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Ruimte trekt met lijsttrekkerstrio naar de kiezer
Toen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 de toenmalige
oppositiepartijen VU, SP en DPZ besloten om in kartelvorm naar de kiezer te trekken, werd met
overtuiging de kartelnaam Ruimte gekozen.
Nu meer dan 11 jaar later is deze naam actueler dan ooit. De ruimtelijke orde, of eerder
wanorde, in onze gemeente is alleen maar toegenomen. Meteen wordt dit een van de thema‟s
voor de verkiezingen van oktober 2012.
Op heden is Ruimte een samenwerking tussen de lokale afdelingen van sp.a en Groen! en een
grote groep onafhankelijke mensen. Zij hebben besloten om hun krachten verder te bundelen om
samen een geloofwaardig en ervaren alternatief te zijn voor de meerderheid van CD&V-VLD die al
30 jaar onze gemeente bestuurt. Het is vanuit dit samengaan dat besloten werd om de drie
personen die de lijst zullen trekken als trio naar voor te schuiven.
De eerste plaats wordt ingenomen door nieuwkomer Trudo Dejonghe (sp.a),
docent economie/sporteconomie aan Lessius (K.U.Leuven) in Antwerpen.
Gemeenteraadslid An Defloor (Groen!) neemt de
tweede plaats voor haar rekening. An zetelt 5 jaar in de
gemeenteraad.
Op de derde plaats staat
onafhankelijk gemeente- en
politieraadslid Wim Vanbiervliet,
advocaat-vennoot bij Frans Baert
& Vennoten in Gent en voor
Ruimte 11 jaar lid van de
gemeenteraad
>>>

Ruimte wil opnieuw uw stem
verdienen met een uitgebouwd
en weloverwogen programma!
Meer informatie over de kandidaten en het
programma zal u terugvinden in onze volgende
publicaties en op onze website
www.ruimtedepinte.be

Geert Depestele
onafhankelijk
gemeenteraadslid

Hilde Claeys
onafhankelijk
gemeenteraadslid

Katie Van Cauwenberge
(sp.a)
gemeenteraadslid

Colette Verslyppe
(Groen!)
OCMW-raadslid

Het verenigingsleven in De Pinte verdient beter
Vele verengingen draaien op vrijwilligers en halen hun inkomsten hoofdzakelijk uit de
activiteiten die zij organiseren waarbij drankverkoop uiteraard een belangrijke rol speelt.
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Met de geplande afbraak van het parochiaal
centrum verliest het gemeenschapsleven een
belangrijke ruimte. De bestaande gemeentelijke
infrastructuur is echter geen alternatief aangezien
enkel de cultuurzaal van het OCP voldoende groot
is om dergelijke activiteiten te plannen. Omdat nu
enkel de regelmatige gebruikers er een bar in
eigen beheer mogen openhouden, en dan nog
maar éénmaal per jaar, is deze zaal voor de
meeste verenigingen niet geschikt. Het is haast
onmogelijk om louter met toegangsprijzen de kas
te spijzen.

oplossingen. In afwachting van een mogelijke
uitbreiding van het zaalaanbod, kan in ieder geval
al beslist worden om de verplichte drankafname bij
de huidige concessionaris af te schaffen en iedere
vereniging minstens eenmaal de mogelijkheid te
geven een eigen bar open te houden. Geen enkele
contractuele bepaling houdt dit tegen.

Op de gemeenteraad van 21 december 2010 vroeg
raadslid Wim Vanbiervliet om concrete

Ruimte zal dit punt opnieuw op de agenda
plaatsen van de gemeenteraad.

Het zal er bovendien toe leiden dat de verengingen
meer eigen (culturele) activiteiten zullen durven
organiseren in de cultuurzaal van het OCP gezien
de zekerheid van de inkomsten uit de
drankverkoop.

