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Volgende INFOblad
(juli - augustus 2020)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 13 mei 2020
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis*
in mei - juni
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)*
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek*
17 tot 19 uur
maandag
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
*

Gemeentelijke infrastructuur gesloten
zolang coronamaatregelen dit vragen

Openingsuren recyclagepark**
maandag
13 tot 17 uur (tot 18 uur)***
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur (tot 18 uur)***
zaterdag
9 tot 17 uur
** Reservatie nodig (coronamaatregel)
*** zomeruurregeling van 1 maart tot 31 oktober 2020,
zie pagina 11
Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
2 | www.depinte.be

Stop corona
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Je vindt op deze pagina info over:
• Dienstverlening gemeente
• Elkaar helpen en beschermen
• Horeca en middenstand
• Recreatie en events
• Opvang en onderwijs
• Dienstverlening anderen
Alle info van de hogere overheden is terug
te vinden via www.info-coronavirus.be.
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Geen gemeentelijke
activiteiten tot eind juni

Ophaalkalender
(Onder voorbehoud van coronamaatregelen)
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2020

In het kader van de huidige coronacrisis heeft het lokaal
bestuur beslist om geen activiteiten te organiseren tot
eind juni 2020.
De Bloemenmarkt, pinksterkermis, Cafeest, Week van
de Opvoeding, Dag van het Park, Camping Blijpoel …
vallen weg.
Ook de organisatoren van andere (niet-gemeentelijke)
activiteiten werden gecontacteerd met de vraag om
hun activiteiten uit te stellen of dit jaar af te gelasten.

❏ Toegang recyclagepark:
je kan je saldo opladen door te storten op het
rekeningnummer BE51 0910 1787 0762. Bij de
mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer.
Meer info: www.depinte.be/recyclagepark,
milieudienst@depinte.be.
Zie ook pagina 11 (reserveren nodig zolang
de maatregelen op vlak van corona gelden).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 8 mei en 19 juni 2020: van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem - achterzijde kerk - parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 9 mei en 20 juni 2020 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)

We publiceren in deze editie van het infoblad dan ook
geen UiTagenda.

❏ Textielinzameling aan huis:
dinsdag 18 augustus 2020
❏ Recyclage herbruikbare goederen:
gratis ophaling door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga
langs: Tolpoortstraat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in
Nazareth
(voorlopig geen werking tot 3 mei)

Samen sterk in De Pinte
Meer dan 100 vrijwilligers sloten zich aan bij De Pinte
Helpt om anderen door deze moeilijke periode te
helpen door naar de winkel of apotheek te gaan,
samen met de sociale dienst werden de 70-plussers
uit onze gemeente opgebeld om hulpvragen op te
sporen, inwoners zetten beren voor hun raam om het
wandelen extra leuk te maken voor onze jongsten,
we hangen lakens op als steun voor zorgverleners en
applaudisseren samen (maar op afstand), we brengen
ouderen in contact met familie via Skype, Zoom …
Zo proberen we deze periode voor iedereen draaglijk
of wat aangenamer te maken, want samen staan
we sterk.
Bedankt, #team9840!

Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Gemeentehuis, OCP, bibliotheek, recyclagepark,
Sociaal Huis
Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
Maandag 1 juni 2020 (pinkstermaandag)
Dinsdag 9 juni 2020 (personeelssportdag)
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Opgelet: zolang de maatregelen gelden betreffende
corona, zijn de diensten niet (of voor essentiële
dienstverlening slechts na afspraak) toegankelijk. We zijn
wel telefonisch bereikbaar (in de voormiddag) of via e-mail.

Coronavirus: informatie
voor anderstaligen
Besmetting voorkomen
How can you prevent infection?
Comment prévenir l’infection?
Maatregelen
Rules to stop corona
Mesures pour lutter contre le coronavirus
Info:
www.integratie-inburgering.be/coronameertalige-info
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Ruimtelijke ordening

Wonen Leie & Schelde: gratis advies voor alle
inwoners op de zitdagen in het gemeentehuis
Iedereen met een vraag rond wonen of energie kan vanaf
woensdag 22 april 2020 gratis en vrijblijvend terecht bij
Wonen Leie & Schelde. Zolang de maatregelen tegen
corona gelden, zal de dienst alleen telefonisch en via
e-mail bereikbaar zijn, nadien kan je ook langskomen
tijdens de zitdagen in het gemeentehuis. Deze interlokale
vereniging informeert, adviseert en begeleidt inwoners
van De Pinte met vragen over wonen en energie.
Welke premies zijn er voor je verbouwingen of
aanpassingen?
Als je werken uitvoert in een woning kan je heel vaak
een premie krijgen. De adviseurs van Wonen Leie &
Schelde zoeken voor jou uit op welke premies je een
beroep kunt doen en helpen je bij de aanvraag.
Een sociale woning huren? Of kopen met een
sociale lening?
Ben je op zoek naar een woning om te huren of te
kopen? Bij Wonen Leie & Schelde kan je terecht voor
advies over sociale leningen en advies over sociale huuren koopwoningen.

en verhuurders: dat kan gaan over de huurwetgeving
en kwaliteitsnormen, over huurcontracten,
plaatsbeschrijvingen of indexering. Huur of verhuur
je voor het eerst? Informeer je gratis en vrijblijvend bij
Wonen Leie & Schelde.
Je wil energiezuinige investeringen doen of
veranderen van energieleverancier?
Je hebt het gevoel dat je gas- of elektriciteitsfactuur
de pan uit swingt? Wonen Leie & Schelde helpt je
energieleveranciers vergelijken op basis van jouw
verbruik en het type tellers dat je in huis hebt.
Of misschien heeft jouw woning wel een aantal
investeringen nodig om die factuur omlaag te krijgen,
maar je weet niet goed hoe er aan te beginnen?
Informeer je dan gerust op een van onze zitdagen.
Wonen Leie & Schelde
Elke woensdag van 13.30 tot 16 uur.
In het gemeentehuis van De Pinte
Enkel op afspraak via tel. 09 210 71 50 of
info@wonenleieschelde.be.

Je huurt of verhuurt een woning en je zit met
vragen over je huurovereenkomst?
Wonen Leie & Schelde geeft info en advies aan huurders

Aanpassing behandelingstermijnen
omgevingsvergunningen naar aanleiding van corona
Gezien de druk op de diensten van het lokaal bestuur en
de gevolgen van de maatregelen op vlak van corona is
er een Besluit van de Vlaamse Regering van kracht met
aanpassingen:
Wat betreft de behandelingstermijnen:
voor alle in behandeling zijnde aanvragen van het type
‘gewone procedure’ (dossiers met een openbaar onderzoek)
- wordt de uiterlijke behandelingstermijn verlengd met
60 dagen voor alle in behandeling zijnde aanvragen van
het type ‘vereenvoudigde procedure’ (dossiers zonder
openbaar onderzoek)
- wordt de uiterlijke behandelingstermijn verlengd met
30 dagen
Wat betreft de beroepsperiode:
voor alle in behandeling zijnde aanvragen en voor
aanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf
24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de periode
om in beroep te gaan verlengd met dertig dagen
Wat betreft de behandeling van de beroepen:
de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
4 | www.depinte.be

Wat betreft de termijn ‘uitvoerbaarheid beslissing’:
voor alle vergunningsbeslissingen genomen vanaf 24 maart
2020 worden de termijnen betreft de uitvoerbaarheid
van de vergunning verlengd met 30 dagen. Dit betekent
concreet dat je voor vergunningsbeslissingen genomen
vanaf 24 maart 2020 je nu 65 dagen (in plaats van 35 dagen
voorheen) moet wachten met de start van de vergunde
werken te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de
aanplakking. Onze diensten staan nog steeds in voor de
aanplakking.
Dit in toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet
van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Regeling tot en met 24 april 2020. Een eventuele
verlenging was nog niet bekend bij het drukken van
het infoblad.

