Het gemeentebestuur maakte eind 2013 haar
beleidsplan op voor de volledige legislatuur. Het
gemeentelijk Meerjarenplan 2014 - 2019 werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december
2013. Dit lijvige beleidsplan werd opgesteld door het
bestuur op basis van nieuwe inzichten, maar ook de
input van inwoners, adviesraden en gemeentelijke
diensten werd erg op prijs gesteld.

We lieten het woord ook aan de inwoner, bijvoorbeeld
via de ideeënkoffer die tijdens de zomermaanden
op het gemeenteplein stond. Ook de verschillende
adviesraden kregen een toelichting en de kans om
vragen te stellen. De grote lijnen van het plan werden
voorgesteld aan alle adviesraden tijdens een ‘plenaire
zitting’ (OCP, 16 november 2013). De adviesraden
vergaderden de weken daarna afzonderlijk en
formuleerden een advies. Ook de gemeentelijke
diensten speelden kort op de bal en deelden hun
expertise met het bestuur.
Na grondige analyse van alle voorstellen en na overleg
werd het beleidsplan afgerond.
De grootste uitdaging voor deze legislatuur bestaat
erin om met beperkte budgetten een zo volledig
mogelijke dienstverlening te verzorgen met aandacht
voor nieuwe beleidsopties.

Het zijn financieel barre tijden voor lokale besturen
die nu pas echt de gevolgen van de financiële en
economische crisis voelen.
De nieuwe boekhoudkundige regels voor gemeenten,
de zogenaamde BBC (Beheers- en beleidscyclus),
verplichten de gemeente om de tering naar de nering
te zetten. Een gemeente moet met haar ontvangsten
de normale werking en de aflossingen kunnen betalen.
Dit in tegenstelling tot vroeger, waar overschotten
gebruikt konden worden als buffer voor werkings- en
investeringstekorten. De BBC zet dus per definitie aan
tot besparingen.
Er zijn ook een aantal externe factoren die aanzetten
tot een zeer voorzichtig budgettair beleid; zo
stijgen de dotaties van de gemeente aan politie en
brandweer gevoelig. Inkomsten uit de aanvullende
personenbelasting worden trager doorgestort door de
federale overheid.
Engagementen (afbetalingen) uit het verleden, zoals
die voor nieuwe gebouwen, worden nagekomen, maar
wegen wel op de rekening.
Dat alles vraagt om een doordacht en zuinig beleid.
Niet elke droom zal gerealiseerd kunnen worden,
maar dat betekent zeker niet dat we er minder ‘zin’
in hebben. We zien in de budgettaire beperkingen
een uitgelezen kans om eens de focus te leggen op
creatieve dienstverlening naar de inwoners. Als je
geen megabudgetten voor investeringen hebt, dan
moet een gemeente zich toeleggen op haar andere
kerntaak: dienstverlening. En dat is precies wat we
gaan doen.
We geven u een beknopt overzicht van de belangrijkste
actiepunten uit ons meerjarenplan.
Voor een uitgebreid overzicht kunt u terecht op
www.depinte.be.

Belastingen

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de onroerende voorheffing stijgen niet.
Deze belastingen vertegenwoordigen 62,5 % van alle ontvangsten van de gemeente. Het zou gemakkelijk
geweest zijn om die – zoals andere gemeenten - te
laten stijgen. Dat doen we bewust niet. We vinden
dat de gemeente in de eerste plaats op haar eigen
werking moet besparen.

Personeel

Heel wat gemeenten zien zich genoodzaakt om personeel te ontslaan. Ook dat doen we niet, omdat
een professioneel personeelskader nodig is om tot
een goede dienstverlening te komen.

Dienstverlening

Na bijna 40 jaar is het interieur van de dienst
Burgerzaken aan een update toe. Omdat we
u zo goed mogelijk willen ontvangen, zal een
onthaalbediende uw eerste aanspreekpunt zijn
bij het binnenkomen.

