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Nieuwe bibliotheek,
een open huis

BUURT DENKT MEE OVER BOMMELHOEK
RUP SCHELDEDORP ZEVERGEM
HEMELWATERPUTTEN TEGEN WATEROVERLAST
28 NOVEMBER RUIMTEQUIZ!
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GESLAAGDE SPEELSTRAAT
Zondag 7 september 2014 was het alweer over de koppen lopen tijdens de Speelstraat. Voor de allerkleinsten is
dit de ideale afsluiter van de zomer! Dit prachtig initiatief
van de Pintse jeugdraad is intussen traditie geworden.
Schepen van jeugd Vanbiervliet wijst op de tomeloze inzet van de gemeentelijke vrijetijdsdienst en de vele vrijwilligers en verenigingen die deze mooie dag tot een
succes hebben gemaakt. “Een pluim voor hen!”

SOCIAAL TARIEF VOOR GEMEENTELIJKE VRIJETIJDSACTIVITEITEN
Ook in een welvarende gemeente als De Pinte zien we dat
sommige gezinnen het soms moeilijk hebben. Volgens
schepen van jeugd Wim Vanbiervliet is het jammer dat
sommige kinderen daardoor uitgesloten blijven van het
uitgebreide aanbod vrijetijdsactiviteiten die de gemeente
organiseert.
“Precies voor kinderen van wie de ouders het thuis financieel
moeilijker hebben, is het van het grootste belang dat zij
naar buiten kunnen komen en zich sportief, cultureel en
maatschappelijk kunnen verrijken” vindt Wim Vanbiervliet.
Om ook deze kinderen te kunnen laten deelnemen aan het
ruime aanbod zal, op aansturen van Wim, een sociaal tarief
worden ingepast in de verschillende reglementen van onze
gemeente.

Het OCMW van De Pinte zal instaan voor het verwerken en
beoordelen van de aanvragen. Met respect voor de privacy
van de aanvragers zullen attesten opgesteld worden, de
nodige informatie doorgegeven worden aan de betrokken
vrijetijdsdiensten en zo mogelijk de nieuwe automatische
online reserveringsdienst TicketGang rechtstreeks worden
aangepast.
Schepen Vanbiervliet hoopt dat ook verenigingen bereid zullen
zijn om op basis van dit attest een tegemoetkoming te voorzien
voor hun leden om ook de toegang tot het verenigingsleven
financieel te verlagen. De verenigingen zullen hierover via de
adviesraden worden bevraagd.
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website en de volgende infokrant.

PMD ZAKKEN WORDEN PRAKTISCHER
Afvalintercommunale IVM heeft, onder meer op aangeven
van Wim Vanbiervliet, schepen van leefmilieu, beslist om
de nieuwe blauwe PMD-zakken te voorzien van flappen in
plaats van het huidige treklint. Met de linten doen zich te
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vaak problemen voor, terwijl het systeem met flappen bij
de witte restafvalzakken zijn deugdelijkheid heeft bewezen.
De nieuwe zakken zullen in de rekken liggen in de loop van
2015.

DE BIBLIOTHEEK, EINDELIJK TERUG THUIS
Drie verdiepingen leesplezier voor jong en oud. Onze nieuwe
bib is méér dan alleen een boek ontlenen: naast een belevenis voor de geest, is het ook één voor het oog.
Maar alvorens we tot zoveel moois konden komen, hebben
we eerst ruim 70 jaar rondjes gedraaid, dat blijkt uit een korte
geschiedenis van onze Pintse bibliotheek.
De eerste bibliotheek is gestart in 1941 in een klaslokaal
in de Vrije Basisschool, om daarna te verhuizen naar de
Groenstraat in een lokaal van de Gemeenteschool. Enkele
jaren later volgde een tweede verhuis: deze keer ging het
naar een klein bijgebouwtje naast de oude pastorie. Daarna
de omgekeerde beweging: terug richting Gemeenteschool.
Van daar uit ging het dan richting Kerkplein waar de bibliotheek voor het eerst een eigen stek kreeg. Tot vandaag … Nu
prijkt de gloednieuwe openbare bibliotheek op enkele meters naast de plek waar het ooit begon.

