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Ruimte is een lokale partij die sinds 2000 in  
de gemeenteraad zetelt en zich inspant om het Pints beleid  

duurzamer en socialer te maken in al zijn aspecten.

www.ruimtedepinte.be 

Dit blaadje heeft wat op zich laten wachten, omdat ieders prioriteiten door de wereldwijde coronacrisis er eventjes anders uit zagen. Een 
periode die vaker werd omschreven als ‘vreemd’, ‘ongezien’ of ‘bizar’. Onze leefwereld werd tijdelijk kleiner. ‘In ons kot blijven’ was uit-
dagend: voor sommigen een zegen, voor anderen een vloek. De dagelijkse portie beelden vanuit de zwaarst getroffen landen, de cijfers 
van de besmettingen, ziekenhuisopnames en te betreuren sterftes kropen in onze kleren. Onze samenleving werd behoorlijk op de proef 
gesteld, we werden gedwongen om eens stil te staan. We maakten ons met z’n allen zorgen: over onze job, onze ouderen, onze gezondheid 
en onze toekomst. De solidariteit was echter hartverwarmend, er werd gezorgd voor elkaar, spontaan werden er mondmaskers genaaid, 
kwam boodschappenhulp op gang en werd er geapplaudisseerd voor de zorgverleners en voor zovelen die in de bres sprongen. Er kwam 
ook veel creativiteit los, we deden ontdekkingen in eigen huis en tuin, we leerden van onze kinderen en zij van ons. Het zal een bijzonder 
moment zijn dat we elkaar weer de hand mogen drukken, een kus of een knuffel zullen geven. Wie zet de eerste stap? Wie durft het aan? 
Wat zijn de instructies deze keer? Niet te hard, eerder zacht, juist gepast? Alleszins wordt het onwennig en ontroerend. 
 
Meer dan ooit wens ik namens ruimte zo halfweg 2020 een goede gezondheid, gespaard van virussen en ziektes en een deugddoende 
vakantie. Zo eentje om nooit te vergeten: dicht bij onze familie en vrienden en wellicht dichter bij huis dan voorzien. In onze veilige thuis-
haven, waar het goed is om te wonen en te leven. Een godsgeschenk in deze tijden. 
 
Sedert het aantreden van de nieuwe bestuursmeerderheid in januari 2019 hebben we met onze 6 koppige Ruimtefractie constructief 
maar kritisch de beslissingen en het nieuwe meerjarenplan onder de loep genomen. In dit blaadje vindt u dan ook een overzicht van ons 
werk vanop de oppositiebanken. We hopen dat u eventjes de tijd neemt om het door te nemen. 
 
Zeer genegen, 

Hilde Claeys, 
voormalig burgemeester en raadslid Ruimte 

Belangrijke Data: onder voorbehoud

4 oktober 2020: ons Eetfestijn 20 november 2020: Ruimtequiz

Beste inwoners van 
De Pinte en Zevergem, 
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HET MEERJARENPLAN ONDER DE LOEP

ASOCIALE BELASTINGSVERHOGING

Op de gemeenteraad van december legde de meerderheid haar plannen voor de komende jaren op tafel. Gelet op de vele 
kritieken tijdens de verkiezingscampagne en de ronkende verklaringen na 14 oktober had Ruimte zich aan een radicale 
ommekeer van het voorbije beleid verwacht. Niets is minder waar. 

Initiatieven die opgestart werden onder het vorig bestuur worden verdergezet, denken we maar aan de realisatie van een 
nieuw recyclagepark, de verdere renovatie van het gemeentehuis, de aanleg van een fietspad in de Baron de Gieylaan, 
de aanplant van een speelbos achter Scheldevelde en de bouw van een nieuwe sportzaal naast het OCP. Ondanks het feit 
dat we deze zaken uiteraard ondersteunen, vinden we het meerjarenplan eerder ontgoochelend, zeker gezien de grote 
middelen die het nieuwe bestuur zal vrijmaken door de belastingen op te voeren en de extra middelen die ze ontvangt 
van de Vlaamse Regering voor open-ruimte beleid. 

De gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing, 
met andere woorden de belasting op huizen en gronden, 
wordt verhoogd met 46,3%. De verlaging van de aanvullende 
personenbelasting van 7,2% naar 6,9% zal enkel degene met 
hoge inkomens ten goede komen.

Eind vorig jaar verscheen een artikel waarin de burgemeester 
en de schepen van financiën een lokale ‘taxshift’ aankondigden. 
Dankzij deze zgn. ‘taxshift’ rekent De Pinte op 16 miljoen euro 
extra budget om te investeren. 
 
Deze belastingstijging van formaat wordt door het nieuwe 
bestuur verdedigd met het argument dat we met deze ver-
hoogde aanslagvoet nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde 
blijven, wat natuurlijk relatief is, gezien de hoge K.I. ’s (dure 
woningen en gronden) in De Pinte en omstreken. Wat ze er niet 
bij vertellen is dat 9 op de 10 gemeenten de belastingen niet 
verhoogt. Daar volgen ze dan toch niet de veilige middenweg. 
 
Maar bijkomend wordt er een loopje genomen met de term ‘tax 
shift of taksverschuiving’, waarbij de ene belasting verhoogd 
wordt en de andere verlaagd. Opvallend is dat burgervader Van 
Peteghem (CD&V) en schepen Agache (N-VA), twee economen, 
de elementaire basisprincipes van de taxshift misbruiken om 
deze verhoging aan te kondigen. 

Een taxshift is immers een verschuiving van de belastingen 
waarbij naar een budgetneutraal resultaat gestreefd wordt en 
tegelijkertijd een positief effect wordt gegenereerd. Dat is hier 
allerminst het geval: een verhoging van 598 naar 875 gemeen-
telijke opcentiemen op onroerende goederen (op woningen en 
gronden) impliceert een toename met 46,32 procent. De ver-
laging van de aanvullende personenbelastingen van 7,2% naar 
6,9% is hierbij vergeleken een peulschil, een korting van 4,17%, 
die vooral ten goede zal komen van de hoge inkomens.

Deze verlaging gaat concreet over 45 tot 60 euro per gezin of 
rekening, terwijl de verhoging door opcentiemen op onroerende 
voorheffing een netto belasting van 200 à 500 euro per gezin 
per jaar extra zal betekenen. Jonge gezinnen zullen getroffen 
worden, maar ook gepensioneerden, eenoudergezinnen en 
alleenstaanden, daar hun inkomen meestal lager is én als eige-
naar hun onroerende voorheffing sterk zal toenemen.

“Deze belastingstijging van formaat 
wordt door het nieuwe bestuur verdedigd 

met het argument dat we met deze 
verhoogde aanslagvoet nog steeds 

onder het Vlaamse gemiddelde blijven, 
wat natuurlijk relatief is gezien de hoge 

K.I.’s (dure woningen en gronden) in 
De Pinte en omstreken. Wat ze er niet 

bij vertellen is dat 9 op de 10 gemeenten 
hun belastingen niet verhogen.”

– Trudo Dejonghe
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GEEN MIDDELEN VOOR NIEUW WOONZORGCENTRUM

WAAR BLIJVEN DE LOKALEN VOOR DE VERENIGINGEN?

Vanuit Ruimte hebben we dan ook tegen deze verhoging gestemd, omdat de stijging niet alleen veel te fors is,  
maar vooral omdat ze asociaal is en alle Pinte- en Zevergemnaren treft die eigenaar zijn van een woning.

We zijn ons vanuit Ruimte bewust dat een belastingverhoging 
er zat aan te komen, gezien de gevolgen aan inkomstenzijde 
van de federale taxshift en de toenemende uitgaven, o.a. aan 
personeelskosten, maar zijn absoluut niet akkoord met de forse 
stijging zoals ze nu voorgeschoteld wordt. Bovendien laat het 
bestuur na om de aanslagvoet van deze belasting te differentië-
ren, wat wettelijk kan, om zo de laagste inkomens of pensioenen 
te beschermen. Men had de kans om de gewone man te ontzien 
bij deze belastingverhoging, maar men heeft dat niet gedaan. 