Afval, milieu en duurzaamheid

Op het recyclagepark wordt een betaalterminal
geïnstalleerd zodat het betalingsverkeer snel,
veilig en vlotter kan verlopen via Bancontact.
Een weegbrug moet zorgen voor een eerlijk
betalingssysteem waarbij het principe ‘de vervuiler
betaalt’ voorop staat. Er zal onderzocht worden
of er op het recyclagepark een permanent
afleverpunt voor klein gevaarlijk afval (KGA)
voorzien kan worden.
Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) zal
het restafval wekelijks opgehaald worden, zolang
het budget dit toelaat en de overige gemeenten met
wie we zijn ingestapt, dit blijvend ondersteunen.
De aandacht voor milieu- en klimaatopwarming
dreigt te verslappen. Kleine acties overal ter
wereld kunnen een verschil maken, daarom willen
we werken aan duurzame oplossingen voor een
milieuvriendelijke en klimaatneutrale leefomgeving.

De raadzaal is niet alleen de plek waar de
gemeenteraad plaatsvindt, het is ook hier dat
huwelijken worden voltrokken en jubilarissen in
de bloemetjes worden gezet. Daarnaast doet de
raadzaal ook dienst als polyvalente ruimte. Een
frisse, hedendaagse toets met aandacht voor een
betere functionaliteit moet de belevingswaarde
van deze publieke ontvangstruimte drastisch
verhogen.
De Pinte investeert in een moderne en
klantgerichte
dienstverlening
waarbij
de
inwoners
via
verschillende
kanalen
efficiënt worden geholpen. We gaan naar een
gedigitaliseerde administratie (onder andere
door digitalisatie van documenten en dossiers).
Als gemeente moeten we verder investeren in ICT
om zo de dienstverlening sneller en efficiënter te
laten verlopen. We denken hierbij aan het verder
toegankelijk maken van de gemeentelijke website
en het uitbreiden van het e-loket.
Op de drukst bezochte plaatsen in het
gemeentehuis zal WIFI ter beschikking worden
gesteld.
Om de dynamiek van de gemeentelijke Infokrant
te verhogen, zal de vormgeving vernieuwd
worden (magazine-stijl). De elektronische
nieuwsbrieven zullen ingezet worden om
burgers op de hoogte te houden van de laatste
nieuwtjes.
Er zal een verschuiving plaatsvinden van de
openingsuren buiten de kantooruren (nu enkel
open op maandagavond) om u nog beter van
dienst te zijn.

We behouden onze duurzaamheidsambtenaar,
ondanks het wegvallen van de subsidies. We
willen het gebruik van elektrische voertuigen
en bestelwagens voor de gemeentediensten
stimuleren.
We beseffen maar al te goed dat de
geluidsoverlast van de E17 een doorn in het oog
is. De gemeente zal bekijken op welke plaatsen
(natuurlijke) geluidsbermen voorzien kunnen
worden. Een andere optie zijn geluidsschermen.
Die kosten ongeveer een miljoen euro per
kilometer. En dus is de gemeente aangewezen op
nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid.
We houden daar de vinger aan de pols en rekenen
op een gezamenlijke inspanning.

Samenwerking, ondersteuning en de uitbouw van
het Parkbos zorgen voor nieuwe mogelijkheden
op het vlak van recreatie (quickwins), landbouw
(duurzame
landbouw,
landschapsbeheer,
innovatie) en communicatie (website, wandelkaart,
evenement).

Solidariteit

Onze gemeente is solidair en heeft oog voor het welzijn van mensen, binnen en buiten de gemeentegrenzen. Ze treedt naar buiten als een solidaire Fair Trade-gemeente en sensibiliseert.
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt gevoelig opgetrokken.