Meer en betere voet- en fietspaden
Uit de bevraging die Ruimte hield onder de passanten tijdens de braderie is eens te meer
gebleken dat er dringend werk moet gemaakt worden van meer en betere voet- en
fietspaden.
Niet toevallig heeft Ruimte de voorbije jaren
tijdens de gemeenteraden meermaals opgeroepen
om werk te maken van een doordacht en veilig
voet- en fietspadenplan.
Zo vroeg raadslid Wim Vanbiervliet begin 2010
om dringende maatregelen in het stuk van de
Keistraat tussen de Rosdamstraat en het rondpunt
van de Baron de Gieylaan. Fietsers dienen daar de
zachte berm met kiezels op te zoeken om toch
enigszins te kunnen ontsnappen aan het verkeer.
In afwachting van een nieuw, van de weg
afgescheiden fietspad, dient de berm minstens
verhard te worden.

Ook de prangende situatie voor de fietsers in de
Baron de Gieylaan, komende van Gent richting het
centrum, werd aangeklaagd met de vraag
onmiddellijk contact op te nemen met de Stad
Gent en erop aan te dringen dat dit gevaarlijk
fietspad zou worden aangepakt. Nu moeten de
fietsers er wijken voor het verkeer dat daar aan
90km/u mag voorbij rijden. Een verlaging van de
snelheid is een eerste en vlugge maatregel die kan
genomen worden.
Het centrum moet veiliger!
Bij de heraanleg van de Baron de Gieylaan en de
Pintestraat koos de huidige meerheid voor een
zone 30 met gemengd verkeer waarbij de fietsers
en auto‟s samen de rijbaan delen.
Na geruime tijd blijkt dat deze situatie er vooral
toe leidt dat de fietsers het voetpad opzoeken en
ouders huiveren wanneer hun kinderen met de
fiets naar school of de winkel zouden moeten
gaan. Ruimte wil dat voetgangers en fietsers op
de eerste plaats komen. De aanleg van een goed
fietspad en het vrijhouden van het voetpad is
hierbij noodzakelijk.

Onderhoud
De bestaande voet- en fietspaden moeten goed
onderhouden worden. Zo werd recent het fietspad
in de Klossestraat aangepakt maar blijkbaar vond
men het niet nodig het stuk op de brug over de
spoorweg aan te pakken. Her en der zijn de
betonnen stroken evenwel gebarsten. De overgang
tussen de verschillende soorten van bestrating
maakt het evenmin aangenaam om rijden.
De fietspaden in de tunnel aan de Langevelddreef
zijn tevens aan een grondige onderhoudsbeurt toe.
In de wetenschap dat er sowieso bijkomend verkeer
zal komen door de nieuwe geplande verkaveling,

Fietspad brug Klossestraat
pleit Ruimte ervoor dat minstens zou gedacht
worden aan de aanleg van bredere fietspaden,
desgevallend een afgescheiden tweerichtingenfietspad.
De aangrenzende voetgangerstunnel verdient
eveneens een opknapbeurt.
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Erfgoed in De Pinte, een waar unicum
Als het op erfgoed aankomt, gaat het in onze gemeente een beetje zoals met sociale
woningen: we hebben er eigenlijk geen. Maar eigenlijk... hebben we er veel en staan ze
zelfs op een erfgoedlijst.
Maar... veel aandacht wordt er verder niet aan besteed. We kunnen het vergelijken met het tragische lot van onze museumstukken die jarenlang
ondergebracht werden in een openstaande gemeenteloods. Honderden oude gebruiksvoorwerpen - indertijd geschonken, anderen aangekocht zijn spijtig genoeg verloren gegaan of zomaar verdwenen. Ze waren nochtans zorgvuldig geïnventariseerd. Een schoolvoorbeeld van de desinteresse
van het bestuur voor het lokale erfgoed. Na jaren
aandringen door Ruimte werd uiteindelijk toch
een erfgoedraad opgericht maar dit feit op zich is
niet voldoende want het ontbreekt de meerderheid
momenteel aan een duidelijke visie.
Een erfgoedlijst is voor sommige gebouwen een
stap in de goede richting op weg naar bescherming. Want waar vroeger het uitzicht van een dorp
traag en natuurlijk evolueerde, krijgen we de laatste tientallen jaren een ongezonde wedloop naar
het maximaal benutten en het meest rendabel maken van alle mogelijke ruimtes. In snel tempo verliezen onze dorpen - samen met hun patrimonium
- hun ziel.

