Goed leven.
Sterk besturen.

UITGANGSPUNTEN VOOR ONS BELEID
Zes jaar geleden voerde CD&V campagne onder het motto “De PinteZevergem leeft”. Het gaf precies aan waar wij voor staan: een bloeiende,
bruisende gemeente waar het goed is om te wonen, te werken, te
winkelen.
Voor de komende verkiezingen hebben wij onze précampagne
gelanceerd onder het motto “Het is goed leven in De Pinte-Zevergem”.
En ook dit keer zit daar een duidelijke boodschap achter : in de loop
van de voorbije decennia is hier een leefgemeenschap opgebouwd
waar wij ons met velen thuis mogen voelen en waar het goed is om
te vertoeven.
Dit ‘goede’ willen wij voor de komende jaren graag bestendigen.
Daarvoor is visie nodig, want een aaneenschakeling van losse ideeën
en standpunten leidt niet tot een coherent geheel. Vandaar dat wij
bij de opmaak van onze beleidsvisie voor de periode 2013-2018
vertrekken van vijf, voor ons heel belangrijke pijlers :

Wij streven naar een duurzame gemeente, met respect voor de beperkt beschikbare middelen,
grondstoffen en energie. Een gemeente met nette straten, met blijvende aandacht voor mens en milieu, en
met een ruime kijk op de wereld rondom ons.
Wij streven naar een warme gemeente, waar verenigingen, wijken en buurten alle kansen krijgen en
waar vele vrijwilligers de nodige waardering en ondersteuning krijgen.
Wij streven naar een open gemeente, met bestuurders die voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar
zijn, die de bezorgdheden van de inwoners aanvoelen en die oplossingen aanreiken voor de kleine problemen
van elke dag.
Wij streven naar een veilige gemeente, waar respect is voor mensen en hun bezittingen, waar afspraken
nagekomen worden en waar iedereen het juiste evenwicht vindt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid,
tussen rechten en plichten.
Wij streven naar een zorgzame gemeente, die een beleid voert dat gestoeld is op solidariteit en
dienstbaarheid. Wij willen een gemeente met zorg voor de jeugd, met respect voor de werkenden, met
waardering voor de senioren. Een gemeente tenslotte met een groot solidariteitsgevoel voor hen die de
meeste zorg en aandacht nodig hebben.
Alleen zo zorgen wij er voor dat het goed leven is en blijft in De Pinte-Zevergem.
Goed leven. Sterk besturen. Daar gaan wij voor.
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Zorgen voor milieu en duurzaamheid
in een mondiale samenleving.
De zorg voor het milieu en het duurzaam omspringen met de middelen die de natuur ons verschaft
reiken veel verder dan één bestuurstermijn : het gaat om de leefkwaliteit van de generaties die na ons
komen. Bovendien eindigt de wereld niet aan onze gemeentegrens : in een mondiale samenleving heeft
iedereen immers zijn of haar verantwoordelijkheid te dragen.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• duurzaam omgaan met natuur, milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen vinden wij
vanzelfsprekend. Daarom zal elk gemeentelijk beleidsinitiatief aan een duurzaamheidstoets
onderworpen worden.
• de gemeentelijke waterlopen zullen op een duurzame wijze beheerd en onderhouden worden.
• een bermbeleidsplan en een bomenplan worden opgemaakt en uitgevoerd.
• de gemeente zet haar inspanningen voor een maximaal pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte
verder.
• inzake afvalbeleid wordt in samenwerking met de partnergemeenten van IVM volop ingezet op
preventie en verdere afvalvermindering.
• het gemeentelijk containerpark wordt geherlokaliseerd aan de Heirweg. Een nog betere scheiding
van het ingezameld afval en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij de uitgangspunten.
• de geluidshinderproblematiek van de E17 zal worden aangepakt met geluidsschermen en buffergroen.
De aanleg zal gebeuren op basis van objectieve vaststellingen en mits een forse financiële bijdrage
van het Vlaamse gewest.

