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1. Mobiliteit en verkeersveiligheid
RUIMTE wil in de komende legislatuur mobiliteit en verkeersveiligheid centraal
stellen. Daarom moeten volgende accenten in het beleid worden opgenomen:
1. RUIMTE geeft prioriteit aan het creëren van veilige schoolomgevingen en
een duidelijke keuze om elke school in De Pinte en Zevergem vlot en veilig
bereikbaar te maken met de fiets. Wij willen woonwijken en scholen
verbinden door veilige fietsassen aan te leggen en op die assen alle
knelpunten weg te werken. Door een groter aanbod aan veilige
fietsverbindingen zal het autoverkeer rond de scholen dalen en wordt er
ook voor een vlottere doorstroming gezorgd. Om dit alles te realiseren zal
een sterk school-fietsplan worden uitgewerkt voor zowel De Pinte als
Zevergem. Bij de opmaak van dit plan zullen schoolbesturen, ouders,
omwonenden, gezinsverenigingen en fietsersbond nauw betrokken worden.
Het plan zal de verouderde schoolroutekaarten vervangen.
2. RUIMTE wenst de fietsverbinding tussen de beide dorpskernen sterker te
beveiligen, zowel in functie van schoolbezoek, recreatieve verplaatsingen,
kleinhandel als woon-werkverkeer (in het bijzonder de verbinding met het
station). Daarom wil RUIMTE bij het Vlaams Gewest aankloppen om een
(100 % subsidieerbare!) fietstunnel of -brug te realiseren aan de N60. In
afwachting daarvan moet aangedrongen worden bij het Vlaamse Gewest
naar conflictvrije kruispunten (dit gebeurt nu reeds voor afslaande auto’s)
voor fietsers. De verbinding tussen de Molenstraat en de Boeregemstraat
werd met de aanleg van de E17 onderbroken. De realisatie van deze
doorsteek onder de E17 staat eveneens hoog op onze verlanglijst.
3. RUIMTE kiest ook voor verkeersveilige woonwijken. Kinderen en ouderen
moeten in de eigen omgeving veilig, te voet of met de fiets de straat op
kunnen. Voor auto’s betekent dit dat de laatste tientallen meters tot de
eigen deur aan een rustige snelheid (maximum 30 km/u) worden afgelegd.
Door intelligente ingrepen (bloembakken, asverschuivingen, speelstraten,
…) wil RUIMTE komen tot meer verkeersluwe straten waar het goed leven is
en sluipverkeer voorkomen. Hiervoor is nood aan goed doordachte planning
en overleg. RUIMTE wil daarom voorrang geven aan initiatieven die
gedragen worden door de wijkbewoners zelf.
4. RUIMTE wil inzetten op een betere uitrusting van de stationsomgeving
door te voorzien in kwalitatieve fietsenstallingen en lockers voor
fietshelmen, zowel aan de kant van de Florastraat als aan de kant van de
Stationsstraat. Aan de Florastraat moet een degelijke Kiss and Ride-strook
worden ingericht voor wie met de auto aan het station wordt afgezet.
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RUIMTE wenst in samenwerking met de hogere overheid het behoud van
het fietspunt in het station. We betreuren dat de NMBS geen budget
vrijmaakt om de perrons te verhogen. RUIMTE blijft hierover aandringen bij
de NMBS en vraagt tevens om de toegang tot de perrons 2 en 3 vanaf de
parking tussen de twee spoorlijnen mogelijk te maken.
5. RUIMTE pleit voor de promotie van het fiets- en voetgangersverkeer op
goed onderhouden en veilige fiets- en voetpaden in het kader van het STOPprincipe (eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en dan pas de
Privéwagen). RUIMTE kiest daarbij voor de aanleg van afgescheiden fietsen voetpaden en conflictarme kruispunten om de veiligheid van de zachte
weggebruiker te verzekeren. Zo kiezen we voor de heraanleg van de
fietspaden op de bruggen over de spoorweg en de E17 en willen we enkele
knelpunten wegwerken, zoals de Langevelddreef, ’t Kruisken en de
Bommelstraat (het gedeelte van de Pintestraat tot de spoorweg).
RUIMTE wil in samenspraak met Merelbeke een dossier voorbereiden en
daarbij de nodige contacten leggen met het oog op het verzamelen van de
nodige financiële ondersteuning (provincie, Gewest en Europa) om een
fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Zevergem te realiseren;
6. RUIMTE wil op diverse plaatsen in de gemeente (het Kerkplein, Dorp
Zevergem, aan het gemeentehuis, aan de bib, het OCP, …) bijkomende
fietsenstallingen voorzien. Op deze locaties zullen een oplaadpunten voor
elektrische fietsen geplaatst worden.
7. RUIMTE wil werk maken van het verder uitbouwen, actief promoten en
ondersteunen van autodelen. We willen hierbij ook inzetten op twee
specifieke doelgroepen: gezinnen die kunnen besparen op een tweede auto
en mobiele senioren. We wensen autodelen ook te introduceren op de site
Scheldevelde, aanvullend aan de te realiseren assistentiewoningen.
8. Het systematisch sneeuwvrij maken van de belangrijkste fietspaden, een
autoloze zondag, fluohesjes en andere initiatieven moeten er toe bijdragen
dat onze gemeente een aangename en vooral veilige fietsgemeente wordt
voor kinderen.
9. We blijven bij De Lijn hameren op een goede bereikbaarheid van en tussen
onze beide dorpskernen.
10.RUIMTE wil ook blijven inzetten op het uitbreiden en onderhouden van het
netwerk van trage wegen in de ganse gemeente en bijkomende trage
wegen uitwerken zoals in de wijk Klein Nazareth en de Leeuwerikstraat.

