
"Hoewel dit enigszins onverwacht 
komt, kijk ik met heel veel goesting en 
enthousiasme uit naar deze nieuwe 
uitdaging"

Van harte welkom
OUDEJAARSRECEPTIE
31 december om 11u

Het bestuur en de mandatarissen van CD&V 
De Pinte-Zevergem nodigen u van harte uit 
op hun traditionele oudejaarsreceptie in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

Gastspreker dit jaar is niemand minder dan 
CD&V-voorzitter Wouter Beke, die aan de 
vooravond van het nieuwe jaar speciaal voor 
onze afdeling uit het verre Leopoldsburg 
naar De Pinte afzakt. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda, u bent meer dan 
welkom!

Het belastingreglement dat de bijdrages regelt voor het afleveren van 
administratieve documenten (zoals identiteitskaarten of stedenbouwkundige 
vergunningen) is afgelopen sinds 31 december 2015 en werd pas op de 
gemeenteraad van 29 augustus hernieuwd. Daardoor werd tussen 1 januari 
2016 en eind augustus 2016 door vele inwoners onterecht belastingen betaald.

“Voor een college dat van efficiëntie en een strikt financieel beheer haar credo heeft gemaakt , 
zou ik verwachten dat ze meer zorgvuldigheid 
aan de dag legt om op een correcte manier de 
belastingen te innen”, aldus raadslid Willem 
Rombaut. “In totaal werd bij de inwoners meer 
dan 35.000 euro aan belastingen geïnd zonder 
dat daarvoor een goedgekeurd reglement 
voorhanden was”.

Terugbetaling gedupeerden
In de gemeenteraad van eind september werd 
op ons verzoek extra informatie verschaft 
waaruit ondubbelzinnig bleek dat het college al 
sinds juli op de hoogte was van deze onwettige 
toestand. Toch is men onverstoord  belastingen 
blijven innen bij de inwoners op zaken waarvan 
men wist dat er geen enkele wettelijke grond 
voor was.  CD&V heeft op de gemeenteraad 
van 24 oktober 2016 dan ook gevraagd én 
bekomen dat deze gedupeerden zullen 
worden terugbetaald.

Meer info op www.cdenvdepinte.be

BESTUUR 'VERGEET' 
BELASTINGREGLEMENT 
TE HERNIEUWEN

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

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

Uw lokale contactpersoon:
Willem Rombaut
(willem.rombaut@scarlet.be)
www.cdenvdepinte.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvdepintezevergem

in De Pinte-Zevergem
depinte.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-De Pinte-Zevergem November 2016
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VINCENT LEGT EED AF ALS 
FEDERAAL KAMERLID

Vincent Van Peteghem, fractieleider 
voor CD&V in de gemeenteraad, heeft 
op 10 november de eed afgelegd als 
federaal volksvertegenwoordiger. Bij 
de verkiezingen van mei 2014 behaalde 
Vincent als tweede opvolger 6680 
voorkeurstemmen en scoorde hij ook in 
onze gemeente bijzonder goed. "Ik ga 
deze kans met beide handen grijpen", 
aldus Vincent, "al gaat mijn inzet voor 
De Pinte & Zevergem uiteraard onver-
minderd verder!"

Kersvers Kamerlid Vincent Van Peteghem

Op de gemeenteraad van eind augustus 
kondigde Dieter De Vos zijn afscheid aan als 
gemeenteraadslid. Hij verhuist binnenkort 
buiten onze gemeente. Hij wordt vervangen 
door Kathleen Ghyselinck,  die eind oktober 
haar eed aflegde in de gemeenteraad. "De 
afgelopen jaren waren ongelooflijk boeiend en 
ik wil zeker mijn collega's in de gemeenteraad 
en in onze fractie bedanken voor de mooie 
kansen en momenten", aldus Dieter. "Met 
Kathleen heb ik bovendien een sterke en 
enthousiaste vervanger". Kathleen komt uit 
Zevergem en is actief als zorgcoördinator. Ze is 
eveneens voorzitster van KVLV Zevergem en 
secretaris van beweging.net De Pinte-
Zevergem. 

Welkom Kathleen en bedankt Dieter!

Kathleen Ghyselinck en Dieter De Vos
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In ons verkiezingsprogramma stond de 
renovatie of nieuwbouw van woonzorg-
centrum Scheldevelde met stip genoteerd. 
Voor CD&V De Pinte-Zevergem komt het erop 
aan om een operationeel haalbaar concept 
uit te werken. Daarbij moet het welzijn van 
bewoners én hulpverlenend personeel 
voorop staan. Dit alles moet gebeuren binnen 
een breed zorgnetwerk waarbij ook thuiszorg 
een rol moet spelen. 

CD&V ziet ook kansen in het samenwerken 
met externe zorgcentra, een piste die tot op 
vandaag nog niet onderzocht is, maar 
waarvan experten zeggen dat een dergelijke 
samenwerking in de toekomst wellicht de 
opgelegde norm voor subsidiëring van 

woonzorgcentra zal worden.

CD&V blijft - net als in het verleden - graag 
positief, maar kritisch meewerken en 
meedenken aan een haalbare, betaalbare en 
realistische oplossing voor een nieuw WZC!

Geen interesse
Opnieuw na herhaald aandringen werd eind 
2015 een marktbevraging gelanceerd, 
waarop geïnteresseerde (private en publieke) 
partners konden intekenen. Bij deze 
marktbevraging, waarvoor nauwelijks 
interesse was, kon niemand aantonen dat er 
nood is aan 76 assistentiewoningen. 

