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Volgende INFOblad
(mei - juni 2021)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
21 maart 2021 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be

Coronamaatregelen
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Alle info van de hogere overheden is terug te vinden via
www.info-coronavirus.be.

Dienstverlening
Zolang nodig werken we op afspraak.
Een afspraak maken voor de dienst Burgerzaken kan via
burgerzaken@depinte.be of tel. 09 280 80 60. Voor de
dienst Bouwen kan je terecht op bouwen@depinte.be,
tel. 09 280 80 22. Voor alle andere diensten kan je terecht
op tel. 09 280 80 80.

Openingsuren gemeentehuis maart - april
Afhankelijk van de huidige coronamaatregelen
Zie www.depinte.be

Van zodra dat aangewezen is, verruimen we terug onze
openingsuren. Bij de opmaak van het infoblad, hadden
we nog geen zicht op veranderingen op dit vlak. Je kunt
terecht op www.depinte.be voor de laatste stand van
zaken.

Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
op vrijdag tot 16 uur

Op zoek naar info over vaccineren?
Zie pagina 17 en op www.depinte.be/vaccineren

Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.

Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
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
Ook de boekenafhaaldienst blijft bestaan.
Voor alle info, zie: depinte.bibliotheek.be
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 17 uur
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: enkel na reservatie
via www.depinte.be/reserveren of 0471 22 00 07
(elke werkdag van 9 tot 12 uur)
Vragen voor het lokaal bestuur ?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2021
❏ Toegang recyclagepark: enkel na afspraak. Reserveren
via www.depinte.be/reserveren of telefonisch
(via 0471 22 00 07, tijdens de openingsuren van het
park). Meer info: www.depinte.be/inforecyclagepark.
Je kunt 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).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 19 maart 2021 van 9 tot 12 uur
(Dorp Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 20 maart 2021 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling aan huis:
dinsdag 30 maart 2021

Fietsveilig
De Pinte

6

Vanaf 22 maart geven we het startschot voor een grote
fietsveiligheidscampagne. Want in De Pinte wordt er heel
wat afgefietst. We verspreiden positieve boodschappen
waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en
aanmoedigen om rekening te houden met elkaar.
Nieuwe fietsenstallingen in het centrum en aan het
station
|zie pag. 5

❏ 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
❏ Repair Café:
zaterdag 6 maart 2021 in Sint-Martens-Latem
(zie pag. 14)
Zie Ophaalkalender voor meer info.
Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Gemeentehuis, OCP, bibliotheek, Sociaal Huis,
recyclagepark:
5 april 2021 (paasmaandag)

Coronaproof activiteiten
• Impulsieve nachten: een tentoonstelling over
40 jaar Impuls in De Pinte |zie pag. 24
• Maart = Jeugdboekenmaand
(maar ook volwassenen zijn natuurlijk welkom in
de bib ) |zie pag. 25
• Nieuw sportplatform en beweegprojecten:
ideeën welkom! |zie pag. 27
• Online infosessie op dinsdag 16 maart over
klimaatverandering |zie pag. 16
• Huis van het Kind: babymassage, levensreddend
handelen bij kinderen, vooruit op de buik
|zie UiTagenda pag. 31
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Openbare werken & Mobiliteit

Fietssnelweg
F7 en F45
De fietssnelwegen zijn een gemeenteoverschrijdend netwerk van fietsinfrastructuur
dat zoveel mogelijk locaties met elkaar verbindt.
De fietssnelwegen zijn het initiatief van de
provincies, in samenwerking met de gemeenten
en de Vlaamse overheid.
Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse
steden vlot met elkaar verbinden, goed voor
een netwerk van 2 700 km. Zo stimuleren we
pendelaars om de auto thuis te laten en vaker
voor de fiets te kiezen.
De gemeente staat in voor het beheer van de
fietssnelwegen. Voor dit onderhoud ontvangt de
gemeente een subsidie van de provincie.

Zoek je kaarten of andere informatie? Spot
je een probleem op de fietssnelweg? Heb
je vragen of suggesties? Je kan terecht op
www.fietssnelwegen.be.

Fietsenstallingen
centrum
In het kader van de COVID-19 maatregelen vinden steeds
meer mensen de weg naar het centrum met de fiets. Dit
is niet alleen goed nieuws voor de gezondheid van onze
inwoners, maar ook voor het klimaat in het algemeen.
Het lokaal bestuur wil de inwoners sensibiliseren om,
indien mogelijk, zich met de fiets naar het centrum te
verplaatsen. Belangrijk daartoe is dat de fietser zo dicht
mogelijk bij zijn bestemming een degelijke fietsenstalling
vindt.
Om de inwoners gemakkelijker de fiets te laten parkeren
zonder hinder te veroorzaken voor andere weggebruikers,
heeft de gemeente in samenspraak met de handelaars op
verschillende plaatsen nieuwe fietsenstallingen geplaatst in
de Baron de Gieylaan en de Pintestraat.
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Fietsenstalling station
De nieuwe fietsenstallingen aan het station van De Pinte werden
in het najaar geplaatst. Hierdoor wordt de capaciteit verhoogd met
112 nieuwe plaatsen. Bij de plaatsing werd ook de boordsteen in de
Stationsstraat over de volledige
afstand van de fietsenstalling
verlaagd. In de Stationsstraat is er
ook een speciale fietsenstalling voor
buitenformaatfietsen geplaatst.
De parkeerplaats voor voertuigen
van personen met een beperking
en van de cambiowagen in de
Florastraat werd opgeschoven
tot net voorbij de fietsenstalling.
In de Florastraat werd ook een
bijkomende toegang tot perron 4
gerealiseerd.

Snelheidsremmende
maatregelen
Grote Steenweg
Sinds het einde van de werken aan het afrittencomplex E17-N60 worden
fietsers op de N60, tussen de Polderdreef en de rotonde van de Makro,
permanent geweerd. Voor de fietsers komende van Oudenaarde werd er
een alternatieve route voorzien via de Grote Steenweg.
Om de fietsers te beschermen werd de toegelaten snelheid verminderd
naar 50 km/u en werden er paaltjes geplaatst tussen het fietspad en de
rijweg. Deze paaltjes zijn een tijdelijke oplossing. Bij een heraanleg van
de Grote Steenweg wordt er, samen met nieuwe riolering, een vrijliggend fietspad voorzien. Deze werken zouden bij
het begin van volgende legislatuur (2025-2027) uitgevoerd worden. Tijdens deze heraanleg zal de Grote Steenweg
zodanig ingericht worden dat zowel de intensiteit als de snelheid van het autoverkeer ingeperkt worden. Op dat
moment zou ook de heraanleg van de ovonde op de N60 in Zwijnaarde een feit moeten zijn, zodat de doorstroming
van het autoverkeer op de N60 vlotter zal verlopen.
Om zowel de overdreven snelheid als
het sluipverkeer in te perken, werd er
voorgesteld om snelheidsremmende
maatregelen te nemen op vier
locaties op de Grote Steenweg. De
mobiliteitsraad gaf hier positief
advies over tijdens het overleg van
28 oktober 2020. De proefopstelling
zal bestaan uit vier maal twee
versmallingen van de rijbaan,
waar het verkeer afwisselend kan
passeren. Deze proefopstelling
wordt binnenkort uitgevoerd en zal
in een latere fase worden geëvalueerd. Feedback is altijd welkom via infrastructuur@depinte.be.
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Openbare werken & Mobiliteit

Campagne fietsveiligheid

Vanaf 22 maart 2021 geven we het startschot voor een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. Want in De Pinte wordt er heel wat afgefietst. Zeker het
voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Fietsen levert immers alleen
maar voordelen op.
Daarom doen we er vanuit de gemeente ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben.
Want jij kan mee het verschil maken!
Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschappen in het straatbeeld brengen. Je zal binnenkort
borden opmerken op toepasselijke plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het
veilig te houden voor elkaar. Boodschappen waarop we fietsers attent maken dat ze voorrang moeten verlenen aan
automobilisten en boodschappen waarop we automobilisten vragen om extra op fietsers te letten voor ze afslaan.
We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om
rekening te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om het
veilig te houden voor elkaar. Samen maken we het verschil!
Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor
andere bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat
autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de
andere en lever die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.
Concreet zal je binnenkort blauwe borden met
deze boodschappen in onze gemeente zien:
Autobestuurders
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt
of kruist.
• Hou het fietspad vrij.
Fietser
• Zet je fietslicht aan en doe een fluohesje aan.
• Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders.
• Rij trager in de buurt van andere fietsers.
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Riolering
Naar aanleiding van de PANO-rapportage over de toestand van de riolering in de Vlaamse
steden en gemeente, wordt ook in onze gemeente de vraag gesteld wat de stand van
zaken is op vlak van riolering. Dit wordt gemeten aan de hand van de rioleringsgraad en de
zuiveringsgraad.
het aantal gerioleerde inwoners
rioleringsgraad=
het totaal aantal inwoners van een gemeente
zuiveringsgraad =
onze gemeente
87,01 %
87,00 %

het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aangesloten inwoners
het totaal aantal inwoners van de gemeente
Vlaams gemiddelde
68,27 %
83,84 %

Onze gemeente zit met de huidige rioleringsgraad van 87,01 % en zuiveringsgraad van 87,00 % boven het Vlaams
gemiddelde van respectievelijk 68,27 % en 83,84 %.
De toekomstige riolerings- en zuiveringsgraad dient beiden naar 95,48 % te gaan. Dit gebeurt na de realisatie van de
Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen (GUP), op basis van de zoneringsplannen van de VMM
(Vlaamse Milieumaatschappij).