legen achter de tennisvelden en de nieuwe kinderopvang, nog helemaal intact gebleven.
De dienst Ruimte & Onroerend Erfgoed te Gent heeft
de hoeve samen met de op natuurlijke wijze verbonden gronden langs de spoorweg bij besluit van 20
december 2010 voorlopig beschermd. Ze leggen de
nadruk op de uitzonderlijke “ensemblewaarde” en de
“cultuurhistorische getuigenis en beleveniswaarde
van de site”. We kunnen dit met onze fractie alleen
maar beamen.
Ook hier volgde een openbaar onderzoek van 30 dagen waarbij na afloop géén bezwaren werden geformuleerd en het advies van de GECORO
(Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) was eveneens positief. En wat doet het college? Het stemde op 18 april 2011 in met de bescherming van de hoeve maar niet met de gronden achter
de Gemeentelijke Basisschool naar de Bommelstraat,
dit “omdat er hier nog mogelijkheden zijn, nl.
onder de vorm van een voorzieningencluster
met een woonfunctie” In de daaropvolgende gemeenteraad nam Ruimteraadslid Hilde Claeys dit

zwaar op de korrel. Deze unieke kans op een stukje
Maar een gemeente heeft niet altijd alles zelf in han- open ruimte en agrarisch erfgoed wordt door de
den. Tenzij vandaag, wanneer zich een opmerkelijk meerderheid simpelweg van tafel geveegd. Voor
Ruimte kunnen daar geen woningen komen. De bebeschermingsdossier aandient voor „Hof te Groene
staande houtkanten, knotwilgenrijen en weilanden
Walle‟ aan de Kunstschilders-weg. De hoeve gaat
minstens terug tot de 18-de eeuw waar we ze terug- worden duidelijk niet naar waarde geschat. Deze
open ruimte kan ondermeer deels ingericht worden
vinden op de historische Ferrariskaarten uit 1777.
als bijkomende speelweide voor de kinderen. BeDeze hoeve werd jarenlang door de broers en zus
Cnudde op een unieke en authentieke wijze gerund. nieuwd of minister Bourgeois zich zomaar bij het adDe site is, samen met de achterliggende gronden ge- vies van het college zal neerleggen
Hof te Groene Walle
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Verkaveling hoek Langevelddreef-Spoorweglaan-Berkenlaan:
het vervolg
Sinds de eerste officiële verkavelingsaanvraag in 2009 en 134 bezwaarschriften later, is
het een tijd stil geweest. Op een soort infovergadering na, georganiseerd door de
verkavelaar in een verwarmde tent met presentator Kurt Van Eeghem eind 2010.

Deze infovergadering startte hoopvol met de
woorden: “Het sneeuwt, kijk hoe prachtig het is
buiten, en ook wij beginnen hier met een wit
blad” maar ging al vlug over in verkooppraatjes.
Het talrijk opgekomen publiek merkte vlug dat de
zorgen van de buurt en haar omgeving niet aan
bod kwamen.

een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waardoor vandaag niemand kan zeggen of deze verkaveling effectief binnen de centrumbocht zal gelokaliseerd zijn.
Ook hier heeft de gemeente nog alles in eigen handen maar jammer genoeg talmt zij met de uitwerking van het RUP.

Het tweede verkavelingsplan werd op 14 juli 2011
ingediend bij de gemeente maar gelukkig hing de
aankondiging pas op 5 augustus uit. De buurtbewoners hadden exact 30 dagen, in volle vakantieperiode, de tijd om het dossier te gaan inkijken en mogelijke bezwaren te formuleren. “De verkavelaar zal
wel zijn redenen hebben gehad om dit gevoelige
dossier op dergelijk tijdstip in te dienen” was een
veelgehoorde kritische bedenking
Bij nazicht van het dossier bleek dat de site nog
steeds voorziet in 92 wooneenheden op een oppervlakte van 2,8 hectare of anders gezegd meer dan
30 wooneenheden per hectare. De woondichtheid in de nabije omgeving bedraagt gemiddeld 8
wooneenheden per hectare.

