het lokaal bestuur = 1 team! We willen blijvend inzetten op de uitbouw van een enthousiaste, deskundige en gedreven groep medewerkers die samen willen bouwen aan het De Pinte van morgen. ‘Samen vooruit’ is ook een
slagzin voor onze organisatie en onze medewerkers! En zo willen we dit realiseren Om een klantgerichte dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is geen evidentie. Daarom is het belangrijk dat het
lokaal bestuur zich kan profileren als een aantrekkelijke werkgever. [E1WG] Hiervoor zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. In permanent overleg met onze medewerkers en de vakorganisaties zoeken we blijvend naar mogelijkheden om werken voor ons lokaal bestuur zo aantrekkelijk mogelijk te
houden. De balans werk-privé is hierbij een bijzonder aandachtspunt, waarbij de mogelijkheid van flexibele uurroosters, thuiswerken, … wordt onderzocht. [E-ARBEIDVW] De aanwervings- en bevorderingsprocedures worden vereenvoudigd, zodat werving en selectie soepeler, flexiber en sneller kunnen verlopen.
De onthaalprocedure wordt gestroomlijnd, zodat gegarandeerd wordt dat elke nieuwe medewerker de nodige informatie tijdig ontvangt. [E-WERVPROC] Via interne mobiliteit geven we de huidige medewerkers alle kansen om zich verder te ontplooien. [E-WERVPROC] In een steeds sneller evoluerende
maatschappij, is permanente kennisontwikkeling noodzakelijk. We zorgen voor een strategisch VTO-beleid (vorming, training, opleiding) en systematische kennisdeling. [E-VORMEN] Welzijn op het werk is een hot topic: burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim ... zijn zaken waar iedere werkgever mee
geconfronteerd wordt. Via het globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen volgen we de maatregelen om de fysieke en mentale gezondheid van werknemers te verhogen op de voet op. [E-PREV&PBM] We maken werk van een positieve sfeer onder medewerkers onder de noemer #Team9840. Door het
regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten, worden de contacten tussen collega’s van verschillende teams bevorderd. [E-TEAM9840] Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd.
Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie met het oog op efficiëntie en klantvriendelijkheid. [E2OBS] Met de integratie van gemeente en OCMW moet de werking van beide entiteiten op elkaar afgestemd worden. Het geïntegreerde organogram en het
takenpakket van de teams wordt herzien. De verdere uitwerking ervan hangt samen met de uitrol van het nieuw dienstverleningsmodel, en wordt mee mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op ICT-gebied. [E-INTEGRAT] Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren
projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing ervan wordt gerapporteerd aan de raden van de gemeente en het OCMW. [E-EVALUATW] Een efficiënt beheer Zorgzaam en doeltreffend omgaan met onze financiële middelen vormt de leidraad van een efficiënt bestuur.
We gaan als een goede huisvader om met de publieke middelen door in te zetten op verdere digitalisering, een efficiënt en duurzaam aankoopbeheer en een langetermijnvisie voor ons patrimonium. En zo willen we dit realiseren We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een doorgedreven
digitalisering van de organisatie, zowel met betrekking tot. de werking (efficiëntere processen) als met betrekking tot dienstverlening (zie ook het nieuwe dienstverleningsmodel). [E1DIGIT] Een strategische visie op ICT wordt uitgewerkt: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van
de organisatie? Welke ICT-architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig? [E-ICTSTRAT] Op basis van de strategische visie op ICT, maken we werk van een
gecoördineerde aanpak van de implementatie van diverse softwarepakketten en het optimaal gebruik ervan. Dit proces wordt getrokken door een nieuw aan te trekken medewerker ICT. [E-ICTAUTOM] We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam aankoop- en contractbeheer.
[E2AANKOOP] We wensen de expertise inzake een efficiënt aankoopbeheer en het correct toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten te vergroten. De aanwerving van een deskundige aankoop en logistiek zorgt voor een organisatiebrede ondersteuning op dit vlak. [E-AKEFFDZM] Sociale en ecologische
criteria worden mee opgenomen in het aankoopbeleid, waarbij we ook de nodige aandacht hebben voor onze lokale handelaars en middenstand [E-AKEFFDZM] We leggen een duidelijke systematiek vast op het gebied van contractmanagement met het opmaken van een overzicht van alle contracten, het maken
van afspraken met betrekking tot de opvolging van contracten en het voorzien van een systematische evaluatie. We willen op deze manier efficiëntiewinsten realiseren, door bijvoorbeeld te werken met globale contracten voor verschillende gebouwen, meer te werken met raamcontracten, … [E-CNTRCTMG] We
willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam patrimoniumbeheer. [E3PATRIMO] We ontwikkelen een langetermijnvisie voor ons gemeentelijk patrimonium, met het oog op duurzaam bouwen en renoveren. We nemen maatregelen om structureel zicht te krijgen op de staat van de
infrastructuur. Daartoe wordt een overzicht gemaakt van het volledig patrimonium van het lokaal bestuur, waarbij in kaart wordt gebracht wat de huidige en toekomstige functie is, welke investeringen er de komende 10 jaar nodig zullen zijn en hoe duurzaam het gebouw is op het gebied van energieverbruik.
[E-VISIEPAT] Een gebouwenbeheerplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. Per gebouw wordt vastgelegd hoe het gebouw opgevolgd en onderhouden moet worden met betrekking tot diverse aspecten: keuringen, verzekeringen, brandveiligheid, schoonmaak, monitoring energieverbruik … [E-GEBOUWPL] Slim
samenwerken Efficiëntie verhogen betekent ook samenwerken met anderen. We doen dit door zowel via participatie zoveel mogelijk partners te betrekken bij het beleid, als door op een meer gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten. En zo willen we dit realiseren In deze legislatuur
wenst het beleid meer in te zetten op participatie. De klemtoon ligt hierbij op het creëren van ontmoetingen: actief luisteren naar ideeën, suggesties, noden, verzuchtingen … en hierover het gesprek aangaan. [E1PARTICIP] We zetten resoluut in op actieve en betrokken adviesraden. Vertrekkende vanuit een
zelfevaluatie van de adviesraden, wordt hun samenstelling en werking herzien en waar nodig bijgestuurd. [E-ADVIESRD] Het beleid betrekt de adviesraden bij de uitvoering van het meerjarenplan gedurende de hele legislatuur: jaarlijks wordt een stand van zaken gegeven en worden adviesraden uitgenodigd om
aan te geven bij welke projecten ze willen betrokken worden. [E-ADVIESRD] De werking van de beheersorganen wordt geëvalueerd. Op basis hiervan zal worden bijgestuurd. [E-BEHRORGN] Via de opmaak van een participatiekader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie. We creëren een degelijk