FARYS, ook online
FARYS levert kwaliteitsvol drinkwater, saneert afvalwater
en bouwt en beheert ook publieke gebouwen, onder
meer zwembaden en sportinfrastructuur.
Ook FARYS doet er alles aan om in tijden van corona
optimaal bereikbaar te zijn.
FARYS online
Je kan al een tijdje je factuur via e-mail ontvangen
(meer info op www.farys.be/digitale-factuur).
Maar wist je dat je ook zelf heel wat zaken kan regelen
via My FARYS, het digitaal klantenloket?
Voordelen My FARYS
• Deze beveiligde omgeving is te vinden op
https://my.farys.be.
• Het is 24/7 online beschikbaar.
• Beheer zelf je klantgegevens.
• Schrijf je in voor facturatie via e-mail.
• Controleer je facturen.
• Vraag betaling via domiciliëring aan.
• Wijzig het bedrag van je tussentijdse facturen.
• Nieuw! Regel zelf je verhuis
(voorzien in voorjaar 2021).
Kies voor domiciliëring
Nooit meer vergeten je waterfactuur te betalen?

Kies dan voor automatische betaling via domiciliëring:
• Gratis: betalen via domiciliëring kost je niets.
• Minder papierwerk: je ontvangt geen papieren versie
meer van de tussentijdse facturen.
De jaarlijkse verbruiksfactuur krijg je wel, zodat je
zicht krijgt op je verbruik.
• Flexibel: wil je de domiciliëring achteraf wijzigen of
stopzetten, dan kan je dit op elk moment melden.
En je hebt na een betaling acht weken tijd om een
rechtzetting aan te vragen bij je bank.
Voor meer info kan je terecht op
www.farys.be/domiciliering.

Zelf je klantzaken regelen?
Digitaal klantenloket via https://my.farys.be
Heb je een vraag?
www.farys.be
078 35 35 99
(op werkdagen van 8 tot 18 uur, zonaal tarief )
Defect of storing melden?
078 35 35 88
(24 uur op 24, 7 dagen op 7, zonaal tarief )
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Leven & Wonen

e-ID in een nieuw jasje
In de loop van 2020 werd de vernieuwde identiteitskaart
gelanceerd. Sinds enkele maanden worden deze
nieuwe kaarten ook bij ons uitgereikt. Wie een nieuwe
e-ID aanvraagt, zal merken dat deze er lichtjes anders
uitziet. De vernieuwde e-ID volgt namelijk de Europese
richtlijnen, waardoor er onder andere extra bescherming
is ingebouwd tegen identiteitsfraude.

•

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?
• Je foto staat links in plaats van rechts.
• Lichtere kleuren.
• De contactchip is verhuisd naar de achterkant.
Vergeet je kaart dus niet om te draaien als je hem in
de kaartlezer steekt.

De huidige e-ID-kaarten die in omloop zijn
zullen worden vervangen op het einde van hun
geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van verlies,
diefstal of beschadiging van de kaart of andere reden
zoals niet gelijkende foto, verandering van naam …
Je hoeft dus geen nieuwe e-ID aan te vragen zolang je
jouw oude kaart nog hebt en deze nog geldig is.

Wist-je-datje:

Naast de contactchip staat een geperforeerd beeld
van je foto.
• De RFID-chip met je vingerafdrukken.
Deze chip is enkel leesbaar voor bevoegde instanties
en onzichtbaar voor het blote oog.
Voor alle info over de vernieuwde e-ID kan je terecht op:
www.vernieuwde-eID.be

er kan mobiel betaald worden in het lokaal bestuur De Pinte,
bij Burgerzaken en in de bibliotheek.

Help contactopvolging: voeg nu jouw
telefoonnummer toe aan het Rijksregister
Wist je dat … je aan je rijksregisternummer zelf
bijkomende contactinformatie kan toevoegen, zoals een
telefoon-, gsm- of faxnummer en e-mailadres. Dit kan
in heel wat situaties nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer
de lokale overheid jou snel moet kunnen bereiken.
Uiteraard gebeurt dat telkens binnen de grenzen van de
wettelijke toegang tot het Rijksregister.
Ook in het kader van de contactopvolging kan dit
helpen om in sommige gevallen korter op de bal
te spelen en het coronavirus geen extra kans op
verspreiding te geven.
Hoe contactgegevens toevoegen aan het
Rijksregister?
Dat kan snel en eenvoudig.
1. Surf naar https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/.
• Klik op ‘Mijn Dossier’.
• Log in door jouw elektronische identiteitskaart in
jouw kaartlezer te steken en vervolgens de pincode
van jouw identiteitskaart in te geven.
• Klik vervolgens op ‘Mijn toepassingen’ en selecteer
daarna het tabblad ‘Contactgegevens’.
• Nadat je op de knop ‘Sturen’ hebt geklikt, krijg
je een melding te zien dat de gegevens werden
doorgestuurd.
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of
2. Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken.
Dit kan telefonisch op het nummer 09 280 80 60 of
via burgerzaken@depinte.be.
Privacy
Geen zorgen over je privacy. Enkel instanties met de
juiste toelatingen kunnen de informatie raadplegen.
Meer info over contactonderzoek
Hoe verloopt contactonderzoek? Hoe herken je een
contactonderzoeker? Op de website van het Agentschap
Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be/
per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/coronavirus/
uitbraak-coronavirus-covid-19/contactonderzoek) vind
je meer informatie. Specifieke vragen kan je stellen via
het algemeen infonummer 0800 14 689 of
info-coronavirus@health.fgov.be.

Centraal aanmelden
voor basisscholen in
De Pinte
Voor het schooljaar 2021-2022 zal er voor inschrijvingen
van peuters, kleuters en nieuwe leerlingen opnieuw
gewerkt worden met het digitaal aanmeldingssysteem
op depinte.aanmelden.in.
Broers, zussen en kinderen van personeel krijgen
voorrang. Via dit digitale aanmeldingssysteem krijgt
iedereen verder een gelijke kans om in te schrijven voor
zijn school naar keuze.
Wie zijn kind wenst in te schrijven, zal dit kunnen doen
vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2021. Uiterlijk op
30 april 2021 krijg je dan een melding van toewijzing.
Verder verloop
Van 3 tot 26 mei 2021 gebeuren dan de inschrijvingen
van de toegewezen leerlingen in de scholen. Op 4 mei
2021 is er een algemene inschrijvingsdag voorzien. Voor
meer info hierover kan je terecht op de websites van de
vijf deelnemende scholen. Op 28 mei 2021 starten dan
de vrije inschrijvingen.

www.schooldekleineprins.be
www.gemeenteschooldepinte.be

www.leefschooldeboomhut.be
www.vbs-depinte.be
www.vbszevergem.be

Aanmelden
voor een secundaire school in Gent
Van 22 maart (12 uur ’s middags) tot 21 april 2021 (12
uur ’s middags) kun je je kind aanmelden voor een
secundaire school in Gent en enkele randgemeenten via
https://meldjeaansecundair.gent.be/.
Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang
zolang het binnen die periode gebeurt. Als je je niet
aanmeldt, kun je je kind pas inschrijven vanaf 5 mei
2021. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal dan wel
heel beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst
toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Denk goed na over je schoolkeuze en informeer je
vooraf goed.
Broers en zussen en kinderen van personeelsleden
moeten zich ook aanmelden tussen 22 maart en 21 april
2021. Ze krijgen voorrang als ze naar dezelfde school
willen als broer/zus of waar één van de ouders werkt.
Melden ze zich niet aan tussen de voorziene periode,
dan verliezen ze hun voorrang.
Alle info over online aanmelden en inschrijven, is te
vinden op www.aanmeldensecundairescholen.gent.