Hoe legt de CD&V als gezinspartij dit uit? En wat te denken van 
dé verkiezingsbelofte van N-VA, nl. dat ‘géén N-VA de snelste 
weg was naar een belastingverhoging’. Of ging het om een cru-
ciale tikfout, en moest het eerste woord, nl. ‘geen’ weggelaten 
worden? Een schoolvoorbeeld van kiezersbedrog. Nochtans wist 
de N-VA vanuit de vorige bestuursperiode dat het geen gemak-
kelijke oefening zou worden om zonder extra inkomsten verder 
in onze gemeente te kunnen blijven investeren. 

Voor de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum wordt in het 
meerjarenplan geen euro voorzien. De plannen die opgesteld 
werden onder het vorig bestuur, vanuit een visie met kleine 
leefgroepen, betaalbare zorg en aangepaste architectuur, wor-
den opgeborgen en ook de piste van een intergemeentelijke 
samenwerking via de Zorgband wordt verlaten. Hopen dat een 
private partner de kost volledig op zich zal nemen is weinig rea-
listisch. Ruimte blijft dit prioritair dossier nauwgezet opvolgen 
en vraagt dat het nieuw bestuur kleur bekent.

Initiatieven die onder het 
vorig bestuur werden opge-
start, worden maar gedeelte-
lijk verdergezet, denken we 
maar aan de volledige reno-
vatie van het gemeentehuis. 
De rechtervleugel wordt niet 
uitgevoerd, waardoor een 
streep wordt getrokken door 
een geschikte ceremoniezaal 
en een polyvalent zaaltje voor 
verenigingen of particulieren. 
Maar ook de wijkpolitie zou in 
deze vleugel een prominente plaats krijgen, en zo, centraal 
gelegen in de dorpskern, gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Verder blijft een grondige renovatie van Polderbos 2 uit, 
het voormalige schoolgebouw, waar thans de wereldwin-
kel en het jeugdhuis hun stek vinden. De ambitie om ons 
gemeentelijk patrimonium verder te verduurzamen en het 
lokaal onroerend erfgoed op te waarderen wordt afgebouwd. 
Tijdens de vorige legislatuur kwam er nochtans een sche-
penbevoegdheid ‘erfgoed’ bij, omdat ons lokaal erfgoed 
jarenlang ondergewaardeerd was. 

“We durven ons vandaag luidop de 
vraag stellen: welke rol ziet de schepen 
van erfgoed zich te spelen, nu erfgoed 
in het meerjarenplan quasi een dode 
letter is en hij er zelfs niet in slaagt 

om het eigen patrimonium met hoge 
erfgoedwaarde te renoveren?”

– Hilde Claeys

“Een nieuw woonzorgcentrum is 
hét dossier voor deze legislatuur, 

toch is geen euro voorzien 
in het meerjarenplan.”

– Wim Vanbiervliet
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GEEN BUFFERBOS AAN MOERKENSHEIDE 

GEEN BUFFERBOS AAN MOERKENSHEIDE 

GEEN AANDACHT VOOR SOCIALE WONINGEN EN BETAALBAAR WONEN 
Ruimte betreurt dat de nieuwe bestuursploeg geen eigen initiatieven 
meer voorziet om het aantal sociale huurwoningen verder op te trek-
ken, of in het Meerjarenplan acties opneemt om wonen betaalbaar 
te houden voor onze jongeren en alleenstaanden. De term sociale 
woning komt niet éénmaal voor in het meerjarenplan. Willen we 
dat er de komende jaren nog jongeren, gezinnen, alleenstaanden en 
ouderen de kans krijgen om in onze gemeente te wonen? Dan dient 
het bestuur de initiatieven en de inhaalbeweging die in de vorige 
legislatuur ingezet werd, verder te zetten. 

Evenmin vervult het nieuwe bestuur een voortrekkersrol 
inzake duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Géén gemeente-
lijk klimaatplan, geen initiatieven om de biodiversiteit te bewa-
ken, onze dorpskernen te ontharden, meer groen te voorzien, 
publieke laadpalen te plaatsen, en een duurzaamheidscoach 
aan te stellen. Ook heeft de gemeente geen visie ontwikkeld 
omtrent middelgrote windmolens in het licht van de ontwik-
kelingen rond de luchtmachtbasis van Gavere. Bestaande initi-
atieven en subsidies zoals voor het duurzaam verbouwen van 
lokalen, worden geschrapt met de belofte voor een volledig 
nieuw toekomstig reglement. Waarom werd dit na meer dan 
een jaar nog niet uitgewerkt?

