DE PINTE-ZEVERGEM
IN VOLLE ONTWIKKELING
De afgelopen decennia ontwikkelde De PinteZevergem zich tot een mooie residentiële gemeente waar het goed wonen is, met veel
groen en ontspanningsmogelijkheden.
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CD&V IN DE GEMEENTERAAD
Ondanks een sterke score belandde
CD&V eind 2012 - door een coalitie van
kleinere partijen - in de oppositie. Onze
ploeg liet de moed niet zakken en heeft
de afgelopen zes jaar op een kritische
maar constructieve manier oppositie gevoerd.
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Met onze actie ‘Jij maakt #9840’ gaven we eind vorig jaar de aanzet voor een grote
bevraging bij onze inwoners. Via onze toekomstateliers en huis-aan-huisbezoeken
kwamen we te weten wat er leeft in onze gemeente.
Grote en kleine vragen en opmerkingen kwamen naar boven:
• “Hoe zit het nu eigenlijk met het nieuwe woonzorgcentrum?”
• “Waarom werden de voorbije jaren amper voet- en fietspaden vernieuwd?”
• “Kunnen jullie iets doen aan de netheid van het kerkhof?”
• “Waarom geen busverbinding tussen Zevergem en De Pinte?”
• “Er is een hele grote administratieve last als je iets wil organiseren.”
• ....
Met de input die we ontvingen gingen we aan de slag om ons programma uit te werken. De komende weken presenteren we u graag onze plannen voor de volgende zes
jaar.

VLD
4
Ruimte
5

56
We steunden wat goed was, waren scherp
over wat beter kon en kaartten aan wat
Gemeenteraden
niet door de beugel kon. Bovendien lanceerden we als oppositiepartij 44 extra
beleidsvoorstellen en stelden we meer
dan 180 mondelinge vragen! Een over181
44
zicht is terug te vinden op onze website
depinte.cdenv.be.
Mondelinge vragen
Beleidsvoorstellen
Een overzicht van de verkiezingsuitslag en de behaalde voorkeurstemmen per kandidaat
kan u terugvinden op www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2012

In deze folder geven we u alvast een overzicht van enkele opmerkelijke cijfers die ons
zijn opgevallen en enkele quotes die we neerpenden tijdens onze toekomstateliers.
Het geeft een goed beeld van hoe we de afgelopen zes jaar oppositie hebben gevoerd: kritisch en constructief, steeds met de vaste overtuiging dat het veel beter
kan!

Voorstelling programma

30 september 2018 - 11u30
OCP De Pinte

Van harte welkom!
De bronnen van de informatie die we gebruikten in deze folder zijn te raadplegen op onze website depinte.cdenv.be

Verkiezingsdrukwerk - V.U. Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 9840 De Pinte
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Een aandachtspunt is ongetwijfeld de
zorg voor de sterk groeiende groep
senioren. Tegen 2024 zal een kwart van
80 bevolking ouder zijn dan 65.
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Zes jaar beleid
tegen het licht

UITVOEREN VAN WAT AL BESLIST WAS
“De huidige meerderheid gaat lopen met jullie beslissingen.”
Een opmerking die we de voorbije jaren vaak hoorden. En inderdaad, de afgelopen 6 jaar
werden verschillende projecten uitgevoerd die onder het vorige bestuur (toen met CD&V
aan de leiding) beslist werden en zelfs reeds in een vergevorderd stadium zaten. Denk maar
aan Sportpark Moerkensheide, de nieuwe bibliotheek of de heraanleg van verschillende
straten.

MOERKENSHEIDE
Beslist: 5/3/2012 - Opening: 27/6/2014

BIBLIOTHEEK

Beslist: 4/4/2011 - Opening: 7/6/2014

DE PINTE VERSTIKT?!
Zes jaar geleden was er een behoorlijk georkestreerde
golf van protest tegen het vorige bestuur. Men vond dat
door de toename van het aantal appartementen onze gemeente stilaan verstikte.
De cijfers van vandaag tonen echter precies het omgekeerde. Nooit eerder leverde een bestuur meer vergunningen af voor nieuwe wooneenheden dan het huidige
bestuur. Vooral het hoge aantal extra vergunde wooneenheden in appartementsgebouwen valt hierbij op.