Pin je niet vast op één school, maar duid meerdere
favoriete scholen aan. Er is geen limiet. Meerdere
scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in
de school van voorkeur niet.
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Leven & Wonen

Beste zesdejaars
Het werk van de juffen en meesters in de basisschool is
bijna af … en het eind van het zesde leerjaar is nu echt
wel in zicht …
Middelbare scholen ontvangen momenteel heel wat
wijze zesdejaars met open armen, ook GO! atheneum
Erasmus De Pinte.
Omdat het onbekende onbekend is en je heel graag
even vertrouwd wil zijn met de middelbare school als
met jouw basisschool, laten we je kennismaken met EDP.
ONTDEK
LUISTER
VOEL
SAMEN

antwoorden op je vragen
en hoor wat je nog niet 		
weet
de sfeer van GO! atheneum 			
Erasmus De Pinte
zetten we de volgende stap in je leven

Alle info op www.erasmusdepinte.be.
Inschrijven 1A vanaf 1 maart 2021.
Online infoavond: 23 februari 2021 via de site,
de virtuele tour blijft beschikbaar na die datum.

Winnaars
eindejaarsactie
Eind 2020 kregen alle inwoners een wenskaart
van het lokaal bestuur in de bus. We maakten
hiermee twee wedstrijden bekend: eentje met een
antwoordkaart en de vraag wanneer De Pinte de
11 000ste inwoner mocht noteren (dat was op 20
november 2020), de andere was de selfiewedstrijd.

winnaars

De winnaars van de 9840-(drank)bonnen kan je
vinden op www.depinte.be/bestewensen.

Nieuwe kinderopvang
‘Droomwolkje’

©Foto: Anthony Statius

De organisator gezins- en groepsopvang van De Pinte
en Sint-Martens-Latem openden op 4 januari 2021 een
nieuwe kinderopvanglocatie voor baby’s en peuters in
het centrum van Sint-Martens-Latem. De kinderopvang
heet ‘Droomwolkje’. De dienst beoogt een capaciteit van
maximum achttien kinderen vanaf april 2021. Er is pas
een vrije plaats vanaf mei 2022.
De opvang is inkomensgerelateerd.
De kinderbegeleiders die de kinderen zullen opvangen
zijn Yasmine Verfaillie en Stéphanie De Rijcke.
De opvang is elke dag open van 7.30 tot 18.30 uur
en blijft gegarandeerd bij eventuele ziekte van de
begeleiders. De organisator zorgt dan steeds voor
kwalitatieve vervanging. In Droomwolkje kan je ook op
zaterdag terecht voor de opvang van kinderen tot twaalf
jaar, de openingsuren zijn dan van 9 tot 17 uur.
Heb je interesse in deze nieuwe opvang?
Registreer je dan zo snel mogelijk via het lokaal loket
kinderopvang www.kinder-opvang.be. Hier kan je een
overzicht vinden van alle kinderopvangvoorzieningen in
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je eigen gemeente en hoef je maar één keer je
opvangvraag te stellen. Door het beperkt aantal plaatsen
wordt voorrang gegeven aan inwoners van De Pinte en
Sint-Martens-Latem.
De organisator Gezins- en Groepsopvang is steeds
op zoek naar nieuwe kinderbegeleiders. Dit zowel
voor kinderopvang/gezinsopvang (onthaalouder) in
een eigen woning als groepsopvang in een van onze
kinderdagverblijven.

Wijzigingen
openingsuren station De Pinte
In 2021 past de NMBS haar aanbod aan. Dat heeft ook gevolgen voor ons station in De Pinte.
Uit onderzoek blijkt dat 75 % van de huidige ticketverkoop gebeurt via digitale kanalen. 97 % van de klanten geeft
aan eerder de automaat, website of app te gebruiken of te gaan gebruiken. Omdat slechts 20 % van de openingstijd
het loket van De Pinte nog actief is, wordt het tegen het einde van 2021 gesloten.
Eerst volgt een overgangs- en aanpassingsperiode van meer dan zes maanden, waarin de loketten nog twee of drie
dagen per week openblijven. De uiteindelijk effectieve sluitingsdatum wordt minstens een maand vooraf bevestigd.
De wachtzaal blijft toegankelijk.
In die overgangsperiode komen er maatregelen om de reiziger vertrouwd te maken met de nieuwe werking:
•
•
•
•

Regelmatig zullen stewards aanwezig zijn om reizigers de werking van de automaten te leren kennen.
Brochures rond de digitale verkoopkanalen worden voorzien in het station.
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het treinaanbod zelf. Het aanbod van de NMBS wordt zelfs
verhoogd in de periode 2020-2023.
NMBS is bereid om op verzoek van seniorenverenigingen of andere verenigingen een infosessie te organiseren
over het gebruik van de automaat en de app. Wil je daarvan gebruik maken? Meld het ons via
communicatie@depinte.be.

INFOblad | MAART - APRIL 2021 | 11

Milieu & Duurzaamheid

Agenda 2030: 17 doelstellingen die van de aarde
een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030

Deze doelstellingen zijn een leidraad voor wereldwijde inspanningen rond onderwijs, milieubescherming,
armoedebestrijding, ongelijkheid en tal van andere thema’s. Deze doelstellingen worden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.
Je zal in de infobladen voortaan bij de acties die het lokaal bestuur onderneemt een doelstelling
(één of meerderde van de ‘blokken’) zien verschijnen. Zo maken we kenbaar waarrond er gewerkt wordt.
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TIP
VAN DE MAAND - AFVALALFABET
Vraag jij je soms ook af wat je wel en niet naar
het Recyclagepark mag brengen?
Je kan dit heel eenvoudig opzoeken via het
afvalalfabet. Ga naar
www.ivmmilieubeheer.be/artikelen/
afvalalfabet. Hier kan je in de zoekbalk opzoeken
wat je wilt te weten komen.

Ophaling
snoeihout aan huis

Sinds vorig jaar kun je een beroep doen op
IVM voor de ophaling van snoeihout aan huis. Enkel
op aanvraag en tegen betaling. Voor informatie over
de ophaaldag, kostprijs en reservatie,
bel gratis 0800 13 580.
Volgende ophaalperiode is in de week van 26 tot 30
april 2021. Reserveren kan tot 7 april 2021.
Meer informatie vind je in de ophaalkalender
(www.depinte.be/ophaalkalender).

Earth hour
‘Earth Hour’ is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om
de verlichting en andere elektrische apparaten in hun huis voor een uur te doven. Door de
elektriciteit uit te schakelen wordt er natuurlijk energie bespaard, maar bovenal heeft ‘Earth
Hour’ een symbolische functie.

Doof je lichten op zaterdag 27 maart 2021 van 20.30 tot 21.30 uur.
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Nieuwe afvalfracties
op het recyclagepark
Er zijn drie nieuwe afvalfracties in het recyclagepark
(op het betalende gedeelte):
1. Roofing en isolatiemateriaal
Roofing (met en zonder leislag) en isolatie (= rotswol, glaswol, isolatiechape ...)
2. Gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval
Porselein en ander keramisch afval zoals lavabo, wc, vloertegels in keramiek, hittebestendig glas, keramische
kookplaten, kachelruitjes, verbrandingsassen ...
3. Kalkhoudend afval
Isolava, gipsplaten, gyproc, gipspoeder, gips, nieuwe pleister, kalkafval, cellenbeton (Ytong)
Bezoek recyclagepark enkel na afspraak
Reserveren kan via www.depinte.be/reserveren of telefonisch, nieuw nummer: 0471 22 00 07 (bereikbaar tijdens de
openingsuren van het recyclagepark). Je saldo opladen voor een bezoek aan het betalende gedeelte doe je 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).