Mobiliteit en openbare werken

We nemen maatregelen om de veiligheid van de
weggebruikers te verhogen door de evaluatie en
herziening van het Mobiliteitsplan met inbegrip
van parkeerbeleid (bijvoorbeeld aan het station
en ter hoogte van ’t Bommeltje) en openbaar
vervoer. Een nieuw mobiliteitsplan zal uitmaken
of er een herziening nodig is van het gemengd
verkeer in de zone 30 in het centrum.

Weefstraat: aanpassing weginfrastructuur en
ondergronds brengen openbare verlichting. Er
zijn ook wegenwerken voorzien in de Keistraat
(Rosdamstraat - rotonde) in samenwerking met
Stad Gent.
We
voorzien
de
opmaak
van
een
verkeersbordenplan om wildgroei tegen te

Het Mobiliteitsplan wordt ongetwijfeld de grootste
oefening op het vlak van mobiliteit voor de
volgende jaren. Ook hier voorzien we inspraak
voor inwoners en adviesorganen.
We zetten in op een multifunctioneel en groener
gemeenteplein met meer parkeergelegenheid, de
verkeersdrempels in de centrumstraten worden
vervangen door aangepaste snelheidsremmers.
We voorzien de realisatie van punten uit het
memorandum van de Fietsersbond en willen de
verbinding tussen De Pinte en Zevergem via het
openbaar vervoer verbeteren.
Er wordt geïnvesteerd in de aanleg van
een fietsbrug over E40 en Ringvaart/R4 in
samenwerking met het Parkbos en in een
haalbaarheidsstudie voor een fietsbrug over de
Schelde.
Er zullen wegenwerken uitgevoerd worden in de
Bommelstraat (spoorweg - Keistraat) en Heirweg-

gaan en in een inventaris van grachten met
bijbehorend beheersplan.
Het landinrichtingsplan Oude Spoorwegbedding fietspad fase 2 - Oude Gentweg wordt aangevat en
het fietspad in de tunnel naar de Langevelddreef
wordt verbeterd.
We zetten verder in op het project Trage Wegen,
met haalbaarheidsstudie over de doorsteek voor
de trage weg Ceulebroeckdreef.

Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) Centrumbocht,
Zevergem Scheldedorp en de wijziging van het RUP Moerkensheide
- Functionele cluster worden binnenkort voorlopig vastgesteld,
met aandacht voor erfgoed, groen en open ruimten.
Deze uitvoeringsplannen zullen bepalend zijn voor de ruimteinvulling in onze gemeente en dus erg belangrijk voor de toekomst
en leefbaarheid van De Pinte en Zevergem.

Patrimonium

Betaalbaar wonen

We voorzien de opwaardering van de gemeentelijke
begraafplaats van De Pinte met bergruimte
en openbaar toilet, hagen en omheining en een
foetusweide.

Veiligheid

Inspraak

We investeren in kwaliteitsvol gemeentelijk
onderwijs
met
een
krachtige
digitale
leeromgeving en willen een brede school met
buitenschoolse activiteiten en netoverschrijdende
samenwerking stimuleren aan de hand van
goede praktische afspraken.

Het systeem van de meldingen wordt herzien in
functie van de snellere opvolging ervan.

Naast het pedagogische luik krijgt de
infrastructuur ook de nodige aandacht en
invulling door het aanpakken van het dak en de
herstelling van de gevels van de sportzaal, naast
het herstellen van de ramen van de klassen in
het oud gebouw. Verder wordt er ook een budget
voorzien voor aankoop van nieuw meubilair
en akoestische panelen voor de refter en de

Hier luidt het motto: geen nieuwe projecten, maar
onderhouden, renoveren en energiezuinig
maken van het bestaande patrimonium en
de openbare gebouwen met prioriteit voor:
gemeentehuis, gemeentelijke basisschool, De
Speelark, jeugdhuis, koetshuis pastorie …

De gemeente neemt een regierol in het behalen
van het sociaal objectief (sociale woningen)
bij het aansnijden van de verkavelingen
Moerkensheide en een stuk van de Jeugdwegel
- Sportwegel. Ook hier organiseren we inspraak
voor omwonenden en verenigingen.

