
Wij willen jouw mening horen! Via onze 
toekomstateliers die we de komende 
maanden organiseren, horen we graag jouw 
prioriteiten voor het gemeentelijk beleid. We 
nemen die dan mee bij de opmaak van ons 
beleidsprogramma 2019-2024, want voor 
CD&V is participatie geen hol begrip.

Waarom organiseren wij deze 
toekomstateliers? Onze gemeente heeft 
behoefte aan een sterk bestuur. Een bestuur 
dat zich gedragen weet door wat de inwoners 
denken. Kortom, een bestuur met visie en 
daadkracht! 

Tijdens onze toekomstateliers peilen we 
tijdens een fijn dialoogmoment naar wat 
volgens jou beter kan. De toegang is gratis, 
maar het zou fijn zijn dat je vooraf inschrijft 
via onze website:  www.jijmaakt9840.be. 
Daar vind je ook de locatie van onze 
toekomstateliers. 

1. Dinsdag 12 december 2017 - 20u
Levenslang en veilig De Pinte-Zevergem 
2. Woensdag 7 februari 2018 - 20u
Mooi en duurzaam De Pinte-Zevergem
3. Woensdag 7 maart 2018 - 20u
Bruisend De Pinte-Zevergem 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon
Willem Rombaut - willem@cdenvdepinte.be
www.facebook.com/cdenvdepintezevergem

Foto's
Gauthier Vandenbossche, Martin Van 
Peteghem, Willem Rombaut

in DE PINTE-ZEVERGEM
www.cdenvdepinte.be
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Jij maakt De Pinte-Zevergem! Door hier 
te wonen, te leven, te werken, je te 
engageren of te sporten. Onze 
gemeente bruist en daar willen wij de 
volgende jaren - samen met jou - verder 
aan bouwen. 

Als inwoner en ambassadeur van De 
Pinte-Zevergem weet jij als geen ander 
hoe we onze gemeente nog mooier,  
nog beter, nog sportiever, duurzamer of 
energiezuiniger  kunnen maken. 

In deze folder geven wij een aanzet! 
Over wat goed gaat, maar ook over wat 
beter kan. Maar daarna is het aan jou! 
Geef ons je opmerkingen en input, 
online of in een gesprek, kom naar onze 
toekomstateliers en maak samen met 
ons verder werk van De Pinte-
Zevergem!

Want JIJ MAAKT #9840 !

Vincent Van Peteghem
Fractieleider

Mooi en veilig De Pinte-Zevergem

Voor een bruisende en duurzame 
gemeente!

Levenslang wonen in De Pinte-
Zevergem

Kom jij ook naar onze 
toekomstateliers?

JIJ MAAKT #9840!

KOM JOUW MENING GEVEN TIJDENS 
ONZE TOEKOMSTATELIERS



Hoe maken we De Pinte-
Zevergem nog mooier en 
veiliger? Laat het ons weten via 
bijgevoegde antwoordkaart en 
drop die in 1 van onze oranje 
brievenbussen (of online via 
www.jijmaakt9840.be)

VOOR EEN MOOI EN VEILIG 
DE PINTE-ZEVERGEM
Wij geven jou graag een aanzet van wat goed is en 

van wat beter kan. Geef jij nadien jouw input?

Duurzaam De Pinte-Zevergem
• Via het burgemeestersconvenant 

draagt onze gemeente haar steentje 
bij aan de klimaatdoelstellingen.

• De Pinte haalde reeds 3 sterren 
binnen als Fair Trade gemeente.

Maar...
• Heel wat sleurwerk voor wie op het 

recyclagepark zijn afval kwijt wil (9).
• Het aantal afgeleverde 

bouwvergunningen kende de 
voorbije jaren een spectaculaire 
groei.

• Te weinig aandacht voor de 
vernieuwing van het riolerings-
netwerk, nochtans een investering 
voor de toekomst.

Mooi De Pinte-Zevergem
• Het Parkbos: groene attractiepool 

voor eigen bewoners & voor wande-
laars van buiten de gemeente (1).

• Naast veel groen, kent onze 
gemeente ook veel open ruimte voor 
landbouw en ontspanning.

