DROMEN VOOR
ONZE GEMEENTE
gaat er voor

SFEERVOLLE
DORPSKERNEN
Martin gaat er voor!

EEN NIEUW DORPSPLEIN
VOOR ZEVERGEM
Kathleen gaat er voor!
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Vincent VAN PETEGHEM

Lijsttrekker - Federaal volksvertegenwoordiger, 37 jaar

Een gemeentebestuur met daadkracht
Daar ga ik voor!

DIGITALE
DIENSTVERLENING

EEN GROENE LONG
VOOR DE PINTE

Lieven gaat er voor!

Laure gaat er voor!
INSPRAAK VOOR
BEWONERS
Hannes gaat er voor!

Op 14 oktober kiezen we een nieuw bestuur voor onze mooie gemeente.
Met een sterk programma, 21 enthousiaste kandidaten en met veel
overtuiging staat CD&V De Pinte-Zevergem klaar om mee te besturen
en het verschil te maken voor De Pinte-Zevergem. In deze folder stelt
elke kandidaat zijn of haar droom voor De Pinte-Zevergem voor. Met
veel ambitie en daadkracht willen we de komende zes jaar van elk van
deze dromen werk maken.
Als jonge papa wil ik zoveel mogelijk genieten van elk moment samen
met onze dochter. Ik hoop dat ze mag opgroeien in een bruisende
gemeente, met aandacht voor pleintjes en openbaar groen, met veilige
en goed onderhouden fiets- en wandelpaden van en naar school en met
voldoende zorg dichtbij.
Dat waar maken voor haar en alle Pintenaars, daar ga ik voor!

Een aantrekkelijke en veilige dorpskern
Daar ga ik voor!
Zevergem, een dorp om te koesteren! En ja, we kunnen
het dorp van Zevergem nog mooier en veiliger maken.
Als Zevergemnaar wil ik mij daarvoor inzetten. De
plannen voor een nieuw, aantrekkelijk en verkeersveilig
dorpsplein rondom de kerk moeten uitvoering krijgen.
Via de herinrichting van de dorpskern en de open
ruimte achter de kerk maken we Zevergem nog
aantrekkelijker.

Veilige schoolomgevingen
Daar ga ik voor!

Jarenlang heb ik als leerkracht ’s morgens aan de
schoolpoort gestaan. Dikwijls ontstaan daar erg
onveilige situaties. Om de onmiddellijke omgeving
van de school verkeersveiliger te maken. zijn
schoolstraten een handige oplossing. Tijdens
een kort moment voor en na de schooltijd, maken
we in samenspraak met alle betrokkenen een stukje
van de openbare weg vrij van gemotoriseerd verkeer.
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Lieve VAN LANCKER
Pedagogisch adviseur, 59 jaar
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Kathleen GHYSELINCK
Zorgcoördinator basisschool, 54 jaar

Een nieuwe impuls voor de BIN’s
Daar ga ik voor!
De Buurt Informatienetwerken (BIN) zijn een
handig instrument om bewoners actief te
beschermen tegen inbraak en onveilige situaties.
Zelf ben ik coördinator van zo een BIN. Ik besef
dat we deze netwerken een nieuwe duw moeten
geven zodat ze aantrekkelijker worden. Dit doen
we door ook in te zetten op digitale communicatie
en sociale media.

De Sportwegel als groene long
Daar ga ik voor!
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We staan voor de unieke kans om het grootste
deel van de Sportwegel in te richten als een groene
long. Die moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor
de jeugdverenigingen die daar hun stek hebben is
dit een droomkans om de speelruimte te krijgen
die ze nodig hebben. In samenspraak met hen en
de inwoners maken we werk van een mooie en
functionele inrichting.
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Antoine VAN NIEUWENHUYZE
Gepensioneerd specialist lastechnieken, 73 jaar
Een verenigingsloket voor al je vragen
Daar ga ik voor!

Honderden vrijwilligers zorgen voor een gevarieerd
en bloeiend verenigingsleven in onze gemeente.
We moeten dit koesteren. Zelf ben ik één van die
vele vrijwilligers. De gemeente kan de vrijwilligers
nog beter ondersteunen via een vlot toegankelijk
informatiepunt waar ze terecht kunnen met vragen
over hun statuut en over de mogelijkheden voor
materiële en financiële ondersteuning.

Laure REYNTJENS
Maatschappelijk werkster, 26 jaar

6

Ann VANDENBUSSCHE
Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid, 48 jaar

EEN NIEUWE IMPULS
VOOR DE BIN’S

Moderne gemeentelijke dienstverlening
tot in de huiskamer
Daar ga ik voor!

EEN NIEUW
WOONZORGCENTRUM

Antoine gaat er voor!

Guy gaat er voor!