3 || 20

2. Een hertekend en respectvol ouderenbeleid
Voor RUIMTE maken ouderen volwaardig deel uit van onze samenleving. Naar men
ouder wordt, kunnen meer beperkingen optreden. Daarom zijn aangepaste zorg en
aangepaste structuren essentieel. RUIMTE legt daarbij de nadruk op zelfbeschikking
en levenskwaliteit.
1. RUIMTE wil dat ouderen kunnen kiezen uit een breed aanbod aan zorg,
ondersteuning en dienstverlening. Daarom kiezen wij voor ‘ouderenzorg op
maat’ in de nieuw op te richten Zorgcampus Scheldevelde met een
woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een seniorenrestaurant en
assistentiewoningen
 De plannen voor een nieuw woonzorgcentrum op het domein
Scheldevelde dienen als vertrekpunt voor een zorgomgeving van hoge
kwaliteit met leefgroepen die beantwoorden aan de hedendaagse
inzichten op ondersteuning en zelfredzaamheid. RUIMTE wil dit
realiseren tegen een betaalbare prijs en met een dagprijs voor de
bewoner die lager is dan deze van de private woonzorgcentra uit de
omgeving blijft. Onze visie: een hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs!
 Naast een hedendaags woonzorgcentrum gaat RUIMTE ook voluit voor
een nieuw dagverzorgingscentrum dat plaats biedt aan hulpbehoevende
ouderen die zo langer thuis en bij de partner kunnen blijven wonen.
 Er moet op de site Scheldvelde voorzien worden in een voldoende groot
aanbod aan assistentiewoningen waar (jongere) senioren
terechtkunnen. RUIMTE wil dit verder opentrekken zodat op deze site
ook mensen met een beperking kunnen wonen.
 Het seniorenrestaurant moet worden opgevat als een open
ontmoetingsplaats waar tijdens de mooie dagen ook bezoekers aan het
parkbos een glas of een hap kunnen nuttigen.
 Voor de financiering van de bouw van de Zorgcampus Scheldevelde zal
RUIMTE zoeken naar de beste formule waarbij alternatieve
financieringsmodellen of publiek-private financiering mogelijk zijn.
 RUIMTE kiest ervoor om het woonzorgcentrum en het
dagverzorgingscentrum onder te brengen in het Zorgbedrijf Leie-Schelde
dat samen met vijf andere gemeenten uit de regio werd opgericht.
2. RUIMTE wil meer dan ooit inzetten op het versterken van de mantelzorg en
het waarderen van de mantelzorger.
3. RUIMTE wenst een ouderenbeleidscoördinator die de seniorenwerking in
De Pinte en Zevergem ondersteunt.
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4. RUIMTE zet ook actief in op het tegengaan van de vereenzaming bij
ouderen.
5. Contacten tussen generaties zijn voor oud en jong zinvol, lonend en
leerzaam. RUIMTE wil werken aan een stabiele, geïntegreerde samenleving
waar sociale cohesie de boventoon voert. Zo willen we de oudere generatie
in contact brengen met de kennis van onze jonge Pintenaren en omgekeerd.
Concreet kan kennis en ervaring uitgewisseld worden over groentenkweken,
oude beroepen, werken met sociale media, geschiedenis, enz. Een van de
mogelijke opties is om van het kasteel op de site Scheldevelde een
intergenerationele ontmoetingsplaats te maken.
6. Ouderen beschikken vaak over heel wat talenten, die soms onbenut blijven.
RUIMTE wil een talentenbank oprichten waar ouderen hun talenten ter
beschikking kunnen stellen van hun omgeving. Zo willen we bestaande
diensten waar ouderen hun (beroeps)kennis ten dienste stellen (bv. het
Repair Café, de taallessen voor nieuwkomers, …) verder uitbreiden en
ouderen een zinnige tijdsbesteding op eigen kracht verschaffen.
7. In 2012 werden initiatieven genomen waardoor De Pinte door Sport
Vlaanderen erkend werd als Sportelgemeente. Sport voor senioren levert
een groot aantal voordelen op: risico’s op medisch- of gezondheidsvlak
kunnen preventief aangepakt worden, de inactiviteit wordt opgevangen en
er is een toename van sociaal contact. De gemeente dient blijvend
maatregelen te treffen die de sportparticipatie bij senioren verhogen.