•
•
•

de stroomopbrengst van gemeentelijke zonnepanelen vloeit voor 100% terug naar milieuvriendelijke
investeringen zoals duurzame renovatie van gemeentelijke gebouwen.
als Fair Trade gemeente blijven we in het aankoop- en aanbestedingsbeleid opteren voor eerlijke en
duurzame producten.
onder impuls van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking worden verder initiatieven
uitgewerkt om de Noord-Zuid/Oost-West problematiek meer onder de aandacht te brengen.

Huidig containerpark

Locatie voor het nieuwe containerpark (tussen Heirweg en E17)
Geluidsproblematiek van de E17 aanpakken
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Verantwoord ruimtelijk ordenen =
leefbaar wonen voor iedereen.
De Pinte-Zevergem blijft op velen een enorme aantrekkingskracht als woongemeente uitoefenen.
Zowat iedereen weet dat het er goed leven is. Precies daarom moet het ruimtelijk beleid van de
gemeente zo worden opgebouwd, dat betaalbaar en kwaliteitsvol wonen er mogelijk blijft, rekening
houdend met de bijzondere eigenheid van onze beide deelgemeenten.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• de projectzones in en rondom het centrum van De Pinte worden slechts ontwikkeld op basis van een
goedgekeurd inrichtingsplan, dat zekerheid biedt voor een goede verweving van wonen en ruimte
voor groen en ontspanning.
• voor het centrum van Zevergem wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan afgewerkt dat de identiteit
van het dorp met open zicht op de Scheldevallei versterkt en bovendien de vrije ruimte achter de
kerk vrijwaart.
• De Pinte zal het aanbod aan beschikbare sociale (huur)woningen gevoelig optrekken. De terreinen
aan de Sportwegel komen hiervoor in aanmerking, en kunnen in overleg met de betrokken (jeugd)
verenigingen ontwikkeld worden op een manier die toelaat dat wonen en recreatie naast elkaar tot
hun recht komen.
• de door de Vlaamse overheid opgelegde nood aan verdichting in de bebouwing moet worden ingevuld
met respect voor de eigenheid van de huidige bebouwing in De Pinte-Zevergem, die onder meer
gekenmerkt is door een ruime kavelstructuur. Ook nieuwe woonvormen, zoals woonerven, kunnen
daarin hun plaats krijgen.

•
•
•

in de Borluutlaan zullen 16 assistentiewoningen worden gerealiseerd.
voor de toewijzing van sociale (huur)woningen  moet een verdere verfijning van het toewijzingsreglement
de kansen voor de inwoners van onze gemeente vergroten.
een gemeentelijk woonloket, dat functioneert als één centraal aanspreekpunt voor burgers en
organisaties met vragen rond wonen, wordt ingericht.