Het bestuur wil inbraakpreventie stimuleren
via het aanbieden van diefstalpreventieadvies
door de politie, het aanbieden van een
subsidie voor het voorzien van inbraakwerende
maatregelen en de ondersteuning en uitbouw
van de BIN’s (buurtinformatienetwerken).

Onderwijs

De Pinte hecht belang aan participatie door het
proactief betrekken van adviesraden en inwoners.
Het bestuur denkt hierbij aan een digitale bevraging
voor inwoners en verenigingen, infomomenten,
bewonersplatformen
per
deelgemeente,
thematische wijkbabbels …

leraarskamer.

Vrije tijd

Er wordt niet bespaard op steun aan verenigingen
voor jeugd, cultuur en sport.
Een vereenvoudigde reservatieprocedure
door het online reserveren van gemeentelijke
lokalen en gemeentelijk uitleenmateriaal moet u
(en ons) tijd besparen. Ook voor gemeentelijke
activiteiten (sportkampen) wordt een digitaal
inschrijvingssysteem opgezet met onmiddellijke
betalingsmogelijkheid.
We voorzien de inrichting van een geboortepad en
Speelbos, permanente skate-infrastructuur in
het kader van de plannen van openluchtsportpark
Moerkensheide, de aanleg van een omniplay
sportterrein en een ontmoetingsruimte voor
jeugd (door bijvoorbeeld het park Viteux
aantrekkelijker te maken voor jongeren),
de kwalitatieve invulling van het sportpark
Moerkensheide voor buitensporten en het
uitbouwen en uitrusten van de gemeentelijke
vrijetijdsinfrastructuur.
De nieuwe BIB en de omgeving wordt afgewerkt,
met aangepast meubilair voor een nog betere
dienstverlening en zelfuitleenbalies waar de
lener zelf zijn materialen kan scannen en een
terugbrengbus, zodat de lener zijn materialen 24
op 24 uur kan binnenbrengen.
En de oude BIB dan? Die doen we van de hand.
Voor een stuk vanuit financiële overwegingen zoals
geschetst, maar ook omdat de mogelijkheden van
het gebouw beperkt zijn. De eisen op het vlak
van brandveiligheid laten bijvoorbeeld geen grote
activiteiten toe.

Bovendien maakt de oude BIB deel uit van een
groter geheel waarbij ook de andere medeeigenaars ook inspraak hebben in de bestemming.
De basisakte legt in die zin een aantal beperkingen
op.
De
gemeente
wil
een
broodnodige
inhaaloperatie doen voor het onderhoud van het
bestaande patrimonium, eerder dan in bijkomend
patrimonium te voorzien.
Voor verenigingen voorzien we in extra locaties
voor activiteiten en vergaderingen binnen het
bestaande patrimonium (bijvoorbeeld in het
sportpark Moerkensheide).
Aan de hand van toneelvoorstellingen voor
scholen willen we kleuters en lagereschoolkinderen
laten kennismaken met cultuur.
De 11-juliviering wordt uitgebouwd tot een
laagdrempelig volksfeest mét aandacht voor de
Vlaamse cultuur.

Erfgoed

De Pinte neemt initiatieven voor de zorg voor en ontsluiting
van haar (cultureel) erfgoed, onder meer door permanente
aandacht voor erfgoedwaarde in bouwdossiers en door
de uitwerking en begeleiding van beschermingsdossiers,
via de erfgoedraad en ondersteuning van socioculturele
verenigingen.
Er worden gerichte, laagdrempelige acties genomen
ter bevordering van Erfgoed: de gemeente zorgt voor
een kwaliteitsvolle invulling van Erfgoeddag en Open
Monumentendag,
een
jaarlijkse
huifkartocht
met
aandacht voor (on)roerend erfgoed, ontwikkelen van een
Erfgoedroute, promotieacties erfgoedbank Leie Schelde,
de actualisatie van de erfgoedlijst, viering van 150 jaar
De Pinte (in 2018) …