3. Een modern bestuur in dialoog met de bevolking
Onze inwoners mogen van de gemeente verwachten dat ze vriendelijk, efficiënt en
correct geholpen worden. De gemeente luistert naar haar inwoners en betrekt hen
tijdig bij gemeentelijke plannen en laat ruimte aan initiatieven.
1. RUIMTE ziet dat het digitaal loket een steeds grotere rol speelt in de relatie
burger-overheid waardoor het belang van het fysieke loket afneemt. We
willen dat de gemeente investeert in de verdere uitbouw van het digitale
loket, zodat onze inwoners zich minder moeten verplaatsen, sneller
geholpen worden en administratieve zaken zoveel mogelijk van thuis uit
kunnen regelen.
Zo moet het mogelijk worden dat de beschikbaarheid van gemeentelijke
lokalen en uitleenmateriaal online kan worden geraadpleegd en
gereserveerd waardoor het opsturen van afzonderlijke formulieren eerder
uitzonderlijk wordt.
Alle online contacten met de gemeente, inschrijvingen en reservaties
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dienen te verlopen via eenzelfde platform. Een gebruiksvriendelijke en
overzichtelijke gemeentelijke website moet hierbij de norm worden.
2. Omdat niet alles via een digitaal loket kan worden geregeld en niet iedereen
zich goed voelt bij deze digitale snelweg, blijft het noodzakelijk dat onze
inwoners ook nog op het gemeentehuis zelf terechtkunnen. RUIMTE kiest
ervoor om voor bepaalde diensten te werken op afspraak. Op die manier
willen we wachtrijen vermijden en de behandelingstijd verkorten.
3. RUIMTE wil een communicatieplan opstellen waarin duidelijke en correcte
communicatie tussen de gemeente en haar inwoners centraal staat. Zo
dienen beslissingen tijdig meegedeeld te worden aan onze inwoners en
lokale handelaars via diverse communicatiekanalen waarbij de gemeente
optimaal gebruik maakt van sociale media en verder inzet op digitale
nieuwsbrieven.
4. Bij openbare werken dient in overleg met de betrokken aannemers snel en
proactief gecommuniceerd te worden zodat eventuele hinder voor
bewoners beperkt wordt.
5. Omdat niet iedereen bereikbaar is via digitale communicatie, blijft het
gemeentelijk informatieblad voor RUIMTE het medium om iedere inwoner
te bereiken.
6. Sterk besturen betekent besturen met respect voor inspraak en advies.
RUIMTE wil de bevolking meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Een
benadering van onderuit heeft tal van voordelen en zal, mits het creëren
van het juiste kader, ook leiden tot betere beslissingen.
7. Altijd luisteren naar de betrokkenen is de boodschap. Bij beslissingen die
ingrijpende gevolgen hebben op de leefomgeving (nieuwe verkavelingen,
herinrichting van de openbare ruimte, ...) moeten de betrokkenen
(wijkbewoners, lokale handelaars bv.) op voorhand worden geïnformeerd
zodat ze ook ideeën kunnen aanbrengen en gehoord worden. Pas daarna
kunnen politieke beslissingen worden genomen.
8. Ruimte bieden aan nieuwe vormen van participatie door o.a. co-creatie.
Adviesraden vormen een belangrijke schakel in de lokale besluitvorming. Ze
toetsen het beleid en adviseren het bestuur. Hun gewaardeerde werking
kan rekenen op onze blijvende steun. Nieuwe vormen van participatie
moeten ervoor zorgen dat onze inwoners nauwer betrokken worden bij het
gemeentelijk beleid.
9. De gemeente moet haar personeelsleden de nodige middelen (materieel,
infrastructuur), ondersteuning (opleiding, documentatie) en omkadering
(planning, communicatie) bieden met bijzondere aandacht voor hun welzijn
en hun werkomgeving. Doel moet zijn dat elk personeelslid perfect op de
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hoogte is van wat van hem of haar verwacht wordt voor een efficiënte
uitvoering van de werkzaamheden en een optimale dienstverlening aan de
bevolking.
10.RUIMTE wil dat de gemeente een rechtvaardig en transparant retributie- en
belastingbeleid voert waarbij de gemeentelijke middelen efficiënt besteed
worden en het streven naar een evenwichtig lokaal financieel beleid
centraal staat.
11.Uitgaven dienen doordacht te gebeuren en steeds getoetst te worden op
hun duurzaam karakter en gevolgen op korte én lange termijn.
12.De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen en materialen
moeten vereenvoudigd worden en indien nodig aangepast zodat eenieder
op een gemakkelijke manier de kostprijs kan berekenen.
13.De verschillende subsidiereglementen dienen verder op elkaar afgestemd te
worden en de procedure voor aanvragen en afhandeling dient
vereenvoudigd te worden.
14.RUIMTE kiest voor een efficiënt en krachtdadig bestuur. Schaalvergroting
door intensere samenwerking met de ons omliggende gemeenten is daarbij
een must. We denken hierbij aan uitwisselen van materieel en gezamenlijk
aanwerven en inzetten van personeelsleden. Daarnaast zoeken wij actief
naar samenwerking met andere lokale overheden. Bovengemeentelijke
samenwerking is efficiënter en leidt tot optimalisering van de
dienstverlening.
Evenwel een fusie louter omwille van de fusie biedt voor RUIMTE geen
oplossing. Een fusie is zinvol zo zij de goede werking van de gemeente
verbetert en indien zij gedragen wordt door de bevolking waarbij er tevens
een overeenstemming gevonden wordt op politiek en ambtelijk vlak.
15.RUIMTE wil dat het gemeentebestuur daadkracht uitstraalt. Dit kan alleen
indien de leden van het college van burgemeester en schepenen voldoende
tijd vrij maken om hun functie uit te oefenen en dagelijks beschikbaar zijn.
Onze burgemeester zal 100 % ter beschikking staan van de gemeente.
16.Zoals we de voorbije 6 jaar gedaan hebben, zullen we de gemeentelijke
financiën goed beheren. Zonder de belastingdruk te willen verhogen, zullen
we de gemeentefinanciën gezond houden.
17.De voorzitter van de gemeenteraad maakt bij voorkeur geen deel uit van
het college van burgemeester en schepenen.
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4. Ruimtelijke Ordening voor het heden en de toekomst
Een goede ruimtelijke ordening is van levensbelang voor de komende generaties.
Het verbindt het ‘private domein’ met het ‘openbare domein’ en versterkt de
kwaliteit van beide. Daarbij is het voor RUIMTE belangrijk dat particuliere belangen
niet ten koste mogen gaan van het algemeen belang, maar ook dat particulieren
rechtszekerheid kennen. Door het goedkeuren van twee Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen (RUP Zevergem Scheldedorp en RUP Centrumbocht) werd een
grote stap vooruitgezet.
RUIMTE wenst verder te werken om dit gezond klimaat te behouden. Voor RUIMTE
blijft De Pinte een groene residentiële gemeente en Zevergem een landelijk dorp.
Ook na de goedkeuring van beide RUP’s staan we voor een aantal uitdagingen die
een kwalitatief antwoord vergen.
1. RUIMTE wenst dat het nieuwe bestuur de juiste keuzes maakt bij de
invulling van zowel de projectzones als de andere woongebieden die
weerhouden zijn in de beide RUP’s. Zo moet het dichtslibben van de
gemeente worden vermeden. De mobiliteit van onze gemeente is niet
voorzien op een intensieve toename van de bevolking. Het opstellen van
inrichtingsplannen moet gebeuren na inspraak met de inwoners van de
buurt en de gebruikers van de in te richten zones. Hierbij wordt niet enkel
de invulling maar ook de nood aan een vlotte ontsluiting voor het
bijkomende verkeer bekeken in een ruimere context.
2. Bij de herinrichting van de openbare ruimte krijgt het dorp van Zevergem
de prioriteit. Het dorp moet worden ingericht als een echt dorpsplein zodat
het een aangename en multifunctionele ruimte wordt. RUIMTE wil die
herinrichting stap voor stap bespreken met de inwoners van Zevergem
zodat deze beantwoordt aan de verzuchtingen van de Zevergemnaars.
Hierbij wordt gekozen voor co-creatie. De herinrichting moet tevens passen
in het streven naar een verkeersveilige schoolomgeving.
3. Ook de omgeving van het Gemeenteplein (Baron de Gieylaan) zal op termijn
moeten worden heringericht. Hier opteert RUIMTE ervoor te komen tot een
aangename multifunctionele ruimte. Gezien de aanwezigheid van een
school, handelszaken, de bibliotheek en het gemeentehuis zal ook grondig
van gedachten moeten worden gewisseld met alle betrokkenen om al deze
functies optimaal in het concept te integreren.
4. Voor de toekomstige inrichting van de gemeentegronden aan de
Sportwegel kiest RUIMTE ervoor om deze gronden niet te verkopen aan
geïnteresseerde projectontwikkelaars maar deze te behouden in een
systeem van Community Land Trust. Dit betekent dat de gronden eigendom
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blijven van de gemeente en de inrichting ervan gebeurt in samenspraak met
de omgeving. RUIMTE wenst het groene karakter van de projectzone
maximaal te vrijwaren. Bij gedeeltelijke bebouwing kan er voor RUIMTE
enkel sprake zijn van een beperkt aantal starterswoningen voor jonge
gezinnen en een beperkt aantal sociale huurwoningen met respect voor een
goede sociale mix. Een deel van de zone dient te worden voorbehouden
voor een speelterrein voor de kinderen van de buurt. Parkeerplaatsen
dienen als groene ruimte te worden voorzien en tot een strikt minimum te
worden beperkt.