Openbare werken & Mobiliteit

Werken op- en afrittencomplex afgerond
Alle werken op en rond het nieuwe op- en
afrittencomplex zijn afgerond. De oprit van de
N60 naar de E17 richting Antwerpen ging open.
De carpoolparking is officieel geopend door
Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken. Na ruim twee jaar is het nieuwe op- en
afrittencomplex volledig klaar. Bedankt voor het
geduld tijdens deze werken!
Veilig knooppunt
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om dit
gevaarlijke punt op de kruising van de E17
met de N60 weg te werken. Met de nieuwe
op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en
de nieuwe rotonde op de N60 is geïnvesteerd
in een veilig op- en afrijden en vlotter
verkeer op de N60. Tijdens de werken is
ook een nieuwe carpoolparking aangelegd,
kreeg het wegdek van de N60 een
onderhoudsbeurt en is de brug over de E17
gesaneerd.
Openstelling voor verkeer
De oprit van de N60 naar de E17 richting
Antwerpen ging open. Op 13 februari 2020
was het ook de beurt aan de carpoolparking.
Die is bereikbaar via de nieuwe aangelegde
rotonde op de N60. Deze parking wordt tegelijk
ingericht als toegangspoort naar het Parkbos.
Hiermee zijn alle werken definitief afgerond.

Snelheidsremmende maatregelen
Keistraat
Naar aanleiding van klachten over de snelheid van het verkeer in de Keistraat,
hebben het lokaal bestuur De Pinte en lokaal bestuur Sint-Martens-Latem
in wederzijds overleg beslist om een proefproject met snelheidsremmende
maatregelen in de Keistraat op te starten.
Concreet wordt er op vier plaatsen in de Keistraat, tussen de Langevelddreef en
de rotonde in de Baron de Gieylaan, een wegversmalling gecreëerd. Het zal dan
niet meer mogelijk zijn om met twee voertuigen te kruisen op hetzelfde moment.
Op die manier wordt het verkeer in de Keistraat afgeremd.
Voor de evaluatie van deze maatregel zal jouw mening binnen een aantal maanden
gevraagd worden. Op basis hiervan kan deze maatregel aangepast worden of
definitief bestendigd worden.
Andere locaties
De snelheidsremmende maatregelen en aangepaste mobiliteit in de Cyriel Buysselaan Hugo Verriestlaan, Den Duiver, Eeuwfeestlaan en Grote Steenweg werden geëvalueerd
door de bewoners aan de hand van enquêtes. De antwoorden worden momenteel
geanalyseerd en op basis hiervan worden eventuele wijzigingen aangebracht aan de opstellingen.
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Openbare werken & Mobiliteit

Provincie en gemeente realiseren samen
fietssnelweg F7 in De Pinte
Op vrijdag 27 maart werd het nieuwe deel van de
fietssnelweg F7 in De Pinte opengesteld. Daarmee is de
F7 in De Pinte afgewerkt en kunnen fietsers in rechte lijn
naar Gent fietsen.
Nieuw deel van fietssnelweg
De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde het
laatste onderdeel van de fietssnelweg F7 tussen de
Nijverheidsstraat en de Daningsdreef. Het IJzerenwegpad
werd een vrijliggende fietsweg van 3 meter breed. Het
fietspad is over een afstand van 500 meter aangelegd in
asfalt voor meer rijcomfort en wordt binnenkort voorzien
van kwalitatieve verlichting.
Het bestaande pad werd al veelvuldig gebruikt door
fietsers. Door de verbreding en de verharding kan het
pad nu ook echt dienst doen als fietssnelweg. Dankzij de
medewerking van Infrabel lukte dit binnen de beperkte
ruimte.
Extra aandacht ging naar de waterhuishouding en
stabiliteit. Over een afstand van 500 meter werd een
keermuur en een drainerend gootelement geplaatst
tussen de fietsweg en het spoorwegdomein. Op die
manier kan het regenwater wegstromen richting spoor.
Ook langs de kant van de tuinen werd op bepaalde
plaatsen een keerelement geplaatst.
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De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt
317 822,23 euro en wordt bekostigd door de Provincie
Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een
financiële tussenkomst van 50 % aan de Provincie OostVlaanderen omdat deze fietssnelweg onderdeel is van
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
De gemeente De Pinte stelt de gronden ter beschikking
voor de aanleg van de fietssnelweg en staat in voor het
goede beheer en het onderhoud ervan.
Provincie Oost-Vlaanderen, pionier in
fietssnelwegen
De nieuwe fietsinfrastructuur maakt onderdeel uit van de
fietssnelweg F7. De verbinding vanaf De Pinte richting
het station van Deinze tussen Karrestraat en Beekstraat
staat op de planning voor 2020. In Deinze staat de
realisatie van de brug over de Volhardingslaan op de
planning van 2021. Ook verderop richting Zulte en in
Zulte worden in 2021 deeltrajecten aangelegd. Op die
manier wil de Provincie zo snel mogelijk fietssnelweg F7
op haar grondgebied afwerken.

Leven & Wonen

Inzet Lokaal bestuur De Pinte
in tijden van corona

verger
Foto: Mauricette Duverger

Extra aandacht voor wie kwetsbaar is
De sociale dienst zorgt voor extra aandacht voor
kwetsbare gezinnen (via contact met de scholen) om
ervoor te zorgen dat de kloof niet groter wordt … De
medewerkers van het woonzorgcentrum zorgen voor
specifieke aandacht rond de sociale contacten voor
de bewoners, boodschappen op de waspakketten ...

Foto: Mauricett
e Du

We hielden als gemeente graag nauw contact. Samen
met de diensten zorgen we ervoor om deze moeilijke
periode zo goed als mogelijk te overbruggen. Als
bestuur willen we onze personeelsleden dan ook
bedanken voor hun blijvende inzet.