“Laat dit nu net onze grootste bekommernis 
zijn”, aldus raadslid Guy Blomme. “Het aantal 
assistentiewoningen is niet bepaald op basis 
van een onderzochte nood naar dergelijke 
woningen, maar enkel op basis van financiële 
wetmatigheden”.

Vergelijking met Merelbeke
In Merelbeke wordt op dit moment een nieuw 
woonzorgcentrum gebouwd voor 22 miljoen 
euro (voor een gelijkaardig aantal kamers). 
Bovendien heeft men daar voor alle 140 
kamers recht op een subsidie vanuit 
Vlaanderen (samen goed voor ongeveer 9 
miljoen euro). In De Pinte zullen er slechts 64 
kamers gesubsidieerd worden. 

Wie de bedragen uitzet tegenover het aantal 
inwoners per gemeente, krijgt bovendien 
enorme verschillen te zien. Voor onze 
gemeente zou dit uitkomen op 2.679 euro 
per inwoner, voor Merelbeke op 919 euro !

CD&V heeft bij haar oppositiewerk van 
de voorbije 4 jaar uitdrukkelijk 
gekozen voor een positieve 
ingesteldheid naar alle voorstellen van 
de meerderheidsgroep toe. Daarnaast 
was een actieve betrokkenheid bij het 
dagdagelijkse leven in onze gemeente 
en een grondige dossierkennis de 
leidraad van onze politieke actie. 
Maar als dossiers ontsporen en zowel 
de politieke geloofwaardigheid als de 
financiële draagkracht van onze 
gemeente in het gedrang komen, dan 
is zwijgen niet langer een optie.
 
Het WZC Scheldevelde is dringend aan 
renovatie toe. Daarover is elke partij in onze 
gemeente het eens, over de grenzen van 
meerderheid en oppositie heen. Onze CD&V-
fractie was dan ook bijzonder verheugd toen 
het bestuur aan het begin van de legislatuur 
het idee opvatte voor de bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum. “Maar CD&V heeft altijd 
drie uitgangspunten naar voren geschoven”, 
aldus OCMW-raadslid Guy Blomme. “Het 
project moet haalbaar, betaalbaar en 
realistisch zijn”. En daar wringt vandaag nu 
net het schoentje.

De plannen bij het begin van de legislatuur 
waren nochtans hoopgevend. In het 
meerjarenplan stond 7 miljoen euro 

ingeschreven voor de bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum (WZC). Begin 2014 werd 
een architectenbureau aangesteld. Deze 
koos voor een project met 8 losstaande 
blokken, waarvan enkele ondergronds 
verbonden zijn. Verspreid over het volledige 
domein zouden zo 64 rusthuiskamers en 76 
assistentiewoningen worden gerealiseerd. 
Het ontwerp omvat tevens een 
seniorenrestaurant en een dagopvang.

30 miljoen euro
Het was pas na herhaald aandringen vanuit 
onze fractie dat de financiële haalbaarheid 
van het project onder de loep werd genomen. 
"Uiteindelijk bleek dat het project bijna 30 
miljoen euro zou gaan kosten", stelt raadslid 
Odette Pieters. “Een bedrag dat een serieuze 
last legt op onze gemeentelijke financiën en 
dus vroeg of laat op de rug van de inwoners", 
vult OCMW-raadslid Guy Blomme aan. “In 
minder dan drie jaar tijd is de kostprijs, die 
aanvankelijk geraamd werd op 7 miljoen 
euro, dus meer dan verviervoudigd!”.

DROMEN VAN EEN NIEUW
WOONZORGCENTRUM

"CD&V heeft altijd drie 
uitgangspunten naar 
voren geschoven: het 
project moet haalbaar, 
betaalbaar en 
realistisch zijn"
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Heb je vragen over dit project?
Aarzel zeker niet om contact op te nemen met onze mandatarissen.
Mailen kan ook naar info@cdenvdepinte.be

KOSTEN NIEUW WZC 
SWINGEN DE PAN UIT!
CD&V trekt aan alarmbel bij plannen nieuw WZC

Hoe ziet CD&V het dan?

Gevangen door eigen foute 
aanpak

Volgens CD&V heeft de meerderheid het 
dossier voor een nieuw woonzorgcentrum 
compleet fout aangepakt. 

Eerst werd een ontwerper aangesteld. Die 
kon rustig zijn gangetje gaan en kwam met 
grootse plannen voor de dag. Pas achteraf 
kwam het prijskaartje op tafel en sijpelden de 
cruciale vragen door : weten wij wel wat de 
precieze behoeften zijn? Is er voor dit project 
wel een politieke meerderheid? En vooral : 
kunnen wij dit wel betalen? Pas nadien 
organiseerde het bestuur een onderzoek 
naar het aantal kamers dat nodig zou zijn. 
Een logische werkwijze zou net 
omgekeerd verlopen: eerst een 
behoeftenonderzoek, vervolgens de kans 
bieden aan kandidaten om hun ontwerp 
mét prijskaartje in te dienen en tenslotte 
daaruit de beste prijs/kwaliteit kiezen.

Eind december 2015 kwamen de eerste 
signalen van ongenoegen  en twijfels in de 
meerderheid aan de oppervlakte en besefte 
men dat de plannen op een doodlopend 
spoor zitten. De ontwerper rook onraad en 
koos de vlucht vooruit. Hij legde een 
factuur van 900.000 euro (als voorschot op 
de ontwerpkosten!) op tafel. Deze werd 
voorlopig, via een dading, ingekort tot 
500.000 euro. Dit prijskaartje is 
onontkoombaar. Naast de vele tiendui-
zenden euros die ondertussen voor advies- 
en advocaatkosten werden betaald.
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