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Boomplantacties: Parkbos (p. 16) en Kom op tegen Kanker (p. 15)
• Waar wil de gemeente staan in 2012? U leest het in de algemene gemeentelijke
beleidsvisie ‘Samen werken aan een ambitieus maar realistisch beleid’. - p. 5
• Visietekst communicatie zet de bakens uit voor het gemeentelijke communicatiebeleid - p. 6

• Met belgerinkel naar de winkel vanaf zaterdag 26 april - p. 7
• Binnenkort nieuw betalingssysteem containerpark - p. 12
• Verwarminstoelage voortaan ook voor gezinnen met bescheiden inkomen - p. 35
• Vakantie: sportkampen (p. 23), speelplein Amigos (p. 29), speelstraat in eigen
straat (p. 29)
De gemeentelijke diensten (gemeentehuis, bibliotheek, OCP, containerpark) zijn
gesloten op maandag 24 maart 2008 (paasmaandag).
Gemeente dooft verlichting van 14 tot 17 maart. - p. 13

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Agenda maart - april 2008
do. 28/2

om 19 uur - Bondslokaal - € 70
Start lessenreeks ‘Koken
voor mannen’
Gezinsbond De Pinte
P. Dhaenens: 0473 22 21 95

Maart
za. 1/3

(tot 16/3) - Kerkplein 2
Jeugdboekenweek ‘Mooi’
- zie pag. 22
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

za. 1/3

van 14 tot 17 uur - Drapstraat
16 / Nazareth - gratis
Openstelling museum ‘Scheldeveld’ vr/h publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42

zo. 2/3

om 9 uur - Grenadiersbrug /
Semmerzake - Eke
Zwerfvuilactie langs Gaverse Scheldeboorden
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
JNM Bovenschelde
Dominique Verbelen:
09 324 60 86

zo. 2/3

zo. 2/3

zo. 2/3

di. 4/3

di. 4/3

vr. 7/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren 4de zondag v/d
vasten
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48
van 10.30 tot 12.30 uur - OCP
- gratis
Schoolconcert - zie pag. 30
Muziekschool De Pinte
Katrien Noël: 0474 38 27 28
vanaf 12.30 uur - GBS - € 12
/ € 6 (6-12 jaar) / gratis (tot 6
jaar)
Etentje - zie pag. 30
Muziekschool De Pinte
Katrien Noël: 0474 38 27 28

vr. 7/3

vanaf 19 uur - scoutslokaal
- gratis toegang
Streekbierenavond zie pag. 31
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vr. 7/3

van 20 tot 23 uur - polyvalente
zaal VBS - gratis
25ste Kinder- en jeugdboekenbeurs - zie pag. 30
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

vr. 7/3

za. 8/3

za. 8/3

za. 8/3

za. 8/3

om 14.30 uur - zaal Begonia,
Pintestr. 29 - € 2,50
Dans- en ontspanningsnamiddag
Seniorenraad DP-Z
Albert Huys: 09 282 45 86

za. 8/3

om 19.30 uur - De Veldblomme
- € 3,80 (leden) / € 7,60
Demonstratieles bloemschikken ‘lenteschikking’
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

zo. 9/3

Grof huisvuilophaling - zie
pag. 10

zo. 9/3

van 10 tot 18 uur - polyvalente
zaal VBS - gratis
25ste Kinder- en jeugdboekenbeurs - zie pag. 30
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

zo. 9/3

vanaf 12 uur - scoutslokaal
- €15 / € 10 (kind)
Eetfestijn ‘Baraque Cultuur’
- zie pag. 32
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

zo. 9/3

vanaf 16 uur - scoutslokaal
- gratis
‘Slotshow 30 jaar De Havik’
- zie pag. 32
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

di. 11/3

om 19.30 uur - De Veldblomme
- € 3,80 (leden) / € 7,60
Meewerkles bloemschikken
‘lenteschikking’
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

di. 11/3

van 11 tot 18 uur - polyvalente
zaal VBS - gratis
25ste Kinder- en jeugdboekenbeurs - zie pag. 30
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

om 20 uur - café ’t Pints
Verleden - € 2
Vrouwenpraatcafé: ‘Meisjes
weten waarom’ door prof.
Mieke Van Houtte
Curieus
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

do. 13/3

om 14 uur - ingang gemeentehuis (B. de Gieylaan)
Zwerfvuilactie - zie pag. 12
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

om 19.30 uur - parochiezaal €5
Lente-vergadering
KVLV De Pinte
Hilde De Koster: 09 282 32 01

do. 13/3

om 20 uur - Bondslokaal - € 1 /
€2
Rugklachten
Gezinsbond De Pinte
Dominique Verriest: 09 282 78 00

vr. 14/3

van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
van 13 tot 16 uur - Katanjestraat
Inzameling KGA - zie pag. 10

vr. 14/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

vr. 14/3

om 19.30 uur - CC De Brouwerij,
Stationstraat / Eke - € 2 (leden)
/€4
Bloemschikken, maken van
paasversiering
VELT Scheldevalllei
Ivonne Debergh: 09 385 44 59

om 20 uur - € 3 (inschrijven tot
2/3)
Stikkedonkerwandeling:
bezinnende wandeling rond
het verhaal v/d Emmaüsgangers
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
om 9 uur (tot 12 uur) - Sint-Elooiskapel / Schelderode
Beheerwerkvoormiddag:
wilgen kappen, aanleg
boszoom
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen De Witte: 0473 63 76 59

om 19.30 uur - Sportwegel €5
JV De Pinte - Gavere/Asper
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vanaf 21 uur - scoutslokaal € 10 (ADK) / € 8 (VVK)
‘30 years of ... fuif’ zie pag. 31
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren viering Broederlijk Delen
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

2

vr. 14/3

om 20 uur - OCP - € 8
Tramlijn Begeerte (A streetcar named desire) - zie pag. 20
Teater 2000
www.teater2000.be

vr. 14/3

vanaf 20 uur - Polderbos 2
- gratis inkom
Impulsive Sessions VII drum&bass party
Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be

vr. 14/3

vr. 14/3

za. 15/3

za. 15/3

za. 15/3

za. 15/3

za. 15/3

za. 15/3

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Machelen (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
(tot 16/3) ’s avonds - Sainte-Marie-du-Lac - € 110 (inschrijving
vereist)
Kraanvogelweekend (Lac du
Der)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 9 uur - centrum Zevergem
- € 3,5 / azalea
Bloemenverkoop
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
www.harmoniezevergem.be
van 10 tot 16 uur - achterzijde
van het gemeentehuis
Inzameling KGA - zie pag. 10
om 14 uur - Scheldevelde - supporters welkom
1ste reeks Kampioenschap
2008
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be
om 17 uur (tot ± 19.30 uur) - De
Vos, Energiesluis 2 / Eke - € 1
(leden) / € 3
Natuurwandeling in de
avondschemer (nacht v/d
duisternis) met natuurgids
Jo Buysse
VELT Scheldevallei
Yvette Rosseel: 09 282 88 02
geodebruycker@scarlet.be
vanaf 18 uur - kerk De Pinte
- gratis
Evocatie v/h passieverhaal
in muziek en woord / eucharistieviering - zie pag. 20
Jan Verbrugge: 09 282 86 55
om 20 uur - OCP - € 8
Tramlijn Begeerte (A streetcar named desire) - zie pag. 20
Teater 2000
www.teater2000.be

zo. 16/3

vr. 21/3

om 14.30 uur - parochiezaal
-€5
Paasfeest met animatie
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

vr. 21/3

om 19 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Goede Vrijdag
viering
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

vr. 21/3

om 20 uur - OCP - € 8
Tramlijn Begeerte (A streetcar
named desire) - zie pag. 20
Teater 2000
www.teater2000.be

za. 22/3

om 20 uur - OCP - € 8
Tramlijn Begeerte (A streetcar
named desire) - zie pag. 20
Teater 2000
www.teater2000.be

za. 22/3

om 21 uur - kerk Zevergem
Liederen tijdens de Paaswake
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

zo. 23/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Zang tijdens de Paasviering
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

di. 25/3

om 12 uur - Bondslokaal
55+: kookdag
Gezinsbond De Pinte
Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 28/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

vr. 28/3

raadzaal gemeentehuis - € 3
(leden) / € 5 / gratis
6de Nacht v/d Geschiedenis:
‘Jenever. Van korrel tot borrel’ door Eric Van Schoonenberghe
Davidsfond
Guido Naessens: 09 282 87 11

om 20 uur - GC ’t Groenendal /
Merelbeke - € 2 (leden) / € 4
Natuurfotografie i/h digitale
tijdperk door Vriendenkring
Het Lek
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
09 324 60 86