De verkeersafwikkeling is eveneens een heikel punt
en van een onafhankelijke verkeersstudie is geen
Een ander opmerkelijk punt is het niet schuwen van sprake. Volgens het huidig ontwerp kom je direct na
hoogbouwappartementen van drie tot vier verdiepin- het uitrijden van de tunnel richting Langevelddreef
gen langs de Spoorweglaan en Langevelddreef. De
op een rotonde. De wagens die rechts langs de tunverkavelaar verdedigt deze bouwwijze met het argu- nel de Langevelddreef willen oprijden, moeten op
ment dat het een geluidsbuffer voor de treinen zou dezelfde rijweg invoegen. Bovendien sluit men aan
zijn en de gronden een onderdeel van de centrumop de gevaarlijke fietspaden in de tunnel. Men crebocht zouden zijn.
ëert met andere woorden een gevaarlijke situatie die
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
in de nabije toekomst moeilijk zal kunnen veranderd
werd inderdaad gesteld dat een bepaalde zone bin- worden.
nen de gemeente in aanmerking komt voor woonRuimte dringt aan op een aanvaardbaar aantal woverdichting. De as gevormd door het Kerkplein, de
ningen, met voldoende aandacht voor groen en puBaron de Gieylaan, de Groenstraat, de Pintestraat en blieke ruimte, samen met een weloverwogen, verde Stationsstraat is volgens het GRS de plaats bij uit- keersveilige aanpak van dit belangrijke knooppunt.
stek voor een multifunctionele strip waar wonen,
Het is aan de gemeente om de 286 bezwaarschriften
handel en diensten naast elkaar en door elkaar kun- zorgvuldig te lezen en in het belang van de benen bestaan. Het GRS voorziet een woningdichtheid volking de aanvraag zoals ze nu voorligt af te wijvan 20 wo/ha in dit gebied, in het GRS de centrum- zen en dringend werk te maken van de goedkeuring
bocht genoemd. De afbakening van de centrumvan het RUP-centrumbocht.
bocht (zie figuur) moet nog vastgelegd worden in
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Inspraak is maar al te vaak een hol begrip!
Het raadslid is niet de hoeksteen, maar het brokstuk van de democratie. Deze zinsnede

komt uit het doctoraatsonderzoek van Tom Verhelst die raadsleden uit 180 geselecteerde
gemeenten heeft aangeschreven, waaronder De Pinte. Hij polste naar de visie, de rol en
het gedrag van de gemeenteraadsleden.

Het resultaat is opvallend. Ondanks het feit dat
een raadslid de vertegenwoordiger zou moeten zijn
van de bevolking, het beleid zou moeten bepalen
en controleren, gaapt er een grote kloof tussen deze visie en het feitelijk gedrag.

voor de omwonenden. Helaas vallen die meestal
na de beslissing door de gemeenteraad, zodat ook
u desgevallend enkel kan morren. Ruimte heeft
haar kritiek daaromtrent al enkele keren op de gemeenteraad geventileerd.

Wat betreft de raadsleden van de meerderheidspartijen, voelen velen door partijtucht en druk van
het college zich machteloos en gefrustreerd. Oppositieraadsleden (waartoe Ruimte behoort) kunnen
al helemaal geen deel uitmaken van het beleid.
Hun rol beperkt zich volgens de doctorandus in de
praktijk tot morren en controleren.

In het kader van ieder openbaar onderzoek kan u de
documenten op de dienst stedenbouw gaan inkijken.
Indien gewenst kan bezwaar ingediend worden binnen 30 dagen.

