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Teksten worden verwacht uiterlijk op 13 juli 2020
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be

Foto: Sven Algoet – Luminello

In dit nummer

Samen vooruit na corona
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona

Openingsuren gemeentehuis
in juli - augustus
De diensten blijven bereikbaar na afspraak.
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
Er gelden aangepaste openingsuren en er wordt
volgens afspraak gewerkt. Voor de laatste stand van
zaken, zie: depinte.bibliotheek.be.

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.

Openingsuren recyclagepark
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
maandag
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
zaterdag
9 tot 17 uur

* zomeruurregeling van 1 maart tot 31 oktober 2020,
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
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Opgelet: enkel na reservatie via www.depinte.be/
reserveren of tel. 09 280 80 24 (maandag tot en met
vrijdag, van 9 tot 12 uur)

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2020

Foto: Christine Rigolle

❏ Toegang recyclagepark:
je kan je saldo opladen door te storten op het
rekeningnummer BE51 0910 1787 0762. Bij de
mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer.
(een week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat
je saldo is opgeladen). Recyclagepark toegankelijk na
afspraak. Reserveren via www.depinte.be/reserveren
of telefonisch (iedere werkdag van 9 tot 12 uur via
09 280 80 24). Meer info: depinte.be/inforecyclagepark

Dienstverlening
na afspraak

❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 31 juli van 9 tot 12 uur (Dorp Zevergem achterzijde kerk - parking Chiro) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat)
- zaterdag 1 augustus van 10 tot 16 uur (achterzijde
gemeentehuis)
❏ 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
Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur

De baliediensten (Burgerzaken, Ruimtelijke ordening - Milieu,
Grondzaken …) blijven bereikbaar na afspraak. Een afspraak
maken kan via e-mail of telefonisch.
• Dienst Burgerzaken - burgerzaken@depinte.be - tel. 09 280 80 60
• Dienst Vrije Tijd - vrijetijd@depinte.be - tel. 09 280 98 40
• Sociale Dienst - socialedienst@ocmwdepinte.be - tel. 09 280 72 93

16

Voor de dienst Burgerzaken kan je ook gebruikmaken
van het e-loket voor het aanvragen van attesten
(www.depinte.be/e-loket). De contactgegevens van
alle andere diensten via www.depinte.be/diensten.

Zomeractiviteiten

Gemeentehuis, OCP, bibliotheek, recyclagepark,
Sociaal Huis
dinsdag 21 juli 2020: Nationale feestdag
zaterdag 15 augustus 2020: Onze-Lieve-Vrouwtenhemelopneming
Opgelet: in het kader van de coronamaatregelen zijn de
diensten beperkt toegankelijk (na afspraak). We zijn wel
telefonisch bereikbaar (in de voormiddag) of via e-mail.
Jaarlijkse vakantieperiode bib
Zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 1 augustus 2020

#zomer9840

Voor onze jongeren:
• Speelplein Amigos (aangepaste regeling) |pag. 26
• Tienerwerking |pag. 27
• Oriëntatieparcours in Moerkensheide |pag. 24
• Skate- en omnisportterrein Moerkensheide |pag. 24
• Zomerleeswedstrijden |pag. 23
• Jeugdhuiswerking Openbær |pag. 28
Voor ons allen:
• Leesplezier (nieuwe werking bib) |pag. 22
• Zomerzoektocht |pag. 23
• Vakantiestraten |pag. 23
• Freiamt bezoeken? |pag. 25
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Openbare werken & Mobiliteit

Wegenwerken
Bommelstraat en Spechtenpark
De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in
de Bommelstraat (Pintestraat - spoorweg) en het
Spechtenpark staat gepland voor de komende jaren.
Tegelijk zal werk gemaakt worden van een nieuwe
straatinrichting met fiets- en voetpaden en een
herinrichting van de parking ter hoogte van ’t Bommeltje.

Zevenster
De aannemer is gestart met de rioleringswerken in de
Zevenster. Op 13 mei 2020 ging een infosessie door voor
de inwoners. De vragen, antwoorden en plannen van de
werken vind je op www.depinte.be/zevenster.

Op 19 mei 2020 ging een info- en participatiemoment
door. De vragen, antwoorden en plannen kan je opnieuw
bekijken op www.depinte.be/bommelstraat.

Stand van zaken geluidsschermen E17
Begin januari 2020 vond een overleg plaats tussen de
gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
omtrent de geplaatste geluidsschermen langs de E17. Na
de uitvoering van de werken voor het plaatsen van de
geluidsschermen langsheen de autosnelweg E17 heeft
het AWV de contractuele in-situ metingen ter hoogte van
de geluidsschermen uitgevoerd. Dit zijn metingen een
aantal meter voor de schermen zelf om hun absorberend
vermogen na te gaan.
Daarnaast worden normaliter geluidsmetingen uitgevoerd
ter hoogte van een aantal woningen, waar ook voor de
plaatsing van de schermen metingen werden uitgevoerd.
Naar aanleiding van de ontvangen klachten van bewoners
heeft AWV in samenspraak met de diensten van het lokaal
bestuur beslist om deze controlemetingen uit te breiden
naar extra locaties.
De metingen zijn reeds gedeeltelijk uitgevoerd. Een deel
van de metingen ten zuiden van de E17 staat nog gepland.
Om representatief te zijn moeten de metingen bij quasi
dezelfde weers- en verkeers-omstandigheden als de eerste
uitgevoerd worden.
De infovergadering met de betrokken inwoners om de
resultaten van de geluidsmetingen toe te lichten van eind
april werd geannuleerd en zal worden verplaatst naar een
nog te bepalen datum.
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Ondertussen werd, op basis van de eerste evaluatie, al
beslist om de geluidsschermen ter hoogte van de brug aan
Pont-Noord te verlengen met 70 meter aan de kant van
De Pinte richting Gent. Deze werken staan gepland voor
de maand augustus, rekening houdend dat de planning
onder voorbehoud is van onvoorziene omstandigheden en
weersinvloeden.

?

Vraag van een inwoner

Waar moet ik wandelen:
links of rechts op straat?
Tijdens de corona-crisis zagen we een enorme toename
van het aantal wandelaars. We kregen van verschillende
onder hen de vraag waar men nu juist moest wandelen
als er geen voetpad ter aanwezig is.
Volgens de wegcode mogen de voetgangers de
andere gedeelten van de openbare weg volgen
als er geen begaanbare trottoirs of bermen zijn.
Wanneer de voetgangers het fietspad volgen,
moeten zij wel voorrang verlenen aan de fietsers
en bromfietsers.

Stoeten en voetgangers in groep vergezeld van een
leider, mogen de rijbaan volgen; in dat geval moeten zij
rechts gaan. Groepen voetgangers van minimum vijf
personen, vergezeld van een leider, mogen evenwel ook
de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moeten
zij achter elkaar lopen.

Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen,
moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand
van de rijbaan houden en met uitzondering van
bijzondere omstandigheden links in de door
hen gevolgde richting gaan.
De personen die een fiets, bromfiets of
dergelijke aan de hand leiden, moeten echter
rechts in de door hen gevolgde richting gaan.

Gemeente betaalt 25 % van Buzzy Pazz of
NMBS-schooltreinkaart
Ga je naar school met het openbaar vervoer?
De gemeente betaalt 25 % van je Buzzy Pazz en/of
25 % van je NMBS-schooltreinkaart.
Wat moet je doen om deze korting te genieten?
Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz, dan wordt bij aankoop van
het abonnement de korting automatisch verrekend.
Hiervoor heb je je identiteitskaart nodig, waarmee
je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte en
jonger bent dan 25 jaar. Voor je een abonnement
koopt, moet je in het bezit zijn van een
MOBIBkaart (de drager van je abonnement). Deze
kaart is persoonlijk, kost 5 euro en is vijf jaar geldig.
Gezinskortingen kunnen worden gecumuleerd.

