
Beste	  Pinte-‐	  en	  Zevergemnaars,	  
	  
Namens	  het	  voltallige	  gemeentebestuur	  wens	  ik	  jullie	  van	  harte	  welkom	  op	  onze	  jaarlijkse	  
nieuwjaarsreceptie.	  Het	  is	  de	  tweede	  keer	  dat	  we	  als	  nieuwe	  bestuur	  in	  Zevergem	  staan,	  en	  
het	  doet	  het	  me	  veel	  plezier	  dat	  jullie	  zo	  massaal	  naar	  hier	  zijn	  afgezakt,	  om	  elkaar	  een	  
gelukkig	  2015	  te	  wensen.	  
	  
Ook	  vandaag	  staan	  er	  meer	  dan	  10	  personeelsleden	  ter	  uwer	  dienst,	  zelfs	  4	  partners	  helpen	  
mee,	  sommigen	  doen	  dit	  al	  jaar	  en	  dag,	  ze	  hoeven	  dit	  niet	  te	  doen,	  maar	  zijn	  toch	  bereid	  ons	  
‘pop-‐up	  nieuwjaarsdorp’	  op	  een	  zondag	  te	  bemannen.	  Ik	  wil	  hen	  daar	  al	  meteen	  
uitdrukkelijk	  voor	  bedanken.	  
	  
Ik	  wil	  het	  in	  deze	  kerst-‐	  en	  nieuwjaarsperiode	  eens	  hebben	  over	  ‘clichés’.	  
	  
Deze	  tijd	  van	  het	  jaar	  staat	  nl.	  bol	  van	  de	  clichés,	  en	  het	  houdt	  zelfs	  -‐na	  het	  feestgedruis-‐	  nog	  
niet	  op,	  want	  ondertussen	  wil	  het	  cliché	  ook	  al,	  dat	  we	  vandaag,	  op	  4	  januari	  al	  heel	  wat	  
goede	  zaakjes	  kunnen	  doen	  op	  Ebay,	  omdat	  sommigen	  onder	  ons	  niet	  langer	  tevreden	  zijn	  
met	  wat	  we	  geschonken	  krijgen	  op	  zo’n	  dagen.	  
	  
Maar	  waar	  ik	  het	  wél	  over	  wil	  hebben,	  zijn	  ‘de	  clichés’	  die	  de	  ronde	  doen	  over	  onze	  
gemeente.	  
	  
Het	  eerste	  cliché	  berust	  op	  een	  rationeel	  feit,	  maar	  verdient	  een	  nuancering	  én	  een	  
kanttekening.	  En	  dat	  is:	  “De	  Pinte	  staat	  in	  de	  top	  3	  van	  de	  rijkste	  gemeenten	  van	  het	  land”.	  
	  
De	  cijfers	  liegen	  er	  natuurlijk	  niet	  om…	  het	  gemiddelde	  inkomen	  in	  De	  Pinte	  is	  de	  laatste	  
jaren	  spectaculair	  gestegen:	  we	  zitten	  aan	  >	  23.000	  €	  per	  inwoner,	  terwijl	  dat	  in	  
gelijkaardige	  residentiële	  randgemeenten	  met	  hoge	  inkomens	  (Sint-‐Martens-‐Latem	  buiten	  
beschouwing	  gelaten)	  zoals	  Brasschaat,	  Tervuren,	  Sint-‐Genesius-‐Rode,	  …	  een	  goede	  20.000	  
€	  is,	  en	  in	  gans	  Vlaanderen	  17.000€	  is,	  een	  cijfer	  dat	  we	  hier	  10	  jaar	  geleden	  ook	  nog	  kenden.	  
	  
Onze	  schitterende	  ligging:	  nabijheid	  van	  station,	  autosnelwegen	  en	  Gent	  speelt	  ons	  
natuurlijk	  parten,	  en	  de	  markt	  heeft	  hier	  gretig	  op	  ingespeeld.	  
	  
De	  bouwgronden	  en	  verkoop	  van	  woningen	  stijgen	  hier	  bij	  ons	  dan	  ook	  sneller	  dan	  elders:	  in	  
tien	  jaar	  tijd	  is	  de	  prijs	  méér	  dan	  verdubbeld.	  Het	  is	  frappant	  hoe	  de	  groei	  bij	  ons,	  in	  De	  
Pinte,	  niet	  in	  verhouding	  is	  met	  andere,	  gelijkaardige	  residentiële	  randgemeenten.	  
	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  we	  goed	  in	  de	  markt	  liggen,	  en	  dat	  dit	  zijn	  consequenties	  heeft:	  niet	  
iedereen	  vindt	  hier	  nog	  zijn	  gading,	  en	  dan	  hebben	  we	  het	  niet	  over	  het	  gebrek	  aan	  aanbod,	  
of	  ‘niet	  zijn	  goesting	  vinden’,	  maar	  gewoon	  over	  het	  prijskaartje.	  	  
	  