Nochtans zegt het gemeentedecreet dat de raad
moet domineren. Ondanks de wettelijke bepaalde
rol van het raadslid, ligt in praktijk de macht bij de
meerderheidspartijen, vnl. het college.
De informele besluitvormingscultuur heeft nog
steeds een overweldigend effect. Verhelst spreekt
zelfs van een democratisch deficit en besluit dat
het niet goed gesteld is met de rol van het raadslid.
Ook in De Pinte, waar Ruimte 5 van de 21 zetels
bezet en ongeveer een kwart van de bevolking
vertegenwoordigt, moeten we vaststellen dat we
het als oppositiepartij soms moeilijk hebben.
Op zich evenwel logisch gezien het spel van meerderheid en oppositie, doch het valt te betreuren
dat het als raadslid van de oppositie vaak hard
vechten is om een punt erdoor te krijgen waarbij
sommige punten dan nog door de meerderheid
“overgenomen” worden in een licht gewijzigde
vorm om als punt van de meerderheid te dienen.
Ruimte zal maar echt kunnen wegen op het beleid wanneer wij mits uw steun na de volgende
verkiezingen deel uitmaken van de meerderheid.
En u, inwoner van De Pinte, heeft u
inspraak ?
Op voorstel van raadslid Wim Vanbiervliet werd
in de vorige legislatuur een vragenhalfuurtje goedgekeurd waarbij inwoners voor de aanvang van de
gemeenteraad een vraag kunnen stellen. Het reglement is evenwel nergens terug te vinden op de
gemeentelijke website.
Soms organiseert de gemeente bij het op til zijn
van grote infrastructuurwerken infovergaderingen
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Jammer genoeg stellen we vast dat bezwaar indienen niet zo eenvoudig is, zeker niet wanneer sommigen binnen de administratie er alles aan doen om u
een „niet-welkom-gevoel‟ te geven. Het verhoogt de
drempel.
Alle gemeentelijke diensten moeten toegankelijk zijn,
klaar staan met informatie en vooral u met een glimlach bedienen.
Bezwaarschriften zelf dienen alle individueel bekeken
en beantwoord te worden en niet herleid te worden
tot een noodzakelijk kwaad waarbij de argumenten
veelal als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Een andere vorm van inspraak verloopt via de adviesraden. Zij zijn er niet enkel om advies te geven
wanneer ze daarom gevraagd worden, maar ook om
uit zichzelf adviezen te formuleren.
Al te vaak stellen we vast dat bij netelige dossiers de
adviesraden niet of nauwelijks worden gekend. Ook
hierover heeft Ruimte zich reeds meerdere malen
beklaagd in de gemeenteraad.
Tot slot kan je als inwoner ook met een petitie van
deur tot deur gaan of een buurtcomité oprichten. De
laatste tijd werden verschillende dergelijke initiatieven genomen. Ze gaan over verkeersveiligheid, gebrek aan groen, toename van appartementsgebouwen, hoge woondichtheid, ...
Alle zijn zij het signaal dat de inwoners zich niet betrokken noch gehoord voelen.
Het opwaarderen van de rol en de functie van de gemeenteraad en het verhogen van inspraak en participatie van de bevolking zijn thema‟s waar Ruimte
steeds voortrekker in geweest is en blijvend zal op
hameren.

RUIMTE kort
Openstellen en herinrichten
gemeenteplein
Reeds begin 2010 pleitte Ruimte voor het opstellen
van een globaal beleidsplan om de parkeerdruk in
het centrum van De Pinte te verlagen. Mede op
vraag van middenstanders en bezorgde (groot)
ouders stelde Ruimte op de gemeenteraad meermaals tevergeefs voor om bij het begin en einde
van de lessen en bij speciale evenementen het
gemeenteplein open te stellen voor auto‟s.

Bij de heraanleg van de Baron de Gieylaan, kregen
we een open plein in betonsteen. Nu is het al te
vaak een kale open grijze zone, afgezoomd met
paaltjes. Ruimte wil dat het plein meer wordt gebruikt. Het openstellen van het plein op drukke
momenten maakt dat het plein meerdere functies
krijgt. Dit kan perfect door een uitschuifbare paal
te voorzien die op vastgestelde uren automatisch
of middels handbediening toegang verschaft tot
het plein. Daarnaast wordt het plein best wat aangekleed met meer groen. Grasdallen nemen het
grauwe karakter weg, geven de mogelijkheid om
tenten en andere constructies tijdelijk te verankeren, en zijn toch voldoende stevig om het tijdelijk
parkeren mogelijk te maken.