en realistisch participatiekader waarbij het mogelijk is voor onze inwoners om mee te bouwen aan onze gemeente. [E-PARTICIP] We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten. [E2SAMEN] We wisselen expertise uit met andere lokale besturen en het
delen van middelen (materiaal, medewerkers) wordt gestimuleerd. Het deelnemen aan interlokale overleggroepen wordt bij de medewerkers aangemoedigd en bij ‘in huis-opleidingen’ worden ook de buurgemeenten betrokken, waardoor de intergemeentelijke administratieve wisselwerking wordt gestimuleerd.
[E-EXPERTIS] VEILIG Veilige mobiliteit Wie zijn kinderen naar school, de sport- of jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen vertrouwen dat ze op een veilige manier de weg op kunnen. Ontbrekende schakels moeten aangepakt worden en trage verbindingen opgewaardeerd opdat iedereen met een gerust gemoed
zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan afzetten en ophalen aan school. Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee
uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden. En zo willen we dit realiseren De eerste prioriteit in ons mobiliteitsbeleid zijn voetgangers en fietsers: de zwakke weggebruikers geven
we absolute voorrang. [V1VOORRANG] De voetpaden en fietspaden worden veiliger gemaakt door het wegwerken van ‘harde’ overgangen tussen fietspad/voetpad en de straat en een gericht onderhoud van voet- en fietspaden. In de winter wordt er gezorgd voor een grotere veiligheid bij sneeuwval door de aankoop
van een veegmachine om voet- en fietspaden sneeuwvrij te houden. Er worden fietsbevorderende maatregelen genomen door onder meer het aanbod aan fietsenstallingen, ook aan het station, systematisch te verhogen. [V-MOBZWWG] De aanleg van een fietsbrug over de Schelde tussen Zevergem en Schelderode
(Merelbeke) wordt onderzocht en ondersteund. [V-FIETSBRG] De omgeving van onze verschillende scholen wordt in overleg met de schoolbesturen, de ouderverenigingen, de adviesraden en alle betrokkenen aangepakt. [V2SCHOOL] Voor elke school wordt een schoolveiligheidsplan uitgewerkt. De infrastructuur
voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen wordt geëvalueerd en waar nodig veiliger gemaakt. [V-SCHLVPLN] Er wordt nagegaan hoe de invoering van schoolstraten, waarbij bij aanvang en einde van de schooluren slechts beperkt autoverkeer toegelaten is in de nabijheid van de school, de
verkeersveiligheid kan verbeteren. [V-SCHLSTR] Het lokaal bestuur neemt initiatieven om zelf het openbaar vervoer te bevorderen én gaat het gesprek aan met partners en hogere overheden om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te versterken. [V3OPENVERV] We voorzien extra schuilhokjes aan
busstops en maken minstens 1 bushalte integraal toegankelijk. [V-OVVBUS] De stationsomgeving dient een verdere upgrade te krijgen. We bepleiten hogere perrons in het station van De Pinte en er dienen extra en vlottere toegangen tot de perrons voorzien te worden. [V-OVVTREIN] Bij grotere evenementen, zoals
de nieuwjaarsreceptie, worden er shuttlebussen ingelegd tussen de dorpskernen. [V-SHUTTLE] Via slimme maatregelen remmen we het autogebruik af en versnellen we de combimobiliteit: het slim schakelen tussen verschillende vervoersmogelijkheden. [V4SLIMMOB] Er wordt een mobipunt opgericht. Een
mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden: bus, trein, (deel)wagen, (deel)fietsen … . Op deze manier wordt combimobiliteit gefaciliteerd: de toegang tot en de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Vervoersmiddelen zijn dus niet langer concurrenten,
maar vullen elkaar aan. [V-MOBIPUNT] Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en de doorstroming van het verkeer te optimaliseren, voorzien we bij de uitwerking van het mobiliteitsplan - in samenspraak met alle betrokkenen en de mobiliteitsraad - een globaal plan voor de verkeersafhandeling
in het centrum van De Pinte en aan het station. Het parkeerbeleid in het centrum en aan het station wordt aangepast aan de noden die er zijn. [V-SLIMMOB] Via aanpassingen aan de weginfrastructuur (straatmeubilair, bloembakken, wegversmallingen …) zorgen we ervoor dat een tragere snelheid wordt
afgedwongen. [V-SNELHREM] Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden. Naast de infrastructuur- en wegeniswerken die worden gerealiseerd in het kader van de rioleringswerken en bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid en uitbreiding van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (zie D-RIO), worden ook op andere locaties nog prioritaire wegenwerken uitgevoerd: Baron de Gieylaan (tussen Te Lande en de Drie Sleutels), Pont-Noord (fietspaden over de brug), Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan (veiliger maken voor voetgangers en fietsers).
[V5WEGEN] Veilige buurten Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een lokaal bestuur. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering van het cameratoezicht, een efficiënter BIN-werking en slimme samenwerkingen met andere gemeentes en overheden. En zo willen we dit realiseren De afgelopen
legislatuur werd de BIN-netwerken sterk uitgebreid over het volledige grondgebied. Deze BIN-netwerken worden nu verder geoptimaliseerd. [V1BIN] Het BuurtInformatieNetwerk (BIN) wordt verder uitgebouwd. In samenspraak met de politie en de BIN-coördinator worden de zones verkleind en functioneler
omschreven en wordt een extra inspanning geleverd om zoveel mogelijk inwoners in te schrijven. [V-BIN] Bij de BIN-werking wordt ook het gebruik van sociale media bekeken en berichtgeving via WhatsApp of andere digitale hulpmiddelen wordt in samenspraak met de politie ingeschakeld. [V-BIN] Preventie is
voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventiemaatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op. [V2PREVENT] Wie zich thuis voelt in zijn wijk, voelt zich veilig in zijn dorp. De wijkagent speelt een centrale rol in onze wijken. We maken hem of haar beter kenbaar bij de bevolking en zorgen
dat hij of zij ook proactief meer aanwezig is in de buurt. Zo zorgen we voor een hogere aanwezigheid van de wijkagent en verhogen we de frequentie aan patrouilles tijdens risicoperiodes (kerstperiode, vakantieperiode). Als lokaal bestuur ondersteunen we ook verder de aankoop van anti-inbraak- en
beveiligingsmateriaal. [V-PREVENT] ZORGZAAM Zorgzaam voor kinderen en jongeren We zetten in op een zorgzame gemeente, waar het fijn is om op te groeien en zich als jongere te ontwikkelen. We zorgen voor een web van zorg voor kinderen, jongeren dat kwaliteitsvol, gevarieerd, flexibel, betaalbaar en veilig
is. En zo willen we dit realiseren Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe. Het bestrijden van de kinderarmoede is een prioriteit. [Z1ARMOEDE] De federale middelen voor socio-culturele participatie nemen af. Vanuit het lokaal bestuur geven we daarom extra financiële