5. Een groene gemeente met oog voor een duurzame toekomst
Een groene omgeving oogt niet enkel aangenamer, ze is ook gezonder. Daarom wil
RUIMTE nog bewuster en systematischer dan in het verleden, inzetten op groen in
de directe nabijheid van onze woningen, scholen en dorpscentra.
1. RUIMTE wil het groene karakter van onze gemeente versterken door in het
centrum van de beide deelgemeenten op geschikte plaatsen bijkomend
openbaar groen te voorzien en de bestaande pleinen te herinrichten. Het
gemeentelijk bomenplan krijgt een update.
2. RUIMTE wil met het aanleggen van een bufferbos, waar mogelijk in
combinatie met geluidsbermen, tussen de E17 en de woonkernen en in het
bijzonder naast het sportpark Moerkensheide, bijdragen tot de reductie van
het fijn stof en de geluidsvervuiling door het autosnelwegverkeer.
3. Steeds meer mensen worden bewust van de weldaden van natuur, bomen
en groen in de eigen omgeving; de vraag groeit naar een meer natuurlijke
omgeving. RUIMTE wil dit ondersteunen door een combinatie van goede
informatie en sensibilisatie. Zo zal het aanplanten van streekeigen groen,
dat sterk bevorderlijk is voor de lokale biodiversiteit, worden gestimuleerd.
4. Een goede waterhuishouding begint bij de gemeentelijke overheden die
doordachte keuzes maken. We blijven verder werken aan de realisatie van
een gescheiden rioleringsnet. Door meer in te zetten op waterdoorlatende
materialen bij de aanleg van bestrating, willen we de infiltratiegraad
vergroten. Een regelmatig onderhoud van grachten en beken is essentieel
bij een goed beheer.
5. RUIMTE wil dat het recyclagepark op de nieuwe locatie een volwaardig
milieupark wordt waar een functionele inrichting zorgt voor een goede
toegankelijkheid en een selectieve inzameling van afval. Een efficiënte
toegangscontrole en een betaalterminal zullen het comfort voor de
bezoekers verhogen. Met weegbruggen kan het DIFTAR-systeem worden
9 || 20

ingevoerd, zodat betaald wordt per gewicht. Een permanent inzamelpunt
voor Klein Gevaarlijk Afval moet het geheel vervolledigen. De gemeentelijke
zwerfvuilacties worden uitgebreid en vrijwilligers krijgen voldoende en
aangepaste middelen om zwerfvuil op te halen. Alle glasbollen verdwijnen
ondergronds en de textielinzameling gebeurt via erkende duurzame
inzamelaars en het kringloopcentrum. GFT-ophaling wordt extra
gepromoot, zodat het gewicht in de restafvalzak verder daalt.
6. RUIMTE wenst plaats te maken voor het realiseren van alternatieve
energieprojecten op zijn grondgebied. Zo biedt de inrichting van het nieuwe
industriepark aan de Heirweg een ideale gelegenheid om zulk een
energieproject te realiseren ten einde te streven naar een vermindering van
onze CO2-uitstoot en een begin te maken van een CO2-neutrale gemeente.
Voor nieuwbouwwoningen wenst RUIMTE in te zetten op woningen met
hernieuwbare energievoorziening.
7. RUIMTE wil het voortouw nemen om de gebouwen van het gemeentelijk
patrimonium energiezuinig te maken. Bij de (ver)bouw(ing) van de
gemeentelijke infrastructuur zullen energiebesparende technieken
toegepast worden en gebruikgemaakt van duurzame materialen waarbij
gestreefd wordt naar energieneutraliteit.
8. Een duurzaam wagenpark kan de ecologische voetafdruk van de gemeente
verminderen. Samen met het stimuleren van autodelen, elektrisch rijden en
het faciliteren van het openbaar vervoer zal dit bijdragen tot een lagere
uitstoot van fijn stof.
9. Initiatieven zoals het Repair Café en de garageverkoop kunnen blijven
rekenen op steun.
10.Inzake openbare verlichting wordt door vervanging van de bestaande
verlichting naar dimbare LED-verlichting, gestreefd naar het verminderen
van de energiekost en het tegengaan van de lichtvervuiling.
Iedereen heeft recht op een duurzame toekomst in een leefbare wereld. Daarom
moeten wij als gemeente ook inzetten op de grote uitdagingen waar onze aarde en
ons klimaat ons mee confronteren.
11.RUIMTE kiest voor een bestuur dat op het lokaal niveau bijdraagt tot het
welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van de gemeente.
RUIMTE wil de DOD’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) verankeren
in het gemeentelijk beleid en opnemen in de beleidsplanning, te beginnen
bij de opmaak van de omgevingsanalyse. RUIMTE wil dat de gemeente een
voortrekkersrol speelt om haar inwoners te sensibiliseren en bekend te
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maken met de Agenda 20301. De personele ondersteuning wordt hierbij
behouden en binnen de gemeentelijke financiën worden de middelen voor
Noord-Zuidwerking opgetrokken.
12. De gemeente kiest resoluut voor fairtrade. Inzake aankopen of werken door