“De bescherming van de open 
ruimte, het creëren van groene 

pleinen met plaats voor ontmoeting 
en biodiversiteit, de aanplant van 
nieuwe bomenrijen in straten, het 
ontharden van onze dorpskernen, 

… het zijn geen prioriteiten voor het 
nieuwe bestuur. En zelfs met bijna 

een miljoen euro aan zakgeld van de 
Vlaamse Overheid geraakt dit niet 

op de agenda van de meerderheid.”

– Marthe Van Den Abbeele

“Willen we dat er de komende jaren nog 
jongeren, gezinnen, alleenstaanden 

en ouderen de kans krijgen om 
in onze gemeente te wonen?”

– Ina Quintyn

“Ruimte steunt de verdere uitbouw van de 
wijkwerking, maar had daarbij verwacht 
dat de wijken zouden aangezet worden 

om publiek groen op te waarderen 
(vb. bijenkasten, wijkmoestuintjes, 
…) zodat de groene pleintjes echte 

ontmoetingsplaatsen worden.”

– Lut Vermeyen

Een ander, bijzonder belangrijk en prangend vraagstuk wordt niet opgelost. De slechte luchtkwaliteit aan het sportpark Moerkensheide 
noopt het bestuur tot actie om de vele (jonge) sporters te beschermen met een bufferbos tegen de autosnelweg. De vraag naar een buf-
ferbos was dan ook het meest gedragen idee in het participatieproces na de verkiezingen maar van de toekomstige realisatie hiervan is 
niets terug te vinden in het meerjarenplan van de nieuwe coalitie. Voor alle duidelijkheid: de aanplant van een bomenrij is géén bufferbos

ONDANKS FINANCIËLE STEUN VANUIT VLAANDEREN: GEEN  
OPEN-RUIMTE BELEID, GEEN EXTRA NATUUR EN GEEN KLIMAATPLAN

Onze gemeente krijgt van de Vlaamse Regering over de ganse 
legislatuur genomen meer dan 860.000 euro om de open ruimte 
te vrijwaren en in te richten. Slechts een fractie van dit bedrag 
wordt daaraan besteed, de rest verdwijnt in de algemene kas. 
Een deel zou kunnen gebruikt worden met het oog op moge-
lijke planschade bij de realisatie van het RUP Scheldedorp, doch 
ook daar blijft het nieuwe bestuur vaag over zijn visie inzake de 
bebouwing aan de Blijpoel te Zevergem. Het tekent het ambi-
tieniveau van dit nieuwe bestuur. Ruimte blijft – net zoals vele 
burgers die dit aanhaalden bij het participatietraject - hameren 
op een doortastend openruimte-beleid. 
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EEN GREEP UIT ONZE TUSSENKOMSTEN 
OP DE GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Sinds de start van de nieuwe legislatuur, begin 2019, zijn wij er met vol enthousiasme in gevlogen. 
Vanuit de oppositie doen we dit op een constructieve manier. 

Tijdens de vorige legislatuur werd de 
aanzet voor de opwaardering van de 
begraafplaatsen reeds gegeven. Een 
langetermijnvisie dringt zich echter 
steeds meer op vindt raadslid Hilde 
Claeys. Zo wordt het onderhoud van 
de begraafplaatsen bemoeilijkt door 
droogte en de onregelmatige inrich-
ting van bepaalde zones. Hierdoor 
ogen de begraafplaatsen soms slor-
dig. Door de terugval van het aantal 
klassieke zand- en keldergraven ont-
staan er lege plekken die niet inge-
vuld geraken. Daarnaast is er nood 
aan extra ruimte voor urnenkelders. 
Deze kunnen pas gerealiseerd wor-
den mits de ondergrond van bepaalde 
zones door een gespecialiseerde firma 
wordt gesaneerd. Ook moeten we van-
daag reeds oog hebben voor nieuwe, 
duurzame tendensen inzake wijze van 
begraven, zoals natuurbegraafplaat-
sen en begraafbossen, waar gebruik 
wordt gemaakt van bio afbreekbare 
urnen. Hierbij gaan de graven op in 
een natuurlijke omgeving. Ruimte wil 
graag het debat openen.
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Nood aan een visie rond 
onze begraafplaatsenEind november sloot Jeugdhuis Impuls voor onbepaalde tijd haar deuren door aan-