Foto: Christine Rigolle

Wellicht heb je verschillende berichten van het lokaal
bestuur zien passeren: bewonersbrieven, updates op
www.depinte.be/stopcorona, Facebookposts van het
Lokaal bestuur De Pinte en de diensten, elektronische
nieuwsbrieven …

Task force voor coördinatie
Vanuit een gemeentelijke task force (met de
coördinerend geneesheer, gemeentelijke ambtenaren
en schepencollege) werd en wordt verder gezorgd
voor de opvolging van de maatregelen afgevaardigd
door de hogere overheid in het kader van corona:
communicatie, aanpassing dienstverlening, maatregelen
in de gemeente in het kader van het welzijn van
alle onze inwoners (jong en oud). Verder staat deze
vergadercel in voor de coördinatie bij de verdeling
van medisch materiaal, de organisatie van opvang
in de scholen en andere opvanginitiatieven,
ondersteuning bij de werking van het
Woonzorgcentrum Scheldevelde …
70-plussers telefonisch gecontacteerd
De collega’s van de sociale dienst van het lokaal
bestuur belden eerst hun cliënten op (gebruikers
Minder Mobielen Centrale, klanten poetsdienst …) en
vervolgens ook alle 70-plussers uit de gemeente. We
probeerden zo veel mogelijk 70-plussers te bereiken in
samenwerking met de verenigingen aangesloten bij
de Seniorenraad van De Pinte en de vrijwilligers van
De Pinte Helpt. Dit om te horen of er extra hulp nodig
is. Zo willen we de vinger aan de pols houden bij onze
inwoners, zodat niemand zich vergeten hoeft te voelen.

En dit in nauw contact met de vrijwilligers van De
Pinte Helpt. Naast alle zorgen die ze op zich nemen
om boodschappen te doen voor wie dit nodig heeft,
zorgden ze onder andere voor de verdeling van de
bewonersbrieven in de hele gemeente. Onze dank gaat
dan ook uit naar De Pinte Helpt én al onze inwoners die
zich op vrijwillige wijze inzetten om De Pinte ‘samen
sterk’ te houden!
#team9840
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Leven & Wonen

Steunmaatregelen
corona voor
middenstanders en
zelfstandigen

Verzamelbox
propere luiers
Heb je nog nieuwe luiers in je kast liggen die te klein
zijn geworden of die je kind niet meer zal gebruiken?
Schenk ze aan het Huis van het Kind. Je helpt er een
ander gezin mee.

Op de websites van de federale en Vlaamse
overheid vind je heel wat info. Daarnaast maakten
Unizo en Voka een handig overzicht van alle
steunmaatregelen. Je vindt er ook een antwoord op
heel wat praktische vragen.

De luiers gaan naar de sociale dienst van De Pinte en
Sint-Martens-Latem. Ze worden verdeeld onder de
cliënten van het OCMW.

Websites voor meer info
• Unizo: www.unizo.be/corona
• Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio):
www.vlaio.be, 0800 20 555 (VLAIO-contactpunt
voor bedrijven met vragen over corona)
• Dyzo: www.dyzo.be (voor zelfstandigen in
moeilijkheden)
• Algemene vragen over het coronavirus:
www.info-coronavirus.be

Bedankt!

Locatie verzamelbox:
Huis van het Kind De Pinte - Sint-Martens-Latem
Bommelstraat 33 bus 22, De Pinte
Eerste verdieping, aan de lift

Corona-hinderpremie
Je kan een premie krijgen in geval van verplichte
sluiting van je fysieke locatie van 4 000 euro. Je hebt
tijd tot en met 19 mei 2020 om je aanvraag in te
dienen.
Zie: www.vlaio.be/coronahinderpremie
Eenmalige compensatiepremie voor
ondernemers met zwaar omzetverlies
Voor ondernemingen die niet verplicht
moe(s)ten sluiten ten gevolge van de
federale coronamaatregelen, maar die wel
een groot omzetverlies lijden. De eenmalige
compensatiepremie bedraagt 3 000 euro (1 500
euro voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt
inkomen).
Zie: www.vlaio.be

Vacatures Lokaal
bestuur De Pinte
Het Lokaal bestuur De Pinte zoekt administratieve
medewerkers voor verschillende diensten en
een polyvalent arbeider wegenis.
Meer info over deze vacatures verschijnt binnenkort op
www.depinte.be/vacatures.
Hou deze pagina ook in de gaten voor andere vacatures.
8 | www.depinte.be

Burgerbevraging gemeentemonitor
Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je veilig fietsen in
jouw gemeente? Is er voldoende groen? Hoe tevreden
ben je over de voorzieningen en diensten in jouw
gemeente? … Voor elk bestuur is het belangrijk om
te weten wat je denkt over jouw gemeente. Daarom
organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van
de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek
Vlaanderen, de grootschalige burgerbevraging.

Tot midden juni 2020 krijgen bijna 400 000 inwoners
van 17 tot 85 jaar een vragenlijst in hun bus. Misschien
krijg jij ook wel een vragenlijst? Jouw medewerking aan
deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot
belang. Bovendien maak je kans op een geschenkbon
van 12 euro.
Wie vragen heeft hierover kan terecht op het
gratis nummer 1700.

Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
Gezien de huidige maatregelen op vlak van
corona wordt er geen zitdag georganiseerd in het
gemeentehuis. De FOD Financiën verleent wel
telefonische opvolging.
Om jouw veiligheid te garanderen in de huidige context
van het coronavirus zijn alle sessies voor hulp bij het
invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de
kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.
Jouw aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel
en snel!
Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of jouw
voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar
zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei.
Ga naar www.myminfin.be en meld je aan met itsme®,
of met jouw identiteitskaart, de pincode en een
kaartlezer.

Meer informatie? Hulp nodig?
Vind het antwoord op jouw vraag
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren
• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag
van 8.30 uur tot 17 uur).
Laat jouw aangifte invullen door de experten van de FOD
Financiën
• Bel naar het nummer dat op de envelop van jouw
aangifte staat zodra je die ontvangt.
• Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten
invullen per telefoon.
• Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een
document met de meegedeelde gegevens. Je moet
dat document ondertekenen en terugsturen. Je zult
de indiening van jouw aangifte ook kunnen afronden
via Tax-on-web (MyMinfin).

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde
aangifte?
Jouw gegevens zijn juist en volledig?
Je moet niets doen. Je zult automatisch jouw
aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig?
Je moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web
(via www.myminfin.be), hetzij via het papieren
antwoordformulier.
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Leven & Wonen

Honden aan de leiband in het Parkbos,
waarom?
Ik begrijp het plezier van die mensen die hun honden
Het verhaal van een inwoner die graag wil wandelen
met haar hond in het Parkbos:

vrij laten lopen, maar het ontneemt wel het plezier van
de andere wandelaars.”

“Wij gaan graag in het parkbos wandelen met
ons hondje, of liever we gingen graag. Ondanks
de goede raad van de gemeente laten velen hun
honden toch loslopen in het Parkbos en daarbuiten
op wandelwegen. De laatste tijd kwamen we meer
loslopende honden tegen dan andere. Allerlei grote
honden, die in een spurt naar ons hondje toekwamen.
“Hij doet niets”, roept de eigenaar dan, of “hij wil alleen
maar spelen”. Ons hondje is tenger (windhond) en kreeg
al flinke speelse poten op zijn rugje, hij krimpt nu ineen
als hij een loslopende hond ziet aankomen. Het is een
traumahondje, dat we een goede veilige thuis willen
geven. Vandaar kunnen we niet meer naar het parkbos.
Een andere grote hond wou opnieuw ‘enkel spelen’ riep
het baasje. Deze keer nam ik ons hondje op. Dit was
geen goed idee, hij sprong tegen mij aan, keer op keer,
gromde in mijn nek en bleef op mij springen tot het
baasje er eindelijk ook was. De eigenaar verweet mij,
omdat ik mijn hondje had opgetild.
Enige tijd later in het parkbos opnieuw. Ik riep: “Kan je
de hond bijhouden?”. Ze riepen hem terug, en deze keer
luisterde de hond. Toen we wezen naar het plakkaatje
‘honden aan de leiband’ dan vonden ze dat maar niets
en zeiden dat we belachelijk waren ...