derden wordt steeds gekeken naar de origine van de producten en
materialen. Lokale handel speelt hierbij eveneens een belangrijke rol.
Vanuit die doelstelling wil RUIMTE de lokale handel beter ondersteunen.
Wie lokaal koopt, ondersteunt de werkgelegenheid, doet dit vaker te voet
of met de fiets en behoudt de sociale contacten.

6. Cultuur en erfgoed versterken
RUIMTE draagt cultuur en erfgoed hoog in het vaandel. RUIMTE blijft de
verenigingen ondersteunen die zich tot doel stellen om aan erfgoedbewaking en
cultuurverspreiding te doen binnen onze lokale gemeenschap.
In de periode 2019-2024 wil RUIMTE daarom het cultuuraanbod in onze gemeente
versterken en een nieuwe wind laten waaien door het erfgoedbeleid. Inzake cultuur
zijn voor RUIMTE volgende acties prioritair:
1. RUIMTE kiest voor de verhoging van de subsidies voor cultuur.
2. RUIMTE wil de gemeentelijke cultuurdienst verder uitbouwen met de
nadruk op het versterken van de werking gericht op vernieuwende en
creatieve projecten.
3. Er moet nagegaan worden hoe men aan de behoefte aan repetitielokalen
voor muziek en theater en aan tentoonstellingsruimte kan tegemoet
komen.
4. Sinds 2016 zijn gemeenten in Vlaanderen niet meer verplicht om een
bibliotheek te hebben. RUIMTE wil volop blijven inzetten op de bibliotheek
en onderschrijft het bibliotheekcharter ‘Een bibliotheek voor iedereen!’.
RUIMTE wil de openingsuren van de bib uitbreiden om zo een betere
dienstverlening te bieden aan onze inwoners. Een moderne bibliotheek
staat voor veel meer dan enkel het uitlenen van boeken. De gratis
activiteiten binnen de BIB, zoals lezingen, boekvoorstellingen,
tentoonstellingen, kleinschalige optredens,… moeten behouden en
versterkt worden. De interactie tussen de bibliotheek en het onderwijs
moet worden verdergezet.
1

Meer informatie over ‘Agenda 2030’: https://www.sdgs.be/nl/bronnen/brochure-agenda-2030-duurzameontwikkeling
11 || 20

5. Tot slot moet er bekeken worden in hoeverre er niet kan ingestapt worden
in het project UITPAS.
“Erfgoed is een verzamelbegrip dat staat voor alles wat we overerven van vorige
generaties en wat we het bewaren waard vinden voor de volgende generaties”. Deze
definitie vormt het vertrekpunt voor het erfgoedbeleid dat RUIMTE voorstaat.
Aangemoedigd door de tomeloze inzet van de erfgoedbewakers, wil RUIMTE het
erfgoedbeleid nog beter ondersteunen.
1. RUIMTE wenst verder in te zetten om het overgebleven erfgoed te blijven
koesteren en de erfgoedlijst verder aan te vullen. Voor gebouwen die een
hoge waardering kregen in de erfgoedlijst en kenmerkend zijn voor onze
streek, kan er overgegaan worden tot aanvraag voor bescherming na
uitvoerig overleg met de eigenaar/gebruiker over de mogelijke
rechtsgevolgen van een voorlopige of definitieve bescherming.
2. RUIMTE wil meer aandacht voor het gemeentelijk patrimonium waarbij het
gebouw Polderbos 2 (voormalige gemeenteschool en huidig jeugdhuis en
Oxfam-Wereldwinkel) een belangrijke uitdaging vormt en een polyvalent
karakter krijgt.
3. Veel aandacht ging tot nu toe naar het onroerend erfgoed, maar ook het
immaterieel erfgoed zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialect,
stoeten, processies, verdient meer aandacht. RUIMTE wil dit ontsluiten via
een digitaal platform dat eenvoudig te raadplegen is.
4. Ook het funeraire erfgoed verdient de nodige aandacht. Omvorming van de
begraafplaatsen tot begraafparken met het nodige respect voor de
overledenen. Begraafplaatsen zijn er immers niet alleen om de overledenen
te gedenken maar ook als plaats waar ruimte is voor ontmoeting en
bezinning.
5. Ruimte waardeert de inspanningen van Heemkring Scheldeveld. Wij ijveren
voor een vaste uitvalsbasis en depot om de verzamelde informatie en
objecten onder te brengen. Op deze locatie kunnen dan eveneens
tentoonstellingen en andere kleinschalige culturele activiteiten doorgaan.