za. 29/3

- OCP
Kinderprogramma ‘Dagmerries’ door Hatsjie
Davidsfond i.s.m. de Bond DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur achterzijde gemeentehuis - gratis
Fietsgraveeractie - zie pag. 36
Politiezone Schelde-Leie
Lokale politie: 09 280 80 40

zo. 30/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Beloken Pasen
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

van 9.30 tot 13 uur - VBS De
Pinte - € 7 / € 4 (kind) / € 20
(gezin)
Solidariteitsbrunch zie pag. 34
Broederlijk Delen
An Defloor: 09 282 80 27

zo. 16/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Palmzondag
viering
Suverlike
Jean Paul Mertens: 09 222 42 48

zo. 16/3

om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 16/3

om 11.30 of 13.15 uur - VBS
Zevergem - € 14 (mosselen +
frietjes) / kip (€ 12) / vol-au-vent
(kinderen, € 6)
Mosselfeest 2008 + cafetaria
Ouderraad Vrije Basisschool
Zevergem
www.vbszevergem.be

zo. 16/3

ma. 17/3

di. 18/3

di. 18/3

wo. 19/3

do. 20/3

van 12 tot 17 uur - Ganzendam
(Vurste) - gratis
Boomplantactie Kom-op-tegen-kanker Gavere
Natuurpunt Boven-Schelde
Jan Verhoeye: 0474 27 78 22
om 20 uur - ‘t Klooster - gratis
(leden) / € 3
‘Wat de bijsluiter niet vertelt’ door Prof. Dr. Laekeman
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 19 uur - parochiezaal € 4,5 (leden) / € 7
Kookles
KVLV De Pinte
Cecile Vandelanootte - De Zutter:
09 282 24 75

om 19 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Witte Donderdag
Suverlike
Jean Paul Mertens: 09 222 42 48
3

zo. 30/3

om 15 uur - Sportwegel - € 5
JV De Pinte - Bellem (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

April
di. 1/4

van 17 tot 19.30 uur - parochiaal centrum
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers
Chris Afschrift: 09 282 73 42

do. 3/4

om 8.30 uur - OCP - € 4
Kriebelmania - zie pag. 25
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40

vr. 4/4

(tot 13/4) - € 850 (inschrijving
vereist)
Vogeltocht naar Eilat (Israël)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 5/4

van 14 tot 17 uur - Drapstraat
16 / Nazareth - gratis
Openstelling museum ‘Scheldeveld’ vr/h publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42

za. 5/4

zo. 6/4

ma. 7/4

di. 8/4

om 20 uur - OCP - € 9
Celtic Fever 2008: Avondshow met Keltische dans en
muziek - zie pag. 18
Celtic Spirit Dancers
Etienne Baetsleer:
0496 13 16 09
om 10.30 uur - Sint-Janhospitaal
/ Brugge
Viering voor zieken opluisteren
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48
van 17 tot 19.30 uur - parochiaal centrum
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers
Chris Afschrift: 09 282 73 42
om 13 uur - kerk De Pinte - ca.
E 24
Begeleide modewandeling
en bezoek ‘HeadquARTerscollectie’ - kunst in de Katoennatie (Antwerpen)
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

di. 8/4

om 20 uur - café ’t Pints
Verleden - € 2
Vrouwenpraatcafé: ‘Help,
mijn hersenen haperen’ door
prof. Christel Geerts
Curieus
Monique Van Ginderdeuren: 09
282 75 15

vr. 11/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

vr. 11/4

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Latem (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 12/4

om 14 uur - Scheldevelde - supporters welkom
2de reeks Kampioenschap
2008
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

za. 12/4

za. 12/4

za. 12/4

zo. 13/4

van 14 tot 17 uur - containerpark (demoplaats) - gratis
Demonstratie composteren
- zie pag. x
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24
om 20 uur - Don Bosco
Gezamenlijk bezoek Lenteconcert
Suverlike
Jean Paul Mertens: 09 222 42 48
vanaf 20 uur - Polderbos 2 - gratis inkom
Rechoque-party III: promoting young talent
Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be
om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

zo. 13/4

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Kruisjesmis
Vormelingen
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

di. 15/4

Textielinzameling aan huis
- zie pag. 10

di. 15/4

om 19 uur - De Veldblomme € 4,5 / € 9
Kookles hartig gebak en
rauwkostslaatjes
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
4

vr. 18/4

om 20 uur - raadzaal De Pinte
- € 4 (leden) / € 6
Degustatie bio-wijnen
VELT Scheldevallei
Yvette Rosseel: 09 282 88 02
geodebruycker@scarlet.be

za. 19/4

van 13.30 tot 16.30 uur - GBS
16de Tweedehandsbeurs - zie
pag. 36
OCMW De Pinte
Dienst Opvanggezinnen: 09 282
23 03

za. 19/4

om 18.30 uur - OCP - € 7 /
€ 13
Viering 20 jaar GSF badminton
met optreden van Chris Hageland & band - zie pag. 21
Gezinsbond De Pinte
Koen Verboom: 0476 30 15 02

zo. 20/4

van 8 tot 12 uur - polyvalente
zaal VBS - € 2,5 / gratis (t.e.m.
12 jaar)
Ontbijt je fit! (ontbijt en beweging voor heel het gezin)
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

zo. 20/4

om 9.30 uur - hoofdingang
Aelmoeseneiebos / Landskouter
- gratis
Voorjaarswandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 09 252 31 87

zo. 20/4

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Verzorgen zang Eerste communie
Suverlike
Jean Paul Mertens:
09 222 42 48

zo. 20/4

om 15 uur - Sportwegel - € 5
JV De Pinte - Lembeke
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

di. 22/4

om 14 uur - Bondslokaal - € 2 /
€4
55+: ‘Onze rechten als
patiënt’
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck:
09 282 78 88

wo. 23/4

om 19 uur - De Veldbomme
Crea: zelf tuinkaarsen en
windlichten maken
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 25/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

vr. 25/4

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Assenede/Boekhoute (2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 26/4

(tot 2/5) - brasserie ’t Klooster
Week van de Amateurkunsten: tentoonstelling zie pag. 21
Fotoclub De Pinte
Leo Van Steenbergen: 09 282 57 26

za. 26/4

de hele dag - De Pinte / Zevergem
Sociale mazoutactie (minder
betalen door gezamenlijk
aan te kopen)
Curieus
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za. 26/4

om 14 uur - ’t Sluizeken / Eke
- supporters welkom
Viswedstrijd
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

za. 26/4

om 18 uur - kerk Zevergem
Ondersteunen Vormselviering met zang
Suverlike
Jean Paul Mertens: 09 222 42 48

za. 26/4

om 20 uur - De Veldblomme €5/€7
Lenteconcert
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
www.harmoniezevergem.be

zo. 27/4

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren hoogmis
Suverlike
Jean Paul Mertens: 09 222 42 48

zo. 27/4

om 14.30 uur - station Kwatrecht
- gratis
Lentewandeling i/d Bueren
(Melle)
Natuurpunt Boven-Schelde
Rudy Demol: 0475 89 33 70

Ruimtelijke ordening & Werken		
Infovergadering Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Moerkensheide
Op woensdag 19 maart 2008 om 19.30 uur kunt u terecht in de cultuurzaal van het OCP voor een
informatievergadering betreffende het voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Moerkensheide.
Het gemeentebestuur wenst via deze informatievergadering de aandachtspunten van inwoners
te leren kennen bij de uitwerking van het inrichtingsplan Functionele Cluster Moerkensheide (verkaveling, uitbreiding sportinfrastructuur, recreatie, herlocalisatie en centralisatie containerpark en
lokale bedrijven, ...).
U zal het voorontwerp ook kunnen inkijken bij de technische dienst of online raadplegen (www.
depinte.be) vermoedelijk van eind maart tot half april 2008.