Hierdoor kan je 25 % korting genieten op alle
aangekochte valideringen. Je verplaatsingen met het
openbaar vervoer van en naar school worden op die
manier een stuk voordeliger.
Meer info: www.depinte.be/openbaarvervoer en
www.delijn.be

Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in
combinatie met bus of tram), haalt bij de dienst
Burgerzaken van De Pinte een speciaal attest.
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Leven & Wonen

Gemeentelijke Basisschool

als jij er bent
wordt deze plek een stukje van jou
gaan deuren lachend open
breng jij je wereld bij ons binnen
en ontdek je beslist nog
heel veel nieuwe dingen
want als jij, en jij, en jij
hier bent
beleven wij vast
een heerlijke tijd
een leerrijke tijd
en wordt het hier een fijne stek
om samen
BLIJ jezelf te zijn
Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie:
Juli: van woensdag 2 tot en met maandag 6 juli 2020
(niet tijdens het weekend)
Augustus: van maandag 24 tot en met maandag
31 augustus 2020 (niet tijdens het weekend)
Indien deze momenten je niet passen, kan je een afspraak
maken met de directie, Greet Naessens. Stuur dan een
mailtje naar directie@gemeenteschooldepinte.be.
Je kan de school ook altijd bezoeken tijdens de
schooluren. Graag maken we op voorhand een
afspraak (tel. 09 282 64 02, e-mail: secretariaat@
gemeenteschooldepinte.be).
Ook via de website www.gemeenteschooldepinte.be
kan je de school wat beter leren kennen.
Bijzondere data
• Kick-off voor alle ouders en kinderen:
donderdag 27 augustus 2020 tussen 17 en 19 uur
• Info-avond voor alle ouders:
donderdag 10 september 2020 om 19.30 uur
• Introductiedag voor (nieuwe) ouders en
kinderen: zaterdag 17 oktober 2020 en zaterdag 16
januari 2021 van 10 tot 12 uur
De Blije School wenst je een fijn verlof toe!

Vrije Basisschool Zevergem

De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het
hart van onze groene deelgemeente, biedt eigentijds
basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee jaar
en zes maanden tot twaalf jaar. De peuters en kleuters
vinden een veilig nest en een uitdagende, creatieve
leeromgeving in het Kleuterhuis. Door middel van tal
van activiteiten, typisch voor onze school, wordt actief
inzet op de talenten van onze kinderen. Via talrijke
educaties krijgen alle kinderen zin in leren
en … zin in leven.
De kinderen worden
sterk individueel
benaderd, krijgen zorg
waar het nodig is en
extra uitdagingen waar
dit kan. Kortom: een
unieke school voor
jouw uniek kind …
Dat zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen
kan je contact opnemen met de directeur
Ilse De Cnuydt (e-mail: directie@vbszevergem.be).
Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd
voor jouw kind!
Bezoek de website: www.vbszevergem.be
Vriendjesdag op 27 augustus
Na een hopelijk ontspannende en zonovergoten
zomervakantie zijn de kinderen van harte welkom
op de ‘vriendjesdag’ op donderdag 27 augustus 2020
van 16 tot 18 uur. De peuters en de kleuters van de
eerste kleuterklas kunnen dan al even wennen aan hun
klasje en hun juf, als voorbereiding op die toch wel
spannende eerste schooldag.
Ook de kinderen uit alle andere klassen zijn van harte
welkom! Ze kunnen al even kennis maken met hun
nieuwe juf, even bijpraten met klasgenoten, boeken
afhalen en fijne vakantieherinneringen uitwisselen.
Hopelijk tot dan!
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Vrije Basisschool De Pinte

Elk kind een eigen tint,
samen … een kunstwerk!
Een hedendaagse
school met een
sterke visie op de
toekomst waar
kinderen mogen
thuiskomen.
Wonder verwonder bewonder!
Elk kind wil de
wereld ontdekken,
nieuwe dingen
leren. Dat is een
wonder op zich.
Door te experimenteren, te observeren, te stimuleren,
te oefenen ... ontdekt en ontwikkelt elk kind de eigen
talenten (verwonder).
Elk kind krijgt kansen om door samenwerking en
engagement elkaar te respecteren, samen te groeien
en een eigen plekje te vinden in deze grote wereld
(bewonder).
Samen met jouw kind willen we deze wondere
ontdekkingstocht aanvatten ...

Basisschool De Kleine Prins

spring prinsenkind spring
op de springplank
van kind naar groter
van knap naar wijzer
verover de wereld
ga uitdagingen aan
en ontdek
wie die koning is die in je schuilt
© Inge Claeys

Openingsuren tijdens de zomervakantie
Elke voormiddag van 9 tot 12 uur tot en met 3 juli en
terug van 17 augustus 2020
Contact
Directie: Ann Stur
Kasteellaan 1, De Pinte
tel. 09 282 46 02
e-mail: bs.de.pinte@g-o.be
website: www.schooldekleineprins.be

Kinderen inschrijven
Voor vrijblijvende inlichtingen kan je steeds contact
opnemen met de directie. Maak gerust even een
afspraak. We maken graag op elk moment tijd voor jou
en jouw peuter/kind!
Verdere informatie over het inschrijvingsbeleid kan je
ook steeds vinden op www.vbs-depinte.be.
Contactgegevens
Caroline Ryckaert, tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN begin schooljaar
Voor alle kinderen en hun ouders:
donderdag 27 augustus 2020 tussen 16.30 en 18.30 uur
Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: vrijdag 23 oktober 2020 en vrijdag 5
februari 2021 van 16 uur tot 18 uur.
Wil je samen met jouw peuter / kind de school komen
verkennen tijdens de schooldagen dan is dit steeds
mogelijk op afspraak.
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Leven & Wonen

Leefschool De Boomhut

‘Ik ga graag naar school’ is iets waar wij in Leefschool
De Boomhut naar streven.
Net zoals een boomhut is onze school een plek waar
samen gespeeld en geleerd kan worden. We bouwen
samen aan een stevige en veilige basis. Het is voor
kinderen vaak niet makkelijk om een eigen plekje in de
grote wereld te vinden. Wij gaan daar samen met jouw
kind naar op zoek.
Wil je ontdekken wat onze manier van werken is? Neem
gerust contact op! We lichten onze visie en werking
graag toe!
Openingstijden Leefschool De Boomhut
in de vakantie
• Woensdag 1 juli
9 tot 11.30 u.
• Donderdag 2 juli
9 tot 11.30 u. en 13 tot 15 u.
• Vrijdag 3 juli 		
9 tot 11.30 u.
• Maandag 17 augustus 9 tot 11.30 u. en 13 tot 15 u.
• Dinsdag 18 augustus
9 tot 11.30 u.
• Woensdag 19 augustus 9 tot 11.30 u.
• Donderdag 20 augustus 9 tot 11.30 u. en 13 tot 15 u.
• Vrijdag 21 augustus
9 tot 11.30 u.
• Maandag 24 augustus 9 tot 11.30 u. en 13 tot 15 u.
• Dinsdag 25 augustus
9 tot 11.30 u.
• Woensdag 26 augustus 9 tot 11.30 u.
• Donderdag 27 augustus 9 tot 11.30 u. en 13 tot 15 u.
• Vrijdag 28 augustus
9 tot 11.30 u.
• Maandag 31 augustus 9 tot 11.30 u.
Welkom voor een bezoek!
Indien deze uren niet zouden passen, kan er steeds
gebeld worden op het nummer 09 282 54 75 om
een afspraak te maken. Gelieve te bellen tijdens de
openingsuren.
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
tel. 09 282 54 75 en 0475 21 64 72
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GO! atheneum
Erasmus De Pinte

Polderdreef 42, 9840 De Pinte
tel. 09 321 21 70
info@erasmusdepinte.be
www.erasmusdepinte.be
Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de
vraag?
• Een positief stimulerende, veilige en eigentijdse
omgeving om te groeien
• Leerlinggericht onderwijs met oog voor co-teaching
• Transparante communicatie en individuele
begeleiding
BREDE EERSTE GRAAD I TALEN - STEM - BEWUSTZIJN
SPORT - ART & ACT - LEVENSBESCHOUWING - SLIM
IMPACT - UPDATE & UPGRADE
ECONOMIE – HUMANE WETENSCHAPPEN – TALEN
WETENSCHAPPEN – WISKUNDE
Inschrijvingsdagen zomer 2020
Elke weekdag van 8.30 tot 16.30 uur tot en met 3 juli en
terug vanaf 17 augustus 2020
Directieteam: Katrien Choueiri - Jeffrey De Coninck

Starten met een eigen
zaak na je vijftigste
Gratis namiddagsessies
Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te
worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer
mensen kiezen om op oudere leeftijd een eigen
zaak te beginnen. Maar bij het opstarten van een
zaak is een grondige voorbereiding en goede
informatie essentieel! Daarom organiseren Integraal,
Overnamemarkt, Liantis en UNIZO op vier locaties
in Vlaanderen een driedelige namiddagreeks, waar
je de kans krijgt praktische kennis op te doen over
de belangrijkste zaken die bij de opstart of een
overname om de hoek komen kijken. De sessies
gaan eind november/begin december 2020
van start. Deelnemen is gratis. Inschrijven vooraf
verplicht.
Droom je als vijftigplusser van een nieuwe carrière
als ondernemer? Schrijf dan vandaag in!
Meer informatie en inschrijven:
www.ondernemen50plus.com
(Ons aanbod > Start 50+)

Honden aan de leiband
Zowel in sportpark Moerkensheide als in het Parkbos!
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.