Dorp Zevergem

Realisatie van 16 assistentiewoningen
p. 7

Zich veilig verplaatsen vraagt degelijke infrastructuur.
Niemand kan ontkennen dat de laatste jaren enorme inspanningen werden gedaan voor het onderhoud
van de wegen en de aanleg van voet- en fietspaden.   Dit werk is evenwel nooit af.  Een gezond evenwicht
vinden tussen een vlotte doorstroming van het verkeer enerzijds en absolute veiligheid voor de zwakke
weggebruikers anderzijds, blijft onze hoofdbekommernis.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• er wordt geïnvesteerd in duurzame mobiliteit met prioritair aandacht voor voet- en fietspaden en
trage wegen.
• de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond is een volwaardige gesprekspartner bij het uitwerken van
het lokaal fietsbeleid.
• er wordt een stoepenplan opgesteld om te bepalen welke voetpaden eerst in aanmerking komen
voor aanleg of herstelling. De straten die directe verbinding geven naar het station, zullen daarbij
prioriteit krijgen.
• de oversteekplaatsen aan alle scholen worden
nog veiliger gemaakt, waarbij de zone 30 wordt
afgedwongen door aangepaste infrastructuur.
• bijkomende zitbanken op
ontmoetingsplaatsen zoals o.a. park Viteux,
het gemeenteplein en dorp Zevergem
zullen de aantrekkingskracht van deze
plaatsen verhogen.
Prioriteit aan veilige voet- en fietspaden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het herstelplan trage wegen wordt systematisch en in overleg met de betrokken actoren verder
uitgevoerd.
er wordt een veilig fietspad aangelegd op het oude tracé van de Grote Steenweg tussen het viaduct
E17 en de grens met Eke (Landuit).
in samenwerking met de Vlaamse overheid wordt een veilige fietsverbinding aangelegd van het station
van De Pinte naar Gent.  De gemeente participeert daarbij in het project van de fietsbrug over de
Ringvaart en de E40.
volgende geplande fietspaden worden gerealiseerd : Bommelstraat – Oude Gentweg – Keistraat
(tussen rotonde en Rosdamstraat).
bijkomende fietsstallingen worden aangebracht   waar de noodzaak het grootst is (bushaltes,
handelszaken, openbare gebouwen,…)
maatregelen worden genomen om onze fietspaden zo veilig mogelijk te maken.  De fietspaden in de
tunnel Langevelddreef krijgen daarbij prioriteit.
ter aanmoediging van het gebruik van het openbaar vervoer door mensen met beperkte mobiliteit
zullen nieuwe verhoogde bushaltes worden aangelegd en zal bij de NMBS verder aangedrongen
worden om prioritair werk te maken van het verhogen van de perrons.
in samenspraak met de gemeente Nazareth wordt de rotonde aan het Zwartegat heraangelegd met
extra-aandacht voor de veiligheid van de fietsers.
een parkeerzone voor vrachtwagens zal worden voorzien.
doorgaand vrachtwagenverkeer in de dorpscentra zal verboden worden door aangepaste signalisatie
van een omleidingstracé voor vrachtwagens boven een bepaald tonnage.
het gemeenteplein wordt heringericht tot een gezellige ontmoetingsplaats maar met behoud van de
mogelijkheid om allerlei activiteiten te laten doorgaan.
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•

•

met het oog op de veiligheid zal in overleg
met de partnergemeenten uit de politiezone
de inplanting van slimme camera’s op de
invalswegen van de gemeente in overweging
genomen worden.
de zorg voor toegankelijkheid van gebouwen
voor senioren en mindervaliden moet
verder gaan dan de openbare gebouwen.
Een toegankelijkheidsbeleid moet ook
voor private gebouwen en winkels worden
uitgewerkt.

Verhoogde opstap bus in Veldstraat

Veilig fietsen langs Snijafdreef

Participeren en communiceren.
Wij ondervinden dagdagelijks dat wij in een steeds sneller evoluerende informatie- en
communicatiemaatschappij leven. Niettegenstaande de onmiskenbare vooruitgang die de gemeente op
dit vlak reeds geboekt heeft, blijft het een niet aflatende uitdaging om ‘mee te zijn’ met de nieuwste
ontwikkelingen en om de communicatie steeds te verbeteren en te verfijnen.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• bij alle beleidsnota’s en plannen wordt de burger geïnformeerd over de lopende besluitvormingsprocessen en nieuwe beleidsmaatregelen. Op die manier worden de inwoners beter betrokken bij
de verschillende fasen van de beleidsvorming.
• om een goede communicatie te garanderen worden de informatievergaderingen (bv. bij openbare
werken) voortgezet en uitgebreid, zodat participatie niet beperkt blijft tot de bestaande adviesraden.
Naast de bestaande kanalen worden de mogelijkheden onderzocht voor het inzetten van nieuwe
kanalen (sms-dienst, lokale gemeente-tv, e-participatie).
• de gemeente moet het voortouw nemen bij het inzetten van sociale media, waardoor we de mensen
directer kunnen aanspreken op de (digitale) plaats waar ze zich bevinden.
• een keer per jaar wordt een begrotingskrant uitgegeven, als speciale editie van de gemeentelijke
infokrant. Hierin wordt informatie gegeven over de inkomsten van de gemeente en de aanwending
van de middelen.
• als aanvulling op de gemeentelijke meldingskaart wordt – eventueel in samenwerking met
buurgemeenten – een volwaardige onafhankelijke ombudsdienst uitgebouwd die fungeert als
tussenschakel tussen de gemeentelijke diensten en de inwoners.
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Landbouw en middenstand : goede
communicatie is de sleutel voor goede relaties.
Kleinhandel en landbouw zijn de motoren van de lokale economie.  Precies daarom geloven wij echt in
een ondernemings- en landbouwvriendelijke gemeente. Communicatie en regelmatig overleg zijn dan
ook onontbeerlijk voor een eerlijk partnerschap met deze beide sectoren.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• de landbouworganisaties worden in hun adviserende functie betrokken bij het voorbereiden van het
gemeentelijk landbouwbeleid.
• landbouw en middenstand krijgen de kans om nuttige informatie te verstrekken via de website of het
gemeentelijk infoblad.
• bij openbare werken of bij evenementen zal de informatieverstrekking geoptimaliseerd worden en
wordt gestreefd naar uniformiteit in de signalisatie van de werken.
• in de werking van het containerpark wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de selectieve inzameling
van landbouwfolies.
• een ambtenaar zal aangesteld worden als aanspreekpunt voor praktische regelingen bij de opstart
van nieuwe ondernemingen, KMO’s  en kleinhandelszaken.  Deze zal tevens ondersteuning bieden bij
het onderzoek naar de voorhanden zijnde stimulerende maatregelen van overheidswege.
• tijdens perioden van druk landbouwverkeer wordt langs de gemeentewegen de nodige signalisatie
voorzien om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen.
• een geordend en efficiënt parkeerbeleid moet de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de winkels
vergroten.