We	  zien	  dan	  ook	  in	  de	  statistieken	  een	  gestage	  stijging	  van	  de	  leeftijdsgroep	  65-‐plussers	  in	  
onze	  gemeente	  en	  een	  daling	  van	  de	  groep	  20-‐64	  jarigen.	  
	  
We	  zien	  dat	  ook	  in	  de	  daling	  van	  het	  aantal	  behoeftige	  inwoners	  en	  aantal	  werklozen.	  Het	  
valt	  uiteraard	  toe	  te	  juichen	  dat	  we	  in	  onze	  gemeente	  een	  actieve	  bevolking	  hebben,	  met	  een	  
laag	  werkloosheidscijfer,	  maar	  anderzijds	  moeten	  we	  ons	  ook	  de	  bedenking	  maken	  dat	  vele	  
inwoners	  ook	  noodgedwongen	  zijn	  moeten	  verhuizen,	  omdat	  hun	  budget	  het	  gewoon	  niet	  
langer	  toeliet.	  	  
	  



De	  hoge	  prijzen	  zullen	  niet	  alleen	  de	  bescheiden	  één-‐	  en	  twee	  verdieners	  wegjagen,	  maar	  
ook	  -‐	  méér	  dan	  ooit	  -‐	  onze	  kinderen.	  Wil	  nu	  juist	  dat	  de	  mix	  van	  alle	  leeftijdscategorieën	  en	  
achtergronden	  elke	  gemeenschap	  boeiend	  en	  divers	  maken.	  
	  
Maar	  als	  bestuur	  hebben	  we	  hier	  nu	  eenmaal	  geen	  grip	  op.	  	  
	  
De	  kanttekening	  is	  toch	  dat	  we	  merken	  dat	  we	  als	  Vlaming,	  maar	  ook	  als	  Pintenaar	  meer	  en	  
meer	  in	  een	  prestatiemaatschappij	  komen	  te	  leven:	  een	  huis	  bemachtigen	  is	  al	  een	  
huzarenstukje	  op	  zich,	  om	  daarna	  werken	  en	  leven	  in	  balans	  te	  houden	  is	  een	  bijna	  nog	  
moeilijkere	  oefening.	  	  
	  
Risico	  ’s	  op	  burn	  out	  zijn	  vandaag	  nog	  nooit	  zo	  hoog	  geweest	  	  
	  
We	  worden	  aldus	  al	  eens	  geconfronteerd	  met	  termen	  als	  ‘Ploetermoeders-‐	  of	  vaders’	  en	  
‘Bumpervaders	  –	  of	  moeders’,	  ‘ploeterend’	  of	  ‘bumperend’	  tussen	  werk	  en	  thuis.	  
	  
En	  ondanks	  we	  vandaag	  in	  een	  relatief	  veilige	  en	  welvarende	  wereld	  leven,	  sluipt	  door	  al	  die	  
druk	  angst	  en	  onzekerheid	  ons	  leven	  binnen.	  
	  
Als	  we	  dan	  opnieuw	  iets	  te	  lezen	  of	  te	  horen	  krijgen	  over	  ‘onze	  rijke	  gemeente’	  dan	  stemt	  mij	  
dat	  niet	  meteen	  tot	  grote	  tevredenheid.	  We	  moeten	  immers	  met	  z’n	  allen	  hard	  werken	  om	  in	  
onze	  gemeente	  te	  kunnen	  wonen	  en	  blijven	  wonen.	  Het	  gevaar	  is	  er	  en	  wordt	  met	  de	  jaren	  
nog	  reëler	  dat	  onze	  kinderen	  en	  meer	  modale	  inkomens	  het	  mogen	  vergeten	  om	  hier	  ooit	  
nog	  een	  plekje	  te	  kunnen	  bemachtigen.	  	  
	  
We	  doen	  wel	  als	  bestuur	  een	  eerste	  aanzet	  tot	  sociale	  woningen,	  maar	  daarmee	  is	  het	  gebrek	  
aan	  betaalbare	  woningen	  nog	  niet	  opgelost.	  
	  
En	  er	  is	  ook	  méér:	  ook	  zij	  met	  minder	  goede	  bedoelingen,	  inbrekers	  en	  rondtrekkende	  
daderbendes	  lezen	  met	  ons	  mee.	  En	  opnieuw	  slaat	  de	  schrik	  om	  het	  hart	  van	  vele	  
slachtoffers,	  wanneer	  dit	  nog	  maar	  eens	  in	  de	  pers	  in	  de	  verf	  wordt	  gezet.	  
	  