Is jouw rijbewijs nog geldig?
Vernieuwing rijbewijzen na tien jaar
De rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het
eerst afgeleverd in juli 2010. Deze rijbewijzen hebben
een administratieve geldigheid van tien jaar. Binnenkort
zullen de eerste rijbewijzen vernieuwd moeten worden.
Het is aangewezen dat je als burger de administratieve
einddatum van jouw rijbewijs opvolgt en de
vernieuwing tijdig aanvraagt.
Voor de vernieuwing van jouw rijbewijs kan je terecht
bij de dienst Burgerzaken. Een afspraak maken kan
via burgerzaken@depinte.be of tel. 09 280 80 60.
De kostprijs bedraagt 25 euro.
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Milieu & Duurzaamheid

Heb je een tuin? Neem dan deel aan het grootste
tuinonderzoek in Vlaanderen en ontvang de tuintips
9 % van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Een enorme troef
voor de natuur en de wetenschap. Maar wat groeit er in die
9 %? Niemand heeft zicht op die blinde vlek in Vlaanderen.
Behalve jij!
De nieuwe campagne Mijn Tuinlab geeft je een zicht op wat
je tuin voor jou kan betekenen én hoe jij de wetenschap kan
helpen.
Laat je tuin iets betekenen voor de natuur
Tel alle kleine lapjes privégroen bij elkaar en je ziet dat deze
oppervlakte aan tuinen veel kan betekenen voor de natuur
én voor de wetenschap in Vlaanderen. Naast een plaats
voor ontspanning, tuinieren, sport en spel, leveren tuinen
ook heel wat voordelen op. Denk maar aan diensten als
wateropslag, leefgebied voor dieren en planten tot zelfs
een buffer tegen klimaatverandering. Dat noemen we
ecosysteemdiensten of natuurvoordelen.
Mijn Tuinlab wil die natuurvoordelen in kaart brengen
én er meteen voor zorgen dat jij kunt genieten
van een gezonde tuin. Want een
gezonde tuin is een tuin die ook
voor jou zorgt.

te nemen. Zonder enige verplichting. Jij kiest aan welke
projecten je deelneemt.
Wat is jouw tuinscore?
Maak je eigen tuinscore op en kom te weten hoe je tuin al
scoort qua natuurvoordelen. Zuivert hij nu al voldoende
vuile lucht? En hoe zit het met het aantal dieren en planten?
Via de tuintips kun je aangeven welke acties je wilt
ondernemen in je tuin of welke je al ondernomen hebt. Je
ontvangt het laatste natuurnieuws en krijgt als eerste de
resultaten van onderzoeksprojecten.
Doe jij ook mee? Surf snel naar www.mijntuinlab.be voor
alle informatie.
Mijn Tuinlab is een van de twintig Citizen Science-projecten
die de Vlaamse overheid ondersteunt en is een initiatief van
Natuurpunt, Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool) en
KU Leuven

Hoe doe je mee aan Mijn Tuinlab?
Maak je profiel aan en geef
enkele tuinkenmerken in. Nu
ben je klaar om aan toekomstige
burgerwetenschapsprojecten deel

Tweewekelijkse afvalophaling
tijdens de zomermaanden
Sinds de invoering van de nieuwe blauwe zak (P+MD) stellen we
vast dat er een pak minder restafval wordt opgehaald. Dit is in alle
IVM-gemeenten het geval. Bovendien merken we traditioneel tijdens
de zomermaanden een sterke terugval van het aantal opgehaalde
restafvalzakken en kilo’s restafval. Logisch, door het feit dat veel mensen
dan met verlof zijn. Aangezien tijdens de wekelijkse zomerophaling
heel wat minder afval wordt opgehaald dan tijdens de vaste rondes, is
dit geen duurzaam verhaal. Het lokaal bestuur heeft daarom beslist om
tijdens de zomermaanden geen wekelijkse ophaling meer te voorzien.
Zo kan er efficiënter gewerkt worden en met voldoende rendement op
de vaste, tweewekelijkse ophaalmomenten.
De ene week kan je dus restafval meegeven, de andere week P+MD, papier en karton en GFT.
Zie ook: ivmmilieubeheer.be > ‘Minder afval’ voor meer info en tips
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Van plan om zonnepanelen te installeren?
Wacht niet te lang! Wie dit nog vóór 2021 doet, kan het
mechanisme van de terugdraaiende teller gedurende
vijftien jaar volledig behouden.
Slimme investering?
Ja, zonnepanelen zijn nog steeds een slimme
investering! In aankoop zijn ze een stuk goedkoper
dan een tijd geleden en hun rendement ligt hoger.
Omdat jouw zonnepanelen voor een fikse besparing
op je energiefactuur zorgen, verdient een gemiddelde
installatie zichzelf terug op zes à acht jaar.

Wat met de digitale meter?
Fluvius is gestart met de uitrol van de digitale meters
voor elektriciteit en aardgas. Installeer je zonnepanelen,
dan behoor je tot de eerste doelgroep die aan de beurt
komt.
Wie vóór 31 december 2020 zonnepanelen plaatst,
heeft nog vijftien jaar het recht om het principe van de
terugdraaiende teller te behouden, in combinatie met
het prosumententarief. Dit is voordeliger als je overdag
– wanneer er veel productie is – weinig verbruik hebt
thuis.

Hoeveel kosten zonnepanelen?
Om een inschatting te maken
hoeveel zonnepanelen je precies
nodig hebt om het verbruik in
jouw woning te dekken, kan je
de zonnekaart van de Vlaamse
overheid consulteren (www.
energiesparen.be/zonnekaart). Je
krijgt er meteen een inschatting
van de prijs en een overzicht
van gecertificeerde installateurs.
Kan je voor de opzoeking en
interpretatie van het rapport
voor jouw woning hulp
gebruiken, dan ben je steeds
welkom bij het woonloket van
de gemeente.
Om van een voordelige prijs
én complete ontzorging te
genieten kan je overwegen om deel
te nemen aan een groepsaankoop voor zonnepanelen.
Zo hebben sommige energieleveranciers voor hun
klanten een voordelig aanbod van zonnepanelen. Een
voorbeeld van een onafhankelijke en betrouwbare
groepsaankoop vind je dan weer in het project
Zonnestad van burgercoöperatie Energent.
Eigen budget of lening?
Beschik je niet meteen over voldoende budget
om zonnepanelen te installeren? Check dan zeker
of je in aanmerking komt voor de renteloze
Vlaamse energielening.
Alle info vind je via www.veneco.be/energiehuis.
Indien je niet in aanmerking komt, kan je voor een
energielening met lage rentevoet vaak ook terecht bij
jouw bank.
In veel gevallen is het zo dat je met de besparing op je
energiefactuur de zonnepanelen kan afbetalen. Nadien
geniet je nog jarenlang van gratis groene stroom!

Laat je pas na 31 december 2020 zonnepanelen
plaatsen? Dan kom je automatisch terecht in het
nieuwe nettariefsysteem met netkosten op basis van
je werkelijke afname. In dit geval blijven zonnepanelen
nog wel een slimme investering, maar zorg je er best
voor dat je je dagverbruik kan opdrijven, bijvoorbeeld
door toestellen slim in te stellen en overdag te laten
draaien (wasmachine, droogkast ...). Je kan ook zoeken
naar een geschikt systeem om de geproduceerde
energie thuis op te slaan. Verander je niets aan je
energieconsumptie, dan verdien je de zonnepanelen
minder snel terug (meer dan tien jaar).
Meer info:
• Woonloket: elke woensdag van 13.30 tot 16 uur in
het gemeentehuis van De Pinte, enkel op afspraak
via tel. 09 210 71 50, info@wonenleieschelde.be, of
www.depinte.be/woonloket
• Via www.energiesparen.be/zonnekaart en
www.veneco.be/energiehuis
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Droogte 2020
De voorbije droge zomers leerden ons dat we moeten
werken aan maatregelen om Vlaanderen weerbaarder
te maken voor periodes met waterschaarste. Daarom
bereidt de VMM, samen met heel wat partners en ook
het lokaal bestuur, verschillende maatregelen voor. Die
moeten ervoor zorgen dat enerzijds de kans dat we met
waterschaarste geconfronteerd worden en anderzijds de
schade in periodes met waterschaarste zo laag mogelijk is.
Bron en meer info: www.vmm.be/nieuwsbrief/april-2020/voorbereiding-droogteaanpak-gaat-door

Wat met bronbemalingen (droogzuigingen)?
Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende
plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een
leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de
grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwwerken kan dit
nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput
zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder
andere bij de aanleg van leidingen, rioleringsbuizen, kelders,
ondergrondse parkeergarages ...

het water geloosd in de openbare riolering. Dat water
wordt mee met het vuile afvalwater afgevoerd naar de
waterzuiveringsinstallatie.

Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van
10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming
van Aquafin nodig.