•
•

de gemeente zal de inspanningen ondersteunen om meer commerciële activiteiten in het centrum van
Zevergem aan te trekken.
de opmaak van het trage wegennet moet in harmonie verlopen met de ruilverkaveling Scheldekant.

Braderie: feest in De Pinte
Kansen voor leefbare landbouw
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Cultuur brengt mensen samen.
Cultuur willen wij zien in de ruimste zin van het woord. Het kan in woord en beeld, in muziek of in
toneel. Maar in welke vorm het ook gebeurt, het heeft als alle andere vrijetijdssectoren één onmiskenbare
troef : het brengt mensen samen. En daar precies is het ons om te doen.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• de gemeentelijke uitleendienst en de bijhorende logistieke ondersteuning worden verder uitgebouwd.
Lokalenbeheer en aanvragen voor de uitleendienst moeten elektronisch kunnen gebeuren.
• nieuwe impulsen worden gegeven aan de artotheek en aan de promotie van de ‘Kunstenaar van de
maand’.
• de nodige financiële middelen worden voorzien om verder te investeren in de aankoop van
kunstwerken voor de openbare ruimte.
• de bescherming van het roerend en onroerend erfgoed moet verzekerd worden door het afwerken
van de inventarisatie en de ondersteuning van maatregelen voor actieve vrijwaring.
• het gemeentelijk erfgoed moet beter zichtbaar gemaakt worden. Samenwerking tussen de gemeenten
van de regio (binnen de organisatie Pols) moet hiertoe bijdragen.
• initiatieven zoals Cafeest, Zeverrock, Pintefeest, de wijk- en buurtfeesten en ieder initiatief dat de
mensen dichter bij elkaar brengt wordt door de gemeente op een actieve wijze gesteund.
• nieuwe initiatieven van beginnende verenigingen en niet-georganiseerde geïnteresseerden worden
gestimuleerd door bv. een gunstig verhuursysteem en een starterspremie. Dit geldt in het bijzonder
voor startende initiatieven voor podiumkunsten, waarvoor een risicodekkende subsidie een extra
stimulans kan zijn.

•

•

de nieuwe bibliotheek moet een centrale
ontmoetingsplaats in onze gemeente worden.
In de dienstverlening moeten gebruiks- en
klantvriendelijkheid centraal staan, met de nodige
aandacht voor de nieuwe communicatiemiddelen.
voor de repetities van muziekverenigingen,
individuele muziekbeoefenaars en voor elke vorm
van creatieve expressie is een repetitieruimte
met bijhorende berging noodzakelijk.
Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd

Cafeest: een jaarlijks terugkerende topper
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Haantje de voorste voor de sport.
De Pinte heeft op sportief vlak sinds jaar en dag een stevige reputatie opgebouwd.
Met de realisatie van een eigentijdse infrastructuur voor de beoefening van openluchtsporten aan
Moerkensheide komen binnenkort ook de buitensporters volop aan hun trekken, zonder daarbij de
wensen en bekommernissen van alle andere vormen van sportbeoefening uit het oog te verliezen.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• de sportzaal van de gemeentelijke basisschool verdient een opfrisbeurt zodat sporten ook daar
aangenaam blijft.
• de sportinfrastructuur van Zevergem Sportief heeft nood aan dringende investeringen in
brandveiligheid en voor het opfrissen van het sanitair blok en de kleedruimtes.
• voor de nieuwe sportinfrastructuur aan Moerkensheide willen wij:
1. het behoud van de open ruimte om vrij sport en spel te stimuleren;
2. de toegankelijkheid van het complex maximaal vrijwaren voor de individuele sporter;
3. de wenselijkheid/noodzakelijkheid onderzoeken van een vaste skate-infrastructuur;
4. de mogelijkheid voorzien van een buiten-fitness;
5. de mogelijkheden onderzoeken om een return van inkomsten naar de sportclubs te voorzien
om hun leefbaarheid te verhogen;
6. nieuwe impulsen geven om de ‘Sport voor allen’ verder te propageren, vooral voor nieuwe
sporters en senioren.
• bijkomende petanqueterreinen zullen worden aangelegd in het dorp van Zevergem.
• degelijke verlichting zal worden geïnstalleerd op het recreatieterrein Het Wijngaardeke.

Degelijke verlichting op recreatieterrein Het Wijngaardeke

Nieuwe sportinfrastructuur aan Moerkensheide
Loopomloop rond Scheldevelde
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Jongeren alle kansen geven.
Geen enkele sector toont meer beweging en dynamiek dan deze van de jeugd.   In onderwijs en
jeugdbeweging, in kinderopvang en in hobbybeleving : jongeren bouwen voor zichzelf een bruisende
toekomst uit. Precies vanuit onze betrokkenheid bij wat in die sector leeft, willen wij met overtuiging
jongeren alle kansen geven.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• de gemeente voorziet voldoende ruimte voor avontuurlijk speelgroen en een speelbos.
• een polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren, die kan gebruikt worden voor toneel- en
muziekrepetities en als jeugdatelier voor creatieve jongeren zal worden uitgebouwd.
• er komen bijkomende inspanningen en ondersteuning voor het brandveilig en energiezuinig maken
van de jeugdlokalen.
• de speelpleinwerking Amigos krijgt een vaste stek in de site aan de Bommelstraat. Een ploeg van
‘vliegende monitoren’ wordt opgestart die, in de periode buiten de speelpleinwerking, met de
speelkoffer naar plaatsen trekt waar een Speelstraat wordt georganiseerd.
• er wordt verder geïnvesteerd in het jaarlijks onderhoud en de vernieuwing van de bestaande
speeltuigen, zodat er op verschillende plaatsen in de gemeente veilige en kindvriendelijke speelpleintjes
zijn.
• in de kinderopvang wordt de nodige flexibiliteit ingebouwd, om gepast in te spelen op nieuwe noden
en behoeften.
• het aanbod aan cultuurprogrammatie voor de schoolgaande jeugd in onze gemeente wordt verder
uitgebreid. Jongeren die zelf initiatieven nemen binnen deze sector worden vanuit de jeugddienst
sterk aangemoedigd en ondersteund.

Avontuurlijke speelpleintjes

De speelstraat: waar kinderen de baas zijn

•

de communicatie naar de jeugd wordt verder geoptimaliseerd, onder andere met een digitale
jeugdkrant, een jeugdsite en via het optimaal benutten van de sociale media.
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Senioren tellen dubbel en dik mee.
Actieve medioren en senioren : ze zijn met velen vandaag. En steeds vaker zijn zij betrokken bij wat in
onze gemeente leeft : in actieve sportbeoefening of in het cultureel-vormend werk, in hobbyclubs of als
vrijwilliger in het verenigingsleven. Vanuit een gevoel van respect en dankbaarheid moeten wij hen alle
kansen daartoe schenken.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• na de realisatie van  de nieuwe bibliotheek wordt de huidige bibliotheek aan het Kerkplein omgevormd
tot een ontmoetingsruimte waarin senioren- en andere verenigingen, hun regelmatig terugkerende
activiteiten kunnen uitvoeren aan betaalbare prijzen.
• de sportactiviteiten voor senioren worden door de gemeentelijke sportdienst verder uitgebouwd
en gestimuleerd.
• het domein Scheldevelde wordt uitgebouwd tot een modern woonzorgcentrum. Dit houdt onder
meer in :
-- aanpassen van alle kamers aan de normen opgelegd door het welzijnsdecreet;
-- aanpassen van de gemeenschappelijke ruimtes zoals kinezaal, personeelsrefter
en -kleedkamers, verpleeglokalen, badkamers;
-- realisatie van 4 kamers voor kortverblijf;
-- realisatie van een dagverzorgingscentrum;
-- uitbouw van een digitaal zorgdossier voor alle bewoners.
• het bestaande seniorenrestaurant zal worden uitgebreid naar een dagelijks werking.
• de vrijwilligerswerking, in het bijzonder de mantelzorgers, zal sterker ondersteund worden.