Hopelijk een Repair Café
op 6 maart
Zorg dragen voor de grondstoffen van de aarde die
uitgeput raken, is essentieel. Klimaat en milieu in
evenwicht houden, is meer dan het Repair Café Schelde
- Leie. We weten tegenwoordig dat de aarde één groot
ecosysteem is dat geenszins het middelpunt van het
universum vormt en dat wij mensen niet boven de
natuur stijgen. Toch weerspiegelt onze cultuur nog altijd
een heel ander wereldbeeld: het beeld van de aarde als
machine en de mens als heerser over de natuur.
Wat hebben we nodig om de relatie tussen de
mensheid en de aarde weer in balans te brengen? Als
we de lineaire economie kunnen doorbreken door er
met het Repair Café een steentje aan bij te dragen,
dan is dat al iets. Het gaat immers niet alleen over jou,
maar ook over je onmiddellijke omgeving, je naasten,
kinderen en kleinkinderen.
Er kan hier nog veel over geschreven of gepraat worden.
Wil ook jij je stem via het Repair Café laten horen of
misschien wel laten gelden? Dan ben je meer dan
welkom! Ter plaatse of neem contact op via
repaircafe.scheldeleie@gmail.com.
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Viermaal per jaar organiseren we een Repair Café waar
stukken gratis worden hersteld. Dit gebeurt samen
met de eigenaar die - dat hopen we althans - de kennis
opdoet of minstens geprikkeld wordt om anders naar
objecten te kijken en ze zelfs zelf te herstellen alvorens
ze op de nu al enorme afvalberg te smijten.
Indien de coronamaatregelen het toelaten, vindt
op zaterdag 6 maart 2021 van 9.30 tot 13 uur een
Repair Café in Sint-Martens-Latem plaats (Centrum De
Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5, Deurle). Volg het op
Facebook en blijf op de hoogte.

Tot binnenkort!
Het Repair Café Schelde-Leie-TEAM

Op het recyclagepark wordt
géén ongesorteerd klein afval in
dozen of zakken toegelaten!
Op het recyclagepark wordt vaak klein ongesorteerd
afval in zakken of dozen aangevoerd.
Dit wordt niet aanvaard door de parkwachters. Enkel
gesorteerd materiaal wordt aanvaard.
Waarom mag dit niet?
De ‘afvalstoffenregelgeving’ (‘de wet’ zeg maar) schrijft
voor dat alles wat selectief kan worden ingezameld,
ook apart moet worden ingezameld. Gemeenten
zijn daarom verplicht om voor deze selectieve
stromen aparte inzamelcontainers te voorzien op de
recyclageparken en/of inzamelingen aan huis of in
wijken te voorzien.
Hoe meer van deze selectieve stromen apart worden
ingezameld, hoe meer er kan worden gerecycleerd. En,
hoe meer er wordt gerecycleerd, hoe minder afval er
moet worden verbrand. Dat zorgt dan weer voor een
daling van het restafvalcijfer. Ook die doelstelling moet
de gemeente blijven nastreven!
DUS: énkel op voorhand goed gesorteerd materiaal
meebrengen naar het recyclagepark, want dan kan alles
vlot in de juiste container. Zo voorkom je teveel heenen weergeloop op het recyclagepark.
DAAROM: thuis het materiaal voorsorteren. Dit mag
dan natuurlijk wel in een zak of doos worden verzameld,
maar ‘soort bij soort’: verfpotten bij elkaar, en dus apart
van porseleinen kopjes en schoteltjes, zonder textiel
erbij …
EN VOORAL: het ongesorteerd materiaal niet meer bij
het ‘grofvuil’ dumpen!
Wat mag dan wel nog bij het grofvuil?
In de container ‘grofvuil’ mag enkel brandbaar materiaal
dat niet selectief wordt ingezameld (op het park, aan
huis of via wijkinzamelingen) en dat qua grootte niet in
de restafvalzak kan.
Wat wordt NIET aanvaard in de container
‘grofvuil’?
• (Klein) afval dat ongesorteerd in zakken en dozen
wordt aangevoerd: het is géén grofvuil en het is
evenmin controleerbaar door de parkwachter, dus
moet de inwoner het ongesorteerde materiaal terug
meenemen. Maar, als er te recycleren materiaal
tussen zit is het beter om dit vooraf thuis te sorteren,
dan kan het snel en eenvoudig in de juiste container

•

worden aangeboden. Voor de meeste ‘recycleerbare
stromen’ moet overigens niet of veel minder worden
betaald dan voor grofvuil.
Afval dat selectief wordt ingezameld - aan huis,
via wijkinzamelingen of in andere containers/
recipiënten op het recyclagepark - moet via deze
selectieve inzameling worden aangeboden omdat
het nog kan worden gerecycleerd.

Enkele voorbeelden van ‘foutjes’ – zaken die dus NOOIT
in de grofvuilcontainer mogen:
siliconentubes, emmers, verfblikken, porseleinen kopjes,
plastic zakken, afgetrokken behangpapier …
Heb je vragen? Contacteer de parkwachter of bel
gratis 0800 13 580 (IVM).
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Ruimte voor water
– gevolgen van de klimaatverandering
Nu vraag je je natuurlijk af, wat kunnen wij
daar aan doen? Wij kunnen daar toch niets aan
veranderen? Niets is minder waar!
De Pinte ondertekent binnenkort voor de
tweede maal het Burgemeestersconvenant.
We streven naar een vermindering van 40 %
CO2-uitstoot tegen 2030. Er zullen verschillende
maatregelen en acties genomen worden om
onze impact op het klimaat te doen dalen. Dit
kan op vele vlakken.
Dit voorjaar starten we met de aandacht te
vestigen op de waterproblematiek. Duurzaam
omgaan met water houdt onder andere
rekening met:
• de functie van water: landbouw, drinkwater,
industriële activiteiten, natuur, ecologie,
• de gebruikers van water,
• de impact van acties op het hele gebied,
• het behoud van water voor toekomstige
generaties
De klimaatverandering zorgt voor grillige
weerpatronen. Waar seizoenen elkaar vroeger
gezapig opvolgden, kampen we nu met
periodes van extreme droogte en hevige
wateroverlast. Een robuust waterbeheer kan ons
wapenen tegen die nieuwe uitdagingen.
De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu
al voelbaar bij ons in het noorden, maar nog
veel meer en harder in de ontwikkelingslanden.
Klimaatzones en bijhorende ziektes zoals
malaria verschuiven, biodiversiteit verdwijnt, de
voedselzekerheid komt in gevaar, grote stromen
klimaatvluchtelingen komen eraan ...

Wat staat er de komende weken te
gebeuren in De Pinte?
1. Er zal een infosessie plaatsvinden tijdens de
open MINA-raad online op dinsdag 16 maart
2021 vanaf 20 uur. Twee sprekers zullen je
onderdompelen in de klimaatverandering en
aangeven wat wij hieraan kunnen doen.
Sprekers:
• Koen Meirlaen, bezieler
sogetinformed.com en leerkracht in Deinze:
algemene uitleg klimaatwijziging en
getuigenis over zijn deelname aan de
klimaatonderzoeken in Antartica
• Prof. Dr. Ir. Niko Verhoest, departement
Milieu van UGent:
hij gaat dieper in op wat we als inwoner
kunnen doen in het kader van droogte en
waterbeheer
Wens je mee te volgen?
Schrijf je in door een e-mail te sturen naar
milieudienst@depinte.be.
2. Op de gemeentelijke gebouwen zijn rode
lijnen aangebracht. Hiermee willen we jullie
waarschuwen voor klimaatopwarming met als
gevolg de stijging van de zeespiegel. We hopen
de mensen zo te triggeren om vragen te stellen
en informatie in te winnen.
Ga gerust al een kijkje nemen op
www.sogetinformed.be.

België is, na Nederland, het Europese land
dat het meest blootstaat aan opeenvolgende
overstromingen en aan een stijging van
het zeeniveau (in Vlaanderen ligt 15 % van
het grondgebied maar 5 meter boven het
gemiddeld zeeniveau). De prognoses wijzen op
een sterke stijging van het neerslagvolume in de
winter, waardoor het risico op overstromingen
nog zal toenemen.

Alle maatregelen en acties kun je volgen op:
https://depinte.futureproofed.com/
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3. In alle straten waar er al een gescheiden
riolering ligt (splitsing van regenwater en
afvalwater) wordt een sjabloon aangebracht
‘hier begint de zee’. Dit om iedereen er op te
wijzen dat alle afval dat hier in terecht komt,
rechtstreeks naar oppervlaktewater gaat.

Zal binnen tien
jaar de zeespiegel
twee meter
gestegen zijn?
Neen, maar in
het komende
decennium
moeten we de
uitstoot van de
broeikasgassen
drastisch
terugdringen om
een gevaarlijke
opwarming tegen
te gaan.