• Ondergrondse glascontainers zijn 
toegankelijker en properder.

Maar ...
• Openbaar groen is één zaak, het 

onderhoud ervan een andere. Dat 
laat vandaag vaak te wensen over. 
Ook de veegmachine, die moet 
zorgen voor het onderhoud van voet- 
en fietspaden, is nog nauwelijks te 
bespeuren. 

• Wat doen we met het 
verwaarloosd patrimonium van de 
gemeente, zoals bv. de speelark? (2)

 Veilig De Pinte-Zevergem
• De politiezone Schelde-Leie is 

ingestapt in het verhaal van extra 
controles via bewakingscamera’s 
op de invalswegen (3). Zoals elders is 
ook bij ons het aantal inbraken 
gevoelig gedaald.

• De Buurtinformatienetwerken zijn 
nu actief in de ganse gemeente. 

Maar ...
• Veiligheid op weg naar de school 

kan een stuk beter, o.a. Anthierens-
laan (4), Dorp Zevergem, ...

• Het huidige bestuur zette geen enkel 
nieuw dossier voor bijkomende 
fietspaden in de stijgers. Er werd 
uitsluitend uitgevoerd wat reeds 
door het vorige bestur was aanvaard 
en goedgekeurd.

Levenslang wonen in De Pinte-Zevergem
• Meer dan 1400 leerlingen (van kleuter 

tot middelbaar) lopen dagelijks school 
in onze gemeente. Scholen maken mee 
het kloppende hart en bouwen aan de 
toekomst van De Pinte-Zevergem. 

• De aantrekkingskracht van onze 
gemeente, met vele faciliteiten voor 
jong en oud en een goede 
bereikbaarheid met openbaar 
vervoer, is groot (5). 

Maar ... 
• Het aantal inwoners tussen 0-2jaar ligt 

in onze gemeente uitzonderlijk laag. 
Blijkbaar hebben we geen geschikt 
woningaanbod voor jonge startende 
gezinnen?

• Onze gemeente is een van de weinige 
in Vlaanderen zonder een dagcentrum 
voor ouderen. 

• De voorbereiding voor de realisatie van 
een nieuw woonzorgcentrum (6) is 
een verhaal van chaos en onzorgvuldig 
bestuur. Naar concrete uitvoering zijn 
wij nog geen stap verder maar het 
kostte de gemeenschap van De Pinte al 
meer dan 650.000 euro aan verloren 
ontwerp-, advies- en advocaatkosten.

Bruisend De Pinte-Zevergem
• ’t Bommeltje, een realisatie van de 

vorige bewindsploeg, vierde zopas zijn 
vijfde verjaardag. De buitenschoolse 
kinderopvang kent een verpletterend 
succes (7).

• Een bezoek aan de bibliotheek is een 
feest voor iedere boekenliefhebber. 

• Het sportpark Moerkensheide, ook een 
realisatie van het vorige bestuur, geeft 
een boost voor meer sport en een 
grotere variatie aan sportdisciplines.

Maar ...
• Het gebruik van sportinfrastructuur is 

de voorbije jaren een stuk duurder 
geworden. 

• Het werd er voor verenigingen en 
organisatoren van evenementen niet 
gemakkelijker op: beperkende 
maatregelen, duurdere infrastructuur, 
meer administratie, …  Bovendien 
nam de gemeente teveel activiteiten 
uit handen van verenigingen en 
spontane initiatiefnemers. 

• De middenstand zorgt voor handel en 
wandel in het centrum. Maar ze heeft 
het niet gemakkelijk. In de dorpskern 
van Zevergem is ze zo goed als 
verdwenen (8).

Drop jouw ideeën in 1 van onze brieven- 

bussen die verspreid staan over #9840!

Wat kan volgens jou 
beter? Wat zijn jouw 
prioriteiten voor het 
toekomstig 
gemeentebeleid?
Laat het ons weten via 
bijgevoegde kaart!

Drop jouw ideeën in 
onze oranje 
brievenbussen, via 
jijmaakt@9840.be of 
via jijmaakt9840.be

LEVENSLANG WONEN IN EEN 
DUURZAAM EN BRUISEND 
DE PINTE-ZEVERGEM 
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