Op de plek waar nu het prachtige bibliotheekgebouw is verrezen, stond ooit de parochiezaal: hier werd toneel gespeeld,
werden tentoonstellingen georganiseerd, vrij podium gehouden, gingen kaartnamiddagen, eetfestijnen en quizavonden
door. Op deze plaats, waar gedurende meer dan 100 jaar
het culturele leven van De Pinte zich afspeelde en waar ook
gedurende enkele tientallen jaren ons oud gemeentehuis
was ondergebracht, werd plaats gemaakt voor een nieuw
verhaal. Dankzij de zelfuitleenbalies, de intelligente inleverbus en WIFI is de nieuwe bib in niets meer te vergelijken met
de bib zoals we die tot voor kort nog kenden.
Burgemeester Hilde Claeys is bijzonder gelukkig met het
nieuwe gebouw. “Ik hoop dat de nieuwe bib de oude draad
weer opneemt. Dat ze meer dan alleen maar een bibliotheek
zal zijn, maar ook een ontmoetingsruimte, een plek om een
lezing bij te wonen vanop de tribune, een moment voor jezelf
om de krant door te nemen of tot rust te komen. We moeten
in deze tijden van sociale media en snelle communicatie ook
absoluut blijven geloven in ‘boeken’: de fysieke aanraking,
de geur, de kaft, de herinneringen … Verdrinken in een boek
is een van de betere manieren om de tijd eventjes te doen
stilstaan en stop te zeggen tegen de race die we alle dagen
denken te moeten rijden.”
Kon u er niet bij zijn op het openingsweekend tijdens het
weekend van 7-8 juni 2014, of lukte het nog niet om een bezoekje te brengen aan de bib? Aarzel zeker niet om eens
langs te komen en werkelijk iets moois te ontdekken.
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RUP SCHELDEDORP ZEVERGEM
In 2007 werd beslist om voor de kern van Zevergem een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Zo’n RUP moet
duidelijk maken wat binnen dit gebied wenselijk, toelaatbaar
maar ook onaanvaardbaar is voor de toekomst. Het geeft de
gemeenschap een houvast voor de toekomst van haar leefomgeving en het individu rechtszekerheid en bescherming
tegen willlekeur.

De uiteindelijke doelstelling is het
garanderen van de eigenheid van de
Zevergemse dorpskern. Het betekent
ook een versterking van de leefbaarheid
in Zevergem.
Het college van burgemeester en schepenen heeft onder impuls van schepen van Ruimtelijke Ordening Trudo Dejonghe
het voorontwerp afgewerkt en het plan werd op 1 oktober
2014 in De Veldblomme aan de Zevergemnaars voorgesteld.
De uiteindelijke doelstelling is het garanderen van de eigenheid van de Zevergemse dorpskern. Het betekent ook een
versterking van de leefbaarheid in Zevergem. Er zal niet alleen
rekening gehouden worden met de bestaande structuren
maar er is ook oog voor sociale woningen voor jong en oud.
Het openbaar onderzoek, dat 60 dagen duurt, startte op 2
oktober en het RUP ligt ter inzage bij de dienst stedebouw en
kan ook gedownload worden via de link http://www.depinte.be/RUPscheldedorp.aspx. Nadien worden de eventuele
bezwaren gebundeld en behandeld door de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) die binnen de

90 dagen na het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies moet leveren aan de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen. De gemeenteraad moet daarna de definitieve vaststelling goedkeuren.
De finalisering van het RUP zal gebeuren voor de zomer van
2015 en met dit plan wordt het toekomstige uitzicht van het
Scheldedorp Zevergem vastgelegd.

GEMEENTEBESTUUR PAKT DREMPELS AAN
U zal het al wel vastgesteld hebben: bij enkele drempels in de
Baron de Gieylaan werd de aanloopstrook aangepast. In een
volgende vakantieperiode volgt de drempel ter hoogte van de
Koning Albertlaan. In een latere fase wordt gekeken naar de
drempels in de Pintestraat.
Het aanpassen van de drempels is een van de concrete
maatregelen die het gemeentebestuur heeft vooruitgeschoven in haar meerjarenplan. Onze gemeente stond in de wijde
omgeving bekend om deze scherpe drempels. Zij zorgden
voor ergernis bij eenieder. Zelfs aan lichte snelheid schraapten diverse wagens met de onderkant van hun chassis tegen
de straat. Tegelijkertijd bleek dat zij bepaalde chauffeurs niet
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tegenhielden om alsnog tussen de beide drempels de snelheid op te drijven, waardoor zij hun doel voorbij schoten. Ook
voor de fietsers vormden zij een vervelende hindernis.
Vanzelfsprekend vindt Ruimte de verkeersveiligheid belangrijk en betekent deze aanpassing geen vrijgeleide voor de
snelheidsduivels. Daarom wordt de nieuwe situatie nauwgezet opgevolgd en zal met discrete snelheidscontroles gepast
worden opgetreden. In het kader van het nieuw op te stellen
mobiliteitsplan - waarvan het bestek tot aanstelling van het
studiebureau in de gemeenteraad van augustus 2014 werd
goedgekeurd - zal de verkeersveiligheid van het centrum een
van de speerpunten vormen.