Huidige bibliotheek omvormen tot
ontmoetingsruimte voor senioren
Uitbouw van domein Scheldevelde tot modern woonzorgcentrum

•

een premiestelsel zal uitgebouwd worden voor de aanpassing van de privéwoning aan de behoeften
van senioren.
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Het is en blijft goed leven in De Pinte-Zevergem.
Daar stonden wij gisteren, daar staan wij vandaag en daar staan wij ook morgen garant voor.
Concreet wil CD&V dit zó aanpakken:
• vrijwilligerswerk blijft voor ons de olie die een warme samenleving smeert. Daarom worden alle
krachten uit het middenveld voor alle vormen van belangeloze inzet aangemoedigd en gesteund.
• de vorming van vrijwillige bestuursleden die zich in ons rijk sociaal-cultureel leven willen engageren,
wordt door ons verder aangemoedigd.
• de adviesraden worden onverminderd erkend en aangemoedigd in hun adviserende rol en er worden
inspanningen gedaan om de betrokkenheid van de burgers in deze adviesraden te stimuleren.
• wij kiezen voor rechtvaardige belastingen, waarbij een
gezond budgettair evenwicht wordt nagestreefd. Alle
bestaande belastingen en heffingen worden getoetst
op hun doeltreffendheid, controleerbaarheid en
doelmatigheid.
• gemeente en OCMW moeten een glazen huis
zijn, waardoor iedereen zonder drempelvrees
een beroep kan doen op maatschappelijke
dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
• de sociale en menselijke waarde van een sterke
buurt- en wijkwerking zijn voor ons primordiaal.

•
•
•

wij profileren ons onverminderd al gezinspartij: in alle domeinen van het maatschappelijk leven erkennen
en waarderen wij het gezin als hoeksteen van onze samenleving.
veiligheid staat centraal in ons beleid. Een betere bescherming van personen en eigendommen moet
bijdragen tot een groter veiligheidsgevoel voor onze inwoners.
maar bovenal willen wij met een dynamisch, creatief en degelijk bestuur zorgen voor wat iedereen van
ons verwacht :

Goed leven in De Pinte-Zevergem. Daar gaan wij voor.
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-- ° 22 janauri 1939
-- gepensioneerd ambtenaar Universiteit Gent
-- voorzitter CD&V Senioren De PinteZevergem
-- actief binnen lokale verenigingen en parochiaal secretariaat
-- lid Netwerk voor Ondernemende Senioren

Antoine VAN NIEUWENHUYZE

7

-- Bosstraat 20
-- ° 8 mei 1945
-- gepensioneerde
-- gemeenteraadslid – lid politieraad
-- voorzitter ACV De Pinte
-- bestuurslid ACW en Okra

Laure REYNTJENS

10.

Vincent VAN PETEGHEM

Inge MOERMAN

8.

-- Varentschoot 11
-- ° 2 oktober 1974
-- opleiding vertaler-tolk
-- bankbediende
-- mama van Zowé
-- voormalig secretaris Harmonieorkest

-- Jasmijnstraat 1
-- ° 18 juni 1992
-- studente maatschappelijk werk
-- trainster jeugd volleybal De Pinte
-- jongste CD&V-kandidaat

11.