Belangrijk om te weten
Voor veel mensen lijkt het of het water gewoon in de
riolering wordt geloosd en ‘verdwijnt’, maar dit is dus zelden
het geval. Het gaat af en toe effectief in een rioolkolk, maar
– waar dit voorhanden is – gaat dit over een gescheiden
riolering en wordt dit water geloosd in nabij gelegen
grachten of beken, waardoor het doorsijpelt naar het
oppervlaktewater.

Bemalingswerken zijn steeds minstens meldingsplichtig.
Dit heeft voor gevolg dat het gemeentebestuur de
aanvraag niet zomaar kan weigeren. Het bestuur kan wel
voorwaarden opleggen waarmee bij de bemaling rekening
dient gehouden te worden.

Wanneer het water in een riolering wordt geloosd, hebben
buurtbewoners de mogelijkheid om dit water op te vangen
en te gebruiken voor particulier gebruik. Ook dit is een
extra voorwaarde die door het gemeentebestuur wordt
opgelegd.

Bij die voorwaarden gaat ons gemeentebestuur een stuk
verder dan wat de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet
de bemaling stopgezet worden zodra de ondergrondse
constructie geplaatst is. Het bestuur verbiedt ook
pompactiviteiten tijdens het bouwverlof.

Op onze gemeentelijke website hebben we een aparte
pagina opgemaakt met alle nuttige info en een overzicht
van alle lopende bronbemalingen. Dit vind je terug op:
www.depinte.be/bronbemalingen.

Bij elke aanvraag onderzoekt de gemeentelijke milieudienst
op welke manier het opgepompte water best geloosd
kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het
opgepompte water, voor zover dit technisch mogelijk
is, terug in de grond buiten de onttrekkingszone wordt
gebracht (bijvoorbeeld in een vrijliggend perceel naast de
bouwzone). De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens,
grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid.
Zijn deze opties niet voorhanden dan kan het opgepompte
water geloosd worden op de regenwaterafvoer (bij een
gescheiden rioleringsstelsel). Dit water wordt via het
gescheiden rioleringsstelsel in de nabij gelegen grachten of
beken geloosd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt
12 | www.depinte.be

Help mee! Wat kan je doen om water te besparen?
In huis
Houd de kraan zo veel mogelijk dicht
• Laat de kraan niet lopen als je je tanden poetst, als je je
wast aan de wastafel, als je de afwas doet … Door een
normale kraan stroomt, 10 à 12 liter water per minuut. Als
je afwast onder de lopende kraan (tussen 5 à 10 minuten)
verbruik je zo’n 40 liter.
• Een douche of bad verbruikt heel wat water, was je eens
aan de wastafel. Als je je wast aan de wastafel verbruik je
slechts 3 liter.
• Spoel het toilet niet steeds door bij een kleine boodschap
(beperk dit bijvoorbeeld tot twee keer per dag).
Wees creatief met het opvangen en hergebruiken van
water
• Moet je veel koud water laten lopen vooraleer je warm
water hebt? Vang dat water op en gebruik het om
bijvoorbeeld je planten water te geven.
• Gebruik een teiltje om je groenten te spoelen, gebruik dit
water om je planten water te geven.
• Vang water op en gebruik het nog eens. Bijvoorbeeld het
spoelwater van je wasmachine voor het doorspoelen van
het toilet, en het laatste spoelwater voor het geven van
water aan je planten.

Stel waterverbruik uit
• Poets de vloer zo min mogelijk, houd het bij vegen en
stofzuigen.
• Plaats kamerplanten minder in de zon.
• Was enkel met een volle wasmachine, zet je vaatwasser
enkel aan als die vol is.
In de tuin, op de oprit en het terras
• Ga doordacht om met regenwater. Zo voorkom je dat
je regenwatertank leeg is en je moet overschakelen op
leidingwater.
- Stel je grote waterverbruiken uit (bijvoorbeeld bijvullen
van zwembaden, regenwaterputten of vijvers, gevel en
daken schoonmaken ...).
- Besproei je tuin niet. Geef zo nodig enkel kostbare (pot)
planten doelgericht water met een gieter.
- Veeg je oprit en terras in plaats van af te spuiten.
- Was je auto niet.
• Beperk het verversen van het water in je plonsbadje. Als je
ververst, geef dit water aan je kostbare planten.
• Stop met de aanleg van gazon en vervang dit door
droogtebestendige planten
• Leg alle verhardingen aan in waterdoorlatende materialen
om zoveel mogelijk water te bufferen.

Bron en meer info: www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte

Hoe zit het met de bevoorrading van ons drinkwater?
FARYS staat in voor de verdeling van drinkwater
(leidingwater) in de gemeente. Het bedrijf beschikt
over eigen drinkwaterwinningen en leveringen door
ander drinkwaterbedrijven. Het drinkwater wordt via
verscheidene grote aanvoerleidingen over het hele
werkingsgebied in de respectieve distributienetten
gebracht.
FARYS bevestigt dat de huidige toestand qua
drinkwaterbevoorrading normaal is. Ook al werden
hoge afnames vastgesteld in april-mei, toch zijn
de beschikbare hoeveelheden drinkwater in de
productie-eenheden en bij de contractuele leveranciers
voldoende.
De transport-, opslag- en distributie infrastructuur is ten
volle operationeel en functioneel. Onder voorbehoud
van calamiteiten zijn er momenteel geen indicaties van
risico’s voor de normale drinkwaterlevering in het FARYS
werkingsgebied.

FARYS werkt samen met de andere Vlaamse
drinkwaterbedrijven om de verbruiksgebieden in Oosten West-Vlaanderen optimaal te verbinden met hun
bestaande productiecapaciteiten. FARYS versterkt de
leveringszekerheid in zijn werkingsgebied voorts ook
via verdere moderniseringen en uitbreiding van zijn
leidingennet.
Begin 2020 nam het bedrijf ook een nieuw
productiecentrum in dienst in Oostende. Hier wordt via
geavanceerde technieken brak kanaalwater omgezet
naar drinkwater.
In lijn met de adviezen vanwege de betrokken instanties
(onder andere Droogtecommissie) suggereert FARYS dat
drinkwater op een duurzame en oordeelkundige wijze
gebruikt wordt.
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Duurzamer op vakantie
Door in ons kot te blijven, of toch niet ver daarbuiten,
ontdekken we opnieuw onze eigen buurt, ons eigen
land. Toch blijven we dromen van een fijne reis naar
een prachtig land, een gezellige stad of een rustgevend
strand, iets verder weg in de wereld. Maar kan dit nog
op een ecologisch verantwoorde manier? Vele landen
stellen momenteel alles in het werk om in de zomer
opnieuw toeristen - op een veilige manier - te kunnen
ontvangen. In vele landen is tot 30 % van de bevolking
afhankelijk van het toerisme. Als reiziger kan ook jij een
positieve impact hebben op het leven van deze mensen,
op de plaatsen die je bezoekt en op het klimaat. Maar
alles begint met het maken van de juiste keuzes!
Als je wil bijdragen tot een beter klimaat:
• Kies voor duurzame accommodaties. Dit kan een ecolodge zijn, een kleinschalig charmant boetiekhotel of
een internationale hotelketen, die de strijd aangaan
tegen ‘single use plastics’ en onnodige verspilling
van water door dagelijkse vervanging van onder
andere bedlakens, bad- en zwembadhanddoeken.
Zij bereiden in hun keuken gerechten met lokaal
(biologisch) geteelde groenten en fruit, en werken
samen met lokale veehouders en vissers. Zo zetten zij
in op het principe van de ‘korte keten’, wat het milieu
en de lokale bevolking ten goede komt.
• Kies voor duurzamer vliegen. Net zoals de auto aan
het evolueren is naar hybride en elektrische modellen,
is ook de luchtvaart volop in ontwikkeling. Als reiziger
kun je jouw steentje bijdragen. Verminder jouw
persoonlijke ecologische voetafdruk en:
- kies voor luchtvaartmaatschappijen die investeren
in nieuwe, geluidsarmere en zuinigere vliegtuigen
en reeds op biobrandstof vliegen;
- kies indien mogelijk voor
rechtstreekse vluchten in plaats
een onderbroken traject met
tussenlandingen. Elke stop vraagt
weer een take-off en net dat is
vervuilend;
- kies voor een luchtvaartmaatschappij die een CO²-compensatieprogramma aanbiedt. Voor
enkele euro’s steun je dan
CO²-reducerende projecten die
bijvoorbeeld bomen planten,
bossen beschermen, windmolens
bouwen of duurzame landbouw
toepassen in ontwikkelingslanden
(zie bijvoorbeeld My Climate,
Atmosfair, ClimateCare, GeenSeat);
- neem zo weinig mogelijk bagage
mee;
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- Als je met het vliegtuig op reis gaat, kies dan
voor vakantiebestemmingen die inzetten op
duurzaamheid.
• Kies voor ecologisch verantwoorde cruises. De
introductie van vloeibaar aardgas (LNG) laat
cruiseschepen toe de uitlaatemissies te minimaliseren.
LNG (Liquid Nitrogen Gas) is een vloeibaar aardgas
en de minst vervuilende fossiele brandstof ter wereld.
De rederijen zullen zich wel snel moéten aanpassen,
want bepaalde fjorden in Noorwegen - zoals het
Geirangerfjord en het Nærøyfjord - laten vanaf eind
2026 enkel nog CO²-neutrale schepen toe.
• Kies voor duurzame excursies ter plaatse. Voor de
uitvoering van excursies werken professionele
reisorganisatoren steeds vaker samen met lokale
bedrijven en lokale gidsen, met respect voor lokale
gebruiken, cultuur en het milieu. Een deel van de
opbrengsten gaat dan terug naar de gemeenschap en
de lokale economie.
• Kies voor professioneel advies. Op het internet is er
een overvloed aan informatie beschikbaar en worden
vaak appelen met peren vergeleken. Meestal laat men
zich leiden door de goedkoopste prijs, maar dat is niet
altijd de meest ecologische. Al snel merk je dat je door
het bos de bomen niet meer ziet. Laat je dan bijstaan
door reisexperten bij jou in de buurt.
Reizen opent je ogen en maakt je rijker aan inzichten.
Reizen brengt culturen samen en heeft een helende
werking op ons gemoed. Het laat je toe de dingen te
bekijken vanuit een positief en constructief daglicht. Reis
verantwoord, werken aan een betere wereld begint met
het maken van de juiste keuzes.

