
Beste	  inwoners	  van	  De	  Pinte	  en	  Zevergem,	  
	  
Met	  zijn	  allen	  wensen	  we	  jullie	  een	  warm,	  gezond	  en	  gelukkig	  nieuwjaar.	  
	  
De	  onheilspellende,	  aangekondigde	  ondergang	  van	  de	  wereld	  eind	  2012…	  bleef	  uit.	  
	  
In	  heel	  Vlaanderen	  traden	  op	  1	  januari	  nieuwe	  besturen	  aan,	  in	  8	  op	  de	  10	  gemeenten	  werden	  
nieuwe	  meerderheden	  gevormd.	  Zo	  ook	  in	  De	  Pinte.	  	  
	  
Ik	  weet	  het,	  het	  wordt	  even	  wennen.	  	  
	  
Een	  nieuwe	  ploeg,	  een	  vrouw	  als	  burgemeester.	  
	  
Het	  is	  evenwel	  niet	  de	  eerste	  keer	  dat	  hier	  een	  vrouwelijke	  burgemeester	  voor	  u	  staat.	  Tussen	  
1976	  en	  1982	  stond	  Hilde	  Ceyssens,	  van	  de	  toenmalige	  lijst	  DPZ	  als	  burgemeester	  aan	  het	  roer	  
van	  de	  gemeente,	  samen	  met	  eerste	  schepen	  Frans	  Mathys	  zaliger.	  Het	  doet	  mij	  enorm	  veel	  
plezier	  dat	  oud	  burgemeester	  Ceyssens	  vandaag	  onder	  ons	  is.	  Ik	  dank	  haar	  voor	  deze	  bijzondere	  
blijk	  van	  aanmoediging.	  
	  
Vandaag	  staat	  voor	  u	  staat	  een	  jonge,	  gemotiveerde	  ploeg	  	  mannen	  en	  vrouwen,	  die	  er	  op	  
gebrand	  zijn	  het	  leven	  in	  Zevergem	  en	  De	  Pinte	  de	  komende	  zes	  jaar	  mee	  te	  besturen.	  
	  
Maar	  wie	  staat	  hier	  voor	  u,	  en	  wat	  zijn	  onze	  bevoegdheden	  ?	  
	  
Ikzelf	  	  
sta	  in	  voor	  Algemene	  coördinatie,	  Bevolking,	  Burgerlijke	  stand,	  Dorps-‐	  en	  wijkversterking,	  
Erediensten	  en	  Politie.	  
	  
Ferry	  Comhair	  
1ste	  schepen:	  Cultuur	  en	  Erfgoed,	  Verkeersveiligheid	  en	  Mobiliteit,	  Intercommunales,	  Informatie	  
en	  Communicatie.	  
	  
Mark	  Van	  Neste	  
Openbare	  werken,	  Financiën,	  Lokale	  Economie	  en	  Middenstand	  en	  Beheer	  van	  gemeentelijk	  
patrimonium.	  
	  
Trudo	  Dejonghe	  
Sport,	  Stedenbouw,	  Landbouw	  en	  Ruimtelijke	  Ordening	  
	  
Benedikte	  Demunck	  
Onderwijs,	  Personeel,	  Gelijke	  kansen-‐	  en	  Gezinsbeleid,	  inclusief	  buitenschoolse	  kinderopvang.	  
	  
Wim	  Vanbiervliet	  en	  Annemie	  Nijs	  
doen	  elk	  een	  half	  mandaat	  en	  staan	  in	  voor	  Duurzaamheid,	  Leefmilieu,	  en	  Ontwikkelings-‐
samenwerking.	  Wim	  Vanbiervliet	  doet	  de	  eerste	  3	  jaar	  ook	  Jeugd	  en	  Juridische	  zaken,	  dat	  nadien	  
overgaat	  naar	  Trudo,	  en	  juridische	  zaken	  naar	  mezelf.	  
	  
Eva	  De	  Schryver	  
wordt	  OCMW	  voorzitter	  en	  schepen	  van	  Sociale	  zaken,	  Welzijn,	  Seniorenbeleid,	  Huisvesting	  en	  
ICT.	  
	  
Wim	  zal	  gedurende	  6	  jaar	  de	  gemeenteraad	  voorzitten.	  	  
	  
Er	  zijn	  twee	  opvallende,	  nieuwe	  bevoegdheden:	  	  
	  
Erfgoed,	  omdat	  we	  op	  dit	  vlak	  toch	  een	  inhaalbeweging	  uit	  te	  voeren	  hebben,	  dan	  gaat	  het	  zowel	  
over	  materieel	  als	  immaterieel	  erfgoed.	  
Dorps-‐	  en	  wijkversterking,	  dan	  gaat	  het	  hier	  over	  het	  dorp,	  dat	  Zevergem	  nog	  is,	  en	  de	  wijken,	  die	  
sedert	  de	  vroege	  jaren	  ’50	  toch	  het	  meest	  kenmerkende	  aspect	  voor	  De	  Pinte	  zijn.	  