En dit is niet het enige verhaal dat ons al bereikte.
Meermaals hoorden we dat wandelaars bang zijn van
loslopende honden. Verschillende van hen meldden
ook al dat ze in het verleden gebeten werden door
loslopende honden. Denk er ook aan dat er veel
kinderen en ouderen in het parkbos lopen en op de
wandelwegen in onze gemeente.
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Bedankt daarom om toch jouw hond aan de leiband te
houden. En er is nog altijd de hondenlosloopzone!
Hondenlosloopzone Parkbos
Elke hond moet zich eens kunnen uitleven. Honden zijn
ook sociaal en willen graag met andere honden samen
spelen. Daarom heeft Natuur en Bos in het Parkbos een
hondenzone aangelegd in Mieregoed. Daar kunnen
honden, onder het waakzame oog van hun baasjes,
veilig vrij rondlopen en ravotten.
De hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’
dienen meegenomen te worden of gedeponeerd in de
voorziene vuilbak aan de ingang aan Mieregoed.
Wil je nadien nog wandelen in het bosgebied, dan
mogen honden enkel aangelijnd mee.

Milieu & Duurzaamheid

Wat met je
(groen)afval?
Het recyclagepark ging terug open op 7 april 2020. Alle info
op www.depinte.be/inforecyclagepark.
Om alles gestructureerd te laten verlopen dien je vooraf te
reserveren via www.depinte.be/reserveren.
• Je kunt enkel binnen als je vooraf gereserveerd hebt en
vooraf jouw saldo hebt opgeladen via overschrijving
(groenafval is in het betalend gedeelte).
• Binnen in het recyclagepark gelden strenge
veiligheidsmaatregelen.
• Wie weinig tuinafval heeft, komt nu beter niet naar het
recyclagepark.

Zwerfvuilrapen met
WePlog
Met de app WePlog
kan iedereen
eenvoudig zwerfvuil
ruimen (ploggen).
Ploggen komt van
‘Plocka’ wat Zweeds
is voor verzamelen.
Gebruikers van de
app zien welke
straten in hun buurt al zijn schoongemaakt
(geplogd) en welke straten nog een opruimbeurt
moeten krijgen. Leuk extraatje voor de gebruikers is
dat ze zien hoeveel kilometer ze al hebben geplogd
en dat ze daarmee punten verzamelen.
De app is volledig gratis en kan worden gedownload
via de App Store of via de Google Play Store. Meer
info op www.weplog.be.
Het Lokaal bestuur De Pinte biedt gratis
zwerfvuilmateriaal aan. Grijpers, zakken,
handschoenen en eventueel fluohesjes kunnen
aangevraagd worden bij de milieudienst (tel. 09 280
80 24 of milieudienst@depinte.be). Vermeld jouw
naam en adres en deze worden bij je thuis geleverd.
Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat we
de afstandsregels en preventiemaatregelen
respecteren.
Meer info op www.mooimakers.be/coronavirus.

Enkele alternatieve tips voor je groenafval
• Start met composteren. Je kan een compostvat of
compostbak bestellen via de milieudienst (milieudienst@
depinte.be, tel. 09 280 80 24) en we leveren deze aan huis.
• Voor snoeihout is een takkenwal een oplossing: enkele
palen in de grond dienen als stutting voor een muur van
snoeihout. Goed voor de portemonnee, mooi om te zien
én lief voor dieren.
• Grasmaaisel kan je perfect in de tuin houden. Strooi het
vers gemaaide gras in een dunne laag op de bodem
achter een haag, aan de voet van een rij bessenstruiken,
tussen vaste planten en kruiden.
• Misschien hoef je niet het volledige gazon te maaien en
kan je je beperken tot enkele paadjes, waarlangs je het
gras en spontane of ingezaaide wilde bloemen hun gang
laat gaan. Je kan je gazon nog verder opfleuren door
allerhande bloembollen verspreid onder de grasmat te
planten.
• Wil je nog meer inspiratie? Google dan even
‘kringlooptuinieren’ of ‘byebyegrass’ en laat de natuur zijn
gang gaan.

Samen houden we de gemeente proper.
#team9840
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Doe mee(r) met de groepsaankoop
spouwmuurisolatie!
Spouwmuurisolatie doet het comfort in je woning
gevoelig stijgen en je energiefactuur dalen. Heeft je
woning spouwmuren, maar twijfel je of je die kan
isoleren? Vrees je problemen met doorslaand vocht?
Geen nood, meld je geheel vrijblijvend aan voor de
groepsaankoop en ontvang een gratis en betrouwbare
expertise.
Het lokaal bestuur selecteerde samen met Energiehuis
Veneco en benovatiecoach Energent op zorgvuldige
wijze een betrouwbare aannemer. Na jouw inschrijving
komt deze expert de spouwmuren grondig inspecteren.
Enkel wanneer er 100 % zekerheid is over de
geschiktheid van de spouw maakt de aannemer een
offerte op en beslis jij om de werken al dan niet te laten
uitvoeren.
Met gratis begeleiding door benovatiecoach
Energent
Na goedkeuring van de offerte zorgt de benovatiecoach
voor werfopvolging en begeleiding bij het aanvragen
van de premie (Fluvius). Alle werken geef je dus zonder
zorgen uit handen mét kwaliteitsgarantie en aan een
voordelige prijs via de groepsaankoop.
Bovendien krijg je een gratis screening van je volledige
woning, zodat je een beeld krijgt over de andere
interessante energiebesparende maatregelen.
Kwaliteitskader
Twijfel je over de goede uitvoering van de
spouwmuurisolatie? Geen zorgen, de uitvoering en
subsidiëring van spouwmuurisolatie is gekoppeld aan
een streng kwaliteitskader van de Vlaamse overheid. Dit
kwaliteitskader is gebaseerd op de combinatie van drie
eisen:
• Kwaliteitsvolle producten en systemen
• Gecertificeerde installateurs
• Kwaliteitsvolle uitvoering volgens de ‘regels
van de kunst’ (cfr. wettelijke normering)
Sinds de start van het kwaliteitskader werden er
106 247 ‘Verklaringen van Overeenkomstigheid’
gegenereerd, voor 13 081 350 m² geveloppervlakte.
In 2019 alleen al waren er dat 8 365 voor bijna
één miljoen m² (971 645m²) geveloppervlakte.
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Spouwmuurisolatie – alle voordelen op een rijtje
• Gratis en vrijblijvende expertise van je spouwmuren.
Indien de spouwen niet voldoen of je bedenkt je,
stap dan zonder verplichtingen uit de actie.
• Fris in de zomer, warm in de winter:
spouwmuurisolatie verhoogt het comfortgevoel in
alle seizoenen door het bekomen van een stabielere
binnenmuurtemperatuur.
• Uit onderzoek (in opdracht van het Vlaams
Energieagentschap) blijkt dat er een zeer hoge
klanttevredenheid is over het na-isoleren van
spouwmuren door gecertificeerde aannemers.
• Zekerheid over kwalitatieve uitvoering door een
gecertificeerde aannemer.
• De werken duren slechts één tot twee dagen en
kunnen zonder bouwvergunning uitgevoerd worden.
• Voordelige prijs door de groepsaankoop.
• Relatief goedkope maatregel die zichzelf snel
terugverdient (minder dan vijf jaar), mede dankzij
de premie van Fluvius, die nog steeds 5 euro per m2
bedraagt.
• Door kwalitatieve isolatie stijgt de waarde van jouw
woning.
Inschrijven
Meld je nu aan voor een gratis expertise en vrijblijvende
offerte:
• Online via www.veneco.be/spouwmuur
• Via e-mail naar spouwmuur@veneco.be
• Via het energieloket van de gemeente
(Wonen Leie & Schelde, zie pagina 4)