Welzijn & Sociale zaken

10 jaar sociaal huis
Op 1 september 2010 opende het Sociaal Huis voor de
eerste maal zijn deuren. De officiële opening vond plaats
op 10 september 2020 en tijdens de jaarlijkse braderie,
toen op 12 september 2010, kon iedereen er binnen.
Heel wat inwoners vonden al hun weg naar het
Sociaal Huis. Toch is het nu het ideale moment om het
Sociaal Huis eens extra in de kijker te zetten. Je zal dit
jaar nog meer informatie ontvangen over de werking
en samenwerking van deze dienstverlening. Hierna
lijsten we in dit kader al even de sociale premies op die
toegekend worden door het lokaal bestuur.

Nood aan ondersteuning?
Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen in
moeilijkheden geraken.
Heb je financiële moeilijkheden? Heb je nood
aan ondersteuning? Heb je vragen?
Onze sociale dienst staat klaar om te helpen.
Bel iedere voormiddag 09 280 72 99 of mail
info@sociaalhuisdepinte.be.

10 JAAR

Sociale premies Lokaal bestuur De Pinte:
Socio-pedagogische premie
Deze premie dient jaarlijks aangevraagd te worden
indien je als inwoner van de Pinte een hulpbehoevend
kind met een beperking thuis verzorgt. Je dient een
geldig attest van invaliditeit voor te leggen van minstens
zes punten op de medisch sociale schaal uitgereikt
door de FOD Sociale Zekerheid. De premie bedraagt
25 euro per maand en kan aangevraagd worden tot
men de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Deze premie
wordt op het eind van het jaar uitbetaald en dient te
worden aangevraagd voor 31 oktober van het huidige
kalenderjaar.
Mantelzorgpremie
Inwoners uit de gemeente die ouder zijn dan 21 jaar
die de maandelijkse tussenkomst van de Vlaamse
Zorgverzekering ontvangen van 130 euro, kunnen
jaarlijks een aanvraag doen voor het krijgen van een
tussenkomst van 25 euro per maand. Deze wordt op
het eind van het jaar uitbetaald en dient te worden
aangevraagd voor 31 oktober van het huidige
kalenderjaar.

Palliatieve premie
Inwoners die via hun mutualiteit recht hebben op een
palliatieve premie kunnen mits voorlegging van een
attest ook een tussenkomst krijgen krijgen van het
lokaal bestuur van 250 euro. Deze premie kan twee maal
aangevraagd worden.
Voor meer informatie en de aanvraagformulieren kan
je terecht op www.depinte.be/premies. Je kan ook
steeds mailen naar info@sociaalhuisdepinte.be of bellen
naar 09 280 93 03 (in de voormiddag, voor een afspraak).
Waarvoor kan je nog terecht in het Sociaal Huis?
Het Sociaal Huis is de centrale plaats voor al jouw
vragen betreffende welzijn. Elke voormiddag is er een
maatschappelijk werker aanwezig in het Sociaal Huis
die je bij elke vraag steeds zal proberen een klaar en
duidelijk antwoord te geven. Aansluitend kan er een
afspraak vastgelegd worden bij de sociale dienst van
het OCMW, gaan we samen jouw administratie in orde
brengen, verwijzen we je door naar de juiste dienst …
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De Pinte Helpt,
vrijwilligers die we op handen dragen
De coronaperiode zorgde ook in onze gemeente voor
een enorme golf van solidariteit. Veel enthousiaste
creatievelingen konden niet blijven stilzitten en sloegen
de handen in elkaar om mede-inwoners te helpen en
ondersteunen waar mogelijk. De Pinte Helpt vzw was
geboren en was tijdens de coronacrisis een schakel van
onschatbare waarde, voor onze inwoners en voor het
lokaal bestuur.
De vrijwilligers van Pinte Helpt zorgden voor
boodschappen voor wie dit nodig had, verdeelden
al zeven brieven in verband met corona in de hele
gemeente en vulden de enveloppes met mondmaskers
en verdeelden die in elke bus. In het
Mondmasker Ateljee gingen ze vrijwillig
aan de slag met naald en draad om
mondmaskers te maken voor wie er
dringend een nodig had. En ze maakten
zo op een kleine twee weken niet minder
dan 2 400 mondmaskers, die verdeeld
werden onder specifieke doelgroepen
(Home Thaleia, kinder-verzorgers,
leerkrachten, middenstanders, inwoners
die er dringend één nodig hadden voor
het gebruik van het openbaar vervoer ...).

Wil je in de toekomst mee je schouders zetten onder
De Pinte Helpt, of een beroep doen op hun ondersteuning om bijvoorbeeld je boodschappen te doen?
Aarzel dan niet om contact met hen op te nemen via
www.depinte-helpt.be of via 0467 03 55 72 (bij voorkeur
tussen 9 en 18 uur).
En aan alle vrijwilligers van De Pinte Helpt: een groot
woord van dank voor jullie nooit aflatende inzet en
enthousiasme!

Foto’s: Jan Lecompte
(De Pinte Helpt)
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1712: Omgaan met
conflicten in het gezin
tijdens de coronacrisis

1712

Hulplijn 1712 merkt een toename van familiaal geweld tijdens
de coronacrisis. Veel politiezones en parketten krijgen meer
klachten over familiaal geweld. 1712 staat klaar om oproepen te
beantwoorden en voorziet telefonische en online permanentie.
Hoger risico op familiaal geweld
Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn veel
gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan structuur,
een beperkter sociaal netwerk en sociaal isolement zijn
risicofactoren voor familiaal geweld. Als je daar de angst en de
stress bij telt, krijg je een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot
familiaal geweld.
5 tips om de escalatie van familiaal geweld te voorkomen
1. Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar
2. Word je boos? Uit je gevoelens
3. Bespreek spanningen en conflicten
4. Druk op de pauzeknop
5. Zoek steun of hulp
Door de crisis is het normaal dat er spanningen binnen
gezinnen ontstaan. Bekijk de concrete tips hieronder over
hoe je kunt omgaan met conflicten en geweld in het gezin.
Iedereen kan deze tips op maat toepassen, waardoor je
veerkrachtiger wordt in de huidige onzekere periode.
Surf naar www.1712.be voor meer informatie.
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Wat te doen bij warm weer?
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme
weer. Maar extreme warmte heeft soms minder prettige
gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan
de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende
ouderen of chronisch zieken.
Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je
alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo
iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken
of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet
voor twee minuten.
Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen
in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw
hittebestendig.
Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen
de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink
dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als
je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders
abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn
of overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge
lichaamstemperatuur … Bel dan meteen de spoeddienst.
Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe
indien nodig.

Hou jezelf koel
• Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
• Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad ...).
Hou je huis koel
• Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan
binnen.
• Hou de zon buiten.
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm weer’, ‘hoe
krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’?
In samenwerking met
Logo Gezond+ vzw
(www.logogezondplus.be)

Drink voldoende
Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.
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Kom bloed geven in De Pinte?
De volgende bloedafname in De Pinte is voorzien op maandag 6 juli 2020
van 17 tot 19.30 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via donorportaal.rodekruis.be.
Op het afgesproken moment kom je dan naar de bloedafname in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20 in De Pinte. Om de nodige afstand te
kunnen bewaren gaat de bloedafname door in de Cultuurzaal.
Zeker nu is er nood aan bloedgevers!