Ik	  durf	  een	  oproep	  doen	  aan	  journalisten	  om	  eens	  uit	  een	  ander	  vaatje	  te	  tappen.	  Er	  valt	  
zoveel	  meer	  te	  schrijven	  over	  De	  Pinte	  en	  Zevergem:	  ons	  rijk	  aanbod	  aan	  vrijetijdsbeleving,	  
onze	  rijke	  stukjes	  natuur,	  ons	  rijke	  verenigingsleven,	  want	  zijn	  we	  niet	  vooral	  rijk	  aan	  
datgene	  dat	  niet	  in	  geld	  kan	  omgezet	  worden?	  
	  
Van	  het	  volgende	  cliché,	  dat	  over	  onze	  gemeente	  wordt	  verteld,	  breekt	  mijn	  
spreekwoordelijke	  klomp,	  of	  moet	  ik	  zeggen:	  mijn	  hak,	  helemaal,	  en	  dit	  luidt:	  “De	  Pinte	  is	  
een	  slaapgemeente”.	  
	  
Maar	  als	  ik	  hier	  rondkijk,	  dan	  wordt	  dit	  hardnekkige	  gerucht	  toch	  al	  meteen	  de	  kop	  
ingedrukt?	  Als	  deze	  stelling	  waar	  zou	  zijn,	  waarom	  trotseren	  we	  dan	  met	  zovelen	  de	  
winterkou	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten?	  
	  
Méér	  dan	  ooit	  zijn	  er	  in	  2014	  evenementen	  op	  touw	  gezet,	  niet	  alleen	  door	  de	  gemeente,	  
maar	  ook	  door	  u,	  de	  zogenaamde	  ‘slaper’.	  	  
	  
Te	  beginnen	  met	  de	  traditionele	  kermissen,	  bloemenmarkt,	  Cafeest,	  paardenkoers,	  
Zeverrock,	  Schlagerfestival,	  Speelstraat,	  kerstmarkt,	  …	  om	  nog	  maar	  te	  zwijgen	  van	  de	  vele	  
sportevenementen,	  dit	  jaar	  ook	  speciaal	  rond	  het	  WK,	  Kom	  op	  Tegen	  Kanker	  acties,	  



quizavonden,	  vele	  eetfestijnen,	  BBQ’s,	  fuiven	  en	  wijkfeesten,	  en	  de	  komende	  
nieuwjaarsrecepties	  van	  allerlei	  organisaties,	  en	  de	  vele	  verenigingen	  en	  wijkcomités	  die	  De	  
Pinte	  rijk	  is.	  
	  
Ook	  tijdens	  het	  Gala	  van	  de	  vrijwilliger	  op	  19	  december	  bleek	  nog	  maar	  eens	  hoe	  actief	  onze	  
gemeente	  blijft	  in	  diverse	  sectoren.	  Ik	  had	  niet	  meteen	  de	  indruk	  dat	  we	  mensen	  moesten	  
wakker	  maken,	  wel	  integendeel,	  we	  hadden	  kandidaten	  op	  overschot.	  
	  
We	  huldigden	  midden	  2014	  ook	  onze	  nieuwe	  Bibliotheek	  en	  Sportpark	  Moerkensheide	  in:	  
het	  ene	  een	  tempel	  van	  cultuur,	  het	  andere	  het	  Mekka	  van	  de	  buitensport,	  omdat	  we	  weten	  
dat	  onze	  inwoners	  hiervan	  genieten,	  en	  dus	  helemaal	  niet	  zo	  ver	  van	  hun	  bed	  is.	  
	  
We	  hebben	  het	  Parkbos	  officieel	  geopend	  en	  gaan	  in	  dat	  kader	  ook	  een	  stukje	  
fietsverbinding	  tussen	  het	  station	  van	  De	  Pinte	  en	  het	  centrum	  van	  Gent	  verbeteren	  door	  een	  
volwaardig	  dubbelrijrichting	  fietspad	  aan	  te	  leggen	  in	  de	  Oude	  Gentweg.	  
Dit,	  omdat	  onze	  sportieve,	  en	  actieve	  inwoner	  hier	  in	  de	  nabije	  toekomst	  ten	  volle	  gebruik	  
zal	  van	  maken,	  en	  zo	  van	  daaruit,	  verder	  op	  de	  oude	  spoorwegbedding	  Gent	  op	  een	  veilige	  
manier	  zal	  kunnen	  binnenrijden.	  
	  
