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Wist u dat de gemiddelde leeftijd van de leden van het college van burgemeester en schepenen 60 jaar bedraagt en alle
leden ouder zijn dan 52 jaar?
Ruimte vindt dat er in het
nieuwe college naast een vernieuwing ook plaats moet zijn
voor jonge krachten. Daarom
krijgen jongeren op de lijst
Ruimte niet alleen een prominente plaats, samen vormen
zij meer dan een derde van
onze kandidaten. Simon, Jordy
en Katinka gaan vol enthousiasme voor Ruimte.
De komende maanden zullen
wij al onze kandidaten uitgebreid aan u voorstellen. Samen
met enkele gekende gezichten
van Ruimte poseren zij hier
naast het nieuwe natuurkunstwerk in het park Viteux.

Simon Suys | Wim Vanbiervliet | Geert Depestele | Lut Vermeyen
Trudo Dejonghe
Jordi Bracke| An Defloor | Hilde Claeys | Katinka Neyt | Colette Verslyppe
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Op voorstel van Ruimte werden de oude bomen, die door
de heraanleg van het park
sneuvelden, omgevormd tot
echte kunstwerken. Wie de gehele geschiedenis achter deze
bosgeest wil kennen, kan terecht op
www.ruimtedepinte.be.

Geen intensieve veeteelt aan
de Polderdreef!
Recent werd zowel een milieu- als een bouwaanvraag ingediend voor
een intensieve rundveehouderij die, op grond toebehorend aan het
OCMW tussen de Polderdreef en de Hugo Verriestlaan zou komen. Het
gaat om een herlokalisatie van de huidige boerderij op het einde van
de Kasteellaan. De aanvraag omvat een woonhuis, een winkelruimte,
stallen voor 144 runderen, een loods, parking voor 22 voertuigen, een
opslagplaats voor mest, enz.
Ruimte vindt dat
een bedrijf van dergelijke omvang niet
kan worden ingeplant naast een
dichte woonzone.
De vrees van de
omwonenden voor
geurhinder, lawaaioverlast, vliegen en
andere insecten is
terecht. De bijkomende verkeersdruk
door aan- en afvoer
van goederen, de
toestroom van klanten (men wil er ook
eigen goederen verkopen) en het daarbij horend kruisen
van het fietspad
vormen een te zware belasting voor de Polderdreef en omgeving.

Enkele weken terug zijn de werken aan de Polderdreef begonnen. Onvermijdelijk zorgen zij
voor hinder en wegomleidingen.
Ruimte betreurt de ondoordachte wegomleidingen. Het verkeer
wordt nu omgeleid via de Baron
de Gieylaan die bij het begin en
het einde van de schooldag al
druk genoeg is. De zachte weggebruikers worden nog meer
weggedrukt en er gaat geen dag
voorbij zonder files. Een omleiding voor het doorgaand verkeer
op weg van en naar de E17 via
de Pintestraat-Nieuwstraat zal
een deel van de verkeersdrukte
wegnemen. Ruimte roept het
gemeentebestuur op om de omleidingen aan te passen.
Publieke pleinen

Een constructie van dergelijke omvang betekent niet alleen een enorme aantasting van het woon- en leefklimaat van de omwonenden,
maar getuigt ook niet van een goede ruimtelijke ordening. Immers,
het laatste stukje open landbouwgebied tussen de woonzone en het
toekomstige Parkbos gaat hiermee verloren. Natuurlijk heeft Ruimte
ook oog voor de toekomst van de betrokken landbouwer, maar er
horen betere en leefbaarder alternatieven gezocht te worden.
Raadslid An Defloor heeft hierover al verschillende malen de bevoegde schepenen geïnterpelleerd tijdens de gemeenteraad. Raadslid Wim
Vanbiervliet wees ook op de mogelijke kost voor het OCMW als deze
als verpachter de pachter de toelating zou geven om te bouwen. Op
het einde van de pacht dient de verpachter immers de pachter te vergoeden voor de gebouwen die werden opgetrokken indien gebouwd
werd met toestemming van de verpachter.
Ondertussen kende de provincie een milieuvergunning toe (waartegen
de omwonenden in beroep gingen) en weigerde het gemeentebestuur, na politieke druk van Ruimte, de bouwvergunning. In de wandelgangen wordt echter gefluisterd dat dit laatste slechts een
manoeuvre is om de toekenning van een vergunning uit te stellen tot
na de gemeenteraadsverkiezingen mits een paar kleine aanpassingen
(iets minder dieren, een paar tientallen meter verder van de bebouwing, …). Dit dossier is echter te belangrijk voor politieke spelletjes en
we hopen dat de andere partijen een even duidelijk standpunt durven
innemen als Ruimte.
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Ruimte heeft meermaals het
troosteloze uitzicht van het plein
voor het gemeentehuis aangeklaagd. Ook het Europaplein kan
een opwaardering gebruiken.
Deze pleinen verdienen een
functionele herinrichting met
meer groen en behoud van de
parkeerplaatsen.
Verzinkbare
paaltjes moeten het mogelijk
maken om het gemeenteplein op
bepaalde tijdstippen helemaal
open te stellen.
Snoeibeurten in De
Pinte: mag het iets
minder aub ?
Bomen bestaan uit een stam,
vele takken en bladeren. Of is
het meer stam dan takken ?