18 | www.depinte.be

Meer info op www.rodekruisdepinte.be.

Veiligheid

Help, een wesp!
Hier en daar zie je al wespen rondvliegen,
maar pas in augustus gaan ze op zoek
naar extra zoetstoffen en worden
ze agressiever. Wespen hebben hun
reputatie niet mee, maar weinig mensen
weten dat ze erg nuttig zijn. Ze jagen
op bladluizen, vliegen en muggen. Als
je wespen met rust laat, laten ze jou ook
met rust. Bij echt hinderlijke of gevaarlijke
situaties kan de brandweer een nest
verdelgen. Dat kost 40 euro en vraag je
aan via www.wespennest.vlaanderen.
Wespennesten bevinden zich vaak in de
buurt van mensen: spouwmuren, zolders,
daken, schuurtjes, verlaten muizennesten
of mollengangen in de grond. Wespen
zullen vooral aanvallen als hun nest
verstoord wordt. Heb je een kleine tuin of
zit het nest in een omgeving waar je vaak
vertoeft, dan kan het een goed idee zijn
om het te laten verwijderen. Maar als het
nest op een plek zit waar je het niet kan
verstoren, achteraan een grote tuin bijvoorbeeld, dan
kan je het perfect laten zitten. Als het weer wat natter
wordt, zijn ze weg.
De brandweer is er voor mens én dier. Daarom vraagt
de brandweer om alleen gevaarlijke of echt hinderlijke
wespennesten te melden via www.wespennest.vlaanderen.
Want een nest verdelgen ze met gif en dat is eigenlijk
nooit gezond. Katten die nadien in de buurt komen,
kunnen er erg slecht op reageren. Een
bijen- of hommelnest
zal de brandweer nooit
verdelgen.

• Wees voorzichtig als je buiten alcohol of frisdrank
drinkt. Je hebt het vaak niet door als een wesp in je
drankje is gevlogen, zeker niet bij blikjes. Dek daarom
je drankje altijd af.
• Wespen hebben een hekel aan bepaalde geuren. Een
doorgesneden citroen met kruidnagels erin kan ze uit
de buurt houden.

Wat doen en wat niet bij
wespen?
• Sla nooit naar een wesp.
Ze kunnen zich bedreigd
voelen en gemeen
steken. Als je kalm blijft,
druipt de wesp zelf af.
• Als je een wesp hebt
doodgeslagen, let dan
goed op. Andere wespen
ruiken dat en worden zo
agressief.
• Vermijd kleding in felle
kleuren en sterk ruikende
parfums als je in de natuur
gaat wandelen. Wespen
kunnen hier agressief op
reageren.
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Doe de tekencheck
Door klimaatopwarming zal de contactkans met teken
kunnen veranderen. Je kunt ze overal in de natuur
tegenkomen, dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook
als je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt,
kan een teek je pad kruisen. En van een teek kun je ziek
worden … Daarom is het belangrijk dat je weet wat je
moet doen om tekenziekten te voorkomen.
De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’
geeft iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige
advies over teken: controleer dezelfde avond nog op
een tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één
beweging en volg de symptomen één maand lang op.
Ga zeker een kijkje nemen op www.tekenbeten.be of
www.facebook.be/tekenbeten! Controleer jezelf en
anderen de dag zelf nog.
Wist je dat een teek meestal bijt zonder dat je het
merkt? Teken houden van (warme) plekken waar je niet
altijd meteen aan denkt. Controleer daarom zeker je
knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel en oksels.
Verwijder een teek rustig en in één beweging.
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig
en in één beweging met een tekenverwijderaar. Let
daarbij op dat je de teek niet platduwt, want dan kan
ze braken. Smeer ook niets op de teek en gebruik geen
alcohol, jodium, zeep, ether of olie.
Let de komende maand op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand
lang in het oog. Komt er een rode vlek rond de beet
die almaar groter wordt?
Of krijg je gedurende
die maand andere
symptomen die lijken op
griep (koorts met spieren/of gewrichtspijn)?
Contacteer dan je huisarts
en meld de tekenbeet. Dit
is dringende zorg die niet
mag uitgesteld worden.
De ziekte van Lyme kun je
behandelen met antibiotica.
Registreer ook je tekenbeet
via tekennet.be of via de
app van TekenNet (android/
Iphone). Zo help je het
onderzoek naar teken en
tekenziekten voorruit.
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Zomer 9840:
UiT in De Pinte?!

TIP

JAARLIJKSE VAKANTIEPERIODE BIB
Zaterdag 18 juli tot en met zaterdag
1 augustus 2020

Bib terug beperkt
open!
Sinds 15 juni 2020 is de bib opnieuw open voor
het publiek. We draaiden twee weken proef met
een combinatie van boekenafhaaldienst en een
beperkte opening op afspraak. Begin juli wordt deze
werkwijze geëvalueerd en geactualiseerd. Hou de
website https://depinte.bibliotheek.be in de
gaten voor meer info.
Ter info: van midden maart tot midden juni werden
al 533 pakketjes klaargelegd in de inkomhal van de
bib, in totaal 3 114 materialen! Het leesvirus sloeg
duidelijk toe .

☺

In dit infoblad vind je nog geen activiteitenoverzicht,
daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. Het
lokaal bestuur heeft wel een relanceplan klaar voor
de heropstart van het sociale leven in De Pinte Zevergem. We zorgen graag voor ondersteuning van
verenigingen, middenstanders … We bekijken onder
andere in hoeverre we activiteiten als Pintefeest,
Speelstraat … op een kleinschalige manier kunnen
organiseren, bijvoorbeeld meer vanuit de wijken om
zo onze zomer te kleuren en toch - op een veilige
manier - te genieten van elkaars gezelschap.
Hou zeker onze gemeentelijke kanalen (www.depinte.be
en facebook.com/gemeentedepinte) in de gaten om
op de hoogte te blijven van de laatste info.

Jeugdboekenclub: de leesgraag-club
Ben je tussen negen en dertien jaar en een écht leesbeest,
dan is onze spiksplinternieuwe jeugdboekenclub iets
voor jou! Een keer per maand op woensdagnamiddag
komen we samen rond boeken. We hebben het over onze
favoriete boeken en delen veel leestips uit, en af en toe een
boekenquiz of spelletje hoort er natuurlijk ook bij.
Dit alles in een gezellige sfeer in de bib: een boekenclub
zonder volwassenen, maar voor kinderen en door kinderen,
onder de enthousiaste leiding van de twaalfjarige Jules De
Graeve.
22 | www.depinte.be

Geef een seintje als je wil deelnemen, dan sturen we je een
uitnodiging als we voor de eerste samenkomen.
Wanneer? Elke eerste woensdag van de maand
van 15 tot 16.30uur, start sin eptember
Waar?
Bibliotheek De Pinte, Baron de Gieylaan 27
Interesse? Stuur een mailtje naar bibliotheek@depinte.be
met je naam en leeftijd en hoe we je best
kunnen bereiken.

Zomerleeswedstrijd
Ook deze zomer plannen we een zomerwedstrijd:
BESTEMMING: BIB!
Vele kinderen en jongeren gaan deze zomer een
staycation tegemoet. Maar niet getreurd, de bib wordt dé
nieuwe reisbestemming. Ga mee op reis in zes verhalen
en win een mooie prijs. Want reizen in je hoofd is toch
veel beter dan een dure trip? Bestemming: bib!
Hou https://depinte.bibliotheek.be in de gaten!

Vakantiestraten
In onze gemeente is het concept ‘speelstraten’ al even
ingeburgerd. De straat wordt dan voor een bepaalde
periode afgesloten voor alle doorgaand verkeer zodat de
kinderen zich zorgeloos kunnen amuseren. Deze periode is
normaal tijdens de zomervakantie beperkt tot twee weken.
Om in deze periode kinderen de kans te geven om buiten
te spelen, breiden we de periode waarin de speelstraten
georganiseerd worden uit tot de hele zomervakantie en
spreken we van vakantiestraten.

Zomerzoektocht
We blazen de zomerzoektochten van 2017 en
2018 nieuw leven in. Alle info over de zoektocht
deze zomer zal te vinden zijn op:
www.depinte.be/zomerzoektocht2020

Wil je weten hoe je dit aanvraagt? Surf dan snel naar
www.depinte.be/vakantiestraten.

Zomer 9840
#zomer9840
In dit infoblad vind je al een mooi aanbod zomeractiviteiten in eigen gemeente. Zowel voor volwassenen als voor onze jongeren (vanaf pagina 22 en
vanaf pagina 26 voor de jeugd).
We bundelen alle initiatieven (van het lokaal
bestuur, de verenigingen, wijken …) op
www.depinte.be/zomer9840. Ga er zeker af en
toe eens kijken!