Leven en Wonen
Gemeentelijk beleidsplan ‘Samen werken aan een ambitieus
maar realistisch beleid’
Het gemeentedecreet legt aan de gemeenten een veelheid van nieuwe regels, afspraken en verplichtingen op. Hoewel voor een aantal ervan de concrete uitvoeringsmodaliteiten nog niet bekend en daarom nog niet afdwingbaar zijn, is het meer dan duidelijk dat een verruimde visie
betreffende beleidsplanning vanaf heden de ruggengraat vormt van een vernieuwd gemeentebeleid.
Gemeenten hebben in de voorbije jaren de techniek van de opmaak van sectorplannen al uitvoerig kunnen inoefenen. Leerzaam en verrijkend, maar niettemin belastend voor de beleidsmensen, was de opmaak van de plannen in sectoren zoals cultuur, sport, duurzaamheid, milieu
en jeugdwerk. Vaak was de decretale verplichting tot opmaak van dergelijke beleidsplannen de
onvermijdelijke voorwaarde om op ondersteuning en subsidiëring vanwege de overheid te kunnen rekenen.
Een algemene beleidsvisie voor de hele legislatuur hoeft niet te lijden onder voornoemde ‘druk’.
Het biedt in zijn opmaak immers meer vrijheid aan de gemeentebestuurders en is als dusdanig
een nuttig instrument om hun visie en standpunten over “waar willen wij naar toe met onze gemeente en waar willen we staan in 2012?” in strategische doelstellingen te vertalen.

www.depinte.be
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Dit document heeft duidelijk de ambitie om dit op een leesbare en begrijpelijke wijze te doen. Het
einddoel staat immers duidelijk voor ogen: een financieel gezonde gemeente, die in een open
geest en met respect voor iedereen bouwt aan een zorgzame samenleving, waarin de woon- en
leefkwaliteit van alle inwoners centraal staat.
Deze algemene beleidsvisie is uitgeschreven in tien strategische doelstellingen die elk voor zich
in een beperkt aantal concrete actiepunten worden verwoord. De wijze van formuleren ervan is
direct: geen vrijblijvende intenties maar in bijna alle gevallen vertaald in concrete actiepunten. U
vindt ze hieronder.
1. Efficiëntie en klantvriendelijkheid in de dienstverlening
Onderhoud patrimonium - informatieverstrekking - openingsuren gemeentelijke diensten e-loket - openbare toiletten - reservaties
2. Aangenaam leven in een duurzame gemeente
Milieu - duurzaamheid - stimuli terzake - zachte verbindingen - openbaar groen - mobiliteit
3. Veilig wonen en leven is een recht van allen
Wonen voor jongeren - woonproject Sportwegel - veiligheidsproblematiek
4. Een nette gemeente mag gezien worden
Dienst snelle herstellingen - onderhoud voet- en fietspaden - algemene netheid - bebloeming
5. Een goed gebruik van de openbare ruimte in overleg met de betrokken sectoren
Ruimtelijke ordening - RUP’s - waterbuffering - zoneringsplannen - lokale economie - landbouw
6. Cultuur en sport trekken de dynamiek aan
Sportinfrastructuur - bibliotheek - kunstpatrimonium - intergemeentelijke samenwerking op
dit vlak - erfgoed
7. Waar kinderen kinderen zijn
Kinderopvang en faciliteiten voor jongeren - schoolveilige wegen - onderwijs - speelmogelijkheden
8. Mensen samenbrengen
Sociaal weefsel - gemeenschapslokalen - ontmoetingsmogelijkheden - vrijwilligerswerk
9. Zorg voor iedereen
Sociaal beleid - campus Scheldevelde - Sociaal Huis - toegankelijkheid - mobiliteit
10. Met een ruime kijk op de wereld
Algemene intergemeentelijke samenwerking - Europa - ontwikkelingshulp
De boutade “Politiek is de kunst van het haalbare” wordt vaak te pas en te onpas geciteerd, maar
draagt toch een grote waarheid in zich. Ook deze beleidsvisie – hoe ambitieus (maar realistisch)
ze ook mag zijn – moet in haar concrete uitvoering rekening houden met tal van binnengemeentelijke en gemeenteoverstijgende factoren. Zij is dan ook, zoals elk ander meerjarig beleidsinstrument, de formele uitdrukking van na te streven doelen, maar kan geen sluitende resultaatsverbintenis zijn. Daarvoor zijn er immers te veel ‘onbekenden’ tijdens een periode van vijf jaar.
Als vanzelfsprekend worden in deze algemene beleidsvisie niet alle details van de sectorplannen overgenomen, maar worden duidelijke bakens uitgezet die het beleid in de komende jaren
zullen schragen. De opmaak ervan is het resultaat van veel overleg en van een bevraging van
onze diensten. De uitvoering ervan wordt over de loop van de hele legislatuur gespreid, rekening
houdend met de financiële draagkracht van de gemeente. Het uitgangspunt daarbij is dat de
fiscale druk voor de bevolking niet oploopt en dat enkele kleinere belastingen worden herschikt
of afgeschaft.
U vindt het volledige beleidsplan op www.depinte.be (onder ‘In de kijker’).

Visietekst communicatie
De Visietekst communicatie zet de bakens uit voor het gemeentelijke communicatiebeleid. Zowel
qua visie als meer praktisch qua communicatiekanalen, zowel voor de interne als de externe communicatie. Dit document werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2007.

www.depinte.be

De Visietekst communicatie wil een stand van zaken geven met betrekking tot communicatie tot
eind 2007, met de grootste veranderingen sinds eind 2004 en de uitdagingen en plannen voor de
komende jaren. Het wil aanduiden waar de communicatie beter kan en hierdoor de samenwerking tussen diensten en bestuur stimuleren en optimaliseren.
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In eerste instantie is deze visietekst een intern document om alle neuzen in dezelfde richting te
krijgen.
Inhoud
• Externe communicatie:

• Vijf primaire vragen en toetsstenen
• Missie van het communicatiebeleid
• Rol van de communicatieambtenaar
• Wat wordt er gecommuniceerd?
• Doelstellingen
• De maatschappelijke context

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

• Interne communicatie:
1. Uitgangspunten en randvoorwaarden: personeelsbeleid, interne organisatie, technologie, directe communicatie
2. Bekendmaking afspraken, regels, …
3. Informele communicatie
4. Personeelskrant ’t kWartaaltje
5. Intranet
6. Onthaal nieuwe personeelsleden
7. Overleg en informatiedoorstroming binnen
de diensten
8. Diensthoofdenoverleg
9. Informatiedoorstroming schepencollege diensten en omgekeerd
10. Intern overleg
11. Managementteam
12. Permanent overleg college - diensten
13. Afsprakennota communicatie
14. Afsprakennota college - managementteam

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Infokrant
Website
Folders, brochures, flyers, affiches, …
E-zines
Eerstelijnsinformatie
Bereikbaarheid
Directe communicatie
Infogids
Onthaal nieuwe inwoners
Inspraak en participatie: adviesraden en beheersorganen
Inspraak- en informatievergaderingen
Meldingskaarten
Communicatieplan en -campagnes
Advertenties
Rampenplanning
Bewonersbrieven
Persvoorlichting
Distributienetwerk publicaties - infozuilen
Gemeentelijke affichering
Stratenplan
Vakantiekrant
Jaarverslag
Huisstijl

• Management van de communicatie
• Planning
• Budget

Wie geïnteresseerd is om hierover meer te weten, kan contact opnemen met communicatieambtenaar, Isabel Coppens, communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.

Doe mee aan de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’
Waarom deze actie?
Omdat fietsers minder vervuilen.
Omdat minder auto’s de dorpskernen leefbaarder en veiliger maken.
Wanneer en hoe meedoen?
De actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ gaat dit jaar van start op
zaterdag 26 april en loopt tot zaterdag 17 juni. De trekking van de
winnaars is voorzien na de gemeentelijke fietstocht op zaterdag
28 juni.
Het stimuleren van het fietsgebruik in het woon-winkelverkeer gebeurt via een spaarkaarten-actie. Fietsende klanten (en voetgangers) krijgen een stempel bij elk
winkelbezoek bij een deelnemende handelaar en kunnen hiermee deelnemen aan een wedstrijd
met verschillende ‘fietsprijzen’, waaronder een dames- en herenfiets geschonken door Gemeente
De Pinte. De spaarkaarten zullen beschikbaar zijn bij de deelnemende handelaars.
Waardevolle prijzen te winnen!
De handelaars stellen elk een prijs met een winkelwaarde van minimum 50 euro ter beschikking.
De gemeente schenkt een dames- en herenfiets. Al deze prijzen worden op de slotdag verloot
onder de klanten die volle spaarkaarten hebben binnen gebracht.

www.depinte.be
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Welke handelaars doen mee aan deze actie?
De deelnemende handelszaken zullen tijdens de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ een affiche
op een duidelijk zichtbare plek hangen en de lijst zal ook gepubliceerd worden in de volgende
infokrant (met verschijning eind april).
Voor meer info, van zodra beschikbaar, zie www.depinte.be en de volgende infokrant.
Georganiseerd door:

Gemeente De Pinte
in samenwerking met: de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