HET EERSTE BAL VAN DE BURGEMEESTER WAS
METEEN EEN SCHOT IN DE ROOS
Naar verluidt was het van 1972 geleden dat er nog een bal van de burgemeester
plaatsvond en dat was eveneens in zaal Begonia.
Het balorkest ‘Rico Zoroh Band & Nicole’ speelde en zong maar liefst vier uren een
bonte mix van swingende klassiekers, trage smartlappen, walsen en hedendaagse
covers. Voor elk wat wils dus, voor jong en oud.
Het talrijk opgekomen publiek genoot zichtbaar van de ambiance en de gezelligheid.
Een mooie nieuwe traditie is ingezet !

PARKBOS OFFICIEEL OPEN
Veel schoon volk op de officiële inhuldiging van het parkbos op zondag 30
september 2014 aan het portaal ‘Grand Noble’. De burgemeesters Daniël
Termont (Gent) en Hilde Claeys (De Pinte), gouverneur Jan Briers, Minister Joke
Schauvlieghe, …
Maar het mooiste volk was het talrijk opgekomen publiek, naar schatting tussen
drie- en vierduizend wandellustigen, die ook nog eens getrakteerd werden op
een frisse pint door de mensen van Oxfam-Wereldwinkel De Pinte. Dat de zon zo
mooi van de partij was zorgde inderdaad voor heel veel dorst.
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SPORTPARK VOOR IEDEREEN
Het Sportpark Moerkensheide werd op 27 juni 2014 in aanwezigheid van de Vlaamse minister van sport Philippe
Muyters en de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers officieel
geopend. Schepen van sport Trudo Dejonghe hoopt dat het
complex een positief effect zal hebben op de recreatieve en
competitieve buitensporten net zoals de bouw van het OCP de
binnensporten heeft laten groeien.
Vandaag merken we al een sterke toename van het aantal
leden van de buitensportclubs. Een goede coördinatie tussen

clubs en gemeente moet dan ook alles in goede banen leiden.
Naast het sportief gedeelte werd ook gezorgd voor de
innerlijke mens. De cafetaria moet een ontmoetingsplaats
en gemeenschapsruimte worden voor jong en oud, voor
sportieve en niet zo sportieve mensen.
Ze kan en zal bovendien uitgroeien tot een nieuwe
gemeenschapsplaats waar activiteiten zoals babyborrels,
etentjes of kaartingen en activiteiten van alle verenigingen en
inwoners kunnen plaatsvinden.

ONTWIKKELING BOMMELHOEK: BUURT DENKT MEE.
Het gebied gelegen tussen de Daningsdreef, Warande
en Bommelstraat (beter gekend als de Bommelhoek)
werd in het gewestplan van 1977 en het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van 2005 als woongebied ingekleurd.
Drie projectontwikkelaars kochten de gronden en zijn
van plan om hier een nieuwe wijk te realiseren. Aan
het principe valt niet te tornen. Maar aan de invulling
van het project - of beter gezegd van de projecten in
meervoud - kan nog heel wat worden gesleuteld.
Het college van burgemeester en schepenen besliste
reeds om zeer vroeg in het planningsproces een infosessie te laten plaatsvinden. Vooraleer de projectontwikkelaars een verkavelingsvergunning aanvragen bij
de gemeente gaan ze in overleg met de omwonenden
om openlijk hun plannen te bespreken. Vroeger kon6

den de omwonenden pas in de fase van het openbaar
onderzoek hun mening geven en hun zorgen kenbaar
maken en was het meestal te laat om nog wijzigingen
door te voeren. Door het eerste overlegmoment te vervroegen, wordt het voortaan voor het bestuur en de
projectontwikkelaar veel eenvoudiger om van bij het
ontwerp met bepaalde aspecten rekening te houden.
De infoavond, waarop een honderdtal buurtbewoners
aanwezig waren, zorgde voor een succesvol interactief gesprek. Schepen voor ruimtelijke ordening Trudo
Dejonghe was opgetogen: “Dit gesprek leverde het
bewijs dat Pintenaren op een volwassen manier met
elkaar kunnen omgaan en naar elkaar luisteren. Dit
zal zeker een positieve invloed hebben op het verdere
verloop van het project. Bovendien komt het tegemoet
aan de belofte die Ruimte deed aan haar kiezers om
meer en betere inspraak te voorzien.”