ondersteuning. [Z-KNDARMOE] Door samen te werken met andere partners in het werkveld (scholen, opvanginitiatieven, …) willen we problematische situaties vroeger detecteren. [Z-SIGNFIE] Het lokaal bestuur is een echte partner voor alle scholen en helpt waar mogelijk. Netoverschrijdende initiatieven en
samenwerking tussen de scholen wordt aangemoedigd. [Z2FLO] Er wordt één digitaal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen van De Pinte georganiseerd. [Z-FLANKOND] Als lokaal bestuur blijven we gaan voor een blije en bloeiende gemeenteschool. In De Blije School staat het welbevinden van de leerlingen
centraal. Wij staan erop dat elk kind op onze school ten volle aanvaard wordt, met z’n brede waaier aan talenten en ook met z’n moeilijkheden. [Z3ONDERW] Om de school meer beleids- en budgetverantwoordelijkheid te geven wordt onderzocht hoe de gemeentelijke basisschool op een meer zelfstandige manier
kan werken, eventueel via budgethouderschap. [Z-VRZLFGBS] De werken voor de renovatie van de gemeentelijke basisschool worden voorbereid. Hiertoe wordt het subsidiedossier (AGION) verder uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat de werken in het begin van de volgende legislatuur kunnen worden uitgevoerd.
[Z-AGION] Een onderdeel van het subsidiedossier omvat ook de plannen voor de bouw van een nieuwe sportzaal, ofwel op de bestaande locatie aan de gemeentelijke basisschool, ofwel op het terrein naast de bestaande infrastructuur van het OCP. De plannen van deze nieuwe infrastructuur worden opgemaakt
in samenspraak met de school en de sportverenigingen. [Z-SPORTZ] We zorgen voor een kwalitatieve en professionele opvang voor alle kinderen, zowel voorschools (van 0 tot 3 jaar), als buiten- en naschools. [Z4OPVANG] We maken de zoektocht van ouders naar geschikte opvang eenvoudiger door de organisatie
van een lokaal loket kinderopvang (in samenwerking met Sint-Martens-Latem). Zorgen voor voldoende opvanginitiatieven wordt steeds moeilijker. Daarom voeren we systematisch campagne voor nieuwe kinderbegeleiders en gaan we op actief op zoek naar nieuwe locaties voor groepsopvang. Er wordt
onderzocht of we via samenwerkingsverbanden schaalvergroting kunnen realiseren. [Z-OGGTOEGA] De buiten- en naschoolse groepsopvang zal via een samenwerkingsverband worden georganiseerd, zodat de kwaliteit kan verhogen: opvang in kleinere groepen door geschoolde medewerkers, waarbij er een
beroep kan gedaan worden op een grotere medewerkerspool. [Z-SAMENOPV] Zorgzaam voor ouderen We zetten in op een zorgzame gemeente, waar men met een gerust hart oud kan worden. Het lokaal bestuur neemt voldoende initiatieven opdat elke inwoner die minder mobiel wordt of die stilaan meer zorg
nodig heeft, een antwoord op zijn zorgvraag krijgt. En zo willen we dit realiseren We stimuleren, faciliteren en ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen door de dienstverlening aan onze senioren en zorgbehoevende inwoners uit te breiden. [Z1THUISZ] We nemen maatregelen om mantelzorgers
verder te ondersteunen. [Z-MANT LZRG] We zoeken partners om het aanbod van de thuiszorgdiensten uit te breiden, zoals bijvoorbeeld met een klusjesdienst. [Z-VISIETHZ] Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een respectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving omringd
door de beste zorg, bouwen we een hedendaags woonzorgcentrum, bij voorkeur op het domein Scheldevelde. Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt ook zorg voor de verzorgende. De infrastructuur en de werkomstandigheden voor ons personeel krijgen bijzondere aandacht. Door de uitbouw van een volwaardig
seniorenrestaurant en een dagverzorgingscentrum willen we mensen met een zorgnood zo goed en zo lang als mogelijk thuis laten wonen. Een eerste stap is het organiseren van een marktbevraging. [Z-WZC2025] In afwachting van de realisatie van een nieuwbouw, blijven we de huidige hulp- en dienstverlening
waarborgen. [Z-WZC1987] Zorgzaam voor iedereen We garanderen aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een menswaardig leven te leiden. En zo willen we dit realiseren We zorgen voor warme en zorgzame buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.
[Z1BUURT] Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het
samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst De Pinte de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. [Z-BUURTZRG] Door de samenwerking met organisaties die actief zijn in onze
gemeente bevorderen we de inclusie van personen met een beperking. [Z-INCLUSIE] Het Sociaal Huis is er voor iedere bewoner van De Pinte die een vraag heeft rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid en wonen. We willen het aanbod van het Sociaal Huis beter bekendmaken en uitbreiden aan de maatschappelijke
noden. [Z2SOCHUIS] Uit de resultaten van de inwonersparticipatie bij de opmaak van het meerjarenplan bleek dat het aanbod van het Sociaal Huis nog te weinig gekend is. Daarom zullen we systematischer werken rond bekendmaking. De viering van 10 jaar Sociaal Huis in 2020 is een startpunt. [Z-SOH10JR] De
verschillende functies van het Sociaal Huis (loket- , informatie- en doorverwijsfunctie) worden verder uitgediept. De ontwikkelingen op het gebied van de eerstelijnszone en geïntegreerd breed onthaal (zie ook actieplan ‘zorgzaam in samenwerking met partners) worden gerealiseerd via het Sociaal Huis.
[Z-AANBDSOH] Vanuit de dienst Collectieve schuldenregeling worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder met betrekking tot kinderen en jongeren. [Z-FINBEWST] We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag mogelijk. [Z3TOETS] We geven hulp bij administratieve handelingen
aan wie dit echt nodig heeft (invullen formulieren, ondersteunen bij aanvragen …). We zorgen ervoor dat aanvragen voor onze eigen hulp- en dienstverlening administratief eenvoudig zijn. [Z-SOCADM] We doen een sociale toets voor onze tarieven, zodat er voor ieder reglement van het lokaal bestuur kan worden
nagegaan welke sociale maatregelen er zijn voorzien, wat hun doel en effect is en welke sociale maatregelen er ontbreken. [Z-SOCREGL] Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit zowel op het vlak van zorg als op het vlak van activering. [Z4OPMAAT]
Vanaf 2020 zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen. Deze eerstelijnszones worden opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor
iedereen. De Pinte maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. [E-ELZ] De lokale besturen (OCMW’s) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het
werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn ‘mensen met een
risico op energiearmoede’. [E-GBO] Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich. [E-SOCECON] Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde kan er samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke
werkervaring. [E-TWE]