EEN DAGVERZORGINGSCENTRUM
Marian gaat er voor!
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Lieven LEKENS
Zelfstandige, 41 jaar

Als zaakvoerder van een eigen bedrijf met vestiging
in De Pinte helpt een vlotte communicatie met de
gemeentelijke diensten mij een stap vooruit. Maar
ook als gewone inwoner en als bestuurslid van
verschillende verenigingen reken ik op die vlotte
toegang. De gemeentelijke administratie moet
daarom een sprong vooruit maken in de digitale
dienstverlening.

Een toegankelijk ingericht station
Daar ga ik voor!

Vele inwoners maken dagelijks gebruik van de vlotte
spoorwegverbinding vanuit De Pinte. We mogen
deze troef niet loslaten. Daarom moeten we werk
maken van een betere toegankelijkheid van het
station: hogere perrons, betere treinfrequentie,
meer overdekte fietsstallingen, voortzetting van
het fietspunt en een volwaardige busstop voor het
station.
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Erik VAN DE VELDE
Gepensioneerd stationschef, 56 jaar

Een verkeersveilig Kerkplein
Daar ga ik voor!

Elke dag fiets ik samen met de kinderen
voorbij het Kerkplein in De Pinte, op weg
naar school en werk. Elke dag opnieuw geeft
de grote wirwar aan wagens, voetgangers
en fietsers ons een onveilig gevoel. Het is
dat onveilig gevoel dat we moeten oplossen
door de verkeerssituatie op het Kerkplein te
herbekijken.

LANGER THUIS KUNNEN
WONEN
VERHOOGDE PERRONS
Erik gaat er voor!

Ann gaat er voor!
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Isabelle DE COLVENAER
Communicatiemedewerker Stad Gent, 41 jaar

Ondernemerschap stimuleren
Daar ga ik voor!

VEILIGE SCHOOLSTRATEN

EEN MULTIFUNCTIONELE
SPORTZAAL

Lieve gaat er voor!

Liselotte gaat er voor!

Als jonge zelfstandige wil ik het ondernemerschap
meer promoten. Ook jonge kinderen moeten
ervaren dat ondernemen leuk is. Daarom wil ik
de Roefeldag van weleer nieuw leven inblazen.
Kinderen kunnen zo van het echte leven achter de
schermen van onze diensten en ondernemingen
proeven. En wie weet zit er tussen al dat jong
geweld wel weer een nieuwe zelfstandige!

EEN FIETSPAD AAN
DE BOMMELSTRAAT
Niko gaat er voor!
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Justine DE RUYSSCHER
Zelfstandige, 27 jaar

Fraaie en nette dorpskernen
Daar ga ik voor!

Fraaie en nette dorpskernen geven aan dat een
gemeente bruist van levendigheid. Er mag dus
gerust wat meer kleur in de straat komen. Zo
mag er elk jaar bloemenversiering komen in
de centrumstraten, en niet enkel tijdens een
verkiezingsjaar. Ook rond de jaarwisseling en
tijdens andere seizoenen versterken we het beeld
van een aangename en bruisende dorpskern door
het plaatsen van versiering en beplanting.
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Martin VAN PETEGHEM
Oud-burgemeester, 65 jaar

MEER
FIETSSTALLINGEN
Karel gaat er voor!

HERINRICHTING VAN HET
PINTSE KERKPLEIN
Isabelle gaat er voor!
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Vliegende monitoren
Daar ga ik voor!

Een nieuwe multifunctionele sportzaal
Daar ga ik voor!

Afgelopen zomer was ik hoofdmonitor van
speelpleinwerking Amigos. Fantastisch om
te zien hoe onze kinderen zich amuseren!
Maar ook buiten de werkingsperiode van
de speelpleinwerking moeten we ‘vliegende
monitoren’ kunnen inzetten, die tijdens
wijkfeesten of speelstraten in je wijk de
kinderen komen animeren.

Sportpark Moerkensheide heeft een sterke
boost gegeven aan de buitensportverenigingen.
Als trainster bij TK Olympia ondervind ik hoe
moeilijk het is om degelijke infrastructuur te
vinden. Daarom wil ik mijn schouders zetten
onder de bouwplannen voor een nieuwe
multifunctionele sportzaal bij de gemeentelijke
basisschool.

Bert SEYNHAEVE
Sociaal werker, 24 jaar

Inspraak van onze inwoners bij het
plannen van nieuwe projecten
Daar ga ik voor!

We wonen met meer mensen alsmaar dichter bij
elkaar. De ontwikkeling van nieuwe woonprojecten
heeft gevolgen voor wie in de onmiddellijke
omgeving woont. Om dat evenwicht van belangen
in goede banen te leiden pleit ik ervoor dat
projectontwikkelaars als voorwaarde opgelegd
krijgen om hun plannen via een uitgebreid
participatietraject te toetsen bij de inwoners.
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Hannes EECHAUTE
Onderzoeker Belgische Mededingingsautoriteit, 24 jaar
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Liselotte THIENPONT
Bediende accountantskantoor, 22 jaar

Volop investeren in fietsinfrastructuur
Daar ga ik voor!
We kunnen inwoners meer aanmoedigen om
zich met de fiets te verplaatsen. Dat kan door
passende infrastructuur ter beschikking te
stellen. Aan het station en bij belangrijke bushaltes moeten er (meer) overdekte fietsstallingen komen en fietspaden moeten, zeker bij
sneeuwval, goed onderhouden worden.
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Karel DE GROOTE
Grafisch ontwerper, 28 jaar

MEER WETEN OVER ONZE KANDIDATEN?
LEES HUN PERSOONLIJKE VOORSTELLING VIA

VOORSTELLING PROGRAMMA
30 september 2018 - 11u30 OCP De Pinte

DEPINTE.CDENV.BE

U BENT VAN HARTE WELKOM!