Zorg voor jonge gezinnen en senioren via het OCMW
Het OCMW staat in onze gemeente in voor moderne zorg voor jong en oud, met een focus op:

1. Ondersteuning van jonge gezinnen via babyen
peuteropvang,
buitenschoolse
opvang,
Opvoedingspunt en sociale dienst
Het OCMW gaat de komende jaren op zoek
naar nieuwe onthaalouders. We gaan het aantal
opvangplaatsen uitbreiden. In Blijpoel in
Zevergem gaan we een groepsopvang voor
baby’s en peuters organiseren. Vandaag bieden
we via de dienst Onthaalouders met een 37-tal
onthaalouders opvang aan meer dan 180 gezinnen
en aan meer dan 250 kinderen. Opvoedingspunt
organiseert
infosessies
en
workshops.
Vrijwilligers ondersteunen het consultatiebureau
van Kind & Gezin in ’t Bommeltje (Huis van het
Kind).
2. Inzetten op gezond ouder worden en langer
zelfstandig wonen voor ouderen
De Belg wil thuis oud worden. Het OCMW kan
bijdragen tot preventief gezondheidsbeleid
- zoals valpreventie - en acties tegen
vereenzaming. Naast de samenwerking met
thuiszorgdiensten en zorgpartners bieden we
zelf zorg via een tweewekelijkse poetsdienst
voor 65-plussers, het seniorenrestaurant, de
mindermobielencentrale, de vrijwilligerswerking
en twintig serviceflats.

3. Modernisering van het Woonzorgcentrum in het
Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud
Jong en oud zijn welkom in een prachtig park.
Het woonzorgcentrum voor 59 bewoners dateert
van de ‘80. Ondertussen zijn de zorgbehoeften
erg veranderd. Zo investeerden we in 2013 in een
extra leefgroep voor de meest zorgbehoevenden.
Met een modern gebouw willen we lagere
onderhoudskosten combineren met nieuwe
erkenningseisen, meer ruimte en comfort. Via een
studie onderzoeken we of de vereiste oppervlakte in
te passen is, met respect voor de erfgoedwaarden
van de beschermde site Scheldevelde: naast de
uitbreiding met vier kamers voor kortverblijf,
gaan we de haalbaarheid na van een polyvalente
zaal (onder andere voor kaartnamiddagen) en
van assistentiewoningen voor senioren.

4. Sterke sociale dienstverlening afgestemd op
noden, als wettelijke taak
Na sociaal onderzoek begeleiden maatschappelijk
werkers
inwoners
met
tegenslag
via
tewerkstelling,
(budget)begeleiding
of
tijdelijke steun, om hun leven opnieuw in handen
te nemen. Het OCMW gaat actief op zoek naar
eigenaars die hun woning wensen te verhuren
aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) omdat
dit hen tal van voordelen biedt.

6. Gezond financieel beheer door optimalisatie van
inkomsten en uitgaven, personeel, patrimonium
en moderne technologie
Het bestuur wil ambitieuze plannen realiseren,
terwijl de gemeentelijke bijdrage beperkt wordt.
De dienstverlening wordt echter niet afgebouwd.
Daarom moet het OCMW tegelijk besparen én
investeren in een optimale werking.

5. Inwoners gericht informeren via positieve en
laagdrempelige communicatie
Het OCMW zet in op meer communicatie over de
actieve werking. Persoonlijk contact is belangrijk,
onder meer via huisbezoeken aan 80-plussers
en het Sociaal Huis als aanspreekpunt. Zo
stonden we in 2013 voor het eerst met een
infostand op de braderie met het aanbod voor
senioren. We komen graag tot bij u.
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