De Vlaamse renovatiepremie
Wie zijn woning grondig renoveert of verbouwt kan een renovatiepremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Met deze premie kan de kwaliteit van de woning aanzienlijk verbeterd worden.
Om de premie te kunnen genieten, worden er onder meer voorwaarden gesteld op vlak van inkomen; de te renoveren woning dient de enige eigen woning te zijn, minstens 25 jaar oud te zijn
en in het Vlaamse Gewest gelegen te zijn. De premie wordt berekend op basis van de ingediende
facturen. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Als
u de werkzaamheden zelf uitvoert, kunt u de facturen van de aangekochte materialen voorleggen. De kostprijs van de werkzaamheden moet minimaal 10 000 euro (exclusief btw) bedragen.
De premie bedraagt 30 % van de kostprijs (exclusief btw) en is beperkt tot 10 000 euro.
De renovatiepremie is niet cumuleerbaar met de verbeterings- en aanpassingspremie. Voor de
woning mag u in de periode van tien jaar vóór de aanvraag geen Vlaamse nieuwbouw- of renovatiepremie ontvangen hebben.
Subsidieerbare werken
De renovatiepremie wordt toegekend voor een algemene renovatie, dus voor structurele werkzaamheden die de toestand van de woning grondig verbeteren. Kleinere ingrepen, die vooral
gericht zijn op de verhoging van het comfort, worden mee gesubsidieerd, maar alleen als u ook
grotere renovatiewerkzaamheden uitvoert. Het resultaat van de werkzaamheden moet zijn dat de
woning structureel gezond is. Contacteer 1700 voor meer informatie in verband met de renovatiewerkzaamheden die subsidieerbaar zijn.
Aanvraag
Het aanvraagformulier voor de Vlaamse renovatiepremie vindt u op www.bouwenenwonen.be of
in het gemeentehuis. U dient de aanvraag voor de renovatiepremie in nadat de werkzaamheden
uitgevoerd zijn.
De aanvrager kan - vrijblijvend - vóór de uitvoering van de werken advies vragen aan WonenVlaanderen. In de praktijk zal een medewerker van het Agentschap ter plaatse de gebreken aan
de woning beoordelen op basis van een technisch verslag. Samen met de klant zullen vervolgens
de prioritaire werken worden aangeduid en kan de aanpak van de renovatie besproken worden.
Op vraag van de klant kan hij een beoordelingsverslag ontvangen. De aanvraag dient schriftelijk
te gebeuren bij Wonen Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4 - 6, 9000 Gent.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• Wonen Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4 - 6, 9000 Gent, tel. 09 265 45 11
• de Vlaamse Infolijn: 1700 (gratis nummer)
• de websites www.vlaanderen.be/bouwenenwonen en www.premiezoeker.be
Deze tekst bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële
reglementering heeft rechtskracht.

www.depinte.be
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De tegemoetkoming in de huurprijs
De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van
een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook zij die verhuizen
van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kunnen
de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. De tegemoetkoming in de huurprijs kan aangevraagd worden door de huurder.
Inkomensvoorwaarde: Het netto belastbaar inkomen van de aanvrager en alle inwonende gezinsleden mag niet hoger zijn dan 14 820 euro. Hier mag 1 330 euro bijgeteld worden voor elke
persoon ten laste. (gegevens voor het jaar 2008)
Voorwaarden voor de woning: Zowel de woning die verlaten wordt als de nieuwe huurwoning
moeten in het Vlaamse Gewest liggen. De nieuwe huurwoning mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn. Het moet gaan om een conforme woning, wat betekent dat er
geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico’s zijn en dat de woning aangepast
is aan de samenstelling van het gezin.
De maximale huurprijs van de nieuwe huurwoning bedraagt 500 euro. Dit maximum mag
verhoogd worden met 35 euro per persoon ten laste, beperkt tot maximaal vier personen, dus
140 euro.
Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming in de huurprijs? De huursubsidie wordt bepaald op
basis van het inkomen. Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald en neemt af in de
loop van die periode. Bejaarden vanaf 65 jaar en personen met een ernstige handicap krijgen de
huursubsidie levenslang.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• Wonen Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4 - 6, 9000 Gent, tel. 09 265 45 11
• de Vlaamse Infolijn: 1700 (gratis nummer)
• de websites www.vlaanderen.be/bouwenenwonen en www.premiezoeker.be
Deze tekst bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht.

Loopbaanbegeleiding, ook iets voor u?
Op 26 november lanceerde de Vlaamse minister van Werk en het Europees Sociaal Fonds een
campagne over loopbaanbegeleiding. De campagne is er voor iedereen die één jaar of langer
werkt en uitgekeken is op zijn of haar job, of er gewoon vragen bij heeft.
Sinds januari 2005 laten al meer dan 10 000 Vlamingen zich door de centra voor loopbaan-begeleiding of de VDAB helpen bij de zoektocht naar een nieuwe job of bij de opfrissing van hun
huidige werk. Via die begeleiding probeert de overheid ervoor te zorgen dat mensen zich goed
voelen in hun job, dat ze voldoende ruimte en zin krijgen om door te groeien of een nieuwe
uitdaging aan te gaan. Loopbanen lopen anders dan vroeger omdat de arbeidsmarkt dat vraagt,
maar ook omdat mensen zelf in hun leven met complexere situaties te maken hebben en de opties divers zijn.
Ook u kunt nu terecht op de website www.mijnloopbaanbegeleiding.be. Op de website kunt u in
eerste instantie een test doen. Na achttien vragen krijgt u een aanduiding of loopbaanbegeleiding
iets voor u is. Wie twijfelt, kan eerst een infosessie bijwonen in een van de loopbaancentra. U kunt
ook een sms met uw postnummer sturen naar het nummer 3518. Dan krijgt u onmiddellijk enkele
telefoonnummers uit uw regio waar u terecht kunt voor meer informatie.
Loopbaanbegeleiding kost niets. Elke Vlaming die langer dan een jaar aan de slag is, heeft er om
de zes jaar recht op. Ook zelfstandigen kunnen van deze service gebruikmaken.

www.depinte.be
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Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat? Bestellen kan bij de milieudienst
(tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be). De prijs van een compostvat is gestegen. Een compostvat kost nu 13,50 euro, een beluchtingsstok 2 euro, levering aan huis inbegrepen.
In april vindt er terug een demonstratie composteren plaats. Deze gaat door op zaterdag 12 april
van 14 tot 17 uur op de demoplaats aan het containerpark. Tijdens deze demo geven de compostmeesters tips en uitleg over compost(eren).
• Herbruikbare goederen
vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt herbruikbare goederen ook zelf naar de Kringwinkel Ateljee brengen,
Slachthuisstraat 18 in Deinze (open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van
10 tot 17 uur). Meer info op www.ateljee.info.
• Textielinzameling op 15 april
Op dinsdag 15 april wordt textiel aan huis ingezameld door Ateljee. Enkel kleding die proper is en
in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen moeten per
paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
• Grof huisvuilophaling op 7 maart
De grof huisvuilophaling vindt plaats op vrijdag 7 maart. Alle brandbare materialen of metalen voorwerpen afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone
restfractiezak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden, mogen op de stoep geplaatst
worden.
Over de strikte toepassing van de ophaalregels leest u meer in het artikel ‘Grof huisvuilophaling:
in 2008 verder op de ingeslagen weg!’.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 14 maart van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 15 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde
van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2008 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be - ‘Milieu en Duurzaamheid’- ‘Afval’ - ‘Milieukalender’ vindt
u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de
ophalingen in De Pinte - Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie
zoeken.

Grof huisvuilophaling: in 2008 verder op de ingeslagen weg!