7. Een beleid dat de jeugd ruimte geeft
De Pinte is een bruisende gemeente en dat is voor een groot deel te danken aan
haar geëngageerde en enthousiaste jeugd. RUIMTE maakt graag tijd vrij om te
luisteren naar de jeugd en hun ideeën te ondersteunen op tal van manieren. Een
goedwerkende jeugddienst is onontbeerlijk. De jeugdraad en de
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kindergemeenteraad kunnen blijven rekenen op onze steun. Goede ideeën vinden
vaak hun oorsprong bij de jeugd zelf en moeten au sérieux worden genomen. Van
én voor de jeugd dus!
1. RUIMTE kiest voor de verhoging van de subsidies voor jeugdwerking.
2. RUIMTE wil dat de gemeente voldoende kind- en jeugdvriendelijke ruimte
behoudt of creëert voor: sport en recreatie, natuur om in te ravotten,
jeugdinitiatieven (jeugdhuis, fuiven in het OCP, speelpleinwerking,
jeugdbewegingen, jeugdraad), speelpleintjes, muzikale infrastructuur,
veilige schoolomgeving, enz.
3. Om de groene long van het Parkbos door te trekken tot in het centrum wil
RUIMTE de Sportwegel maximaal open en groen behouden: speelruimte op
wandelafstand voor de kinderen uit de buurt, een aangename en veilige
plek voor de schoolgaande jeugd, een plek die ook de nabijgelegen
jeugdbewegingen en omwonenden ten goede komt.
4. RUIMTE wil kinderen de kans geven om in de eigen buurt te spelen.
Daarvoor zullen er voor de kleinsten extra speeltuigen en voor de wat
groteren, ravotruimte voorzien worden in diverse woonwijken van De Pinte
en Zevergem. Onze openbare parken bieden reeds tal van mogelijkheden
waarop (verder) kan worden ingezet: natuur- en sportbeleving,
ontmoetingsplaats om na een wandeling iets te drinken, kindvriendelijke
speelomgeving, speelplaats voor de jeugd, tentoonstellingsplaats voor kunst
en muziek.
5. Contacten tussen generaties zijn voor oud en jong zinvol, lonend en
leerzaam. RUIMTE wil werken aan een stabiele, geïntegreerde samenleving
waar sociale cohesie de boventoon voert. Zo willen we de oudere generatie
in contact brengen met de kennis van onze jonge Pintenaren en omgekeerd.
Concreet kan kennis en ervaring uitgewisseld worden over groentenkweken,
oude beroepen, werken met sociale media, geschiedenis, enz. Een van de
mogelijke opties is om van het kasteel op de site Scheldevelde een
intergenerationele ontmoetingsplaats te maken.
6. De jeugd is voortdurend op zoek naar ruimte om (kleine) evenementen en
activiteiten te organiseren. Zo wordt er reeds gestudeerd in de bibliotheek,
worden er fuiven georganiseerd in het OCP en kan er ontspannen worden in
het jeugdhuis. RUIMTE wil dit aanbod graag uitbreiden. Bij de bouw van een
nieuwe sporthal aan de gemeentelijke basisschool dienen meteen ook
modulaire lokalen voorzien te worden die kunnen gebruikt worden voor de
speelpleinwerking en de jeugd- en sportkampen. Polderbos 2 waar het
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huidige jeugdhuis gevestigd is, zal naar een multifunctionele ruimte
evolueren die door zowel jong als oud gebruikt kan worden.
7. Een jeugdhuis is en blijft noodzakelijk: het biedt jongeren de kans om
dichtbij huis uit te gaan aan democratische prijzen en te proeven van
muziek, thema-avonden en cultuur. Kortom: het brengt de jeugd samen. De
gemeente moet de werking blijven stimuleren en een goede ondersteuning
bieden.
8. Ruimte wil verder inzetten op kwalitatieve en gevarieerde kleuter- en
jeugdkampen georganiseerd door de gemeente, zonder de
laagdrempeligheid te verliezen. Naast sport en dans, kan ook koken, muziek
en crea bijdragen tot het aanbod.
9. Daarnaast is een betere afstemming tussen school- en hobby-uren
welgekomen. De gemeente kan samenwerking tussen vrijetijdsverenigingen
en scholen stimuleren zodat kinderen hun hobby aansluitend na de
schooluren kunnen uitoefenen. In overleg met de schoolbesturen kunnen
naschoolse activiteiten georganiseerd worden.
10. De gemeente dient in te staan voor het optimaal functioneren van de
speelpleinwerking. Het ondersteunen van het team jonge en vrijwillige
monitoren is belangrijk: zij bieden immers veel kinderen een gevarieerde en
creatieve zomervakantie! Deze ondersteuning kan in de vorm van een hoger
kookbudget, een betere voorziening van binnen- en buitenspeelruimte, enz.
11.Eén van de knelpunten in De Pinte en Zevergem is het ontbreken van
betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Zoals in het RUP Centrumbocht
voorzien, wil RUIMTE dat op bepaalde sites alternatieve woonvormen
kunnen gerealiseerd worden. Via een Community Land Trust, waarbij de
grond eigendom blijft van de gemeente, krijgen jonge gezinnen de
mogelijkheid om een eigen woning te bouwen of te kopen, waarna bij
verkoop een deel van de meerwaarde ook terugvloeit naar de gemeente om
opnieuw te investeren.
12.De gemeente moet in de volgende legislatuur het label van
kindervriendelijke gemeente behalen. Inspraak van de jeugdraad en de
kindergemeenteraad zijn hierbij onontbeerlijk.
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8. Sport heeft nood aan infrastructuur en sterke clubs
Een sportieve gemeente is een gezonde gemeente. Voor RUIMTE is een goede
sportinfrastructuur en een uitgebreid sportaanbod van het grootste belang. De
nadruk moet liggen op de toegankelijkheid van sport voor allen en op een
kwaliteitsvol aanbod.
Inzake infrastructuur is het duidelijk dat de vraag het aanbod vandaag overtreft. Het
OCP wordt dermate intensief gebruikt dat we van een nijpend tekort aan overdekte
sportinfrastructuur kunnen spreken.
1. Sportclubs hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.
RUIMTE kiest voor de verhoging van de subsidies voor sport. Met deze
middelen kunnen de clubs hun werking verder uitbouwen en het aantal
sporters in onze gemeente verder laten toenemen.
2. Er moet met de steun van de Vlaamse Overheid een nieuwe sportzaal aan
de Gemeentelijke Basisschool komen met een grotere capaciteit en geschikt
voor diverse sporten.
3. Sportinfrastructuur van scholen die buiten de schooluren onderbenut is,
biedt hier een deel van het antwoord. RUIMTE wil dat er verder intensief
samengewerkt wordt met alle onderwijsnetten. De vernieuwing van de
Gemeentelijke Basisschool moet gepaard gaan met een nieuwe sportzaal
met een grote capaciteit zodat meerdere sporten mogelijk zijn. Belangrijk is
dat zo’n uitbreiding nu met voldoende toekomstvisie gebeurt en dat er een
oplossing voor langere termijn is voor de infrastructuurproblemen. Na de
samenwerking van de gemeente met de lokale gemeenschapsschool voor
het bekomen van subsidies voor de modernisering van de daar aanwezige
sportzaal, moet de zaal meer ter beschikking gesteld worden van de
inwoners.
4. RUIMTE pleit voor de verdere uitbouw van de recreatieve (buiten)sporten.
Zo moeten de bestaande petanque- en bolterreinen verder onderhouden
worden en waar nodig nieuwe banen aangelegd worden. Het succes van het
omnisportterrein aan Moerkensheide toont aan dat er nood is aan
bijkomende terreinen waar jong en oud kunnen sporten. Na het verhuizen
van het recyclagepark komen de huidige gronden vrij en kunnen zij een
nieuwe invulling krijgen.
5. RUIMTE wil ook dat er een transparanter beheer komt van de bestaande
sportinfrastructuur en dat de aanvraag tot het huren van zalen digitaal kan
gebeuren.
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6. RUIMTE wil verder inzetten op een ondersteuningsbeleid van sportclubs