Elk	  vanuit	  zijn	  eigenheid	  moeten	  we	  zoeken	  naar	  verbetering,	  wat	  zijn	  de	  sterktes	  en	  zwaktes,	  
wat	  moeten	  we	  kost	  wat	  kost	  behouden	  ?	  
	  
Jullie,	  als	  ervaringsdeskundige,	  als	  bewoner	  van	  het	  dorp,	  of	  de	  wijk,	  zullen	  hierbij	  betrokken	  
worden.	  
Luisteren,	  in	  overleg	  gaan,	  en	  beslissingen	  nemen,	  zal	  een	  werkmethode	  zijn	  die	  we	  delen	  met	  de	  
ganse	  ploeg,	  elk	  vanuit	  zijn	  beleidsdomein.	  
We	  willen	  er	  naar	  streven	  om	  eerst	  naar	  elkaar	  te	  luisteren,	  en	  dan	  pas	  knopen	  door	  te	  hakken.	  
	  
	  
Er	  zijn	  in	  deze	  nieuwe	  legislatuur	  vele	  aandachtspunten	  :	  	  
	  
Hoe	  krijgen	  we	  iedereen	  meer	  op	  de	  fiets	  ?	  	  
Hoe	  pakken	  we	  de	  snelheid	  aan,	  zonder	  al	  te	  hoge	  verkeersplateau’s	  ?	  
Hoe	  proberen	  we	  De	  Pinte,	  De	  Pinte	  te	  laten	  zijn,	  en	  Zevergem,	  Zevergem	  ?	  
	  
Maar	  ook:	  
	  
Waar	  bouwen	  we	  de	  noodzakelijke	  sociale	  woningen	  ?	  
Hoe	  pakken	  we	  de	  vergrijzing	  aan	  ?	  
Hoe	  kunnen	  we	  ‘duurzaamheid’	  als	  gemeente	  daadwerkelijk	  toepassen	  ?	  
Hoe	  kunnen	  we	  blijven	  vernieuwen	  zonder	  aan	  de	  belastingen	  te	  raken,	  en	  ons,	  indien	  we	  ons	  
werk	  goed	  hebben	  gedaan,	  op	  het	  einde	  van	  de	  rit	  zelfs	  	  afvragen	  of	  er	  geen	  ruimte	  is	  om	  ze	  te	  
verlagen	  ?	  
	  
Deze,	  en	  nog	  vele	  andere	  accenten	  zullen	  duidelijk	  worden	  in	  ons	  nieuwe	  beleidsplan,	  waar	  we	  
volop	  aan	  werken	  .	  
	  
We	  zullen	  dus	  steeds	  op	  zoek	  gaan	  naar	  goed	  afgewogen	  en	  transparante	  beslissingen,	  	  
in	  het	  belang	  van	  de	  gemeenschap.	  
	  
Misschien	  ben	  ik	  te	  zacht	  of	  te	  zeemzoeterig,	  	  
als	  ik	  jullie	  zeg	  dat	  ik	  eigenlijk	  maar	  één	  ding	  écht	  wil:	  	  	  
kom	  met	  elkaar	  overeen,	  het	  leven	  is	  te	  kort	  om	  in	  wrok	  te	  leven.	  	  
	  
Kortom:	  
	  
bouw	  in	  2013	  iets	  op,	  	  
laat	  iets	  na,	  	  
geef	  iets	  terug,	  	  
leef	  niet	  in	  angst,	  	  
maar	  maak	  er	  iets	  moois	  van.	  
	  
Ook	  wij,	  als	  gemeentebestuur	  proberen	  deze	  gedachte	  vast	  te	  houden.	  
	  
We	  gaan	  met	  onze	  ganse	  ploeg	  er	  op	  toezien	  dat	  De	  Pinte	  en	  Zevergem	  aangename	  plaatsen	  
blijven	  om	  in	  te	  wonen,	  te	  werken	  en	  te	  leven.	  	  
	  
We	  willen	  ook	  nogmaals	  het	  vorige	  bestuur	  bedanken,	  voor	  de	  jarenlange	  inzet	  en	  de	  vele,	  mooie	  
realisaties.	  	  
	  
Onze	  speciale	  dank	  gaat	  uit	  naar	  het	  gemeentepersoneel	  dat	  de	  afgelopen	  week	  alles	  in	  het	  werk	  
heeft	  gesteld	  om	  dit	  evenement	  vandaag	  te	  laten	  doorgaan.	  Dat	  ze	  hier	  elk	  jaar	  opnieuw	  vrijwillig	  
klaar	  staan	  betekent	  voor	  een	  nieuw	  bestuur	  erg	  véél.	  
	  
Maar	  ondertussen	  zijn	  we	  hier	  vandaag	  samengekomen	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten,	  om	  een	  gezellig	  
praatje	  te	  slaan,	  en	  elkaar	  oprecht	  geluk	  te	  wensen.	  
	  



Een	  warme	  babbel,	  naast	  een	  kom	  hete	  soep	  en	  een	  straffe	  druppel,	  want	  dat	  laatste	  heeft	  een	  
mens	  al	  eens	  nodig…	  
	  
	  
Het	  ga	  jullie	  goed	  in	  2013	  !	  