-- Polderdreef 1 bus 8
-- ° 28 oktober 1980
-- docent
-- voorzitter De Pinte Leeft !
-- bestuurslid Harmonieorkest
-- provinciaal voorzitter JONGCD&V

en muziekschool De Pinte

Dieter DE VOS

9.

-- Nazarethstraat 22
-- ° 12 juli 1989
-- student
-- voorzitter Jeugdraad
en organisator Speelstraat
-- hoofdmonitor speelplein Amigos
-- trainer atletiek De Pinte

Charlotte FEYS

12.

-- Guldensporenlaan 6
-- ° 28 maart 1987
-- opleiding toegepaste economische
wetenschappen
-- gewezen assistente universiteit Gent
-- medewerkster CD&V-Kamerfractie
(commissie financiën)
-- actief lid van Rotaract
p. 25

Leen SCHATTEMAN

Maarten VAN HOECKE

13.

-- Nieuwstraat 95
-- ° 25 mei 1979
-- fiscaal directeur multinationaal bedrijf
-- trotse papa van weldra 2 kindjes
-- al 10 jaar actief lid Gecoro
-- oud-voorzitter Jeugdraad en oprichter
Speelstraat

16.

Marian DE BIE

14.

-- Pont Noord 25
-- ° 5 juni 1974
-- gehuwd met Peter Claeys, mama van Eline
en Julie
-- maatschappelijk assistent
-- account consultant bij HDP – Arista vzw
-- actief in verschillende plaatselijke verenigingen en gemeentelijke adviesraden

Inge TEMMERMAN

17.

Piet DHAENENS

15.

-- Hugo Verriestlaan 43
-- ° 23 februari 1947
-- niet rustende gepensioneerde
-- 24 jaar OCMW-mandataris
-- voorzitter Gezinsbond De Pinte
-- lid Seniorenraad

-- Koning Leopoldlaan 6
-- ° 11 september 1972
-- onderwijzeres
-- mama van Femke en Tim
-- actief in Zeverrock, Sneukeltoer en
Pintse Veloridders
-- bestuurslid van KVLV

-- Oude Gentweg 40
-- ° 10 juli 1971
-- bewonersbegeleider OCMW Gent
-- ondervoorzitter Sportbeheer, bestuurslid
Sportraad
-- bestuurslid Gezinsbond De Pinte, voorzitter
Gezinssportfederatie De Pinte
-- lid raad van bestuur Gezinssportfederatie
nationaal

Annick TEMMERMAN

18.

-- Boeregemstraat 15
-- ° 2 mei 1970
-- echtgenote van Geert Bracke en mama
van Matti en Jana
-- boekhoudster in een accountantskantoor
-- lid van KVLV Zevergem

Bert VERMEERSCH

19.

-- Zwaluwlaan 32
-- ° 6 mei 1967
-- bestuurder – financieel directeur
-- OCMW-raadslid
-- gewezen gemeenteraadslid (1995-2006)
-- lid van verschillende verenigingen

Frans NAESSENS

20.

-- Florastraat 3
-- ° 11 december 1942
-- gepensioneerd burgerlijk ingenieur NMBS
-- actief bestuurslid Gezinsbond
-- schepen van openbare werken, mobiliteit,
duurzaamheid, milieu en landbouw

Guy BLOMME

21.

-- Heirweg 39
-- ° 26 september 1949
-- gepensioneerd stafmedewerker VDAB
-- schepen – voorzitter OCMW
-- voorzitter ACW De Pinte-Zevergem
-- bestuurslid diverse socio-culturele verenigingen

1

VAN PETEGHEM Martin

2

VAN LANCKER Lieve

3

LEKENS Lieven

4

GHYSELINCK Kathleen

5

ROMBAUT Willem

6

PIETERS Odette

7

VAN NIEUWENHUYZE Antoine

8

MOERMAN Inge

9

DE VOS Dieter

10

REYNTJENS Laure

11

VAN PETEGHEM Vincent

12

FEYS Charlotte

13

VAN HOECKE Maarten

14

DE BIE Marian

15

DHAENENS Piet

16

SCHATTEMAN Leen

17

TEMMERMAN Inge

18

TEMMERMAN Annick

19

VERMEERSCH Bert

20

NAESSENS Frans

21

BLOMME Guy
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