Welzijn & Sociale zaken

Maart 2021: maand van het
bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en
met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je
een stoelgangstaal liet onderzoeken.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een
afnameset in de brievenbus mag verwachten? Dat kan
online: www.myhealthviewer.be, www.mijngezondheid.
be en www.cozo.be.
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en
medicatieschema vinden. Inloggen kan via je

Vaccineren
Waarom vaccineren tegen COVID-19?
Doe het voor jezelf en voor elkaar
Via vaccinatie kunnen we zo snel mogelijk onze vrijheid
herwinnen en elkaar weer net zoals vroeger ontmoeten.
Jezelf laten inenten doe je voor jezelf, maar je maakt het
ook veiliger voor anderen.

elektronische identiteitskaart.
Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur
een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf
naar
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie,
neem contact op met je huisarts.
Een artikel in samenwerking met Logo Gezond+ vzw

Ook om andere ernstige
ziekten en epidemieën
te voorkomen, kunnen alle
kinderen in
Vlaanderen zich kosteloo
s laten vaccineren
tegen twaalf infectieziekten
. Na de eerste reeks
vaccinaties ben je tegen
de meeste ziekten
tijdelijk beschermd. Somm
ige vaccins worden
beste op latere leeftijd ver
nieuwd.
Jouw persoonlijke vaccin
atiestatus kan je online
raadplegen via www.myh
ealthviewer.be
(via e-ID).

Door jouw vaccinatie bied je hen ademruimte en
krijgen andere ziekten weer voorrang. Als zorgverlener
of iemand die met risicogroepen contact heeft is het
uiterst belangrijk gevaccineerd te zijn.
Meer info via: www.laatjevaccineren.be/covid-19

Wat doen vaccins?
Vaccins stimuleren je immuunsysteem (de natuurlijke
afweer van het lichaam) en bereiden je voor om een
bepaalde kiem te herkennen en je tegen die kiem of
infectieziekte te verdedigen.
De in ons land gebruikte coronavaccins zijn relatief
doeltreffend en veilig. De kans dat je na vaccinatie nog
COVID-19 oploopt verkleint sterk.
Doe het voor de zorgverleners
Wie na vaccinatie toch besmet raakt, moet minder vaak
naar de huisarts of naar het ziekenhuis. Vorig jaar zette
het hoge aantal coronabesmettingen en hospitalisaties
het hele zorgsysteem onder druk.

Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je
immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid
is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat
virus. Zo ook bij het coronavirus.
Houd onze site in de gaten voor recente
info: www.depinte.be/vaccineren
Blijf er samen voor gaan! #samentegencorona #team9840
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Vaccinatiecentrum Nazareth
Eerstelijnszone Schelde en Leie voorziet vaccinatiecentra
in Deinze en Nazareth. De inwoners van De Pinte, Nazareth
en Sint-Martens-Latem worden gevaccineerd in de
Sporthal, Drapstraat 76 in Nazareth. De drie lokale besturen
organiseren dit samen. Op termijn wordt iedereen ouder
dan achttien jaar uitgenodigd om zich gratis te laten
vaccineren. Belangrijk om weten is dat er in Vlaanderen een
gelijke vaccinatietred zal zijn en alle vaccinatiecentra dus
even ‘snel’ vorderen.
Je krijgt jouw uitnodiging van de Vlaamse overheid,
die wordt verstuurd per mail en/of sms of per brief. De
uitnodiging is op naam, waarin plaats, datum en uur eerste
prik vermeld staan. Deze afspraak moet je bevestigen via een
(online) reservatiesysteem. In een callcenter kunnen onze
inwoners terecht met vragen.
Enkel na reservatie kan men zich laten vaccineren. De
reservatie voor de tweede vaccinatie wordt onmiddellijk
vastgelegd bij ontvangst van de eerste vaccinatie.

Achtereenvolgend komen aan bod:
• + 65 jaar
• 45 - 65 jaar, personen met achterliggende medische
problemen
• Essentiële beroepen
• Ruime bevolking (vanaf 18 jaar)
Wie zich niet kan verplaatsen, wordt thuis gevaccineerd.
Het gaat dan over mensen met een hoge leeftijd, met
specifieke zorgnoden en met medische noden. De selectie
zal gebeuren door de eerstelijnszorg, met name de huisarts.
Wie in aanmerking komt, wordt individueel gecontacteerd.
Transport via de mindermobielencentrale (voor inwoners
met een beperkt inkomen en/of maatschappelijk kwetsbare
situatie) is mogelijk.

Blijf je nog met vragen zitten na het lezen van deze tekst of het raadplegen van www.vaccinatiecentrumnazareth.be
en www.depinte.be/vaccineren, dan kan je terecht op info@vaccinatiecentrumnazareth.be.

Opening huisartsenwachtpost
Schelde en Leie ‘1733’
Op zaterdag 26 december 2020 werd met trots
de nieuwe huisartsenwachtpost geopend door
huisartsenkring Schelde en Leie in AZ Sint-Vincentius in
Deinze.
Men kan er ieder weekend van vrijdag 19 uur tot
maandag 8 uur en op feestdagen terecht voor nietdringende hulpverlening via het nieuwe nummer ‘1733’.
De huisartsenwachtpost heeft betrekking op alle
inwoners van de gemeenten Deinze, De Pinte, Nazareth,
Sint-Martens-Latem en Zulte en brengt heel wat
voordelen met zich mee.
Vijf jaar geleden ontstond het eerste idee rond de
huisartsenwachtpost en na intensieve laatste maanden
kon deze officieel geopend worden in december. De
wachtpost bevindt zich op het gelijkvloers van de nieuwe
ziekenhuisvleugel van het AZ Sint-Vincentius en dit vlak
naast de spoedgevallendienst.
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De wachtpost brengt heel wat voordelen met zich mee
en dit voor zowel de patiënt als de arts. De patiënt krijgt
een betere dienstverlening door de nabijheid van labo’s,
radiologie en een spoedgevallendienst. Artsen krijgen
een betere technische en administratieve omkadering
en een verhoogde veiligheid op het werk. Zo bestaat er
een veiligheidsknop in het kabinet en wordt er voor elk
huisbezoek assistentie van een hulpverlener voorzien.

Veranderen van energieleverancier!?
Energieleveranciers veranderen voortdurend hun
tarieven. Heel wat mensen kunnen dan ook fors
besparen op de energiefactuur door te switchen van
leverancier. Overstappen naar een nieuw contract of
een nieuwe leverancier is tegenwoordig gratis en erg
eenvoudig. Maar die keuze is niet evident en hangt af
van verschillende factoren.

Switch!
Om hierop te focussen en inwoners daarbij te helpen,
organiseren we een zitdag met de energiescanners van
SOM vzw (federatie van sociale ondernemingen) en
het woon- en energieloket van De Pinte. Iedereen
is namelijk blij met een lagere energiefactuur. Heb
je interesse om dit te bekijken? Maak dan zeker een
afspraak en vergeet jouw huidig energiecontract en je
laatste afrekening niet mee te nemen!
Wanneer?
Woensdag 28 april 2021 van 13.30 tot 16.30 uur in het
Sociaal Huis, Pintestraat 69. Graag telefonisch reserveren
via 09 280 93 03 of via info@sociaalhuisdepinte.be.
Heb je andere vragen over je woning of je
energie(leverancier)?
Dan kan je elke woensdagnamiddag terecht in het
woon- en energieloket in De Pinte.
Maak een afspraak via www.depinte.be/woonloket
Tel. 09 210 71 50
info@wonenleieschelde.be

Internationale vrouwendag
op 8 maart
Het doel van deze dag is aandacht te geven aan
vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid maar ook
huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied
van emancipatie en participatie.
Thema 2021: Vrouwen in leiderschap: een
gelijkwaardige toekomst realiseren in een
COVID-wereld
De meerderheid van de landen die er beter in zijn geslaagd
het tij van de COVID-19-pandemie in te dammen
en te reageren op de gezondheid en bredere
sociaaleconomische gevolgen, worden geleid door
vrouwen. Regeringsleiders in Denemarken, Ethiopië,
Finland, Duitsland, IJsland, Nieuw-Zeeland en Slowakije
worden bijvoorbeeld algemeen erkend voor de
snelheid, daadkracht en doeltreffendheid van hun
nationale reactie op COVID-19, evenals voor de
medelevende communicatie van feiten, op basis van
volksgezondheidsinformatie.
Toch zijn vrouwen in slechts twintig landen wereldwijd
staatshoofden en regeringsleiders?
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2194 brandoproepen
in Brandweerzone Centrum