We	  gaan	  ook	  ons	  patrimonium	  in	  fases	  renoveren:	  het	  gemeentehuis	  en	  het	  voormalige	  
jeugdhuis,	  om	  het	  nog	  beter,	  multifunctioneel,	  ten	  dienste	  te	  stellen	  van	  u,	  als	  inwoner	  of	  
vereniging.	  Omdat	  we	  weten	  dat	  het	  nodig	  is,	  en	  dergelijke	  keuzes	  u,	  als	  wakkere	  burger,	  
niet	  onverschillig	  laat.	  
	  
We	  hebben	  ook	  oog	  voor	  veiligheid:	  het	  startschot	  is	  gegeven	  voor	  camerabewaking	  binnen	  
onze	  politiezone,	  waardoor	  we	  de	  pakkans	  willen	  verhogen	  van	  rondtrekkende	  
dadergroepen	  in	  onze	  regio.	  
	  
Maar	  vooral	  zijn	  we	  1,5	  jaar	  geleden	  begonnen	  om	  de	  Buurt	  Informatie	  Netwerken	  actief	  te	  
gaan	  ondersteunen,	  en	  de	  bestaande	  BIN’s	  uit	  te	  breiden	  en	  nieuwe	  te	  laten	  ontstaan,	  zodat	  
we	  op	  middellange	  termijn	  gans	  ons	  grondgebied	  zullen	  afdekken.	  
Deze	  Buurt	  Informatie	  Netwerken	  worden	  -‐in	  de	  strijd	  naar	  inbraken-‐	  meer	  en	  meer	  
succesvol,	  en	  zwengelt	  de	  contacten	  aan	  tussen	  de	  buren.	  We	  leren	  zo	  weer	  onze	  buren	  
kennen,	  en	  dat	  kan	  alleen	  maar	  positief	  zijn.	  
	  
Het	  valt	  ook	  gewoon	  op,	  dat	  u	  als	  inwoner	  alert	  bent	  voor	  alles	  wat	  de	  gemeente	  aanbelangt,	  
zo	  krijgen	  we	  vaak	  meldingen	  over	  bv.	  gevaarlijke	  situaties,	  of	  klachten	  over	  lawaaioverlast,	  
of	  bezwaarschriften	  over	  stedenbouwkundige	  aangelegenheden.	  Dat	  gaat	  dan	  ook	  bijv.	  over	  
het	  RUP	  Scheldedorp	  hier	  in	  Zevergem.	  Al	  deze	  voorbeelden	  wijzen	  erop	  dat	  het	  leven	  in	  uw	  
dorp	  u	  interesseert	  en	  helemaal	  géén	  ver-‐van-‐mijn	  bed-‐show	  is.	  We	  proberen	  dan	  ook	  
zoveel	  als	  mogelijk,	  -‐samen	  met	  adviesraden	  en	  commissies-‐	  oren	  te	  hebben	  naar	  jullie	  
opmerkingen	  en	  verzuchtingen.	  
	  
En	  nog	  een	  laatste	  -‐pertinent-‐	  argument:	  
	  
De	  fameuze	  black-‐out,	  waarbij	  het	  ganse	  land	  zonder	  stroom	  kan	  vallen…	  Een	  van	  de	  meest	  
gestelde	  vragen	  die	  ik	  afgelopen	  maanden	  mocht	  horen,	  was	  ‘Gaat	  het	  licht	  nu	  uit	  of	  niet	  
deze	  winter?’.	  Inwoners	  van	  een	  slaapgemeente,	  liggen	  toch	  niet	  wakker	  van	  een	  black-‐out,	  
als	  ze	  hier	  toch	  alleen	  maar	  slapen?	  
	  



Dit	  gezegd	  zijnde,	  neen,	  voel	  u	  niet	  aangesproken	  als	  ze	  het	  hebben	  over	  uw	  slaapgemeente	  
en	  ja,	  u	  maakt	  wél	  deel	  uit	  van	  één	  de	  rijkste	  gemeenten	  van	  ’t	  land.	  Rijk,	  in	  de	  meest	  brede	  
betekenis.	  
	  
Maar	  laat	  ons	  vandaag	  klinken	  op	  het	  nieuwe	  jaar:	  een	  jaar	  om	  wat	  trotser	  en	  
chauvinistischer	  te	  zijn	  op	  ons	  dorp	  en	  gemeenschap,	  maar	  vooral:	  ons	  geluk	  niet	  te	  laten	  
afhangen	  van	  die	  dingen	  die	  kunnen	  worden	  geteld,	  maar	  wél	  van	  die	  dingen	  die	  van	  tel	  zijn.	  
	  
Laat	  ons	  onszelf	  niet	  alleen	  verwarmen	  aan	  de	  soep,	  maar	  vooral	  aan	  elkaar.	  
	  
Op	  jullie	  geluk,	  liefde	  en	  gezondheid!	  Santé!	  