MIDDENSTAND
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De middenstand doet ons dorp bruisen.
Maar ze heeft het niet gemakkelijk. Sinds
2012 zijn er al heel wat winkels verdwenen.
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Aantal vergunde nieuwe wooneenheden
Aantal vergunde wooneenheden in
meergezinswoningen

VEILIG NAAR SCHOOL
30
Sportpark Moerkensheide heeft zonder
meer een nieuwe dynamiek gegeven aan
onze voetbal- en atletiekclubs. Toonaangevend voor sportinfrastructuur in onze
regio!

KINDEROPVANG
Beslist: 10/1/2011 - Opening: 1/9/2012

Dat de nieuwe bibliotheek goed in de
smaak valt, is af te leiden uit het aantal extra ontleners. Tussen 2013 en 2015 steeg
het aantal ontleners met maar liefst 20%.

MOBILITEIT
De plannen voor de heraanleg van verschillende straten (o.a. Breughellaan,
Bommelstraat en Oude Gentweg) lagen
bij het begin van de legislatuur grotendeels klaar voor uitvoering en werden ondertussen gerealiseerd.

Huis van het Kind ’t Bommeltje vierde vorig jaar al zijn vijfde verjaardag. De buitenschoolse kinderopvang kent een verpletterend succes.

“De communicatie rond de werkzaamheden liep bij openbare werken dikwijls
in het honderd. Dit kan echt wel beter.”
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Overlevingskans ﬁetser bij aanrijding

%

Controles in de Baron de Gieylaan wijzen vaak op
overdreven snelheden in de buurt van de school.
Tijdens één controle werd zelfs een snelheid van
96km/u gemeten, en dat in een zone 30!
Verkeersveiligheid dwing je niet af met eenzijdige
maatregelen. Er is een gezonde mix van maatregelen nodig, die rekening houdt met de noden van alle
groepen van weggebruikers.

“De veiligheid op weg naar school moet beter. Onder andere het stuk
Bommelstraat tussen spoorweg en Pintestraat, de Anthierenslaan en
het Dorp van Zevergem moeten dringend aangepakt worden.”

>> 5 KM

>> 5 JAAR

Er werd de afgelopen jaren 5 kilometer ﬁetspad gerealiseerd. Het ging
echter voornamelijk over de uitvoering
van wat reeds door het vorige bestuur
(met CD&V) was aanvaard en beslist. Ondertussen werd geen enkel nieuw dossier
voor bijkomende ﬁetspaden in de steigers
gezet door het huidige bestuur.

“Er moet dringend een nieuw mobiliteitsplan komen”. Woorden in 2013 van de
toenmalige schepen van mobiliteit. Het
duurde uiteindelijk vijf jaar alvorens er een
plan werd afgeleverd. Een mobiliteitsplan
waarover zelfs de meerderheid het niet
eens raakte, want één partij steunde het
plan niet!
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minder winkels
sinds 2012

“We missen ondersteuning en visie
van het gemeentebestuur om haar
middenstand in de kijker te zetten”

7 SCHEPENCOLLEGES
Gedurende deze legislatuur kende het college 7 verschillende samenstellingen! Deze
constante wissels zorgden voor te weinig
daadkracht en continuïteit in het beleid,
waardoor vele dossiers dikwijls lang bleven
liggen.

NETHEID

659.139,03€
IN HET WATER?
Ons woonzorgcentrum moet dringend
vernieuwd worden. Maar door onenigheid
binnen de meerderheid en een gebrekkig
leiderschap belandden de plannen deﬁnitief in de koelkast. Om onder het contract
met de architect weg te kunnen betaalde
de gemeente meer dan 650.000€ schadevergoeding, en dit voor plannen waar nog
amper iets mee kan gebeuren.

WAT HADDEN WE MET DIE
659.139,03€ KUNNEN DOEN?
>> 2,5 jaar gratis vuilniszakken voor iedereen
>> 5 km ﬁetspad aanleggen of vernieuwen
>> 78 jaar lang bloemenmanden ophangen in
onze dorpskernen tijdens de zomermaanden
>> 5 jaar gratis gemeentelijke sportkampen
>> En nog veel meer...

1.396.420€
VLAAMSE MIDDELEN VOOR PINTSE SCHOLEN

Ondanks de inspanningen van inwoners,
jeugdverenigingen & gemeentediensten,
blijft de netheid langs onze straten en aan
het kerkhof een blijvend aandachtspunt.
Ook de kleine dingen van elke dag goed
doen, is een taak van de gemeente!

Vlaams minister Hilde Crevits investeerde
volop in het Pintse onderwijs. Bijna 1,4 miljoen Vlaamse subsidies werden sinds 2014
toegekend ter ondersteuning van bouwwerken aan de VBS De Pinte en de VBS
Zevergem.