In 2020 reden de pompiers van Brandweerzone Centrum
in totaal 2 194 keer uit na een brandoproep, goed
voor zes keer per dag brand. Brandoproepen maakten
ongeveer 11 % uit van het totaal aantal oproepen. In
bijna de helft van de gevallen was er wel degelijk brand.
Vooral de keuken bleek de brandgevaarlijkste plek
in huis: in één op drie woningbranden woedde
de brand in de keuken. Ook in De Pinte moest
de brandweer 25 keer tussenkomen voor een
woningbrand.
Van onbewaakte kookpotten tot pluisjes in de
droogkast
De meest brandgevaarlijke plek in huis bleek vorig
jaar de keuken te zijn. Onbewaakte kookpotten,
het blijft een groot probleem. Luitenant Vandeburie
van Post Gent: “Ik ga slechts tien minuten weg
zijn, denken mensen vaak. Ze schatten de tijd fout
in en ontdekken dan plots een brand. Een foute
inschatting, die dus zware gevolgen kan hebben.
Blijf dus bij jouw fornuis als het aanstaat en plaats
daarom in je keuken een branddeken, daarmee kan je
beginnende branden doven.”
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Daarnaast zag de brandweer ook een stijging in
het aantal oproepen van branden door elektrische
apparaten. Denk maar aan droogkasten die
onvoldoende tussentijds gereinigd werden en waarvan
de achtergebleven pluisjes vuur vatten. Of aan
onbewaakte batterijen in het stopcontact, zoals die van
elektrische fietsen, hoverboards en elektrische steps.
“We kunnen als brandweer niet genoeg benadrukken
om batterijen niet op te laden zonder dat je in de buurt
blijft. En als je je batterij oplaadt onder een rookmelder,
ben je helemaal safe.” klinkt het.
2020: rookmelders en corona
2020 was een bijzonder jaar door de coronacrisis.
Luitenant Vandeburie: “Het is moeilijk om harde
conclusies te trekken over de impact van corona op de
brandoorzaken in onze zone. Ik herinner me we wel
enkele interventies die voortkwamen uit het ijverige
coronaklussen. Na het doe-het-zelven ging bijvoorbeeld
een houten vloer in vlammen op nadat vodden
doordrenkt met vernis spontaan ontbrandden. Ons
advies: leg die doeken buiten, in een metalen emmer en
doordrenk ze met water tot je ze naar het containerpark
kan brengen.”
Ook het feit dat steeds meer mensen rookmelders
installeren, sinds 1 januari 2020 verplicht in elke woning,
had zijn effect in 2020. Rookmelders hebben effectief
levens gered het afgelopen jaar. Zo was een kat ’s nachts
tegen een bijverwarmingstoestel gesprongen, waardoor
dat toestel viel en het tapijt in lichterlaaie zette. Dankzij
een rookmelder kon de slapende bewoonster de
brandweer tijdig verwittigen.
Meer info: www.hangrookmelders.be

In de zomer gingen mensen dan weer vaker aan de
slag in hun tuin met bijvoorbeeld onkruidverbranders.
In de maanden april en mei had dat verschillende
haagbranden of carportbranden tot gevolg.
Trieste balans
Binnen brandweerzone centrum lieten vorig jaar
vier mensen het leven bij een brand. (In heel België
is de balans 76 personen, waarvan twaalf in OostVlaanderen). Ze konden niet tijdig vluchten en werden
bevangen door de rook. Elke week werd er bovendien
op grondgebied van zone Centrum wel iemand
afgevoerd naar het ziekenhuis met rookintoxicatie of
brandwonden. Voor de brandweer is het duidelijk: “Hoe
sneller je uit een brandend huis geraakt, hoe minder
groot de lichamelijke gevolgen. Een goede vluchtroute
die je met je ogen dicht kan nemen, kan levens redden.
Als je huis gevuld is met rook, kan je namelijk niets meer
zien.”
Naast die goede vluchtroute en rookmelders, benadrukt
de brandweer ook het belang van je deuren te sluiten,
zeker ’s nachts. Luitenant Vandeburie: “Wanneer wij ter
plaatse komen, kunnen we echt met onze eigen ogen
zien hoe een gesloten deur het verschil heeft gemaakt
qua brandontwikkeling. Door de deur dicht te houden,
haal je namelijk zuurstof weg. Dat is belangrijk, want
zuurstof is de ideale voedingsbodem voor een stevige
brand. Zelfs gesloten niet-brandwerende deuren
houden de brand enige tijd tegen. In die tijd kan je
hopelijk je woning verlaten of kunnen de hulpdiensten
je bereiken. Gesloten deuren beschermen ook de rest
van je huis voor verdere rookschade.”
Meer info: https://doededeurdicht.be/

Piek in november en december 2020
De brandoorzaak verschilde in 2020 duidelijk per
seizoen. Brandweerofficier Vandeburie: “Vooral in
november en december 2020 piekte het aantal
brandoproepen. Dat is niet onlogisch, want in de
wintermaanden is het koud. Mensen gebruiken dan
extra verwarmingstoestellen of steken hun kachel aan.
We rukten in totaal 68 keer uit voor schoorsteenbrand.
De oorzaak daarvan bleek bijna altijd een slecht
onderhouden kachel, pellets die verder bleven
smeulen of spullen die dichtbij een slecht afgewerkte
schoorsteenmantel op zolder stonden en vuur vatten
door de hitte.”
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Dj-sets voor een
bruisende start
van 2021!

Weetjes: er werden opnames gemaakt met zes camera’s,
vijf technici verzorgden geluid, video, licht, opnameleiding en streaming,
dankzij 40 uur videomontage konden we vier uren live show aanbieden!
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©ABS Agency

Het lokaal bestuur en De Pinte Helpt zorgden voor
twee dj-sets voor inwoners en sympathisanten.
Tijdens de kerstuitzending telden we een 70-tal
streams. Ervan uitgaande dat er ongeveer per twee
gekeken werd, dus zo’n 140 kijkers/luisteraars. De
oudejaarsuitzending had nog meer toeval met een
250-tal streams of zo’n 500-tal online gasten. Samen
werden er ook een 100-tal wensen ingezonden.

Kerstshow
in Woonzorgcentrum
Scheldevelde
Ook de bewoners van het WZC werden getrakteerd op een show. Voor de
kerstshow van Gino Dee werden de bewoners in twee groepen verdeeld over
twee dagen. Familieleden konden op voorhand kerst- en nieuwjaarswensen
doorsturen naar de bewoners en die wensen werden in de video gemonteerd.
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Impulsieve
nachten
Een tentoonstelling over 40 jaar
Impuls in De Pinte
Erfgoeddag 2021 staat dit jaar in het teken van
‘De Nacht’. Een ideaal thema om als cultuurraad en
cultuurdienst van De Pinte terug te kijken op de 40-jarige
werking van Impuls.
In de vorm van een attractieve en coronaveilige
tentoonstelling kom je in het weekend van zaterdag 24
en zondag 25 april 2021 alles te weten over het ontstaan
en de geschiedenis van Jeugdhuis Impuls.
Meer concrete informatie volgt nog! Hou alvast de
facebookpagina van de cultuurdienst en de website van
Impulsieve Nachten
(www.depinte.be/impulsievenachten) in het oog en
markeer nu al zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 in
de agenda.

Sportkampen 2021
Pasen: van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april 2021
Lagere school: Circus Picolini met een échte circustent!
Kleuters: De Circusartiesten
Zomer 1: op donderdag 1 tot en vrijdag 2 juli 2021
Lagere school: Dans/omnisport of Atletiek/omnisport
Kleuters: Ridders en prinsessen
Zomer 2: van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli 2021
Lagere school: Attractieweek
Kleuters: Turtels aan de top
Zomer 3: van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus 2021
Lagere school: Pandora’s teamwork
Kleuters: Kabouterexpeditie
Zomer 4: van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus 2021
Lagere school: Skate 4 Fun/omnisport
Kleuters: De fietspolitie
Prijs: € 15 per dag voor inwoners, € 18 per dag voor niet-inwoners
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Maart = Jeugdboekenmaand
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is
niet alleen een goede reden om het lezen te vieren,

het is ook hét moment om dank je wel te zeggen
tegen iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus
voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers,
vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren,
bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten,
leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine
lezers, voorlezers en meelezers!
Een maand lang is ‘Lezen een feest!’, elk kind dat tussen
1 en 31 maart 2021 naar de bib komt, krijgt een heerlijk
stickervel vol leuke quotes en illustraties.
Auteurs en illustratoren Kim Crabeels, Veerle Derave,
Siska Goeminne, Sassafras De Bruyn, Reina Ollivier en
Danny De Vos verwelkomen elke klas van de lagere
school in de bib met een boeiende auteurslezing.
Wil je de bib mee omtoveren tot een feestbib? Kom
dan je kleurplaat halen en kleur ze in. We geven ze dan
een mooi plaatsje in de bib.
Neem ook een kijkje op https://depinte.bibliotheek.
be, daar vind je een sjabloon om een feesthoedje te
maken. Want lezen geeft vuurwerk in en op je hoofd!