Tijdens de coronaquarantaine
de klimaatcrisis bestrijden
De ene crisis sluit de andere niet uit. Nu vooral de
coronacrisis de klok slaat, mogen we die andere crisis
niet uit het oog verliezen. Wat doen we hiertegen, veilig
vanuit de woonkamer?
1. Informeer jezelf: Leestip: 10 klimaatacties die
werken van Pieter Boussemaere of This Changes
Everything van Naomi Klein.
2. Organiseer je: Sluit je (online) aan bij een
organisatie die zinvol bezig is om de klimaatcrisis te
beteugelen. Bijvoorbeeld, bekijk de mogelijkheden
tot particulier autodelen op www.autodelen.net.
3. Check hier hoe groen jouw bank is: Stap over
naar een bank die duurzaam investeren ondersteunt.
4. Verander van energieleverancier: Kies de juiste
elektriciteit. Greenpeace en TestAankoop helpen
je met een Groene Stroom-klassement om de best
mogelijke keuze te maken.
5. Knap je fiets op: Hou je stalen ros in goede staat
om de komende maanden soepeltjes uitstoot te
besparen.
6. Plantaardig eten: Dit bespaart meer dan je denkt!
Inspiratie en recepten nodig?
Eva helpt (www.evavzw.be/recepten).

7. Wees creatief: Ga eens creatief aan de slag, en kijk
of je afval kan hergebruiken of kapotte spullen kan
herstellen.
8. Bereken je ecologische voetafdruk: Ontdek waar
jouw impact zit en bedenk hoe je jouw druk op
onze aarde kan verlichten.
9. Plant lokaal groen: Op de website
www. groenvanbijons.be kan je online planten en
bloemen bestellen bij lokale handelaren. Ze leveren
je bestelling aan huis.
10. Maak plannen voor na corona: Plan een vakantie
zonder het vliegtuig. Inspiratie en tips over vliegvrije
bestemmingen en reizen over land: Zomer Zonder
Vliegen! Of nog beter, blijf in eigen land en ga hier
op ontdekking!

Verbod op wegwerpbekers
Vanaf 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote
festivals – verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes,
blikjes of petflesjes. Dranken kunnen wel nog aangekocht worden in
petflessen, glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank
zelf moet aan de consument geserveerd worden in herbruikbare
bekers.
Meer info: www.ovam.be/nieuwe-wetgeving-cateringmateriaal

Parkbos
De natuur- en bosgebieden van ANB
(Agentschap voor Natuur en Bos)
blijven tot nader order nog steeds
toegankelijk. Uiteraard is het belangrijk
dat bezoekers de richtlijnen die gelden
met betrekking tot coronapreventie
strikt opvolgen.
Aan de infopanelen van het Parkbos
hangen de richtlijnen in verband met
corona uit. Sommige paden zijn nu
afgesloten. Leef deze maatregelen na.
Bovendien benadrukken we dat je
enkel in je directe woonomgeving
mag gaan wandelen. En als het zo
druk is in het bos of natuurgebied dat
de afstandsregels niet strikt nageleefd
kunnen worden, doe je er als bezoeker
best aan terug naar huis te keren en
op een ander moment de natuur in te
trekken.
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Nog vragen over de nieuwe
blauwe zak …
Sinds een jaar mogen alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak.
Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies
mag je bij het PMD sorteren. Allemaal samen in dezelfde zak.
Twijfel je toch nog over een verpakking? Surf dan naar www.betersorteren.be
en krijg een duidelijke sorteerinstructie per verpakking.
En, denk er aan: plastic handschoenen horen niet thuis bij PMD!

PMD sorteren doe je z !
PLASTIC VERPAKKINGEN

METALEN VERPAKKINGEN

Drank- en conservenblikken

Flacons

Flessen

DRANKKARTONS

NIEUW

Spuitbussen
voor voedingsmiddelen of cosmetica

WAT NIET IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK MAG

Schaaltjes, vlootjes en bakjes
Bakjes en schaaltjes

Potjes en tubes
Deksels

Doppen en
kroonkurken

Verpakkingen met
kindveilige sluiting
Verpakkingen met minstens een van
de volgende pictogrammen

Verpakkingen van motorolie,
pesticiden, siliconenkits
Verpakkingen met een grotere inhoud
dan 8 liter

Folies

Piepschuim
Andere voorwerpen

OPGELET!
Regels voor een goede recyclage
Duw plastic
flessen plat,
zet de dop erop
en win plaats
in de zak.

Flessen of andere
verpakkingen
goed leeggieten
of –schrapen.

Verwijder de plastic folie
van schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Meer info?
DeNieuweBlauweZak.be
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Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop
ze niet samen in
een dichtgeknoopte zak.

Niets vastmaken aan
de buitenkant.

V.U. : M. Van Gaever, Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere - Maart 2019

Zakjes

Oproep
aan wandelaars,
joggers en
fietsers
Doe mee met de groepsactie stookolietanksanering
(voor particulieren en landbouwbedrijven)
Heb je nog een oude stookolietank die je niet meer gebruikt?
Of wens je binnenkort over te schakelen van stookolie naar
een andere warmtebron (warmtepomp, houtkachel, gas ...)?
Meld je dan geheel vrijblijvend aan voor de groepsactie
stookolietanksanering en ontdek de uitzonderlijke voorwaarden.
De gemeente en Veneco organiseren samen een groepsactie
voor de sanering van stookolietanks. Na inschrijving komt een
erkend technicus bij je langs voor een expertise. De technicus
bekijkt samen met jou of de stookolietank na reiniging kan
verwijderd of opgevuld worden. Hij maakt een persoonlijke
offerte op, waarna je volledig vrij bent om te kiezen of je de
werken al dan niet laat uitvoeren.
Help het klimaat
Door over te schakelen van stookolie naar een alternatieve
warmtebron zoals een warmtepomp(boiler), houtkachel of
aardgas help je het klimaat. Zelfs de overschakeling van stookolie
naar aardgas heeft een gunstig effect op het klimaat, omdat
de verbranding van aardgas 25 % minder CO2 uitstoot dan de
verbranding van stookolie.