Dergelijke hardhandige snoeibeurten dragen niet bij tot een
mooie, volwaardige boom, en tot
de groene gemeente, die we
toch pretenderen te zijn ?

Cafetaria OCP, wie wil achter de toog staan?

Op de gemeenteraad van 7 mei 2012 werd beslist
de zoektocht te starten naar een nieuwe uitbater
voor de cafetaria van het OCP en er werd een gewijzigde concessieovereenkomst voorgelegd .
Ruimte heeft zich tijdens deze stemming onthouden, niet omdat wij tegen een nieuwe uitbating zijn,
maar wel omdat de wijzigingen van de meerderheid
naar ons oordeel de vastgestelde problemen niet
allemaal wegnamen. Zo blijft het belangrijkste criterium (50%) om de uitbating toegewezen te krijgen
nog steeds het bedrag dat door de diverse kandidaten wordt ingestoken als maandelijkse huurprijs.
De gemeente hoeft voor Ruimte niet te verdienen
aan de cafetaria. Belangrijker is de dienstverlening

aan de sporters en de verenigingen. De beschikbaarheid van de uitbater, de gegarandeerde openingstijden, ook voor de individuele sporters, en de
mogelijkheid voor zij die de cultuurzaal huren om
zelf drank in te slaan bij een drankuitzetter naar
keuze, zouden moeten doorslaggevend zijn.
Tot slot betreurt Ruimte dat de verschillende adviesraden zich op voorhand niet hebben mogen uitspreken over de aangepaste overeenkomst. In deze
raden is het gros van de verenigingen en gebruikers
vertegenwoordigd. Het was meer dan nuttig geweest ook hun mening te kennen. Inspraak blijft
nog steeds een moeilijk begrip voor de huidige
meerderheid.

Sociaal wonen in De Pinte
Onze gemeente scoort goed in diverse lijstjes. Jammer genoeg staat onze gemeente ook op kop wat
betreft het gebrek aan sociale woningen. De Pinte
telt op dit ogenblik slechts twee sociale woningen.
Ver beneden het aantal dat opgelegd wordt door de
hogere overheid, maar ook ver beneden de lokale
behoefte.
Het sociaal objectief
De voorbije twee legislaturen heeft Ruimte dit tekort aan sociale woningen meermaals aangeklaagd.
In 2009 keurde het Vlaams parlement het Grond- en
Pandendecreet goed waarbij voor iedere gemeente
in een sociaal objectief werd voorzien en een minimaal aantal te realiseren sociale woningen oplegt.
Op basis van dit decreet is De Pinte verplicht om uiterlijk tegen 2020 66 sociale huurwoningen, 32 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels te realiseren.
Omwille van de achterstand in onze gemeente dienen als inhaalbeweging bijkomend 33 extra sociale
huurwoningen gerealiseerd te worden tegen 2025.
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
werd onder meer na druk van Ruimte bepaald dat
bij iedere nieuwe verkaveling moet voorzien worden
in 15 % sociale woningen. Op deze manier kan een
deel van het sociaal objectief gerealiseerd worden.