houdende problemen en startte het bestuur een vernieuwingstraject op. In de tus-
sentijd werd het jeugdcafé op de beneden verdieping gerenoveerd en kon de jeugd 
gratis de ruimte huren voor evenementen onder de naam ‘Openbaer’. Raadslid Van 
Den Abbeele sprak haar steun uit voor deze heropstart maar benadrukte ook het 
belang van een grondige evaluatie van de vorige werking en een duidelijke visie van 
het bestuur op een nieuwe werking. Vanuit Ruimte hopen wij ook dat het jeugdhuis 
deze zomer een laagdrempelige ontmoetingsplek kan blijven voor de jeugd in tijden 
van corona. Verder voorziet het bestuur in de meerjarenplannen een nieuw jeugdhuis 
in 2025 (als onderdeel van de nieuwe sportzaal) naast het OCP. Wij stelden ons de 
vraag of de jeugdwerking van het jeugdhuis zal worden gegarandeerd in de tussentijd.

#plaatsvoorjeugdigvertier

Toekomst jeugdhuis Impuls

Zowel in maart 2019 als in maart 2020 kleurden verschillende velden in Zevergem 
roestbruin. Naburige velden die niet gespoten werden, werden ook bescha-
digd door de wind. Enkele van deze velden sluiten aan op natuurreservaat 
Scheldemeersen. Ruimte maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwo-
ners maar ook over het schadelijk effect op de natuur en de biodiversiteit. Er 
dreven dode kikkers in de beek en er lagen dode vogels in de berm. Raadslid Ina 
Quintyn riep het gemeentebestuur op om actie te ondernemen en de schade 
voor milieu vast te stellen. Natuur & Bos onderzocht de weides en maakte een 
PV op. Het gebruik van glyfosaat is verboden voor particulieren maar in België 
nog niet voor landbouwers. We weten echter wel dat het schadelijk is voor de 
gezondheid van mensen, het kan kanker, diabetes en hartaandoeningen ver-
oorzaken, het heeft een schadelijk effect op de bodembiologie en dus ook op 
het water, het verstoort het bacterieleven in de darmen van bijen die daardoor 
vatbaarder zijn voor dodelijke infecties en het is extreem giftig voor amfibieën. 
Tijdens de gemeenteraad van april, drong Quintyn er op aan in gesprek te gaan 
met de betrokken landbouwers zodat naar de toekomst het gebruik van het 
omstreden product kan vermeden worden.

#milieuverontreiniging

Gele velden en dode dieren in Zevergem
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Wat kan wél en wat kan niet in onze kerkgebouwen?

Tijdens de gemeenteraad van 30 september 2019 kwam de afsprakennota tussen 
de kerkfabrieken van De Pinte en Zevergem en de gemeente De Pinte aan bod. 
Aangezien de gemeente een flink stuk mee financiert, zowel voor de werking als 
voor het onderhoud en investeringen van beider kerken komen hierbij financiële, 
maar ook praktische afspraken ter sprake, waaronder het onroerende patrimo-
nium en het privatief gebruik daarvan. Nu kerken meer en meer leeg komen te 
staan en duurzaam ruimtegebruik zich opdringt, kwam raadslid Hilde Claeys, 
hierover tussen. 

Uit de afsprakennota blijkt dat de activiteiten die kunnen toegelaten worden in 
de kerken van De Pinte en Zevergem, zoals concerten, tentoonstellingen, sterk 
aan banden worden gelegd door een specifieke passage in de afsprakennota. 
Zo moeten volgens de nota ‘alle activiteiten steeds in overeenstemming zijn met 
de hoofdfunctie van het kerkgebouw en wordt bij twijfel de eindbeslissing steeds 
door de pastoor genomen.’