Wij zijn als gemeente trots op onze
groene gemeente, op ons openbaar
groen en op onze toegang tot de
natuur in onder meer het Parkbos.
We zijn ook trots op de vele
mogelijkheden om buiten te sporten,
ook belangrijk in coronatijden,
en dit volgens de uitgevaardigde
maatregelen.
• Neem al jouw afval mee naar
huis, gooi het thuis in de
vuilniszak, niet op straat, op het
openbaar domein of in de natuur
• Neem ook mee:
sigarettenpeuken, kauwgom,
papieren zakdoekjes
Deze laatste
categorie
kan anderen
besmetten, zij die
instaan voor de
orde en netheid
van het openbaar
domein, onze
medewerkers én
vrijwilligers.

Denk aan het milieu en voorkom onnodige kosten
Heb je een stookolietank die je niet meer gebruikt, dan moet je
deze volgens de milieuwetgeving door een erkend technicus
buiten gebruiken laten stellen. Vergeten stookolietanks gaan
op termijn immers roesten en lekken. Door jouw stookolietank
buiten gebruik te stellen, voorkom je bodemvervuiling en
bijkomende problemen en kosten.
Inschrijven
Interesse? Schrijf je dan vanaf 18 mei 2020 in voor de
groepsactie stookolietanksanering en ontvang een vrijblijvende
offerte:
• via www.veneco.be/tanksanering
• via e-mail naar tanksanering@veneco.be
• via het energieloket van de gemeente (Wonen Leie & Schelde,
zie pagina 4)
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Blijven bewegen in coronatijden?
Laat je coachen
Blijven bewegen, dat is één van de adviezen vanuit de
overheid, ook tijdens deze coronacrisis. Maar dat is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Een beweegplan op jouw lijf
geschreven kan wonderen doen. Via Bewegen op Verwijzing
krijg je dit al aan een schappelijke prijs, dankzij tussenkomst
van de Vlaamse overheid.
Tijdelijk geen verwijsbrief nodig
Om huisartsen te ontlasten en jou toch te helpen om meer
te bewegen tijdens de coronacrisis, heb je tijdelijk geen
verwijsbrief van de huisarts nodig om met Bewegen op
Verwijzing te starten.
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Blijven bewegen dankzij coach
De Bewegen op Verwijzing-coach stelt samen met jou
een beweegplan op maat op. De coach zoekt samen
met jou naar simpele manieren om meer te bewegen in
het dagelijkse leven en blijft je hiervoor van op de zijlijn
motiveren en aanmoedigen. Normaal vinden gesprekken
face-to-face plaats, maar de coaching gebeurt nu via de
telefoon of via beeldbellen. Want coaching vanop afstand:
het kan ook!
Interesse?
Contacteer een van de coaches voor De Pinte:
Veerle Vandendriessche, tel. 0479 76 85 58,
depinte.veerle@bewegenopverwijzing.be
Wouter Verstockt, tel. 0478 64 06 68,
depinte.wouter@bewegenopverwijzing.be

Hou jezelf mentaal gezond in tijden van corona
Deze tips gelden voor zorgverleners, maar ook voor iedereen die extra inspanningen levert momenteel.
Zorg voor voldoende rust
• Adem! Neem tijd om in eer en geweten te beslissen.
Pauzeer regelmatig.
• Volg betrouwbaar nieuws, maar las ook voldoende
rustmomenten in waarop je géén nieuws volgt.
• Neem tijd om je gevoelens, zoals faalangst of
frustratie, te begrijpen en te aanvaarden. Dit zijn
normale gevoelens bij deze crisis. Ventileer je
gevoelens en deel je behoeften.

Zorg voor veiligheid
• Ken je eigen veerkracht en de risico’s van je opdracht.
• Vraag tijdig om steun en begeleiding.
Zorg voor jezelf
• Verzorg je dagritme. Eet regelmatig en gezond. Drink
water.
• Vertrouw op wat je hielp bij eerdere moeilijke
momenten.
• Slaap en rust voldoende. Dit is een trage crisis.
Samen, niet alleen
• Neem belangrijke beslissingen niet alleen.
• Zoek steun bij collega’s, vertrouwenspersonen en
dierbaren. Laat voor je zorgen.
• Draag goed zorg voor elkaar, thuis en in je team.

Nood aan een luisterend oor?
Bel 106 of chat via www.tele-onthaal.be.
Jongeren kunnen terecht bij Awel: bel 102 of
chat op www.awel.be.
Hulp bij psychische problemen
www.geestelijkgezondvlaanderen.be
www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychischeproblemen
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De Pinte Solidair

Vier personen kregen een subsidie voor hun
inleefreis: Silke Eloot en Lotte Hertveldt voor hun
uitwisselingsproject (Don Bosco) in Rwanda, Kee
Smis voor haar community based inleefreis (Entigwa
Community experience) in Oeganda en Phebe Rutsaert
voor haar inleefreis met Bouworde vzw in Togo.
Kom je ook in aanmerking voor een subsidie voor jouw
inleefreis? Bekijk de voorwaarden op www.depinte.be/
subsidie-voor-ontwikkelingssamenwerking.

Foto: Phebe Rut
sae

rt

Foto: Phebe Rutsaert

Ook verscheidene activiteiten van deze organisaties
werden ondersteund en Nona vzw werd ondersteund
voor zijn projectwerking in een school in Roemenië. FOS
De Havik kreeg een subsidie voor de organisatie van de
Kerstmarkt ten voordele van Seahorse Docker School in
Kenia. Phebe Rutsaert kreeg een subsidie voor de

fondsenwerving ten voordele van een bouwproject in
Togo en Vrije Basisschool Zevergem kreeg financiële
steun voor de missiemarkt ten voordele van Link
Belgium en hun project voor mensen met een
beperking in Hongarije.

Foto: Silke Eloot en Lotte Hertveldt

De Pinte is solidair met het Zuiden en voorziet jaarlijks
een budget voor ondersteuning van projecten in het
Zuiden. Zowel structurele ontwikkelingssamenwerking,
als occasionele ontwikkelingsprojecten, sensibiliseringsacties en inleefreizen komen in aanmerking. In 2020
werd er een werkingstoelage toegekend aan 11.11.11,
Oxfam Wereldwinkel, Acres of Hope, KVLV-Trias, Nona
vzw, Broederlijk delen, Damiaanactie, Wereldsolidariteit
(WSM) en les Femmes D’honneur.

Noodhulp voor internationale solidariteit
Het bestuur voorziet vanaf dit jaar 5 000 euro voor
noodhulp.
Er kwamen twee vragen voor noodhulp, namelijk van
het Rode Kruis voor de droogte in Zuidelijk Afrika en van
WSM (Wereldsolidariteit / Solidarité Mondiale) voor de
noodsituatie in Burkina Faso. De GROS (Gemeentelijke
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Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) adviseerde het
bestuur om 750 euro aan het Rode Kruis en 750 euro
aan WSM te schenken voor hun acties en hulpoperaties.
Wil je ook steunen? Alle financiële hulp is welkom.
Wanneer je op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan
heb je recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag
van jouw giften.