TIP

#ZOMER9840
Plaats je een mooie foto vanuit
onze gemeente op je sociale
media? Vermeld er dan zeker
de hashtag #zomer9840 bij! Uit
alle foto’s selecteren we achteraf
de mooiste voor onze coronatentoonstelling.
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Een mooi alternatief in coronatijden: oriëntatieparcours aan
Moerkensheide

Skate- en omnisportterrein Moerkensheide
Het skate- en
omnisportterrein te
Moerkensheide
is een ideale
ontmoetingsplaats voor onze
jeugd. Iedereen
kan er zich
naar hartelust
uitleven, maar hou toch rekening met enkele afspraken.
Tijdens activiteiten georganiseerd door de sportdienst kan
er geen gebruik gemaakt worden van deze accommodatie.
Dit zijn de geplande activiteiten waarop het skateterrein niet
ter beschikking is:
• Lessenreeks Start2skate4fun: elke zaterdagvoormiddag
van 9.30 tot 12.30 uur van
4 juli tot en met 5 september (enkel skateterrein)
• Sportkamp Start2skate4fun: van maandag
24 tot vrijdag 28 augustus van 8 tot 16 uur
(skate- en omnisportterrein)

Op en rond het sportpark en het speelbos van
het Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide staan er
nu tientallen paaltjes en plaatjes: een permanent
oriëntatieparcours!
Vraag bij het onthaal van het Hopper Jeugdverblijf
naar een kaart en een oefening en oriënteer je al
lopend erop los. Groepen kunnen zo spelenderwijs
het terrein verkennen en zich op een kaart
oriënteren. Maar deze vakantie kan je het gerust ook
eens zelf uitproberen. De vijftien paaltjes bevatten
een knijper met een unieke print. De 80 plaatjes die
ophangen tonen elk een unieke combinatie van een
getal, letter, dier en symbool. Een oefening bestaat
erin om op de kaart die je meekrijgt de aangeduide
punten te vinden en achteraf te tonen dat je er
effectief geweest bent. Een sportieve en speelse
uitdaging!
Meer info:
www.moerkensheide.be of tel. 09 282 68 94
In samenwerking met sportdienst De Pinte

TIP

Ontdek ook de fiets-, wandel- en looproutes
in de Pinte voor een aangename vakantie in
eigen land en meer zelfs in eigen streek!

Zie www.depinte.be/fiets-wandel-looproutes
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Hou ook rekening met volgende strikte maatregelen
in het kader van corona:
! Maximum 12 personen zijn toegelaten.
Hou 1,5 meter afstand.
Breng je eigen sportmateriaal mee.
Wissel geen materiaal uit.
Amuseer je, maar gebruik steeds je gezond verstand!
De politie zal regelmatig controles uitvoeren.
Was je handen als je thuiskomt.
#sportersbelevenmeer

50 jaar Verbroedering De Pinte - Freiamt
Pintenaars, hou onze verbroederings- en
vriendschapsband in ere
Wat men ook mag zeggen, verbroederingen met
buitenlandse gemeenten en/of steden zijn absoluut
nog niet afgeschreven. Dat bewijst de verbroedering
tussen De Pinte en het liefelijke Zwarte Wouddorpje
Freiamt. Volgend jaar bestaat deze jumelage 50 jaar.
Aan de wieg ervan stonden de Pintse juwelier Roger
Vanhoutteghem († 2002) en de burgemeester
van Ottoschwanden Matthias Bühler († 1993). De
verbroedering De Pinte-Freiamt (Ottoschwanden)
leverde onze gemeente het Europees erevaandel op.
Een hoge Europese onderscheiding die in aanwezigheid
van een afgevaardigde van de Raad van Europa op
17 oktober 1987 in het gemeentehuis werd
overhandigd.
De verbroedering kende talloze hoogtepunten zoals de
verschillende muziekfestivals hier en ginds, wederzijdse
sportevenementen, de Pintse wielertoeristen die naar
Freiamt fietsten, de jaarlijkse kinderuitwisselingen,
diabetespatiënt type 1 Andreas Bühler die 1998 in vijf
dagen solo van Freiamt naar De Pinte fietste, kunstkring
Centaura die een maand lang haar werken liet zien in
het plaatselijke Kurhaus en ook zeker te vermelden de
vijf weken-voettocht van Pintenaars Leon en Jacqueline
Vercammen naar Freiamt voor ‘Kom op tegen Kanker’.
Mooie momenten van mensen met een
hart voor deze verbroedering met het
‘Dorf am Himmel’ Freiamt.

Freiamt bezoeken
Onze verbroederingsgemeente heeft alle ingrediënten
voor een relaxed verblijf van enkele dagen, maar zeker
om contacten te smeden met de gastvrije bevolking. Op
toeristisch vlak is vrijwel alles voorhanden: mooi Kurhaus
met zwembad, minigolf, kilometers lange wandelingen
door berg en dal, uitstappen naar onder meer het
prachtige Freiburg, de naburige Elzas, Straatsburg ... De
toeristische dienst in het Kurhaus helpt je bij alle vragen.
Voor wie onze gastvrije partnergemeente wil leren
kennen en bezoeken, liggen er brochures gratis
ter beschikking in het gemeentehuis. Wens je een
brochure van Freiamt thuis te ontvangen (in het
Duits)? Geef je gegevens door via www.depinte.be/
brochurefreiamt.
50 jaar verbroedering vieren
In het kader van het 50-jarig bestaan van de
verbroedering tussen De Pinte en Freiamt in 2021 zou
het mooi zijn moesten geïnteresseerde verenigingen en
inwoners - ook onze jongeren - contact opnemen via
Wim Van Laecke met leuke ideeën.
Voor meer info en om je ideeën te delen, kan je terecht
bij Wim Van Laecke, Aan de Bocht 14, De Pinte, e-mail:
wim.vanlaecke@telenet.be.
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Speelpleinwerking Amigos:
Aangepaste werking
De voorbije coronamaanden waren intens voor onze
kinderen en jongeren, maar tijdens de zomervakantie
kunnen ze eindelijk opnieuw samen spelen en ravotten
bij speelpleinwerking Amigos! Weliswaar met de nodige
veiligheidsmaatregelen en in kleinere bubbels, maar
vooral met een grenzeloos plezier! Samen spelen wordt
waardevoller dan ooit.
Een enthousiaste groep animatoren staat klaar voor vijf
weken spel en avontuur met Amigo. De aangepaste
jeugdwerkregels zijn vastgelegd en hiermee gaan
onze animatoren aan de slag om de Pintse jeugd op
een veilige maar vooral leuke manier een fantastische
vakantie te bezorgen.
Wanneer?
Week 1: maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020
Week 2: maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020
Week 3: maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020
Week 4: maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7
augustus 2020
Week 5: maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14
augustus 2020
(let op: er is geen speelplein op dinsdag 21 juli)
Voor wie?
Kinderen vanaf drie jaar (geboortedatum telt) en die
zindelijk zijn tot en met de jongeren van het zesde
leerjaar.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 16.30 uur
Met opvang vanaf 7.30 en tot 18 uur (gratis)
Waar?
De verschillende bubbels zullen verspreid hun
activiteiten hebben in de gebouwen van de
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1 en het
Ontmoetingscentrum Polderbos. Enkele dagen vóór de
door jou gekozen speelpleinweek zal je via e-mail de
locatie ontvangen waar je jouw kind(eren) kan brengen
en afhalen. Bij aankomst zullen de kinderen onmiddellijk
naar hun vaste bubbel gebracht worden, waarin zij de
hele week zullen vertoeven. Om de activiteiten vlot
te laten verlopen, vragen we aan de ouders om hun
kinderen op tijd naar Amigos te brengen en hen niet
voortijdig af te halen.
Gewijzigde inschrijvingsprocedure
Om de werking voor iedereen (kinderen, ouders,
animatoren …) veilig te kunnen organiseren kan er
deze zomer enkel per week ingeschreven (en betaald)
worden. Het is dus niet langer mogelijk om maar één of
twee dagen per week te komen. Ook ’s middags naar
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huis gaan
om te eten
en terug
te komen,
is niet
mogelijk.
Deze werkwijze biedt ons de
mogelijkheid om elke week dezelfde kinderen en
animatoren in één bubbel op te vangen en dus de
mogelijke risico’s te beperken.
Om de bubbels goed te kunnen organiseren moet je
minstens één week vooraf online inschrijven en zijn
het aantal beschikbare plaatsen beperkt.
Amigos week 1: ten laatste inschrijven op zondag 5 juli
Amigos week 2: ten laatste inschrijven op zondag 12 juli
Amigos week 3: ten laatste inschrijven op zondag 19 juli
Amigos week 4: ten laatste inschrijven op zondag 26 juli
Amigos week 5: ten laatste inschrijven op zondag 2 augustus
De inschrijvingsprocedure blijft dezelfde: om in te
schrijven moet je je eerst eenmalig online registreren
door een gezinsaccount aan te maken. Zie handleiding
op www.depinte.be. Heb je al een account? Dan
kan je zich inschrijven via depinte.ticketgang.eu. Je
drukt jouw inschrijvingsbewijs met de barcode af en
brengt die telkens mee zodat we die bij het brengen
en afhalen kunnen scannen. Ouders die omwille van
bepaalde redenen niet online kunnen inschrijven,
kunnen hiervoor steeds bij de jeugddienst in het
Ontmoetingscentrum Polderbos terecht.
Prijs?
Tarieven per week:
• inwoners: € 32,5 euro per week (uitgezonderd week 2:
€ 26 per week)
• niet-inwoners: € 65 euro per week (uitgezonderd
week 2: € 52 per week)
• Indien je denkt in aanmerking te komen voor het
sociaal tarief (50 % korting), doe je een aanvraag via
jouw gezinsaccount in TicketGang. Het Sociaal huis zal
dan nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.
Inschrijven de dag zelf aan de kassa is niet meer
mogelijk!
Eén drankje in de voormiddag en één koekje in de
namiddag (of andersom) zijn inbegrepen in de prijs. Net
als de verzekering.
Op de www.depinte.be/Amigos kan je terecht voor
de meest recente informatie en de praktische afspraken
over onze werking in kleinere bubbels.