Tienerwerking
PAARS!
(onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen)
Op dinsdag 6 april en donderdag 8 april 2021 kunnen de tieners van het eerste, tweede en derde middelbaar een
volledige dag terecht bij PAARS, de tienerwerking van Speelpleinwerking Amigos. Vergeet ook niet vooraf in te
schrijven via depinte.ticketgang.eu en te kiezen voor de activiteit Tienerwerking Paars - paasvakantie.
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Lessenreeks start 2 skate 4 fun
Zaterdag 20 maart t.e.m. zaterdag 12 juni 2021
Ben je helemaal into skateboarden? Wil je het graag leren of wil je jouw skills uitbreiden? Dan is dit je kans! De eerste
les gaan we na of je al enige ervaring hebt of niet. Op basis hiervan zal de les verder op maat uitgewerkt worden.
Je leert gecontroleerd skaten, maar ook verschillende tricks (ollie, grinden, flips …). Let op, het aantal plaatsen is
beperkt!
Prijs: € 50 voor inwoners, € 70 voor niet-inwoners
Leeftijd: 7 tot 12 jaar
Uur: 10 tot 11 uur, 11.15 tot 12.15 uur
Waar: Skatepark Moerkensheide, Parkwegel 1, De Pinte
Maximum aantal deelnemers: twee groepjes van acht skaters
Inschrijven voor de sportkampen en de lessenreeks start 2 skate kan enkel
vooraf en online via TicketGang (depinte.ticketgang.eu):
• Voor inwoners van De Pinte: vanaf dinsdag 2 maart 2021 om 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte: vanaf woensdag 3 maart 2021 om
20 uur
Alle informatie omtrent deze sportactiviteiten en de
inschrijvingsprocedure is terug te vinden op www.depinte.be.

SportKompas
Elk jaar organiseert de sportdienst sportklassen voor alle
leerlingen van het vierde leerjaar van de Pintse scholen.
Het thema van deze sportklassen is ‘Olympische Spelen’.
In 2020 werd gestart met onze sportklassen maar na
amper één week moesten we noodgedwongen onze
activiteiten annuleren wegens Covid. We hopen dit jaar
onze sportklassen te kunnen organiseren en dan ook voluit
te gaan zodat we ‘SportKompas’ kunnen inplannen in het
programma.
SportKompas is een wetenschappelijk onderbouwde test
met als doel kinderen van acht tot tien jaar te helpen bij
de keuze van de juiste sport. Bovendien is het een tool
om de kinderen aan te zetten tot sport en bewegen. Op
basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van
beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best
bij hem of haar past.

gebundeld in een rapport die men mee krijgt naar huis.
Daarin kan men zien welke sporten best bij hem of haar
passen.
Op lange termijn wil de sportdienst inspelen op deze
resultaten om het bestaande sportaanbod uit te breiden en
aan te passen.

Via vijftien beweegoefeningen peilen we naar de
motorische basisvaardigheden. Het resultaat toont welke
sporten het dichtst aansluiten bij zijn/haar vaardigheden.
Ook wordt er nagegaan via een online applicatie welke
bewegingen het kind leuk vindt. Al deze informatie wordt

Al deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met EVA Sportbeheer vzw.
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Wil jij meewerken aan een nieuw
sportplatform voor onze gemeente?
Het lokaal bestuur De Pinte hecht veel belang aan
participatie. Om sportclubs en geïnteresseerde
inwoners inspraak te geven in het sportbeleid binnen
onze gemeente zal een nieuw sportplatform worden
opgericht. Hoe dit er precies zal uitzien ligt nog niet
helemaal vast.

Heb je hierover ideeën of suggesties die je
mee in de praktijk wenst om te zetten? Ben je
actief binnen een sportclub in onze gemeente,
sportdeskundige of gewoon een geïnteresseerde
inwoner met betrekking tot alles wat sport
aanbelangt? Stel je dan gerust kandidaat om deel
uit te maken van de werkgroep van waaruit dit
sportplatform zal worden gelanceerd.
Uiteindelijk zal dit de draaischijf worden tot een breed
gedragen en effectief inspraakbeleid voor sport binnen
onze gemeente.
Stel je kandidaat voor 15 maart 2021 via
sport@depinte.be.

ELKE Stap telt: 10 000
stappen
De Pinte stapt in 2021 en 2022 mee in twee
beweegprojecten ‘Elke stap telt’ en ‘wijkomlopen’ waarbij
we streven naar gezonde burgers.
Wie dagelijks voldoende beweegt, blijft gezond.
Voldoende beweging versterkt de werking van het
immuunsysteem en kan ernstige ziekten voorkomen
(onder andere cardiovasculair, diabetes, depressie).
Je houdt ook het gewicht en bloeddruk op peil.
Bewegen is goed voor lichaam én geest. Als je
voldoende in beweging bent, voel je je fitter, energieker
en beter in je vel.

Daarom zal de gemeente in 2021 starten met de
uitwerking van een grootschalig project waarmee
we op een laagdrempelige wijze iedereen willen
motiveren om te gaan bewegen en dan in het bijzonder
door te stappen en te lopen.
Samen met Gezond Leven en Sport Vlaanderen
zullen we vanaf 2021 investeren in zichtbare
‘beweegvriendelijke buurten’, door:
• inwoners duurzaam aan te moedigen om te
bewegen
• 10 000 stappen en beweging blijvend zichtbaar te
maken in de publieke ruimte van onze gemeente
- creëren van beweegvriendelijke buurten en
uitstippelen van beweegvriendelijke wandel- loopen themaroutes.

Wie denkt mee?
Iedereen die denkt zijn steentje te kunnen bijdragen, is
welkom om participatief aan de slag te gaan samen met
andere geëngageerde burgers, het verenigingsleven
en betrokken professionals. Inschrijven voor deze
werkgroep kan via sport@depinte.be.

HODP zoekt vrijwilligers!
Wil jij je engageren voor een lokale vereniging met een hart voor muziek? Harmonieorkest De Pinte
is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om zijn team te versterken voor en achter de schermen!
Meer hierover vind je op www.harmonieorkest.be.
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Voor de jeugd

Buitenspeeldag
21 april 2021
Op woensdag 21 april 2021 slaan de jeugddienst en de sportdienst
opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de
Buitenspeeldag.
Hoe de buitenspeeldag er precies zal uitzien en welke activiteiten er
zullen plaatsvinden, zullen we later via www.depinte.be en sociale
media communiceren.

Speelpleinwerking
paasvakantie
Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 april 2021 kunnen
alle kinderen van drie tot twaalf jaar opnieuw terecht bij
Speelpleinwerking Amigos. Let op: de geboortedatum
van de kleuters telt én ze moeten zindelijk zijn!
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen, vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd naar het
speelplein te brengen en ze niet voortijdig op te halen.
Er is opvang voor, tijdens en na de werking van 7.30 tot
9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur.
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 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.
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Prijs?
Tarief per week (4 dagen):
• inwoners: € 26
• niet-inwoners: € 52
• 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.
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en
verzekering.
Opgelet: inschrijven de dag zelf aan de kassa is
niet mogelijk!
Op de www.depinte.be/Amigos kan je terecht voor de
meest recente informatie en de praktische afspraken
over onze werking in kleinere bubbels.
Inschrijven?
• Vooraf en online via: depinte.ticketgang.eu
• De volledige inschrijvingsprocedure is te vinden op
www.depinte.be.
• Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf maandag
1 maart 2021 om 20 uur tot maandag 29 maart 2021.

Kindergemeenteraad
In de vorige editie van het infoblad konden jullie reeds
kennismaken met de kandidaten voor de nieuwe
kindergemeenteraad. Op zaterdag 12 december 2020 werd
deze nieuwe kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd.
De groep bestaat uit acht enthousiaste jongens en meisjes
die hun best willen doen voor alle kinderen in De Pinte en
Zevergem.
De kindergemeenteraadsleden hebben de eed afgelegd
en gingen meteen aan de slag voor het inspreken van de
nieuwjaarsboodschap. Lars en Sander zullen de gedeelde
kinderburgemeestersrol op zich nemen.