www.depinte.be

De ophalers hebben in 2007 de regels in verband met het aanvaarden van het grof huisvuil strikt
toegepast. Deze regels werden tweemaal gecommuniceerd via een huis-aan-huiskrantje, dat telkens een week voor de ophaaldatum verscheen.
Voor sommige burgers was het even wennen, maar de najaarsophaling heeft bewezen dat de
meeste inwoners van de deelnemende gemeenten de regels heel goed hebben nageleefd.
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We herinneren u aan enkele krachtlijnen:
Bruikbaar of niet?
Vooraleer u iets bij het grof huisvuil plaatst, overweegt u best of het nog bruikbaar is. Herbruikbare goederen kunt u immers gratis naar de Kringwinkel brengen, zodat ze nog een tweede leven
krijgen.
Restfractiezak of containerpark
Als iets niet bruikbaar is, geldt volgende eenvoudige regel: alles wat in een restfractiezak kan en
niet selectief wordt ingezameld, hoort in een restfractiezak thuis én is dus géén grof huisvuil.
Wat op het containerpark wordt ingezameld met het oog op recyclage, is evenmin grof huisvuil.
Enkele voorbeelden: steenpuin, afbraakhout en timmerhout, sanitaire toestellen, glas, afgedankte
elektrische of elektronische apparaten, autobanden, karton, …
Oude metalen zijn geen grof huisvuil, maar worden door een aparte wagen opgehaald naar analogie met de grof huisvuilrondes. U mag dus wel oude metalen buiten plaatsen.
Grof huisvuil
Onder grof huisvuil verstaan we ‘alles wat niet in de gewone restfractiezak kan en niet gescheiden
ingezameld wordt met het oog op recyclage’. Enkele voorbeelden: kapotte meubelen, een oud
tapijt, een oude matras, een groot stuk speelgoed dat niet in de huisvuilzak kan, harde plastics die
niet selectief worden ingezameld (frigobox, reiskoffer), …
Hoe aanbieden?
Plaats tijdig het materiaal buiten. De ophaalrondes (van grof huisvuil zowel als van oude metalen)
starten immers vroeg. Eens de wagens voorbij zijn, komen ze niet meer langs in uw straat en moet
u het materiaal terug binnen nemen.
Het is in ieders belang dat énkel zaken die bij het grof huisvuil horen, worden meegenomen.
Immers, materiaal dat selectief wordt aangeboden met het oog op recyclage – en dus géén grof
huisvuil is – wordt vaak tegen een lagere kostprijs verwerkt. Met andere woorden: door een correct aanbod van grof huisvuil helpt u te besparen op onnodige kosten. Het is dus niet alleen een
goede zaak voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.
Wat indien u twijfelt?
Vooraleer iets op de stoep te zetten waarvan u niet zeker bent of dit onder de noemer ‘grof huisvuil’ valt, contacteert u best de milieudienst van de gemeente op het nummer 09 280 80 24.
We danken u voor de inspanningen om samen met ons de afvalberg te helpen inperken.

Afvalpreventietip!
Hoe snoeien voorkomen?
In een ecologische siertuin krijgen alle bomen en struiken voldoende ruimte om uit te groeien.
Hierdoor wordt veel snoeihout vermeden. De takken die vergaard worden door af en toe een
verkeerd groeiende tak weg te nemen of door wat dood hout te verwijderen, vormen geen grote
hoop en kunnen gebruikt worden als steunstok, als afsluiting, …
Bomen, struiken en vaste planten leiden onvermijdelijk tot snoeiwerk. Een deel kan na versnipperen (met schaar of hakselaar) terecht in de composthoop. Houtsnippers kunnen ook gebruikt
worden als mulching-materiaal.

Hakselen voorjaar 2008
Vanaf 3 maart tot 15 april wordt er opnieuw gehakseld aan huis. Wenst u een beroep te doen
op deze dienst, dan kunt u gebruikmaken van het formulier dat u terugvindt op www.depinte.
be, een e-mailbericht sturen naar koen.debleeckere@depinte.be of een formulier invullen bij de
technische dienst. Op de website vindt u eveneens de voorwaarden en tarieven.

www.depinte.be
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Aanpassingswerken en nieuw betalingssysteem containerpark
Op 26 november 2007 ging de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan
het containerpark.
Volgende zaken zullen veranderen:
• plaatsing van een nieuwe zuil
• installatie van een nieuwe elektronische identiteitskaartlezer
• verwijderen oude identiteitskaartlezer
• verwijderen Proton-module
Ook in het betalingssysteem zullen een aantal zaken wijzigen:
• inwoners betalen op voorhand
• toekenning van vier gratis toegangsbeurten
• basisbedrag wordt verhoogd tot een euro en het tarief verhoogt telkens na vier beurten
met een euro
• aannemers en handelaars betalen een vast bedrag van 20 euro
Alle inwoners en handelaars zullen op voorhand moeten betalen, door te storten op een rekeningnummer van de gemeente. Het bedrag is zelf te kiezen met een minimum van tien euro. Op
het ticket dat je krijgt bij het containerpark, als er naar het betalende gedeelte gegaan wordt,
staat telkens het saldo vermeld.
De aanpassingswerken hebben tot doel het systeem te vereenvoudigen en lange wachttijden te
voorkomen. Personen die nog niet beschikken over een elektronische identiteitskaart krijgen een
voorlopige toegangskaart (één per gezin).
Het is de bedoeling om begin april te starten met de aanpassingen.
Alle inwoners ontvangen begin maart ook een brief met de nodige informatie.

Afval dat gaat zwerven, doet de buurt bederven!
Gemeentelijke zwerfvuilactie

Erger jij je ook aan zwerfvuil langs onze wegen?
Wil je er iets aan doen? Dan is hier je kans!
De intercommunale I.V.M. roept samen met de deelnemende gemeenten en MINA-raden het
zwerfafval een halt toe.

www.depinte.be

De actie gaat door op zaterdag 8 maart vanaf 14 uur.
Plaats van afspraak is de ingang van het gemeentehuis aan de B. de Gieylaan (om 14 uur).
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Bevolking en verenigingen uit de gemeente worden hierbij opgeroepen mee te werken om hun
gemeente een grondige schoonmaakbeurt te geven.
Iedereen die mee wil doen met de zwerfvuilactie, kan ten laatste op maandag 3 maart 2008 zijn
naam opgeven bij Mariska Samyn (tel. 09 280 80 98 of mariska.samyn@depinte.be).
Natuurlijk is zwerfvuil voorkomen, belangrijker dan andermans vuil achteraf opruimen, maar de
rommel die er al ligt, verdwijnt niet vanzelf. Dus moet iemand er iets aan doen!
Door de actie in de hele IVM-regio tezelfdertijd uit te werken, wordt een sterk signaal gegeven:
zwerfvuil en sluikstorten kunnen écht niet!
Dus als je ook genoeg hebt van zwerfafval, doe dan mee. Vele handen maken immers licht
werk.

De Pinte doet het licht uit! Drie nachten lang!
Als gemeente hebben wij op energiegebied een voorbeeldfunctie.
Daarom zetten wij met ‘Nacht van de Duisternis’ de juiste toon voor een rationeler energiegebruik, door zelf een voorzet te geven op vlak van openbare verlichting en doven we de straatverlichting in het centrum van de gemeente.
De openbare verlichting zal gedoofd zijn van vrijdag 14 maart tot maandag 17 maart
in de volgende straten:
• Groenstraat
• Pintestraat
• Kerkplein
• Jubileumlaan
• Polderdreef
• Baron de Gieylaan
(in het centrum van De Pinte)
Overdadige verlichting is niet synoniem met degelijke verlichting. Ze kan slecht gericht of geplaatst zijn, nodeloos blijven branden, te sterk zijn, een verkeerde kleur hebben, enzovoort. Dat
leidt tot overlast door kunstlicht, met lichthinder en lichtvervuiling tot gevolg. Zo sturen wij bijvoorbeeld een groot deel van ons licht gewoon de omgeving en de ruimte in, waar het verloren
gaat en stoort. We verlichten onnodig de sterrenhemel, waardoor er amper honderd van 3 500
sterren boven onze hoofden te zien zijn.
Overdreven kunstmatig nachtlicht kan de slaap verstoren, de biologische klok en de hormonenspiegel bij mensen beïnvloeden. Insecten kunnen niet weerstaan aan blauw en wit licht en halen
er hun dood mee, terwijl lichtschuwe nachtdieren nog nauwelijks geschikt terrein vinden. En
natuurlijk is er ook de economische kost van nachtverlichting, vooral dan van de slecht gebruikte. Licht dat niet op de juiste plaats terechtkomt is energieverspilling.Raadpleeg onze website:
www.davidsfonds.be - ‘Evenementen en activiteiten’ - ‘Afdelingsactiviteiten’

Zwerfkattenactie
Het zwerfkattenprobleem lost zichzelf niet op, maar wordt integendeel alleen
erger als we er niets aan doen. Daarom opteerde het gemeentebestuur voor
een maandelijkse zwerfkattenactie.
Er werden al gedurende vier maanden kooien uitgezet door RATO vzw in samenwerking met de gemeente. Dit leverde tot nu toe 40 behandelde katten
op. Alle behandelde dieren worden teruggezet op de plaats waar ze gevangen werden.

www.depinte.be
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Voor alle duidelijkheid:
De vangdagen zijn de eerste maandag tot en met woensdag van elke maand.
Locaties met zwerfkatten mogen nog steeds gemeld worden bij Mariska Samyn,
mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98.
Natuurlijk blijft het noodzakelijk dat alle eigenaars van huiskatten hun verantwoordelijkheid nemen en hun katten laten behandelen bij een veearts.

Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de
bouw
De Vlaamse Regering heeft het sectoraal uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord materiaalgebruik
en afvalbeheer in de bouw’ definitief goedgekeurd. Het plan geeft de beleidsprogrammering aan
voor het beheer van materiaal- en afvalstromen in de Vlaamse bouwsector voor de periode 2007 2010. Het plan geeft binnen die periode alle kansen aan een geïntegreerd materialenbeleid zodat
nog meer hergebruik mogelijk wordt.
In de komende vier jaar zorgen vijf projecten voor een beter inzicht op de milieueffecten ten gevolge van het materiaalgebruik in de bouw. De vijf projecten hebben betrekking op:
• onderzoek naar de mogelijkheden van milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw;
• selectief slopen zodat gevaarlijke stoffen aan de bron gescheiden worden;
• de ontwikkeling van een globaal beheersysteem voor puingranulaten;
• het effectieve en volledige hergebruik van de steenachtige fracties in bestaande en nieuwe
toepassingen;
• het sluiten van de ketens (volledige recyclage) voor de andere materialen die in de bouw gebruikt worden (cellenbeton, gips, kunststof, vlakglas, minerale isolatie en dakbitumen).
Met dit plan wordt een nieuwe richting ingeslagen voor bouw- en sloopafval. Er wordt niet alleen
gekeken naar de afvalstroom op het ogenblik van ontstaan, maar ook naar de volledige keten.
Het uitvoeringsplan ligt ter inzage bij de milieudienst, Koning Albertlaan 1, De Pinte. U kunt het
ook raadplegen op www.ovam.be, Home > Afval > Beleid > Uitvoeringsplannen > Materialenbeheer in de bouw.

Zonder is gezonder! Geen pesticiden in huis en tuin!
Waarom zonder pesticiden?
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan een gevaar opleveren voor de gezondheid
van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het
Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang
verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s,
jongeren en volwassenen. Daarom weren de Vlaamse gemeenten pesticiden uit het openbaar
groen, en dit al sinds 2004. Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een oproep aan jou
om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten.
Maar wat is dan het alternatief? Hieronder vind je alvast een aantal nuttige tips waarmee je de
natuur respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid. Want zonder is gezonder.
Al sinds 2004 zet de gemeente De Pinte de eerste stappen naar openbaar groen dat volledig pesticidenvrij is. En waar we toch nog sproeien, is rationeel omgaan met pesticiden de boodschap.
En je merkt dat het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. In de
parken vind je graspaden en is er meer onderbegroeiing. Onkruidbranders, borstel- en veegmachines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Bij de heraanleg van een park of straat wordt
rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.
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Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30 % van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. Ook jij kan dus je steentje bijdragen. Dat begint met restjes en lege
verpakkingen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten
van producten die je allang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan.
Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de KGA-inzamelplaats brengen. Kijk op de
afvalkalender of informeer bij de gemeentelijke milieudienst waar het KGA ingezameld wordt.
Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een gezond milieu. Probeer alvast deze tips uit!
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Enkele tips, met respect voor de natuur
Geef onkruid geen kans
Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek.
Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van tien centimeter. Zo vermijd
je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien.
Mengsel van gras en klaver
Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van je gazon. Zo blijft het gras het
hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte
grasmat waardoor het onkruid amper de kans krijgt om te groeien.
Mos: met of zonder?
Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak
last hebben van mos. Je kan het mos laten staan, of het vervangen door een verharding of door
schaduwminnende planten zoals varens, hosta’s of kamperfoelie.
In de moestuin
Voorkom bodemziekten in je moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen.
Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten.
Surf naar de vernieuwde website www.zonderisgezonder.be.

Vijfde Boompjesweekend Kom op tegen Kanker
(zondag 16 maart 2008)
Kom op tegen Kanker organiseert voor de vijfde keer het Boompjesweekend.
Onder het motto ‘Zet je beste boompje voor!’ wil Kom op tegen Kanker naast
geld inzamelen ook actief meebouwen aan een beter milieu.
Sinds begin december tot 16 maart 2008
kan iedereen een of meerdere boompakketjes kopen tegen zeven euro per stuk
en de trotse eigenaar worden van een
boom. Een pakket bestaat uit een Kom
op tegen Kanker-kaars, een naamlabel
om de boom te personaliseren en een ticketje voor de prijzenton. Met een, voor de
gelegenheid, goedkoop treinticket is het
bovendien mogelijk om naar de bossen te
sporen waar de boom klaarstaat om geplant te worden.
De boompjes worden geplant in vijf nieuwe bossen
die eigendom zijn van Agentschap Natuur en Bos
met name in Aartselaar, Brugge, Gavere, Kortessem
en Overijse/Hoeilaart. Naast de vijf bossen van Agentschap Natuur en Bos zijn er nog twee bossen in Gooik
en Sint-Niklaas waar mensen op 16 maart hun boompje kunnen planten.
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In de vijf bossen van Agentschap Natuur en Bos
wordt er die dag een feestelijke planthappening
met onder meer verschillende activiteiten en kinderanimatie georganiseerd. Daarnaast zijn er een heleboel BV’s die de handen uit de mouwen steken en
boompjes komen planten. Onder andere Christel Van
Schoonwinckel, Steve Stevaert, Rob Vanoudenhoven,
Marijn Devalck, Andrea Croonenberghs, Pol Goossens, Ingeborg en Kurt Defrancq.
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De opbrengst van de boompjesverkoop gaat naar Kom op tegen Kanker, de campagne van de
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Met het geld worden projecten voor mensen met kanker gefinancierd. Door boompjes te kopen draagt iedereen ook meteen zijn steentje bij tot een gezond
milieu. Bomen passen immers goed binnen de filosofie van Kom op tegen Kanker: ze zijn de
groene long die zorgt voor schone en gezonde lucht.
De hele actie zal op de voet te volgen zijn via de website www.boompjesweekend.be.
Wenst u mee te werken aan deze actie, neem dan contact op met Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Boomplantactie (Parkbos)
Op vrijdag 14 december plantten zo’n 200 kinderen van de gemeentelijke basisscholen ongeveer
1 500 jonge boompjes. De bomen werden geplant in de Beukendreef, in het kader van de uitbreiding van het Parkbos.
De leerlingen van De Kleine Prins, Vrije Basisschool De Pinte en Gemeentelijke Basisschool waren
bijzonder enthousiast en trotseerden de kou voor de aanplant van de zomereiken en essen.
De actie ging uit van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Paddenoverzetactie
In het vroege voorjaar, vanaf februari, ontwaken amfibieën uit hun winterslaap. Ook in De Pinte aan de
achterzijde van het OCMW-domein Scheldevelde trekken padden naar de vijver van het domein. De gemeente organiseert opnieuw een overzetactie om deze
diertjes te helpen de weg over te steken. Dit gebeurt
aan de hand van schermen langs een gedeelte van de
Scheldeveldestraat.
Hyla (www.natuurpunt.be/hyla), de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt, heeft haar uitgebreid
netwerk van paddenoverzetters al gealarmeerd over de vroege trek (eind januari) van de amfibieën. Op meer dan 150 plaatsen (verspreid over 81 gemeenten) worden door Natuurpunt paddenoverzetacties gecoördineerd.

www.depinte.be

Om deze actie mogelijk te maken kan de gemeente rekenen op de steun van de vrijwilligers om ’s
avonds en/of ’s morgens de padden naar de overkant te dragen. Lang mogen de padden immers
niet in de emmers blijven, want daar vormen ze een hapklare brok voor reigers en aanverwanten.
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Cultuur & Vrije tijd
Verbroedering De Pinte - Freiamt
• Derde groepstentoonstelling Centaura (Kurhaus Freiamt)
Gedurende de hele maand mei zal Kunstkring Centaura een groeptentoonstelling houden in het
Kurhaus van onze Verbroederingsgemeente Freiamt.
Ter gelegenheid hiervan zou er een busreis georganiseerd worden tijdens het verlengde weekend van donderdag 1 mei tot zondag 4 mei.
De kostprijs voor deze vierdaagse reis bedraagt 325 euro, all in: overnachting op basis van vol
pension vanaf de eerste avond tot en met het middagmaal van de vierde dag. Eveneens inbegrepen: de volledige busreis, de plaatselijke uitstappen, de ingangen bij bezichtigingen en de fooi
voor de buschauffeur.
De reis gaat door indien er minimum 25 personen deelnemen. Op dit aantal is de prijs gebaseerd.
Inschrijvingen worden ten laatste op 15 maart verwacht.
Inschrijven kan bij:
Germain Schiettecatte, tel. 09 282 68 67, germain.schiettecatte@pandora.be
Lucien Verschraegen, tel. 09 282 67 87, luver@skynet.be
Bertrand De Bie, tel. 09 282 74 16, bedebie@skynet.be
De inschrijving is pas geldig na storting van een voorschot van 175 euro per persoon. Het saldo
van 150 euro is te betalen tegen 15 april. Storting op rekeningnummer: 979-0303600-92.
• Belangrijkste manifestaties in Freiamt in 2008
19/04		
30/04-01/05
06/06		
13/06-15/06
20/07		
30/08-31/08
06/09-07/09
02/10		
11/10		
18/10		
08/11		
05/12		
Doorlopend:

Lenteconcert van de drie zangverenigingen
Rollbergfeest Musikverein Ottoschwanden
10 jaar ‘Bauernmarkt’, Freihof
13de Oldtimerrally
30 jaar Kurhaus en 47ste Heimattag
16de Herfstfeest Musikverein Freiamt
35de Internationale wandeldagen
Grandioos oktoberfeest, feesttent Mussbach
50-jarig Jubileum ‘Gesangverein Eintracht Freiamt’
Herstconcert ‘Gesangverein Frohsinn’, Ottoschwanden
Herfstconcert van de drie muziekverenigingen, Kurhaus
Kerstmarkt op de Freiämter Bauernmarkt, Freihof
maandelijks een wisselende tentoonstelling in het Kurhaus

Informatie over Freiamt is te vinden op www.freiamt.de (Duitstalige website) en toeristische folders zijn er steeds voorhanden in de inkomhal van het gemeentehuis.

Geboren in 1958?
Hou alvast zaterdag 13 september 2008 vrij
en geef uw naam door aan:
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Rita Aelbrecht (contactpersoon feest 50-jarigen 2008)
Koning Leopoldlaan 26, De Pinte
tel. 09 282 84 93
e-mail: rita.aelbrecht@telenet.be
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Boeken en artikels geschreven door Pintenaars
Heemkring Scheldeveld - Jaarboek 36 (2007)
De Heemkring Scheldeveld is de vereniging voor lokale geschiedenis van de streek tussen Leie en
Schelde en is aangesloten bij Heemkunde Oost-Vlaanderen.
De voorzitter van de Heemkring Scheldeveld is Johan Van Twembeke uit De Pinte.
Volgende auteurs werkten mee aan deze publicatie: Georges Antheunis, Erik Janssen, pintenaar
Johan Van Twembeke, pintenaar Walter Vlassenbroeck, Rudy Van Elslande, Paul Van Den Borre,
Albert Leclercq, Eddy Vaernewijck en pintenaar Marilyn Couck
Johan Van Twembeke brengt onder de titel ‘Het Scheldeveld zingt! Het markt- en straatlied in
Scheldeveld. Van liefdeslied tot moordlied’ een aantal marktliederen uit De Pinte van omstreeks
de jaren 1924 tot 1930.
Walter Vlassenbroeck situeert het werkingsgebied van de Heemkring in het Gentse Stadsgewest.
Zijn aandacht gaat naar het feit dat al deze gemeenten (deelgemeenten) ruimtelijk behoren tot
en functioneren in een veel groter stadsgeografisch geheel, namelijk een stadsgewest, in casu het
Gentse stadsgewest, met daarin centraal gelegen de grootstad Gent. In een tweede artikel heeft
hij aandacht voor de positie van de Heemkring Scheldeveld nabij de stad Gent. Hierbij gaat hij
dieper in op het verschijnsel stad.
Meer informatie over dit jaarboek is te krijgen bij Johan Van Twembeke of Marilyn Couck (tel.
09 282 70 42).
Pintenaar Walter Vlassenbroeck, verzorgde ook volgende publicaties:
• Petanquehumor in woord en beeld; spel, recreatieve sport, inspanning en ontspanning, sociale
contacten, J.Story-Scientia, Gent, 2007, 137 pagina’s
• in samenwerking met E. Van Laethem: De Wereldeconomie / l’Economie Mondiale, editie 2006
- 2007, Academia Press, Gent, 366 pagina’s
Meer informatie over deze boeken is te krijgen bij Walter Vlassenbroeck (tel. 09 282 67 26), bij
Story-Scientia (tel. 09 225 57 57) en bij Academia Press (tel. 09 233 80 88).
Deze boeken kunt u ook raadplegen in de gemeentelijke openbare bibliotheek

Celtic Fever
Wervelende avondshow waarin de wereld van de Kelten
(Ierland en Schotland) met hun typische dansen en folkmuziek
op een moderne manier wordt vertoond.
Deze show wordt ingericht door de dansgroep CELTIC SPIRIT
DANCERS die instaat voor de Keltische dansen, met verscheidene muziekanten die Ierse folk-, accordeon- en vioolmuziek
brengen.
Zaterdag 5 april 2008
Cultuurzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte
Start om 20.00 uur. (Deuren open vanaf 19.00 uur).
Algemene inkom: 9 euro
Reservatie en informatie:
bij voorkeur via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com
per telefoon: Etienne Baetsleer, 0496 13 16 09
bij het secretariaat: Memlinglaan 14, De Pinte
op de website www.celticspiritdancers.be
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Een aangename avond in de Keltische sfeer met nieuwe dansen en muziek verzekerd.
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Geslaagde ART IN WINTER …
Het domein Scheldevelde aan de Kasteellaan in De Pinte was op zaterdag 19 januari 2008 vanaf
17 uur, de place to be voor jong en oud!
Een honderdtal kinderen en ouderen trotseerden de ferme rukwinden, om deel te nemen aan de
‘walking quiz’ in het met kunstwerken getooide kasteelpark. Alle tentoongestelde, unieke kunstwerken werden gemaakt door de artiestjes van ons Kunstatelier voor kinderen.
Intussen zorgden de zeventien muzikanten van de Youth Band, uit De Pinte, voor een heel swingend concert van op het feeëriek verlichte bordes van het kasteel. Ook de wind speelde mee en
blies de ritmische klanken tot ver voorbij de Zeven Dreven!
Beneden in de kelders van het kasteel was er vanaf 18 uur een drukte vanjewelste … Meer dan
135 personen hadden zich trouwens ingeschreven voor de lekkere winterbarbeque, klaargemaakt
door restaurant ‘De Fijnproever’ uit Ruiselede. Dankzij onze activiteitencoördinator Karina Alisch
en haar team verliep echter alles naar wens van alle aanwezigen.
Aan de muurwanden van de ‘kunst’kelder prijkten meesterwerken uit het jongste project
‘Smoelies’ van de leden van ons Kunstatelier voor volwassenen, met als muzikale achtergrond het
hoorngeblaas van Flemming Cornielje.
De ‘walking quiz’ werd uiteindelijk gewonnen door Luna Spitaels met de helping hand van haar
ouders en oma en opa.
Voorzitter Eddy De Haese, onze animatrice Ann
Van Durme en het hele ART-team waren het achteraf unaniem eens: “Voor herhaling vatbaar!”.
Zondag na de middag was alles netjes opgeruimd
en konden de oude bomen in het kasteelpark
hun winterslaapje in alle rust verder zetten.
ART @ DE PINTE vzw

SINKSEN EXPO …
Na de geslaagde tentoonstelling in 2007, gaat ook dit jaar onze ‘Sinksenfoor Expo’ door in het
gemeentehuis van De Pinte.
De artiestjes van ons Kunstatelier voor kinderen en de amateur-kunstenaars van ons Kunstatelier
voor volwassenen stellen hun recentste werken tentoon op volgende dagen:
zaterdag 10 mei 2008 van 14 tot 18 uur
zondag 11 mei 2008 vanaf 10 tot 18 uur
maandag 12 mei 2008 vanaf 10 tot 18 uur
De toegang is uiteraard gratis … Wij verwachten u!
Meer info:
ART @ DE PINTE vzw – artdepinte@live.be

www.depinte.be
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Doe mee! Toon wat je kan!