met een lokale verankering die een kwalitatieve jeugdwerking aanbieden of
willen ontwikkelen.

9. Onderwijs
1. RUIMTE vindt basisonderwijs in het eigen dorp belangrijk. De overgang van
de gezinsomgeving naar de school moet voor elk kind zo klein mogelijk zijn.
RUIMTE is van oordeel dat het behoort tot de taak van de gemeente om alle
scholen te ondersteunen in hun pedagogische opdracht zodat hoogstaand
onderwijs in de eigen gemeente kan aangeboden worden.
2. Voor RUIMTE moet het gemeentelijk onderwijs pluralistisch en
onafhankelijk zijn.
3. RUIMTE wil inzetten op brede scholen. Een brede school is een school waar
verschillende organisaties en de buurt rond de school samengebracht
worden. De school wordt zo een onderdeel van de buurt en werkt samen
met lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Door de
schoolinfrastructuur meer open te zetten, door samen activiteiten te
organiseren en door mensen meer te betrekken bij de werking van de
school, kan er meer integratie zijn van sport en cultuur. Ook al moeten deze
initiatieven van onderuit groeien, toch dient de gemeente een
ondersteunende rol te spelen en mogelijke hinderpalen wegwerken die
samenwerking in de weg staan.
4. RUIMTE wil dat de gemeente het permanent overleg tussen de
verschillende scholen stimuleert. Elke school, inrichtende macht, directie,
oudervereniging en alle ouders streven immers dezelfde doelstelling na: zo
goed mogelijk onderwijs voorzien. Waar nodig en mogelijk wil RUIMTE dat
de gemeente de scholen helpt door het ter beschikking stellen van de
nodige logistieke middelen en faciliteiten. Hierbij moeten alle scholen op
een gelijke manier behandeld worden.
5. Er zijn tal van mogelijke samenwerkingsverbanden op gemeentelijk niveau
mogelijk:
 tussen de scholen en de bibliotheek;
 ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur aan scholen en
omgekeerd; de infrastructuur van scholen meer openstellen voor lokale
verenigingen;
 organisatie van gemeenschappelijke sportdagen of culturele
manifestaties en sensibiliserende acties en activiteiten in het kader van
duurzaamheid en Noord-Zuidwerking;
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 organiseren van de onderwijsloopbaanbegeleiding waardoor het CLB van
het vrije net en het gemeenschapsonderwijs samen toelichting geven
over studiekeuze en overgang naar het secundair onderwijs.
6. RUIMTE wil dat meer ouders hun kinderen te voet of met de fiets naar de
school laten gaan. RUIMTE wil dan ook dat er werk wordt gemaakt van een
veilige schoolomgevingen, inclusief veilige invalswegen van en naar de
scholen en het station.

10.