Kindergemeenteraad:
Lars, Sander, Floor, Hanne, Isabel, Nina, Thibault en Laura.

Spelletje
Verbind de lieveheersbeestjes
met hetzelfde aantal stippen.
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Agenda maart - april 2021
Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook www.UiTinvlaanderen.be.
Jouw eigen activiteiten op deze online UiTagenda’s? Voer ze in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in dit infoblad?
Geef ze door via communicatie@depinte.be.

TIP

Check de website van de vereniging, www.UiTindepinte.be … voor mogelijke wijzigingen en
veiligheidsmaatregelen betreffende de activiteiten naar aanleiding van corona.

Maandag 1 maart

11 maart en 29 april

Praktische kookles
‘Wat eten we vandaag’

Wandeling Okra Zevergem

Kookles over vernieuwde dagelijkse kost
door Claudine Struyvelt.
Om 10 uur - Lokaal Gezinsbond,
Sportwegel 1 - inschrijven via
patricia.denys@skynet.be
Markant DP SDW
Zaterdag 6 maart

Vrijdag 19 maart

Babymassage
Door: Frike Van Nevel, kinesiste
Voor baby’s vanaf zes weken tot zes
maand oud
9 tot 10.30 uur - voorlopig digitaal
en van zodra mogelijk opnieuw
live in Huis van het Kind ’t
Bommeltje, Bommelstraat 33 bus
22, De Pinte - gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be max. 6 deelnemers, 1 ouder + baby

Wandeling van 5 à 6 km, verkort
parcours mogelijk
Om 9.30 uur - Parking achter
de kerk (Blijpoel) Zevergem gratis - inschrijven tot 15/3 via
koenbogaert@hotmail.com of
09 385 61 78
Okra Zevergem
Vanaf 20 maart

Zaterdag 13 maart

Havikse feesten ‘Take Away’

Repair Café | zie pag. 14
Een coronaproof Repair Café-light,
waar enkel elektro- en mechanische
apparaten, ICT en 3D-printing samen
zullen hersteld worden. We richten
de herstellingsruimte zodanig in dat
de afstand van 1,5 m gewaarborgd
wordt. We vragen wel expliciet dat
jullie alléén komen, met één stuk én
mondmasker verplicht. Alle
veiligheidsmaatregelen opgelegd
door de overheid worden toegepast.
Van 9.30 tot 13 uur - Xavier De
Cocklaan 5, Deurle - gratis inkom
Repair Café
30 | www.depinte.be

Jaarlijks eetfestijn van 156ste FOS De
Havik in take-away vorm. Ze serveren
dit jaar stoofvlees met frietjes. Geen
liefhebber van stoofvlees of vegetariër?
Ze voorzien een lekker alternatief.
Info en bestellingen via
www.dehavik.be/haviksefeesten Sportwegel 7 - 156 FOS De Havik
Dinsdag 16 maart

Levensreddend handelen bij
kinderen van 0 tot 12 jaar –
module 1
Cursisten leren accuraat en adequaat
te handelen bij levensbedreigende
aandoeningen.
van 19.30 tot 22.30 uur - Huis van het
Kind ’t Bommeltje, Bommelstraat 33
bus 22, De Pinte - gratis - inschrijven
via huisvanhetkind@depinte.be max. 15 deelnemers

Start lessenreeks start 2 skate
4 fun | zie pag. 26
Ben je helemaal into skateboarden?
Wil je het graag leren of wil je jouw
skills uitbreiden? Dan is dit je kans!
t.e.m. 12/6 - om 10 of 11.15 uur Skatepark Moerkensheide,
€ 50 (inwoners) / € 70 euro inschrijven via depinte.ticketgang
eu vanaf 2/3
Sportdienst DP: 09 280 98 40,
sportdienst@depinte.be
Vrijdag 26 maart

Crea-activiteit Okra Zevergem
Vrij werk
Om 15 uur - Boldershof, Dorp 7,
Zevergem - gratis - inschrijven via
chrisyvergneaux@gmail.com of
09 282 26 00
Okra Zevergem

Zaterdag 27 maart

Jobstudentenbeurs
Op de jobstudentenbeurs kan je niet
alleen de ideale studentenjob vinden,
je komt er ook te weten hoeveel je nu
precies mag verdienen om je kindergeld
te behouden en hoe het zit met de
belastingen. Ben je op zoek naar een
studentenjob, kom dan zeker langs.
Van 12 - 15 uur - GBS De Pinte,
Polderbos 2
ACV De Pinte - Zevergem
Antoine Van Nieuwenhuyze:
0473 13 56 62, antvn@telenet.be
Eind maart

Halve dag uitstap naar Brugge
‘Achter de schermen van het
concertgebouw’
Bezoek aan het concertgebouw indien
het gebouw toegankelijk is (onder
voorbehoud).
Markant DP SDW
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem

Donderdag 8 april

‘Onze tuin onder de
klimaatsverandering en wat
kunnen doen voor meer
biodiversiteit’
Lezing door Rik Storme
Twee belangrijke thema›s zijn de laatste
jaren vaak in de aandacht gekomen:
de klimaatopwarming en in mindere
mate ook de biodiversiteitscrisis. Is dit
een ver-van-mijn-bed gebeuren of zien
we dit ook in onze eigen (sier)tuin? Wat
‹floreert› nog in onze siertuin of wat
kwijnt weg? Hoe passen we ons aan?
Om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 5 (leden) / € 8 inschrijven uiterlijk op 5/4 via
nicole.vermaercke@hotmail.com of
0479 21 32 07 met vermelding van
naam, aantal personen,
tel. nummer, mailadres
Velt Scheldevallei
Woensdag 21 april

Vanaf 30 maart

Buitenspeeldag

Hoe de buitenspeeldag er precies
zal uitzien en welke activiteiten
er zullen plaatsvinden, zullen we
later via www.depinte.be en sociale
media communiceren.
Jeugddienst en sportdienst De Pinte

Start Krulbollen
Vanaf dinsdag 30 maart starten we
weer met recreatief krulbollen op de
overdekte bolbaan in ‘Het Wijngaardeke’.
iedere dinsdagavond
Tot 28/9 - om 18.30 uur Het Wijngaardeke - gratis
Buurtvereniging Het Wijngaardeke:
0479 87 38 75
eddy.merlaen@skynet.be
30 maart en 12 april

Bloedcollecte

Van 17 tot 19.30 uur - OCP reserveren via
donorportaal.rodekruis.be
Vriendenkring Vrijwillige
Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30

Vrijdag 23 april

Wandeling Okra Zevergem
Wandeling van 5 à 6 km - Verkort
parcours mogelijk
Om 9.30 uur - Sportcomplex
Moerkensheide De Pinte gratis - inschrijven tot 19/4 via
koenbogaert@hotmail.com of
09 385 61 78
Okra Zevergem

Zaterdag 24 en zondag 25 april

Afhaalbrunch en wandeling VBS
Zevergem
Meer info op www.vbszevergem.
be en via de facebookpagina van
Ouderraad VBS Zevergem
Maandag 26 april

Vooruit op de buik
Door: Eline Van Den Abeele,
kinderkinesiste
Hoe kan je jouw baby stimuleren tot
de beste motorische ontwikkeling?
Samen met jouw baby voeren we leuke
oefeningen uit op de mat en leggen we
uit welke stappen belangrijk zijn.
van 9 tot 11 uur voor niet- kruipende
baby’s, van 13 tot 15 uur voor
kruipende tot stappende baby’s
- digitaal, van zodra mogelijk
fysiek in Huis van het Kind ’t
Bommeltje, Bommelstraat 33 bus
22, De Pinte - gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be - max. 8
deelnemers (ouders + baby)
Vrijdag 30 april

Crea-activiteit Okra Zevergem
Vrij werk
Om 15 uur - Ponthoeve,Pont Zuid 26,
Zevergem - gratis - inschrijven via
chrisyvergneaux@gmail.com of
09 282 26 00
Okra Zevergem

Vrijdag 23 april

Bedrijfsbezoek ‘aspergekwekerij’
Geleid bezoek aan een aspergekwekerij
in Eede (NL).
Inschrijven via
theresevandedaele@yahoo.com
Markant DP-SDW

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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De Pinte in beeld

Foto’s gemaakt naar aanleiding van de eindejaarsactie van het lokaal bestuur.
Zij ontvangen alvast een 9840-drankenbon.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