HEMELWATERPUTTEN INZETTEN TEGEN WATEROVERLAST
Wie in Vlaanderen een nieuwe constructie of een verharding
groter dan 40 m² bouwt of aanlegt, moet sinds 1 januari 2014
een hemelwaterput van 5000 liter voorzien en daar ook gebruik van maken (bijvoorbeeld voor toiletten). Het is inderdaad
te gek dat er nog steeds massaal gezond, schaars en duurder wordend drinkwater gebruikt wordt om toiletten door te
spoelen. Maar de bedoeling van de maatregel is in de eerste
plaats toch om bij hevige regenval water te kunnen ‘bufferen’
zodat overstromingsgevaar wordt ingedijkt.

terrein met het oog op eigen gebruik bovenaan.

De scheiding van regen- en afvalwater is, samen met nuttig
gebruiken en infiltreren van regenwater, één van de sleutelfactoren tot een duurzaam waterbeheer. In de zogenaamde
‘waterladder’ staat de opvang van hemelwater op het eigen

De MINA-raad gaf reeds een gunstig advies. Het voorstel
wordt vervolgens op de gemeenteraad voorgelegd. Het hemelwater zal voortaan nog meer gebufferd worden op het
eigen terrein alvorens af te vloeien naar de riolen.

Om het waterbeheer in onze gemeente te verbeteren en de
kans op wateroverlast verder terug te dringen, heeft schepen van leefmilieu, Wim Vanbiervliet, een nieuw gemeentelijk reglement uitgewerkt. De inhoud van de te plaatsen hemelwaterput wordt afhankelijk gemaakt van de oppervlakte
van nieuwe of gewijzigde constructies met een minimum van
5000 liter.

9E RUIMTEQUIZ OP 28 NOVEMBER!
Op vrijdag 28 november 2014 vindt de 9e Ruimtequiz plaats in de refter van De Kleine Prins. Vorig jaar streden
38 teams, waarvan het grootste deel uit onze gemeente, om de eer van beste Ruimtequizzer. De inschrijvingen
lopen al vlot binnen en we hopen terug vele Pintenaren te mogen verwelkomen. Inschrijvingsformulier op p. 8!
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Organiseert
9de

RUIMTEQUIZ
Waar ?
Gemeenschapsschool Kleine Prins Kasteellaan 1, De Pinte
Wanneer ? Vrijdag 28 november 2014 aanvang: 20u00
Hoe ?
Ploegen van 4 personen Inschrijvingsgeld: 20 euro per ploeg
Gelieve onderstaand bulletin ingevuld op te sturen naar DEJONGHE TRUDO, Keistraat 105, 9840 De Pinte of
via mail naar trudo.dejonghe@telenet.be en dit vóór woensdag 26 november.
Het inschrijvingsgeld kan op de avond zelf aan de kassa betaald worden.
Wij, die ons verder de _______________________________________ zullen noemen, maar eigenlijk in het ware leven
________________________________________________ , ________________________________________________ ,
_______________________________________________en __________________________________________ heten,
schrijven ons hierbij in voor de 9de Ruimtequiz.
Was getekend,

BESTUUR EN VERKOZENEN
Jan Turf. Voorzitter Ruimte. OCMW-raadslid
Zelfstandig expert maatschappelijk overleg
jan.turf@aboutsociety.be

Philip De Roeck. Ondervoorzitter Ruimte
Voorzitter sp.a. De Pinte
philip.deroeck@telenet.be

(de ploegkapitein).

Hilde Claeys. Burgemeester van De Pinte
Bevoegd voor algemene coördinatie, bevolking,
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking,
erediensten en politie, Interieurontwerpster
hilde.claeys@depinte.be

Trudo Dejonghe. Schepen van ruimtelijke
ordening, stedenbouw, sport, landbouw
Lid sp.a. , Docent (sport)economie
trudo.dejonghe@depinte.be

Simon Suys. Gemeenteraadslid,
Zelfstandig aannemer simon.suys@depinte.be
An Stroobandt. Ondervoorzitter Ruimte
Burgerlijk ingenieur, Lid Groen
an.stroobandt@telenet.be

Colette Verslyppe. Secretaris Ruimte
Maatschappelijk werker, Secretaris Groen De Pinte
colette.verslyppe@skynet.be

Wim Vanbiervliet. Schepen van
jeugd, juridische zaken, leefmilieu,
duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking
Gemeenteraadsvoorzitter, Advocaat
wim.vanbiervliet@depinte.be

Lutgard Vermeyen. Gemeenteraadslid,
Fractieleider Ruimte, Leerkracht,
Voorzitter Groen De Pinte
lutgard.vermeyen@depinte.be

V.U. Jan Turf, Borluutlaan 4, 9840 De Pinte
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gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, met vegetale inkten