Door deze passage worden er veel gemeenschapsversterkende activiteiten 
gedwarsboomd, omdat ze mogelijks niet als passend binnen een kerkgebouw 
worden ervaren. Bovendien laten we de eindbeslissing over aan één persoon, 
wat de deur openzet naar mogelijke willekeur. Zo kon tijdens het feestjaar 150 
jaar De Pinte ‘Allez Chanter’ enkel doorgaan in de kerk van Zevergem, dankzij 
de steun van de Zevergemse kerkfabriek. In De Pinte was er bezwaar. Samen 
zingen werkt nochtans gemeenschapsversterkend en verbindend, wie kan daar 
iets op tegen hebben? 

Onze fractie heeft zich dan ook onthouden tijdens de stemming over deze afspra-
kennota, omdat dit een gemiste kans is om onze kerken meer open te stellen 
voor de gemeenschap.

#gebruikvanonzekerkgebouwen

“Zou het niet vanzelfsprekend 
zijn dat een gebouw dat 

ondersteund wordt door de 
gemeenschap, ook moeten

kunnen gebruikt worden 
door de gemeenschap, 

gelovige of niet-gelovige?”

– Hilde Claeys

Tijd voor integraal toegankelijke 
bushaltes

Naar aanleiding van de verplaatste bushaltes 
van Polderbos naar de Pintestraat vroeg 
raadslid Ina Quintyn tijdens de gemeente-
raad van 30 september 2019 om de bushal-
tes integraal toegankelijk te maken; dit is 
namelijk de verantwoordelijkheid van de 
gemeente.

#inclusievemobiliteit

“Personen met een beperking 
moeten even vlot de bus 

kunnen nemen als alle andere 
reizigers. Wanneer de halte 

aangepast is, moeten zij hun 
busrit niet langer reserveren.”

– Ina Quintyn
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Betere openingsuren bibliotheek: een oproep naar het gemeentebestuur

Op de Gemeenteraad van 26 augustus riep raadslid Marthe Van Den Abbeele op om werk te maken van betere openings-
uren. In vergelijking met onze buurgemeenten is onze bibliotheek opvallend minder open. Daar waar de bib in Nazareth 
26u/week open is, de bib van Gavere 27u/week en de bib van Merelbeke 34u/week, is onze eigen bib slechts 17u/week open. 
Vergeleken met 13 andere Oost-Vlaamse gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal hebben we na Waasmunster het 
minst aantal openingsuren. Gezien de forse investeringen die onze gemeente gedaan heeft in deze prachtige bibliotheek is 
Ruimte er dan ook van overtuigd dat de bib voldoende moet open zijn en moet evolueren naar een cultuurhuis waarin de 
aanwezige infrastructuur maximaal wordt benut.

Water: vloeibaar goud

Tijdens de online gemeenteraad van 27 april kaartte raadslid Hilde 
Claeys opnieuw de problematiek aan van de lage grond waterstanden, 
nadat ze hierover vorig jaar tweemaal was tussengekomen. De toe-
stand is er sedert vorig jaar alleen maar verder op achteruit gegaan.

Ondanks de bijkomende voorwaarden wordt er nog steeds noncha-
lant omgegaan met het grondwater en het oppompen ervan. Met 
deze zogenaamde ‘bronbemalingen’ wordt geen rekening gehouden 
met de lage grondwatertafel of de nefaste effecten dat dit heeft 
op de onmiddellijke fauna en flora. De aannemer speelt gewoon op 
zeker. Een nonchalance die zou kunnen opgevangen worden door 
een doortastendere aanpak van de lokale overheid. Zo zien we aan-
vragen van bijv. een regenwaterput of septische put die uiteenlopen 
van 15 dagen tot 60 dagen, waarbij de ene keer 2500m3 mag worden 
opgepompt, de andere keer een kleine 8000m3. Ter vergelijking: de 
grootste regenwaterput komt overeen met 10m3.