Deze maatregel is echter niet voldoende om het opgelegde aantal woningen te behalen.
Community Land Trust
Voornamelijk bij de realisatie van de sociale koopwoningen en de sociale kavels dient een doordacht
beleid gevoerd te worden. Ruimte is geen voorstander om zomaar gemeentelijke bouwgronden tegen sociale tarieven ter beschikking te stellen gezien
deze financiële inspanning slechts een eenmalig effect heeft en ervoor zorgt dat deze gronden en woningen na verloop van tijd hun sociaal karakter verliezen. Kijk maar naar de talrijke sociale woningen
die in de jaren 1960 en 1970 gerealiseerd werden in
de straten achter de post en nu alle verkocht worden aan gangbare Pintse tarieven.
Bovendien is het aantal bouwgronden in gemeentelijke handen schaars en dient de site aan de Jeugdwegel maximaal gevrijwaard te worden.
Omdat Ruimte deze gemeentelijke gronden niet
wenst van de hand te doen, kiezen wij resoluut voor
de oprichting van een Community Land Trust (CLT).
Daartoe richt de gemeente een vzw op die de grond
ter beschikking stelt van mensen met een laag inkomen waarop zij een eigen woning kunnen optrekken. De grond blijft steeds eigendom van de vzw,
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enkel de woning wordt eigendom van de betrokkenen.
Wanneer de woningeigenaars de woning willen verkopen, koopt het CLT de woning. Het door de eigenaars geïnvesteerde bedrag wordt verhoogd met
een deel van de gerealiseerde meerwaarde en
wordt als koopsom betaald. Het CLT kan de woning
vervolgens opnieuw tegen een sociaal tarief verkopen aan nieuwe mensen waardoor het sociaal karakter van deze woningen behouden blijft en de ge-

meente, via de vzw toch eigenaar blijft van de
gronden.
Wonen in eigen regio
Tot slot wil Ruimte dat de sociale huur- en koopwoningen bij voorrang worden toegewezen aan
mensen die een duidelijke band met onze gemeente
kunnen aantonen. Daarom dient bij voorrang werk
gemaakt te worden van een gemeentelijk reglement
dat deze voorwaarden vastlegt.

Het station en zijn goede verbindingen waren destijds en vandaag nog steeds, een van de redenen
waarom men van over gans Vlaanderen in De Pinte komt wonen.
Wist u dat de
eerste trein halt
hield in het station van De Pinte
in 1857? Op
weekdagen nemen hier gemiddeld 1400 reizigers de trein!
Al deze personen moeten zich natuurlijk van en
naar het station verplaatsen en dit leidt maar al te
vaak tot parkeerproblemen en onveilige verkeerssituaties. Op de gemeenteraad van 2 april 2012
werd een overeenkomst met Stad Gent goedgekeurd waardoor op korte termijn 80 bijkomende
parkeerplaatsen zullen gecreëerd worden op het
terrein van de Gentse plantsoendienst aan de
Anthierenslaan.

dit komt van Dirk Dejonghe, een foto die hij zelf nam in 1977
Ik vraag hem of we het mogen gebruiken ?
Het moet wat bijgeknipt worden, komt van een dia
groetjes,
Hilde

Hilde Claeys
Henk De Graeve
info@dgcinterieur.be
www.dgcinterieur.be

Ruimte ondersteunt deze beslissing maar wil dat
de gemeente bij de NMBS en de Vlaamse overheid
aanklopt om de aanleg van deze parking mee te financieren. De gemeente De Pinte moet hier niet
alleen voor instaan gezien het station duidelijk een
bovengemeentelijke functie heeft.
Ruimte blijft
ijveren voor de
veiligheid van de
vele voetgangers
en fietsers, zowel
treinreizigers als
passanten op weg
van en naar het
station.
Het voorzien van bijkomende afscheidszones, waar
mensen veilig kunnen opgehaald en afgezet worden, de aanleg van een fiets- en voetpad in de Anthierenslaan, het verlagen van de boordstenen ter
hoogte van de fietsenstallingen, het weren en
desnoods beboeten van de pendelwagens in de
aanpalende woonstraten, zijn maar enkele maatregelen die de situatie veiliger kunnen maken.

zondag 10 juni 2012
vanaf 11:30 | De Veldblomme | Veldstraat 50 | Zevergem

(De Pinte)

aan het buffet: taart + koffie € 3,00
gratis aperitief
€ 15 | volwassenen - € 8 | kinderen (6-11 j)
Kaarten te bekomen bij bestuur van Ruimte.
Of reservatie: info@ruimtedepinte.be.
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VU: Wim Vanbiervliet | Klossestraat 31 | 9840 De Pinte
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