AMBITIEUZE EN REALISTISCHE
KEUZES VOOR DE TOEKOMST
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Beste inwoner,
Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 besloten CD&V en N-VA
om samen De Pinte-Zevergem te besturen. Met als uitdrukkelijk
doel om onze gemeente de komende jaren bruisender,
efficiënter, duurzamer, veiliger en zorgzamer te maken.
De afgelopen maanden hebben we - samen met onze raadsleden,
medewerkers, adviesraden en inwoners - hard gewerkt om deze
doelstelling om te zetten in een ambitieus en realistisch plan.
‘Samen vooruit’ is de titel van dat plan. Omdat we ervan overtuigd
zijn dat door samen te werken, te luisteren naar wat er leeft en
daadkrachtig en eensgezind te handelen we onze gemeente
verder kunnen klaarstomen voor de toekomst.
Vandaag zijn we bijzonder trots dat we u dit plan kunnen
voorstellen. Een plan met noodzakelijke investeringen in zorg,
veiligheid en duurzaamheid, dat er terzelfdertijd voor zorgt dat
we een financieel gezonde en slagkrachtige gemeente blijven.
In dit boekje focussen we graag op enkele van onze prioriteiten.
Hebt u zelf nog ideeën of voorstellen, aarzel dan zeker niet om
ons te contacteren! Want samen bouwen we aan het De PinteZevergem van morgen!
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De contactgegevens van onze mandatarissen vindt u achteraan in dit boekje