Massa’s water verdwijnen in het beste geval in een gracht, waar het 
opnieuw kan infiltreren, maar te ver van de natuur in de nabijheid, 
maar in het slechtste -en meest voorkomende geval-: in de riolering, 
waar het verloren gaat. Helemaal verbazingwekkend is een werf in 
de nabijheid van het gemeentehuis waar reeds 6 maanden onon-
derbroken grondwater werd opgepompt, en recht naar de riolering 
leidde, terwijl de vergunning slechts toekend was voor 4 maanden. 
De schepen sprak dit goed door erop te wijzen dat het rioolstelsel 
daar gescheiden is en het water uiteindelijk goed en wel terecht 
komt in de Duifbeek! We kunnen dan misschien ook de bomen in het 
park vragen om hun water daar te gaan halen. Al het water loopt 
uiteindelijk naar de zee, maar met een dergelijke cynische houding 
zal er nog véél meer water naar de zee mogen lopen, eer er na vele 
alarmbellen écht werk zal worden gemaakt van deze zinloos lange 
en soms overbodige bronbemalingen.

#klantvriendelijkedienstverlening

#droogte #grondwater

“Nu onze bibliotheek een architecturaal pareltje 
is geworden en plaats biedt voor zowel stilte als 

ontmoeting en cultuur in het houten halfrond, 
vragen wij ons af waarom de bibliotheek 

eigenlijk zo weinig open is. Na Waasmunster 
is er geen enkele bibliotheek zo weinig open 

als de onze in heel Oost-Vlaanderen.”

– Marthe Van Den Abbeele

Hoogstwaarschijnlijk zal tijdens deze 
kurkdroge lente en zomer op de 

burgerzin van de inwoners beroep 
worden gedaan om spaarzaam 
om te gaan met ons kostbaar 

water, het gazon niet te sproeien 
of auto te wassen. Wanneer zal de 

lokale overheid zélf spaarzamer 
beginnen omgaan met het water?

– Hilde Claeys



l o k a a l ,  d u u r z a a m ,  v o o r  i e d e r e e n

V.U. Wim Vanbiervliet, Klossestraat 31, 9840 De Pinte 
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, met vegetale inkten

Woord van onze voorzitter, Wim Vanbiervliet

We blijven doorgaan

De voorbije weken waren anders. Bijna geen vergaderingen, geen hobby-race in het weekend, kortere werkdagen. 
Opeens ontdekte ik tijd. Tijd om klusjes uit te voeren die al lang moesten gebeuren, om meer met het gezin bezig te 
zijn, creatief te zijn in de keuken, … Tijd om mensen te missen en dankbaar te zijn voor zoveel helden wiens inzet we 
al te vaak vanzelfsprekend vinden.

Tijd ook om na te denken over de schitterende verkiezingsuitslag die Ruimte behaalde, de beloning voor het gevoerde 
beleid en het geleverde werk. Maar eveneens om vast te stellen dat onze mandatarissen vrij snel de bladzijde hebben 
omgedraaid van besturen naar constructief oppositie voeren. In het belang van De Pinte waken we over de rich-
ting die onze gemeente uitgaat om ervoor te zorgen dat niemand wordt vergeten, er mee voor te zorgen dat onze 
gemeente socialer en duurzamer wordt en de inwoners de gelukkigste blijven van Vlaanderen.

Onze inzet en houding worden geapprecieerd. Dat horen we regelmatig op straat, via mail of opgestoken duim. We 
luisteren graag naar feedback en ontmoeten jullie daarom ook met plezier op onze activiteiten zoals de quiz en het 
eetfestijn. 

Door de coronacrisis dienden we ons nieuw initiatief, Ruimtedenkers, uit te stellen. Van uitstel komt evenwel geen 
afstel. We hopen na de zomer te kunnen starten met onze reeks lezingen. We zullen doorgaan.

Heb je ook tijd en wil je graag deel uitmaken van ons project, meehelpen bij het bussen of deelnemen aan onze werk-
groepen? Neem gerust contact op!

 https://www.facebook.com/ruimtedepinte   info@ruimtedepinte.be   www.ruimtedepinte.be

<< Onze fractie in de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Van links naar rechts: Marthe Van Den Abbeele (onafh.), Wim Vanbiervliet (onafh., 
voormalig schepen), Lut Vermeyen (Groen), Ina Quintyn (Sp.a), Trudo Dejonghe (Sp.a, voormalig schepen) en Hilde Claeys (onafh., voormalig burgemeester).