Speciale rookmelders voor doven
en slechthorenden
Erkende doven en slechthorenden kunnen een
financiële tegemoetkoming krijgen voor speciale
rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten.
Sinds 1 januari moeten alle woningen in Vlaanderen
verplicht een rookmelder hebben. Maar voor doven
en slechthorenden is zo’n klassieke rookmelder
weinig zinvol. De overheid voorziet daarom in
een tegemoetkoming voor speciale, duurdere
rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten.
Erkende doven en slechthorenden kunnen er zo vijf
aanvragen.
Meer informatie
Lees meer over de aanvraag van speciale
rookmelders op de website van het VAPH
(www.vaph.be).

20/6 wereldvluchtelingendag
Elk jaar op 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Deze
dag is uitgeroepen als wereldvluchtelingendag door de
Verenigde Naties in het jaar 2000. Het is een dag waarop de
kracht, moed en draagkracht van de vluchtelingen centraal
staat.
In het kader van deze dag willen we als lokaal bestuur
informatie geven over wat er bestaat in onze gemeente en
wat je kan doen.
In De Pinte is er een lokaal opvanginitiatief (LOI) waar
er zeven alleenstaande mannen wonen. Deze mannen zijn
ofwel nog in procedure ofwel al erkend als vluchteling.
Er is een vrijwilligerswerking verbonden aan het LOI
waardoor er activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Deze vrijwilligerswerking is circa vier jaar geleden opgestart.
Momenteel is er geen nood aan extra vrijwilligers in
deze werking maar je kan je steeds kandidaat stellen
bij het vrijwilligersloket voor andere diensten zoals de
cultuurdienst, minder mobiele centrale …:
vrijwilliger@depinte.be – tel. 09 280 98 50
De mensen die al erkend zijn als vluchteling dienen op zoek
te gaan naar een woning. Dit is geen gemakkelijke opgave.
Indien je een woning in bezit hebt die je wil verhuren voor
sociale doeleinden, dan kan je contact opnemen met het
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) waar de woning gelegen is of
rechtreeks met het OCMW van de Pinte. Voor de gemeenten
De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Gavere, Melle en
Merelbeke werkt het SVK Leie en Schelde. Je kan voor deze
gemeenten rechtstreeks contact opnemen met Dimitri
Zenner (dimitri.zenner@svkleieenschelde.be, 0479 64 71 64).
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112 en 101 voor dringende hulp
In België zijn er twee gratis noodnummers die 24/7
bereikbaar zijn voor dringende hulp:
• 112 voor ziekenwagen en brandweer;
• 101 voor politie.
Wanneer je naar het noodnummer 112 of 101 belt
in Vlaanderen of Wallonië, moet je een keuze maken
via een keuzemenu: voor ziekenwagen of brandweer
druk 1, voor politie druk 2. Je wordt dan rechtstreeks
doorverbonden met de juiste noodoproepcentrale.
App 112 BE
Als je een smartphone hebt kan je best de app 112 BE
downloaden. Na de registratie kan je gewoon op het
icoontje van brandweer, ziekenwagen of politie drukken
als je hulp nodig hebt. Dit vervangt de keuze die je via
het keuzemenu zou maken. Tijdens je oproep stuurt de
app elke 30 seconden je positie naar de noodcentrale
zodat de operator ziet waar je bent. Daarnaast kan je
nuttige medische informatie invullen in de app die
wordt meegestuurd naar de Noodcentrale 112.

Doof, slechthorend of spraakgestoord?
Als je doof of slechthorend bent, of een spraakstoornis
hebt, kan je:
• bij registratie van de app 112 BE met een vinkje
aanduiden dat dit het geval is. Als je een noodoproep
doet via de app zal de operator dan de chatfunctie
activeren, waardoor je via berichten met de
noodcentrale kan communiceren.
• de noodcentrales ook bereiken via SMS. Het is niet
mogelijk om berichtjes te sturen naar de traditionele
noodnummers 112 en 101, maar wel naar specifieke
nummers die enkel door doven, slechthorenden
of mensen met een spraakbeperking kunnen
opgevraagd worden via e-mail of SMS.
Meer info vind je op www.112.be (voor doven).

Meer info vind je op www.112.be (app).

Cybercriminaliteit voorkomen
in tijden van corona
In tijden van corona zitten ook cybercriminelen niet
stil. Integendeel, zij weten handig in te spelen op jouw
ongerustheid, de behoefte aan nieuwsupdates
en de wens om te helpen. Zo doen er berichten de
ronde met links naar valse nieuwssites, fake news,
aanbiedingen over mondkapjes en vaccins, valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus, en zijn er
zelfs apps die informatie over COVID-19 beloven maar je
computer of smartphone infecteren.
Blijf alert voor dit soort frauduleuze berichten, die niet
alleen per mail, maar ook per sms en op het web
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circuleren. Ze zullen
meestal schadelijke
software bevatten of jou
in de verleiding brengen
om je login, wachtwoord
of andere gegevens door te geven. Zoals altijd geldt:
open geen links, afbeel-dingen en bijlagen tenzij je
zeker bent dat je ze kunt vertrouwen.
Alle info: www.safeonweb.be
Meldingen via: verdacht@safeonweb.be

Vrije tijd

Boeken lenen kan ook nu
Aanvragen pakketten
De boekenafhaaldienst van de bib werkt
intussen op volle toeren. Nood aan leesof kijkvoer? Vraag dan een pakketje aan.
Hoe werkt dit praktisch?
• Aanvragen van pakketten kan
via bibliotheek@depinte.be of via
www.depinte.be/aanvraagbib.
• Exacte titels moeten doorgegeven
worden: kijk in de catalogus op
https://depinte.bibliotheek.be/ en geef
je zoekterm in in het venstertje. Je krijgt
dan de titel van je boek of een lijst van
titels. Klik naast de gewenste titel op
‘waar staat het’. Staat daar ‘aanwezig’,
dan kan je het boek of ander materiaal
aanvragen.
• Wacht op een bevestigingsmail van de
bib. Op de dag die vermeld staat in de
bevestigingsmail, tussen 9 en 17 uur, kan het pakket
opgehaald worden in de inkomhal van de bibliotheek.
• Indien je echt in de onmogelijkheid verkeert om je
pakket te komen afhalen, stuur ons een mailtje. We
bekijken dan of we het pakket via ‘De Pinte helpt’
kunnen laten bezorgen.

Inleverbus
De inleverbus wordt geactiveerd op zaterdag en
zondag. Wie wil, kan zijn geleende materialen op die
dagen terugbrengen, maar dit is geen verplichting
(alles werd verlengd tot na de sluitingsperiode).

Sportkampen
De sportdienst organiseert sportkampen voor kleuters
en kinderen van de lagere school tijdens de eerste
twee weken van juli en de laatste twee weken van
augustus.
Wil je weten of er nog een plaatsje vrij is
voor een van de kampen?
Neem dan snel een kijkje op www.depinte.ticketgang.eu
of neem contact op met de sportdienst
(tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be)!
Info: www.depinte.be/sportkampen

Activiteiten georganiseerd in samenwerking met EVA
Sportbeheer De Pinte vzw
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Op zoek naar een hobby?