ONZE PRIORITEITEN
1. EEN NIEUW WOONZORGCENTRUM
We maken werk van een betaalbaar en kwaliteitsvol
woonzorgcentrum, met assistentiewoningen, een
dagverzorgingscentrum en een seniorenrestaurant.

2. MISSING LINKS AANPAKKEN
We pakken de missing links in ons voet- en fietspadennetwerk aan. De Bommelstraat en ‘t Kruisken
krijgen daarbij prioriteit.

3. GROENE EN PROPERE GEMEENTE
We werken aan een duurzame gemeente, waar de
straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen is,
met aandacht voor mens en milieu.

4. KLANTVRIENDELIJKE DIENSTVERLENING
We investeren volop in digitalisering, hertekenen
de dienstverlening in het gemeentehuis en maken
verder werk van de renovatie van het gemeentehuis.

5. NIEUWE LOCATIE VOOR SPORT & JEUGD
Door de bouw van een nieuwe sportzaal en een
nieuw jeugdhuis creëren we stevige impulsen voor
sport, jeugd en ontmoeting.

6. VEILIG VERKEER VOOR IEDEREEN
We zorgen voor veilige en toegankelijke fiets- en
voetgangersinfrastructuur, ook bij wegenwerken en
sneeuwval.

7. MEER ZUURSTOF VOOR VRIJWILLIGERS
We verminderen de administratieve last en bieden
meer ondersteuning voor onze vrijwilligers en
verenigingen.

8. NIEUW RECYCLAGEPARK
We bouwen een nieuw en gebruiksvriendelijk
recyclagepark, waar je makkelijk en veilig je afval kan
deponeren.

9. INZETTEN OP PARTICIPATIE
We willen actief luisteren naar ideeën, suggesties en
noden en zullen zoveel mogelijk partners betrekken
bij het beleid.

10. WIJKEN VERSTERKEN
Wij zetten in op een sterkere wijkwerking, waarbij we
wijken meer samenbrengen, door hen o.a. een eigen
wijkbudget te geven.

EEN GEMEENTE WAAR HET
FIJN IS OM (OP) TE GROEIEN ...

... EN WAAR JE GERUST OUD
KAN WORDEN

Dat onze kinderen gelukkig en gezond kunnen opgroeien is voor ons
een prioriteit. We vinden het dan ook belangrijk dat het fijn opgroeien
is in onze gemeente en dat toekomstige en jonge ouders zoveel als
mogelijk ondersteund worden, zeker in de combinatie werk en gezin.

Wij willen er zijn voor iedereen, ook voor inwoners die iets minder
mobiel zijn of die stilaan meer zorg nodig hebben. Wij doen er alles
aan opdat elke inwoner zonder zorgen ouder kan worden in een
vertrouwde en respectvolle omgeving, omringd door de beste zorg aan
een betaalbare prijs.

•

GEMAKKELIJKER KINDEROPVANG VINDEN

•

We maken de zoektocht van ouders naar geschikte opvang
eenvoudiger door de organisatie van een lokaal loket kinderopvang.
We verbeteren ook de kwaliteit van de buiten- en naschoolse
groepsopvang.
•

EEN NIEUW JEUGDHUIS OM TE ONTMOETEN

We breiden de dienstverlening aan onze senioren en
zorgbehoevende inwoners verder uit, zodat wij hen kunnen
ondersteunen om langer thuis te blijven wonen.
•

Samen met de bouw van een nieuwe sporthal aan de
gemeenteschool, zorgen we ook voor een nieuw jeugdhuis. We
voorzien middelen om de werking van het jeugdhuis extra impulsen
te geven.
•

NIEUW EN GROEN SPEELWEEFSEL
We investeren in nieuwe groene speelzones in Moerkensheide, in
Zevergem en via een speelbos in het Parkbos. We plaatsen ook
buitentoestellen die uitnodigen om te bewegen.

•

SAMENWERKEN AAN EEN PLAN VOOR DE SPORTWEGEL
Voor de site aan de Sportwegel maken we een inrichtingsplan. We
doen dit in samenspraak met de wijk en de jeugdverenigingen.
Op die manier zullen we de open ruimte tijdens deze legislatuur
vrijwaren.

•

EEN WARME EN GEZONDE GEMEENTE
Via de methodiek ‘Warme steden en gemeenten’ zetten we in op het
mentale welbevinden van kinderen en jongeren. Bovendien streven
we naar een gemeente waarin ieder kind rookvrij kan opgroeien. In
het kader hiervan maken we de sport- en speelterreinen rookvrij.

WE STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN OUDEREN OM ZO
LANG MOGELIJK THUIS TE WONEN

TIJD VOOR EEN NIEUW WOONZORGCENTRUM
Na jaren van stilstand zetten we met volle kracht in op de realisatie
van een nieuw woonzorgcentrum. We hebben hierbij extra oog
voor de prijszetting, de kwaliteit van de zorg en het welzijn van ons
personeel.

•

UITBOUW VAN ZORGCAMPUS SCHELDEVELDE
Het domein Scheldevelde wordt een echte zorgcampus.
We investeren in een volwaardig seniorenrestaurant, een
dagverzorgingscentrum, een kinderopvang en betaalbare
assistentiewoningen.

“ONZE GEMEENTE BLIJFT EEN THUIS
VOOR IEDEREEN. OOK VOOR OUDEREN
DIE MEER ZORG NODIG HEBBEN.”
LIEVE VAN LANCKER

“VERENIGINGEN, WIJKEN,VRIJWILLIGERS
EN ONDERNEMERS ZIJN HET KLOPPEND
HART VAN ONZE GEMEENTE. ZIJ
VERDIENEN ALLE STEUN.“
WILLEM ROMBAUT

EEN BRUISENDE GEMEENTE
WAAR JE KAN ONTMOETEN
Als lokaal bestuur willen we inzetten op een bruisende gemeente. We
zijn een partner voor iedereen die iets onderneemt om mensen samen
te brengen. We willen de vele initiatieven van onze verenigingen,
vrijwilligers en handelaars versterken en ondersteunen.
•

ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGERS EN VERENIGINGEN
We zorgen voor een digitale evenementenmodule en we zorgen
dat u online lokalen en infrastructuur kan reseveren. We geven
onze gemeentelijke uitleendienst een update, en maken werk van
een integrale visie op vrijwilligerswerking.