Woonuitbreiding
Gemeenten rond Gent zijn erg in trek om te gaan
wonen. Een reden temeer om hier eens ernstig na
te denken. Ruimte vroeg nu bijna vier jaar geleden
om een gemeentelijk reglement voor appartementen. Ondanks herhaaldelijke beloften blijft het
wachten, met als gevolg dat verkavelaars nog
steeds projecten indienen voor woningen buiten
het centrum met vier bouwlagen. Voor Ruimte zijn
groene corridors, speelruimten en brede, veilige
toegangswegen essentieel voor het verhinderen
van het dichtslibben van de gemeente zodat wij
ook in de toekomst onze kinderen nog met de fiets
naar school durven sturen. Economische, ecologische en maatschappelijke belangen kunnen volgens ons beter samen de leefbaarheid, eigenheid
en respect voor de inwoners van onze gemeente

voor de komende generaties garanderen. Daarom
ziet Ruimte de zaken soms anders dan verkavelaars. Goed bestuur is volgens ons namelijk een
duidelijk signaal geven dat woonuitbreidingsgebieden op een kwalitatieve wijze ingevuld moeten
worden in het ander geval zal bij de inwoners het
gevoel overheersen dat projectontwikkelaars vrij
spel krijgen in onze gemeente.

Groene ruimtes
Onze gemeente is een residentiële gemeente. Indien men het groene karakter ervan wil behouden,
zo mogelijks zelf uitbreiden dient men dringend
werk te maken van een “Groenplan”. Ondanks
herhaald aandringen van raadslid An Defloor blijft
men het groenbeleid echter stiefmoederlijk behandelen. Op het beloofde geboortebos is het overigens ook nog steeds wachten. Het college van
burgemeester en schepenen heeft nog steeds niet
de reflex om de gekapte bomen of het gesneuveld
groen bij geplande openbare werken automatisch
te vervangen, laat staan om op eigen initiatief
bomen aan te planten. Dit is echter de enige manier om het openbaar groen te behouden. Bij het
opstellen van plannen dient gekeken te worden om
het bestaande groen maximaal te bewaren. Behoud is immers beter en goedkoper dan rooien en
aanplanten.

Groenten,- Fruit- en Tuinafval
Van bij invoering van de afzonderlijke GFTophaling (maart 2011) wordt de restafvalzak
slechts om de veertien dagen opgehaald. Een half
jaar later dringt een eerste grondige evaluatie zich
op. Niet alle organisch materiaal mag in de GFTcontainer. In de warme zomermaanden - deze
zomer viel dan nog mee - verspreidt de restafvalzak vrij snel onaangename geuren. Niet iedereen
heeft de mogelijkheid om de zak in de buitenlucht
achter in de tuin te plaatsen. Extra ophalingen
gedurende de zomermaanden, of de mogelijkheid om een
restafvalzak naar het
containerpark te
brengen kunnen een
oplossing bieden.
Voor de GFTcontainer kan gekeken worden om composteerbare GFTzakken aan te bieden.
Ze houden de container proper, verspreiden minder geur en
zorgen ervoor dat je makkelijk je GFT-afval kan
wegbrengen naar je container.
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7de RUIMTEQUIZ
Vrijdag 25 november 2011 om 20.00 uur
Gemeenschapsschool Kleine Prins
Ploegen van 4 personen
Inschrijving 20 euro aan kassa
Inschrijven vòòr 23 november 2011 via mail :
trudo.dejonghe@telenet.be

Wil u meer informatie over de werking van Ruimte, hebt u interesse om
mee te werken aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 of hebt u ideeën of voorstellen, neem dan contact op met Ruimte via onze website www.ruimtedepinte.be of stuur
een mail naar info@ruimtedepinte.be.

De braderie:
1 ) Een leefbaar De Pinte
2 ) Het behoud van het
groene karakter
3 ) Meer en betere voet- en
fietspaden

Op de voorbije braderie heeft Ruimte een enquête gehouden onder de voorbijgangers
waarbij de vraag werd gesteld welke thema’s zij belangrijk vinden. Een leefbaar De Pinte,
het behoud van het groene karakter en meer en betere voet- en fietspaden kregen de
meeste weerklank. Deze resultaten verwonderen ons niet, meer nog, ze sterken ons in
onze overtuiging dat het huidig beleid meer aandacht dient te geven aan deze thema’s. In
ons volgend blaadje zullen we uitgebreid terugkomen op deze resultaten. In dit nummer
vindt u al een voorsmaakje.
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VU: Wim Vanbiervliet | Klossestraat 31 | 9840 De Pinte