VLIEGENDE MONITOREN
Bert gaat er voor!

Een nieuwe invulling voor de Speelark
Daar ga ik voor!

JULLIE ZIJN ONZE
PARTNERS

De Speelark aan het Polderbos staat al jaar
en dag te verkommeren. Het wordt tijd dat
we dit gebouw nieuw leven inblazen door
het een geschikte bestemming te geven.
Het gebouw zou een ideale ontmoetingsen vergaderlocatie kunnen zijn, of een
repetitieruimte voor muzikanten. Tijd om er
werk van te maken!

Willem gaat er voor!
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Inge TEMMERMAN
Begeleider buitenschoolse kinderopvang, 47 jaar

Een gemeentelijk dagverzorgingscentrum
Daar ga ik voor!
Het wordt soms makkelijk gezegd: oudere mensen
moeten zo lang het kan in hun thuissituatie blijven.
Maar ik merk bij mijn familie en kennissen dat dit
niet zo vanzelfsprekend is. In veel gemeenten is
het dagverzorgingscentrum een onmisbare schakel
in het aanbod voor thuiszorg. Jammer genoeg
ontbreekt het in onze gemeente aan zo een centrum.
We zijn op dat vlak een uitzondering in Vlaanderen.
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EEN VERENIGINGSLOKET

Marian DE BIE
Sales manager, 44 jaar

Ann gaat er voor!

Mensen helpen om langer thuis te
kunnen wonen
Daar ga ik voor!

EEN NIEUWE INVULLING
VOOR DE SPEELARK
Inge gaat er voor!

Ik ben al vele jaren actief in de zorgsector. Ik vind
het belangrijk dat mensen met een zorgnood
zolang het kan in hun vertrouwde thuisomgeving
kunnen blijven wonen. Kleine aanpassingen aan
de – vaak verouderde - woning, kunnen een
wereld van verschil maken. We moeten bekijken
hoe we dergelijke aanpassingen, eventueel in
samenwerking met andere gemeenten, mee
kunnen ondersteunen.

ONDERNEMERSCHAP
STIMULEREN
Justine gaat er voor!
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Ann BALCAEN
Verzorgster, 56 jaar

Een veilig fietspad in de Bommelstraat
Daar ga ik voor!

Ik rij dagelijks met de fiets naar AZ SintLucas. Vooraf begeleid ik mijn kinderen naar de
gemeentelijke basisschool. Zo moet ik telkens
over het stukje Bommelstraat, tussen de Pintestraat en de spoorwegovergang. Die enkele
honderden meters bleven verweesd achter na
de werken aan de andere zijde van de spoorwegovergang. Deze missing link moet snel worden aangepakt.
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Niko GOBBIN
Algemeen directeur AZ Sint-Lucas, 41 jaar

Willem ROMBAUT

21 Coördinator Vlaams steunpunt zorgboerderijen, 52 jaar
Een nieuw woonzorgcentrum
Daar ga ik voor!

De realisatie van een nieuw woonzorgcentrum
staat in mijn prioriteitenlijst met stip op nummer
één. De gemeentelijke overheid moet oog hebben
voor een betaalbare en nabije zorg voor ouderen.
Bovendien weet ik, als oud-OCMW-voorzitter,
dat ook wie in de woonzorg wérkt comfortzorg
nodig heeft. Want het beroep van verzorgende
staat al te veel onder druk.
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Guy BLOMME
Oud-OCMW-voorzitter, 68 jaar

Jullie zijn onze partners
Daar ga ik voor!
Zoals je kon lezen zijn we er met onze 21 kandidaten klaar voor! We
stropen onze mouwen op en zetten onze schouders onder een
duurzaam, veilig, bruisend en zorgzaam De Pinte – Zevergem.
En gelukkig staan we er niet alleen voor. Verenigingen, ondernemers
en inwoners zie ik als overtuigde partners om het sociale leven in onze
gemeente mee vorm te geven. De dromen waarvan onze kandidaten
getuigen, willen wij samen met jullie waar maken.
Als afdelingsvoorzitter heb ik, met de steun van velen, onze lokale partij
door een periode van oppositie geloodst. Ik ben fier om vandaag, 6 jaar
later, duwer te zijn van een enthousiaste kandidatenploeg. De missie en
ambitie van ons sterk team is duidelijk: na 14 oktober willen we opnieuw
het bestuur van onze mooie gemeente mee in handen nemen!
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