•

WE ONDERZOEKEN DE ORGANISATIE VAN EEN MARKT
Markten zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar op een
informele manier kunnen ontmoeten. We testen de organisatie van
een markt uit, en focussen daarbij op onze lokale handelaars en
landbouwers.

•

CULTUUR EN ERFGOED KRIJGEN ALLE KANSEN
Jong talent van eigen bodem krijgt een podium. Via de Cultuurregio
Schelde-Leie krijgen lokale kunstbeoefenaars extra kansen tot
regionale uitwisseling en samenwerking. We ondersteunen
initiatieven die ons erfgoed koesteren en zichtbaar maken.

•

WE STELLEN ONZE EIGEN INFRASTRUCTUUR OP PUNT
We maken van de bibliotheek een echte ontmoetingsplek en
nemen ook maatregelen zodat de Veldblomme meer gebruikt
kan worden. Ook het OCP krijgt een opsmukbeurt, door het
verduurzamen van de verlichting, het uitbreiden van het technische
materiaal en de renovatie van de stookplaats.

•

AANDACHT VOOR HANDELAARS EN LANDBOUWERS
We geven een extra stimulans door o.a. de invoering van een
gemeentelijke geschenkbon, de organisatie van een ‘achter de
schermen’-dag, een dag van de landbouw, en het aantrekkelijk
maken van onze dorpscentra tijdens de winter- en zomerperiode.

EEN GEMEENTE WAAR JE
VEILIG DE WEG OP KAN
Wie zijn kinderen met de fiets of te voet op pad stuurt, wil er op kunnen
vertrouwen dat ze dat veilig kunnen doen. Door te investeren in veilige
verkeersinfrastructuur, door missing links weg te werken en door het
gebruik van de fiets te stimuleren maken we werk van een veilige en
duurzame gemeente!
•

Op verschillende plaatsen in de gemeente worden de volgende
jaren werken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen:

PONT-NOORD

BOMMELSTRAAT

VEILIGE VOET- EN FIETSPADEN

•
•
•
•
•
•
•

“IN ONZE GEMEENTE MOET IEDEREEN
VEILIG EN ZONDER ZORGEN DE STRAAT
OP KUNNEN.”
BENEDIKTE DEMUNCK

Bommelstraat [fietspad tussen Pintestraat en spoorwegovergang]
Baron de Gieylaan [veilig fietspad tussen Te Lande en de Drie Sleutels]
Heirweg [herinrichting straat]
Pont-Noord [aanleg van fietspaden over de brug]
Koning Albertlaan [veiliger maken voor fietsers en voetgangers]
Julien Anthierenslaan [veiliger maken voor fietsers en voetgangers]
‘t Kruisken [herinrichting straat]

Daarnaast zijn er nog voldoende middelen voorzien om - in
samenspraak met de inwoners - slechte voet- en fietspaden aan
te pakken.
•

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN
Voor elke school wordt een schoolveiligheidsplan uitgewerkt. We
onderzoeken de invoering van schoolstraten, en evalueren de
veiligheid van voetgangers en fietsers in de omgeving van onze
scholen.

•

VLOT VERKEER IN HET DORPSCENTRUM
In samenspraak met alle betrokkenen, inwoners en de mobiliteitsraad
wordt een globaal plan voor de verkeersafhandeling in het centrum
van De Pinte en de stationsbuurt opgemaakt.

•

KONING ALBERTLAAN

‘T KRUISKEN

WE STIMULEREN HET GEBRUIK VAN OPENBAAR VERVOER
We voorzien extra schuilhokjes aan busstops en de stationsomgeving
krijgt een verdere upgrade. We bepleiten hogere perrons in het
station en zorgen voor extra en vlottere toegangen tot de perrons.

EEN GEMEENTE DIE ER IS
VOOR HAAR INWONERS ...

... EN BESTUURT MET EEN
BLIK OP DE TOEKOMST

De gemeente is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en
snelst komen aankloppen. We willen onze inwoners betrekken bij het
beleid en hen een kwalitatieve, bereikbare en klantgerichte dienstverlening aanbieden. De gemeente is er in de eerste plaats voor u.

Zorgzaam omspringen met onze omgeving is een prioriteit, want onze
tijdshorizon ligt verder dan de volgende legislatuur. De impact op de
toekomst is een toetssteen voor elke beslissing die we nemen, want de
gemeente van morgen, maken we vandaag.

•

PARTICIPATIE WORDT DE RODE DRAAD DOORHEEN ONS
BELEID
We betrekken niet enkel de adviesraden op een structurele en
actieve manier, maar gaan ook het gesprek aan met onze inwoners:
actief luisteren naar ideeën, suggesties en verzuchtingen … Op die
manier betrekken we zoveel mogelijk partners bij ons beleid.

•

•

WE REALISEREN EEN NIEUW RECYCLAGEPARK
Op de gronden aan de overkant van de E17 wordt een nieuw
recyclagepark gerealiseerd, met een gebruiksvriendelijke aanleg
en aandacht voor elke gebruiker om afval veilig te deponeren.

•

WE KIEZEN VOOR DUURZAME PRODUCTEN
We blijven lokale initiatieven voor een rechtvaardige handel
ondersteunen en steunen daarom de Fair Trade campagne. We
geven als ondersteuning jaarlijks 1 euro per inwoner uit aan het
Noord-Zuidbeleid.