Inzetten op kwaliteit in kinderopvang

De eerste levensjaren van het kind zijn van fundamenteel belang voor de latere
ontplooiing en de kansen in het leven. Daarom wil RUIMTE voor elke baby en elke
peuter in onze gemeente de garantie op een bereikbare, beschikbare, betaalbare en
kwalitatieve kinderopvang tussen 0 en 3 jaar.
1. We stellen vast dat het aantal individuele onthaalouders in heel Vlaanderen
daalt. De dienst opvanggezinnen van het OCMW heeft daarom de voorbije
jaren ingezet op een model van ‘samenwerkende’ onthaalouders en
garandeerde hierdoor dat er in onze gemeente geen tekort aan
opvangplaatsen ontstond. Gezien echter het zwakke statuut van de
onthaalouder verwachten wij hier een dalende trend. Daarom is er nood
aan een toekomstgerichte aanpak. RUIMTE wil - naast opvang in een
onthaalgezin - op termijn de mogelijkheid voorzien om in te zetten op een
volwaardige professionele kindercrèche.
Voor de schoolgaande kleuters en lagere schoolkinderen is de vraag naar voor- en
naschoolse opvang groot. Op dit ogenblik biedt de gemeente twee mogelijkheden:
korte opvang op school, volwaardige opvang in het Huis van het Kind
(’t Bommeltje) met omkadering door de professionele dienst ‘Stekelbees’.
2. RUIMTE wil verder inzetten op kwalitatieve omkadering en op
administratieve ondersteuning van de opvangstructuren door de gemeente.
Na de schooluren hebben kinderen eerst en vooral tijd nodig om te kunnen
ravotten of creatief bezig te zijn. De opvangstructuur moet daar de
mogelijkheid toe voorzien. Voor de oudste kinderen kan, op voorwaarde dat
het kind eerst heeft kunnen spelen, in de opvang ook ruimte gemaakt
worden voor een rustige ‘huiswerkhoek’.
3. Fietsen naar school wordt verder door de gemeente aangemoedigd.
Daarom moet voorzien worden in de organisatie van de verplaatsing tussen
school en ’t Bommeltje voor kinderen die met de fiets naar school komen.
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4. Voor de leerlingen van de Vrije Basisschool (VBS)van Zevergem vormt de
opvang in ’t Bommeltje geen adequate oplossing. Daarom is er nood aan
een opvang in Zevergem zelf, al dan niet op het terrein van de school, met
aangepaste kwalitatieve omkadering. RUIMTE engageert zich om hierover in
overleg te gaan met ouders en schoolbestuur van de VBS Zevergem.
Ook tijdens de schoolvakanties en op brug- en woensdagen is er behoefte aan
opvang.
5. RUIMTE wenst dat buiten de schoolperiodes en op brug- en woensdagen
het opvangaanbod uitgebreid wordt. Tijdens alle schoolvakanties moeten
de kleuters en lagere schoolkinderen tegen democratische prijzen
terechtkunnen op het gemeentelijke speelplein en deelnemen aan
recreatiekampen (sportkamp, crea-kamp, ...). RUIMTE wil hierbij inzetten op
variatie in het aanbod.
6. De gemeentelijke speelpleinwerking zal eveneens onder de vzw
Kinderopvang vallen, de invulling mede in overleg met de talrijke
vrijwilligers.
7. Voor kinderen van gescheiden ouders moet een aangepaste financiële
regeling worden uitgewerkt waardoor gekeken wordt naar de woonplaats
van de ouder om de kinderen aan de gemeentelijke tarieven te kunnen
inschrijven. Voor alleenstaande ouders moet eveneens een aangepast tarief
worden voorzien.

11. Lokale handel
RUIMTE wil de lokale handel stimuleren. Wie lokaal koopt, ondersteunt de
werkgelegenheid, doet dit vaker te voet of met de fiets en behoudt de sociale
contacten. De lokale handel zorgt voor een levende gemeente.
1. RUIMTE pleit ervoor dat bij (wegen)werken de gemeente de handelaars
tijdig inlicht, en zo wegomleggingen noodzakelijk zijn, zelf voorziet in
unifome wegbewijzering.
2. Bij het toekennen van een omgevingsvergunning moet er op toe gezien
worden dat de lokale handelaars bereikbaar blijven en bij (her)aanleg van
pleinen en straten wordt voldoende aandacht gegeven aan het behoud van
de bestaande parkeerplaatsen en worden bijkomende fietsenstallingen
voorzien.
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3. Jaarlijkse activiteiten zoals de braderie, de bloemenmarkt in Zevergem,
Cafeest en de vakantiekalender kunnen blijven rekenen op onze steun.
4. De Lokale Middenstandsraad wordt een volwaardige adviesraad.
5. De gemeente neemt het voortouw om de samenwerking tussen lokale
middenstanders te stimuleren en ondersteunen. Een jaarlijkse brochure zet
de lokale middenstand in de kijker.
6. Via het invoeren van een geschenkenbon die online of in het gemeentehuis
kan worden aangeschaft en bij alle deelnemende middenstanders kan
worden gebruikt willen we de lokale handel stimuleren.

12. Veiligheid en preventie
We wonen in een inbraakgevoelige gemeente. De verdere uitbouw van de BINwerking en de binnen de politiezone Schelde-Leie geplaatste ANPR-camera’s zorgen
wel degelijk voor een daling van de inbraakcijfers.
1. RUIMTE wil verder inzetten op preventie. De BIN-werking wordt waar
mogelijk geoptimaliseerd waarbij gekeken wordt naar efficiëntere
oproepsystemen.
2. De subsidies voor de inbraakpreventie blijven behouden.
3. Samen met de andere gemeenten van de politiezone Schelde-Leie wordt
een nieuw hoofdcommissariaat opgetrokken op de recent aangekocht
gronden aan de Weefstraat in Eke. De vlotte bereikbaarheid en snelle
aanrijroutes van De Pinte en Zevergem dienen te allen tijde gegarandeerd te
blijven.
In onze gemeente worden tal van grootschalige activiteiten georganiseerd die veel
bezoekers aantrekken. Een goed veiligheidsplan is hierbij noodzakelijk.
4. Voor scholen, het woonzorgcentrum en het toekomstig lokaal
bedrijventerrein ter hoogte van de E17 aan de Heirweg dienen – structureel
– noodplanningen opgevolgd en geactualiseerd te worden en een
oefenbeleid uitgebouwd te worden.
5. RUIMTE kiest ervoor om vanuit de gemeente via een
evenementencoördinator de organisatoren en de verenigingen te
ondersteunen bij de opmaak van hun veiligheidsplan zodat dit indien nodig
tijdig kan voorgelegd worden aan de lokale veiligheidscel en de risico’s tot
een minimum worden beperkt.
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6. De verdere uitbouw van onze gemeentelijke noodplanning zal ervoor
zorgen dat de noodplanningsambtenaar de noodplannen optimaal kan
opvolgen en actualiseren.
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