Welkom bij Petanqueclub Edelweiss
Heb je vrije tijd en ben je op zoek naar een gezonde
sportieve ontspanning en sociaal contact?
Dan is petanqueclub Edelweiss De Pinte misschien wel iets
voor jou. Kom het vrijblijvend een namiddag uitproberen.

Waar?

In de winter op de binnenterreinen
in Zevergem,
tijdens de zomermaanden in Moerkensheide.

Wanneer? Dinsdag- en donderdagnamiddag
van 14.30 uur tot …
Contact:

Gratis Open-Dans-dagen
DanceReaction
Kleuterdans – ClipDance – DanceMix – GirlyHipHop –
ModernJazz – ModernDance - Urban Dance Wedstrijdteams
Dankzij fantastische choreografen is
dansen méér dan pasjes aanleren.
Zij vinden het heerlijk om hun passie
voor dans door te geven aan de
volgende generatie.
DanceReaction nodigt kleuters
(°2016 -°2015), alle kinderen
van de lagere school, tieners en
18-plussers uit om te komen
meedansen. Samen met vrienden
en vriendinnen kan je gratis
deelnemen aan diverse dansstijlen
tijdens de Open-Dans-dagen.
Dit is de ideale manier om te ervaren welke les(sen) je volgend
schooljaar wil volgen.
Alle dansers en danseressen kunnen op recreatief niveau
meedansen met alle proeflessen geschikt voor hun leeftijd (+1).
Tijdens de Open-Dans-Dagen schuift iedereen één schooljaartje
op, zowel de beginners als de gevorderden. Gepassioneerde
deelnemers met ambitie worden uitgenodigd om te proeven van
een choreo op niveau van de wedstrijdgroepen Urban Dance.
De data van de proeflessen en het actuele uurrooster vind je op
www.DanceReaction.be.
Dansen bij DanceReactionVZW is een culturele ontdekkingsreis
die 37 jaar geleden begon.
Het team: Meriban, Naomi, Anouk, Ine, Celine, Marie-Laure,
Marina, Lien, Jennifer en Rita
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Adelin Van Wassenhove,
’t Kruisken 7,
tel. 09 282 32 46,
e-mail: adelin.vanwassenhove@telenet.be

40 jaar
JoggingClub
De Pinte
Vier decennia geleden startte
Joggingclub De Pinte als een wandelen joggingclub; nog steeds is de
joggingclub springlevend! Om ons
veertigjarig bestaan te vieren zijn we
op 3 oktober 2020 uitgenodigd in het
gemeentehuis voor een receptie.
Was je gedurende de voorbije 40 jaar
lid of actief betrokken bij de club, dan
ben je van harte uitgenodigd op dit
evenement. Wie zich aanmeldt op
40jaar@jcdepinte.be houden we op
de hoogte van de details! Vermeld
je naam en je relatie met de club,
alsook de periode van lidmaatschap.
Ook anekdotes of beeldmateriaal zijn
welkom!

Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos zomer 2020
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de zomervakantie. Het enthousiaste
animatorenteam van speelpleinwerking Amigos staat te popelen om er
gedurende vijf weken een fantastische tijd van te maken.
Ze zullen vanaf maandag 13 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2020 (niet
op dinsdag 21 juli) leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf drie jaar
(geboortedatum telt) die zindelijk zijn tot en met jongeren van het zesde
leerjaar.
Online inschrijven kan tot en met de dag zelf. De start van de inschrijvingen
wordt nog gecommuniceerd via de gemeentelijke kanalen.
Voor speelpleinwerking Amigos zijn de plaatsen onbeperkt.
Meer info: www.depinte.be/amigos

Tienerwerking: PAARS!
Voor ‘jonge’ gasten (tieners van het eerste tot en met het
derde middelbaar) die staan te springen om hun grenzen te
verleggen. Activiteiten die vol zitten met keiharde actie of
lummelmomenten, grappige scènes en serieuze competitie,
vrienden en vriendinnen, durven en doen. Al dat lekkers
wisselen we af met uitstapjes.
PAARS is er telkens op dinsdag en donderdag tijdens de
speelpleinweken (niet op dinsdag 21 juli).
De online inschrijvingen voor de zomervakantie via depinte.
ticketgang.eu starten op maandag 4 mei 2020 vanaf 20 uur.
Meer info: www.depinte.be/tienerwerking-paars

Tienerwerking
zomervakantie 2020
De gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem slaan
de handen in elkaar voor de organisatie van een
uitdagend en gevarieerd tienerprogramma tijdens
de zomervakantie. Ben je tussen twaalf en zestien
jaar en heb je af en toe nood aan een zotte activiteit
met leeftijdsgenoten, dan ben je vast en zeker de
geschikte kandidaat om deel te nemen!
Zie hier het programma:
Donderdag 9 juli:		
Donderdag 16 juli:
Donderdag 13 augustus:
Donderdag 27 augustus:

Outsider coast
Trampolinepark
Paintball en lasertag
Pretpark Walibi

Info en inschrijven:
www.depinte.be/tieneractiviteiten
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Voor de jeugd

Oproep
animatoren

Blokken@
DePinte

Word je dit jaar zestien of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren
van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke zomervakantie te bezorgen.

Uit veiligheidsoverwegingen kan
dit initiatief niet
plaatsvinden in
mei - juni 2020.

Surf naar www.depinte.be/kandidaat-animator of neem contact op
met de jeugddienst (jeugddienst@depinte.be, tel. 09 280 98 40).

Kindergemeenteraad
We spelen tijdens onze tweede vergadering het grote
kindergemeenteraadsspel. Dobbelen en onderweg verschillende
opdrachten uitvoeren. Doel van het spel: te weten komen
wat de kindergemeenteraadsleden denken over verschillende
onderwerpen
zoals speelterreinen,
communicatiemiddelen,
verkeer, hobby’s …
Tot slot mag elk groepje
een voorstelling geven
van de uitgewerkte
opdrachten.
Vergadering kindergemeenteraad
8 februari 2020

Mopjes
Jantje en zijn mama gaan naar het bos.
De mama vraagt aan Jantje: “Zie je het bos al?”.
“Nee” zegt Jantje, “Er staat een boom voor”.
Twee zandkorrels liggen op het strand.
De ene zandkorrel zegt tegen de andere:
“Oei oei, we zijn omsingeld”.
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De Pinte in beeld

De Pinte in beeld tijdens
de coronamaatregelen.
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De Pinte in beeld

Foto’s: Ann Roelens
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De Pinte in beeld

Foto: Christine Rigolle

Foto’s: Els Raskin

Foto: Vincent Vercruysse

Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik te maken van vluchtige organische stoffen (VOS).
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Bedankt

... om je steentje bij te dragen en anderen te helpen.
Elk op zijn manier:
voor het uitoefenen van je job
(soms in moeilijke
omstandigheden),
voor je hulp als vrijwilliger,
voor de attenties voor anderen
die de steun kunnen gebruiken,
om voor jezelf te zorgen …

Vrijwilligers De Pinte Helpt en
medewerkers sociale dienst
bellen de 70-plussers van
De Pinte. De telefoontjes werden
erg geapprecieerd.

Dank aan iedereen!
Samen sterk
#team9840

Foto: Vincent Vercruysse