WE BREIDEN ONZE DIGITALE DIENSTVERLENING UIT
We zetten in op kwalitatief hoogstaande, klantgerichte en nabije
dienstverlening, met onder meer de uitbreiding van de digitale
dienstverlening (e-loket), het invoeren van werken op afspraak en
het voorzien van nieuwe (elektronische) betaalmogelijkheden.

WE STREVEN NAAR EEN CO2 NEUTRALE GEMEENTE
We zetten in op duurzame mobiliteit, energie-efficiënte
investeringen, het vergroenen van onze openbare verlichting en
het ondersteunen van groepsaankopen.

TOEGANKELIJKE EN HELDERE COMMUNICATIE
We kiezen resoluut voor een geïntegreerde en transparante
communicatie, zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar
is. De gemeentelijke communicatiekanalen krijgen een (grondige)
update en we ontwikkelen een eigen app.

•

•

•

WE WERKEN SAMEN MET ONZE BUURGEMEENTEN
We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier
samen te werken met onze buurgemeenten.

“VIA EEN DOORGEDREVEN
DIGITALISERING ZETTEN WE IN OP EEN
¨
EFFICIENTERE
DIENSTVERLENING.”

“WE GAAN RESOLUUT VOOR EEN
DUURZAME & GROENE GEMEENTE. WANT
WE KIJKEN VERDER DAN MORGEN.”

KRISTOF AGACHE

LAURE REYNTJENS

EEN GEMEENTE MET WARME
WIJKEN EN VEILIGE BUURTEN

MET AANDACHT VOOR
ZEVERGEM

We willen inzetten op een sterkere wijkwerking, onze inwoners nog
meer samenbrengen, én hen verantwoordelijkheid geven. Zo creëren
we warmere buurten en een groter thuisgevoel. Want wie zich thuis
voelt in zijn buurt, voelt zich thuis in onze gemeente.

De komende jaren staan er ook heel wat projecten op stapel voor
Zevergem, met een duidelijke visie op de leefbaarheid, sociale cohesie
en (verkeers)veiligheid van ons Scheldedorp.
Enkele van de projecten die op stapel staan:

•

WE VERSTERKEN EN STIMULEREN DE BUURTWERKING
We willen het sterke netwerk dat vandaag aanwezig is in onze wijken
- onder andere door de jaarlijkse wijkfeesten - verder uitbouwen
en onze inwoners de kans geven om zelf verantwoordelijkheid te
nemen.

•

•

We werken aan de veiligheid rond de school en aan een
veilige fietsverbinding met Zwijnaarde via Pont-Noord.

EEN NETWERK VAN WIJKPETERS EN -METERS

RUP ZEVERGEM

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau
ontwikkeld. Via wijkpeters en -meters wordt een netwerk opgezet
dat knelpunten over veiligheid en netheid signaleert.

Het traject voor een nieuw RUP voor Zevergem werd opgestart. Leefbaarheid blijft hierbij het uitgangspunt.

DE WIJKAGENT HELPT MEE TEGEN INBRAKEN
De wijkagent speelt een centrale rol in de veiligheid in onze wijken.
We maken hem of haar beter kenbaar bij de bevolking en zorgen
dat hij of zij ook proactief meer aanwezig is in de buurt.

•

VERKEERSVEILIGHEID IN EN OM HET DORP

WE BOUWEN DE BIN-NETWERKEN VERDER UIT
We verkleinen de zones en omschrijven de zones functioneler. We
bekijken ook het gebruik van sociale media en berichtgeving via
WhatsApp en andere kanalen.

“EEN GEMEENTE WAAR MENSEN
ELKAAR KENNEN IS EEN WARME EN
VEILIGE GEMEENTE. DAT WILLEN WE
TEN VOLLE ONDERSTEUNEN.”
VINCENT VAN PETEGHEM

KERMISSEN BRENGEN MENSEN SAMEN
We ondersteunen kermissen en evenementen, onder andere
door de afschaffing van de kermisbelasting.

EEN DORPSHUIS ALS ONTMOETINGSPLEK
In samenwerking met de lokale handelaars en lokale (zorg-)
actoren zoeken we een locatie voor een dorpshuis, waar inwoners van Zevergem elkaar kunnen ontmoeten.

HERINRICHTING DORP ZEVERGEM
We hertekenen samen met de inwoners en de school de
inrichting van de dorpskern, zodat we tegen het einde van de
legislatuur kunnen starten met de werken.

EEN FINANCIEEL GEZONDE &
SLAGKRACHTIGE GEMEENTE

Als lokaal bestuur hebben we in de eerste plaats naar de
inspanningen gekeken die we zelf kunnen doen.
•

Als lokaal bestuur willen we u als inwoner garanderen dat het
aangenaam wonen en leven is én blijft in De Pinte-Zevergem. Om
onze gemeente ten volle voor te bereiden op de toekomst is het
daarom belangrijk dat we een financieel gezonde en slagkrachtige
gemeente zijn én blijven.

•

Toch is de financiële situatie lang niet zo positief als door velen wordt
aangenomen. Zeker niet omdat onze gemeente deze legislatuur
wordt geconfronteerd met 2 nieuwe uitdagingen:

•

•

RESPONSABILISERINGSBIJDRAGEN
Een eerste uitdaging zijn de hogere bijdragen die we
als gemeente moeten leveren voor de pensioenen van
onze statutaire ambtenaren. Die last was in 2018 nog
quasi onbestaande, maar zal tegen 2024 oplopen tot een
jaarlijks bedrag van €600.000.