Tienerwerking: PAARS!
Ook voor onze tieners van het eerste tot en met het derde
middelbaar zal er een aparte bubbel voorzien zijn waar zij op
dinsdag en donderdag terecht kunnen. Coole activiteiten worden
afgewisseld met crazy uitstapjes met de nodige veiligheidsmaatregelen en mondmaskers. De activiteiten vinden
plaats van 9 tot 16.30 uur.
Net als bij Amigos kan enkel per week (dinsdag én
donderdag) ingeschreven worden en moet je minstens
één week vooraf inschrijven. De inschrijvingen
voor tienerwerking Paars verlopen ook via Ticketgang.
Prijs?
Tarieven per week:
• inwoners: € 13 euro per week
(uitgezonderd week 2: € 6,5 per week)
• niet-inwoners: € 26 euro per week
(uitgezonderd week 2: € 13 per week)
Check vooraf de tienerpagina van Paars op Facebook (www.facebook.com/TienerwerkingPAARS)
om te weten wat je moet meebrengen! Ook als je zelf geen Facebookaccount hebt!

Tienerprogramma
tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes SintMartens-Latem en De Pinte een aantal diverse activiteiten voor
tieners (twaalf tot zestien jaar). Dus heb je zin in een aantal
vernieuwende en uitdagende activiteiten met vrienden, schrijf je
dan snel in voor één of meerdere activiteiten:
Donderdag 9 juli:
Donderdag 16 juli:
Donderdag 13 augustus:
Donderdag 27 augustus:

Outsider surf
Jumpsky trampoline
Paintball en lasershooten
Pretpark Walibi

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen naar
aanleiding van de Covid-19-maatregelen.
Inschrijvingen
Om in te schrijven mail je jouw
naam, adres, leeftijd, telefoon
en activiteit van je keuze naar
jeugddienst@depinte.be. Na
inschrijving ontvang je van de
jeugddienst een mail met het
bedrag en de mededeling voor de
overschrijving. De inschrijving is pas
definitief na betaling.
Bijkomende info kan je
terugvinden op:
www.depinte.be/tieneractiviteiten
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Techniekacademie De Pinte
Tussen 16 september en 16 december
2020 zullen er in de gemeente twaalf
workshops georganiseerd worden voor
kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar
in het kader van de Techniekacademie.
Dit is een initiatief van Hogeschool VIVES
met als inrichter het lokaal bestuur. Dit
initiatief wil kinderen op een unieke wijze
kennis laten maken met techniek en
technologie.
Wat?
Via concrete workshops worden kinderen op een bijzondere manier in contact gebracht met chemie, hout, metaal/
kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica.
Twee techniekmentoren zorgen voor de begeleiding en er
is ook een bedrijfsbezoek voorzien. Op het einde nodigen
we alle ouders uit op een diploma-uitreiking. De Techniekacademie vindt plaats in twee groepen op woensdag-namiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur of van
16 uur tot 18 uur in het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in De Pinte?
Of woon je in De Pinte? Ben je graag creatief bezig?
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie De Pinte ideaal voor jou! In een leuke
sfeer zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met
gereedschap en materialen, je leert dat techniek
vele gezichten heeft en je zal een aantal technische
systemen maken.
Inschrijven
Inschrijven kan sinds zaterdag 6 juni via
www.techniekacademie-depinte.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot twee groepen van twintig.
De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en
verzekering inbegrepen. Er wordt ook een fiscaal
attest uitgedeeld zodat 45 % gerecupereerd kan
worden. Een tweede kind van hetzelfde gezin
krijgt 5 euro korting.
Zoektocht naar partners
VIVES Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie
De Pinte nog een aantal bedrijfspartners.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met
sabine.poleyn@vives.be.
Contact:
• Interesse om deel te nemen, laat het weten
via www.techniekacademie-depinte.be
• Rik Hostyn, wetenschapscommunicator
hogeschool VIVES, coördinator Techniekacademie
West- en Oost-Vlaanderen, rik.hostyn@vives.be
• Jeugddienst De Pinte, jeugddienst@depinte.be
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OPENBÆR
Op 22 mei 2020 werd groen licht gegeven voor
een ‘jeugdwerkzomer’. Die zal er uiteraard anders
dan anders uitzien. Maar we zijn al heel blij dat
onze jeugdhuiswerking Openbær opnieuw mag
opstarten, zij het wel met de nodige limieten en
maatregelen op dit moment. We zullen hierover
verder communiceren via de facebookpagina van
Openbær.
Maar laat het jullie niet tegenhouden om een leuke
activiteit te organiseren met leeftijdsgenoten. Heb
je zin om een leuke spelnamiddag te organiseren of
wil je liever gewoon wat chillen en een filmpje kijken,
neem dan zeker contact op met de jeugddienst via
jeugddienst@depinte.be.
Wie mag een activiteit organiseren?
• Erkende jeugdverenigingen De Pinte-Zevergem
• Jeugdafdelingen van erkende verenigingen
De Pinte-Zevergem
• Ongebonden jeugd tussen 16 en 25 jaar
uit De Pinte-Zevergem
Door het lokaal voor alle
jongeren open te zetten, hopen
we dat jullie snel de weg naar
het jeugdhuis terug vinden!

Kindergemeenteraad
Omdat de mening van kinderen belangrijk is, besliste het college
van burgemeester en schepenen om een kindergemeenteraad in te
richten. Het schooljaar 2019-2020 is voorbij dus kijken we tevreden
terug naar het vijfde jaar van de kindergemeenteraad.
De huidige kindergemeenteraad bestaat uit vijftien raadsleden met
twee kinderburgemeesters. Gedurende het schooljaar werden er drie
verschillende vergaderingen georganiseerd. De kindergemeenteraadsleden hebben gewerkt rond de thema’s communicatie, verkeersveiligheid, afvalpreventie en vrije tijd.
Dikke pluim voor het enthousiasme van deze kindergemeenteraad!
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt er een nieuwe kindergemeenteraad samengesteld. Hou de website
www.depinte.be/kindergemeenteraad in de gaten want begin september wordt alles voor de verkiezingen
online gezet.
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De Pinte in beeld
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Heb je mooie foto’s van De Pinte - Zevergem?
Deel ze met de vermelding #zomer9840 of stuur ze door naar
communicatie@depinte.be. De mooiste foto’s krijgen een plekje
in onze communicatie.

Foto’s: Sven Algoet – Luminello
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Samen vooruit na corona
De coronacrisis houdt ons nu al enkele maanden in de ban.
Wat eerst nog een ver van ons bed show leek, sloeg plotseling keihard om ons heen.
Met het stilvallen van het sociale leven en het wegvallen van evenementen en activiteiten,
valt ook het anders zo bruisende leven in onze gemeente terug op een ander, rustiger tempo.
Het zijn vreemde en uitzonderlijke tijden en meer dan ooit verlangen we - op vele vlakken terug naar hoe het vroeger was.
Om die periode ‘na corona’ op een doordachte manier aan te pakken,
werd een set van maatregelen en nieuwe initiatieven uitgewerkt om de komende periode
op een goede manier aan te pakken en voor te bereiden. Deze maatregelen zijn
complementair aan het meerjarenplan 2020-2025 ‘Samen vooruit’.
Een overzicht van deze maatregelen zijn terug te vinden op onze website www.depinte.be/relance.
Heb je zelf opmerkingen of vragen? Aarzel zeker niet om deze nog door te geven!

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