•

IMPACT VAN DE FEDERALE TAXSHIFT
Dankzij de federale tax shift werden de lasten op arbeid
verlaagd, dat heeft echter als gevolg dat we als gemeente
minder ontvangsten krijgen via de aanvullende
personenbelasting. 44% van alle exploitatie-ontvangsten
van onze gemeente worden gehaald uit deze aanvullende
personenbelasting.

Als gevolg van deze uitdagingen zouden we onze huidige
dienstverlening niet langer kunnen garanderen. Willen we onze
gemeente financieel gezond houden, onze dienstverlening blijven
garanderen en onze inwoners voldoende levenskwaliteit bieden,
dan moeten we maatregelen nemen en duidelijke keuzes maken.

•

We hebben met veel zorg en aandacht nagedacht over de
invulling en optimalisering van ons personeelskader
We hebben ook gezocht naar efficiëntiewinsten, door o.a.
de exploitatie van ons recyclagepark uit te besteden aan
IVM.
We schakelen ook een versnelling hoger in de digitalisering,
omdat we zien dat onze dienstverlening nog efficiënter
kan.
En bovenal: geen prestigeprojecten of nodeloze
investeringen, maar enkel investeringen, goed voor 16
miljoen euro, die echt noodzakelijk zijn.

Ondanks deze inspanningen moeten we echter ook onze fiscale
ontvangsten heroriënteren. Geen makkelijke beslissing, maar wel
één die we met de nodige zorg en op een doordachte manier gedaan
hebben, en waarover binnen de gemeenteraad eensgezindheid
was.
We kiezen ervoor om niet alle lasten te concentreren bij een
steeds kleiner wordende werkende beroepsbevolking, maar om
deze maximaal te spreiden. Daarom hebben we de aanvullende
personenbelasting verlaagd naar 6,9%, terwijl we onze onroerende
voorheffing verhogen naar 875 opcentiemen.
Hoewel beide mooi onder het Vlaamse gemiddelde blijven,
beseffen we dat we een inspanning vragen van een groot deel
van onze inwoners. We zijn er echter van overtuigd dat dit een
noodzakelijke beslissing was om een faling van onze gemeentelijke
financiën te voorkomen. Een beslissing ook die de noodzakelijke
investeringen om onze gemeente efficiënter, duurzamer en veiliger
te maken, mogelijk maakt, maar die er tezelfdertijd voor zorgt dat
we een financieel gezonde en slagkrachtige gemeente blijven.

SAMEN VOORUIT!
OP ONS KAN U REKENEN
VINCENT VAN PETEGHEM (CD&V)

Burgemeester
Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie
en brandweer), bevolking en burgerlijke stand, erediensten,
dorps- en wijkversterking, lokale economie en middenstand
vincent.vanpeteghem@depinte.be

WILLEM ROMBAUT (CD&V)

Schepen
Bevoegd voor openbare werken en gemeentelijk patrimonium,
cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling
willem.rombaut@depinte.be

KATHLEEN GHYSELINCK (CD&V)

Gemeenteraadslid - voorzitter gemeenteraad
kathleen.ghyselinck@depinte.be

ERIK VAN DE VELDE (CD&V)

Gemeenteraadslid - fractieleider - politieraadslid
erik.vandevelde@depinte.be

LEEN GRYFFROY (N-VA)

Gemeenteraadslid - fractieleider - politieraadslid
leen.gryffroy@depinte.be

ANTOINE VAN NIEUWENHUYZE (CD&V)
Gemeenteraadslid - politieraadslid
antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be

LISELOTTE THIENPONT (CD&V)
Gemeenteraadslid
liselotte.thienpont@depinte.be

KRISTOF AGACHE (N-VA)

Schepen
Bevoegd voor financiën en begroting, ruimtelijke ordening,
omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport,
informatica
kristof.agache@depinte.be

LAURE REYNTJENS (CD&V)

ANN VANDENBUSSCHE (CD&V)
Gemeenteraadslid
ann.vandenbussche@depinte.be

HANNES EECHAUTE (CD&V)
Gemeenteraadslid
hannes.eechaute@depinte.be

Schepen
Bevoegd voor jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en
participatie
laure.reyntjens@depinte.be

GUY BLOMME (CD&V)

BENEDIKTE DEMUNCK (N-VA)

LIEVEN LEKENS (CD&V)

Schepen
Bevoegd voor verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en
levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking
benedikte.demunck@depinte.be

LIEVE VAN LANCKER (CD&V)

Schepen en voorzitter BCSD
Bevoegd voor sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg
voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid),
ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen, BCSD
lieve.vanlancker@depinte.be

Lid van het BCSD
guy.blomme@depinte.be

Lid van het BCSD
lieven.lekens@depinte.be

INGE TEMMERMAN (CD&V)
Lid van het BCSD
inge.temmerman@depinte.be

GREET VANDEN BERGHE (N-VA)
Lid van het BCSD
greet.vandenberghe@depinte.be

Dit boekje omvat maar een greep uit de vele voorstellen
en acties van het volledige meerjarenplan. De volledige
versie kan u downloaden via onze websites of via de
website van de gemeente.

Voorzitter Ann Vandenbussche
Eeuwfeestlaan 50
9840 De Pinte
www.cdenvdepinte.be
info@cdenvdepinte.be

Voorzitter René Steyaert
Zwaluwlaan 25
9840 De Pinte
www.n-va.be/depinte
depinte@n-va.be

V.U. Ann Vandenbussche en René Steyaert. Deze publicatie is een initatief van CD&V De Pinte-Zevergem en N-VA De Pinte-Zevergem