	
Kreatief zoekt dringend:
• dichters (vanaf 10 jaar)
• beeldende kunstenaars

voor het zesde poëzie- en kunstweekend
begin oktober 2008
ter gelegenheid van tien jaar Kreatief
Inwoner van De Pinte - Zevergem die als niet-professioneel poëzie of beeldende kunst (schilderen,
beeldhouwen, aquarel, pastel, tekenen, keramiek, boetseren en andere) beoefent, wacht niet,
maar neem zo snel mogelijk contact op (schriftelijk of telefonisch) met Adolf Dick, Koningin Fabiolalaan 3, De Pinte, tel. 09 282 51 91. Doe dit zeker voor 15 april 2008.
Website: http:\\users.skynet.be/kreatief

Religie en kunst

	
Op zaterdag 15 maart 2008 kunt u in De Pinte een artistieke eucharistieviering bijwonen.
Omdat het de vooravond van Palmzondag is, het begin van de Goede Week 2008, wordt er vanaf
18 uur een evocatie uitgevoerd van het passieverhaal in muziek en woord, met medewerking van
Pintse kunstenaars.
Vooreerst brengt niemand minder dan Tine Ruysschaert het passieverhaal uit het Markusevangelie. Dat wordt omlijst door passende muziek van onder andere Lassus, da Vittoria, Distler
en Poulenc, uitgevoerd door de Pintse ‘Kleine Kantorij’, een vocaal ensemble onder leiding van Jan
Verbrugge.
Deze speciale eucharistieviering in het teken van de passietijd vindt plaats in de parochiekerk van
Sint-Nicolaas van Tolentijn en wordt voorgegaan door onze nieuwe pastoor Piet, met de gebruikelijke wijding van de palmtakken.
U bent hartelijk uitgenodigd, toegang gratis.
Meer informatie: Jan Verbrugge, tel. 09 282 86 55

Enkele zangers van de Kleine Kantorij in actie.

Teater 2000 speelt Tramlijn Begeerte (A streetcar named desire)

van Tennessee Williams, in een regie van Geert Willems
	
Teater 2000 nodigt iedereen uit voor de volgende productie in maart. Ook deze belooft een meesterwerk te worden! Tramlijn Begeerte behoort al meer dan zestig jaar tot de absolute hoogtepunten uit de toneelliteratuur en het blijft een theatraal evenement van de allerhoogste orde.
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Onze acteurs / actrices: Filip Bauwens, Sabine De Cocker, Henk De Graeve, Marc Eggermont, Sofie
Furniere, Bart Ideler, Isabelle Janssens, Steven Lekens en Ines Vanhooren zullen bewijzen dat ook
Teater 2000 hiervan een klassevoorstelling kan maken!
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Roofdieren beschermen hun territorium tegen iedere indringer. Tot elke prijs. Dat ervaart Blanche Dubois als ze na een aantal emotioneel zware klappen in haar wanhoop aanklopt bij haar
zus Stella in een volksbuurt in New Orleans. Door haar komst botsen twee werelden met elkaar:
Blanches fragiele fantasiewereld, die wordt beheerst door de irrationele illusie, en de no-nonsense
wereld van haar zwager Stanley, waarin de rauwe werkelijkheid regeert. Omdat fantasie en werkelijkheid onverzoenlijk blijken, wordt een onstuitbaar mechanisme in werking gezet, dat leidt tot
een meedogenloze machtsstrijd.
Kom kijken op 14, 15, 21 en 22 maart, telkens om 20 uur
in Ontmoetingscentrum Polderbos OCP,
Polderbos 20, De Pinte.
Reserveren kan op het nummer 09 282 30 46 of online via www.teater2000.be.

19/4: Viering 20 jaar GSF badminton De Pinte
Hoe zouden we het beter kunnen vieren dan met een kaasschotel en optreden van in onze eigen
gemeente wonende artiest Chris Hageland en band gevolgd door een spetterende fuif
door Studio Life met dj Peter.
Waar en wanneer?
Zaterdag 19 april 2008
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Deuren open vanaf 18.30 uur
Kaas om 19 uur
Optreden vanaf 21 uur
Ambiance verzekerd.
Iedereen welkom.
Prijzen
Kaasavond en optreden: 13 euro
Kinderen tot 12 jaar: 8 euro		
Op aanvraag koude schotel verkrijgbaar
Enkel optreden: 7 euro
Inschrijvingen vóór 6 april.
Voor inlichtingen en kaarten:
gsfbddepinte@telenet.be
Koen Verboom, 0476 30 15 02
Inge Temmerman, 09 282 86 96 na 18 uur
Overschrijven op nummer 890-1340061-37.

Nieuwtjes van Fotoclub De Pinte
Wie nog even wil nagenieten van het Armeens kwintet
GARNI kan terecht op onze website: www.fotoclubdespiegel.be en daar bij ‘Activiteiten’ naar ‘Extra Garni’ gaan. Een
stukje van de lifeopname is daar te beluisteren. Gekoppeld
hieraan vindt u er ook een aantal foto’s van de groep.
In het kader van de Week van de Amateurkunsten stelt de
fotoclub De Spiegel dit jaar weer ten toon in de brasserie ’t
Klooster. Dit van 26 april tot 2 mei 2008.
Enkele nieuwe leden zijn nog altijd welkom.
Leo Van Steenbergen, tel. 09 282 57 26, e-mail: leo.vansteenbergen@skynet.be
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Bibliotheek
De bib in cijfers
In 2007 werden 81 000 objecten uitgeleend (6 000 meer dan vorig jaar) of zo’n 140 per uur.
De bib telt momenteel 2 500 actieve leners (die minstens een object uitleenden in 2007), een
400-tal nieuwe leners schreven zich in, dit is een gemiddelde van 1,5 nieuwe lener per dag.
Er werden 2 000 nieuwe boeken of audiovisueel materiaal aangekocht, 3 000 verouderde materialen werden uit de collectie genomen. In totaal bestaat de collectie nu uit 26 000 objecten.

Nieuwe aanwinsten
Strips volwassenen
Er werden een aantal nieuwe reeksen van strips voor volwassenen aangekocht: Betelgeuze,
Donjon, Largo Winch, Murena, Thorgal, XIII, …
Dvd’s
Bij de informatieve dvd’s werden onder andere volgende nieuwe aankopen gedaan:
Reizen (IJsland en Groenland, India, Australië, Frankrijk, Londen), Golf voor dummies, Metal,
a headbanger’s journey (over heavy metal), When The Levees Broke (over de orkaan Katrina),
Pinguïns, An inconvenient truth (Al Gore), reeks ‘Mijlpalen van de wetenschap’, reeks ‘World War
II: the battle for Europe’, Wings over the world (over 100 jaar luchtvaarthistorie), Kruisridders,
Holy Grale, dvd’s over wielrenners (Eddy Merckx, Bernard Hinault, Marco Pantani, Fausto Coppi,
Lance Armstrong), …
Op reis: plan je trip in de bib
Ook onze reisboeken werden aangevuld met nieuwere versies en nieuwe bestemmingen.

Theatervoorstelling ‘Een touwtje naar de maan’
Op zondag 16 december vond de theatervoorstelling ‘Een touwtje
naar de maan’ plaats in het OCP. Een 220-tal kinderen en hun ouders
kwam kijken hoe Spot de hond en Muis de kat omgingen met lijntjes
in hun hoofd, grenzen, vrijheid en avontuur.
Deze grappige voorstelling werd ingeleid door Wally de Doncker, auteur van het gelijknamige boek.
Deze voorstelling werd georganiseerd door de Interlokale Vereniging
ZOVLA (bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm).

Jeugdboekenweek: 1 tot 16 maart - Mooi
Het mooiste kinderboek aller tijden
Uit de lijst met 99 boeken waarvoor gestemd kon worden, schieten er nu nog tien
over. Tijdens de Jeugdboekenweek roepen we iedereen op om massaal te stemmen
voor één van die tien. Op 16 maart wordt dan het mooiste kinderboek aller tijden
bekendgemaakt.
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Wie stemt, maakt kans op één of meer boeken uit de lijst met de 99 boeken.
Stemmen kan op www.hetmooistekinderboek.be.
Kinderen die tijdens de Jeugdboekenweek naar de bib komen, krijgen een
mooie ballon!
De klassen kunnen zoals vorige jaren het Jeugdboekenweekspel komen
spelen in de bibliotheek.

Sluitingsdagen en openingsuren
De bibliotheek is gesloten op: 		
maandag 24 december (kerstavond)
dinsdag 25 december (kerstdag)
woensdag 26 december (2de kerstdag)
maandag 31 december (oudejaarsavond)
dinsdag 1 januari (Nieuwjaar)
woensdag 2 januari (extra sluitingsdag)
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur

Sport
organiseert: SPORTKAMPEN
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp. Dat je hiervoor moet
inschrijven lijkt ons wel duidelijk. De inschrijvingsstrookjes en meer informatie kan je steeds vinden
in de foldertjes die voor elk kamp apart worden opgesteld.
Wegens het grote succes van onze sportkampen werken we met vaste inschrijvingsdagen. Op
deze dag openen we om 9 uur onze deelnemerslijsten voor inwoners van De Pinte - Zevergem.
ENKEL TELEFONISCH kan je dan inschrijven op het nummer 09 280 98 40. Om 14 uur is er de
mogelijkheid om kinderen, die niet in De Pinte of Zevergem wonen, in te schrijven. Dit op voorwaarde dat onze lijsten nog niet volzet zijn. Indien volzet krijg je de kans in te schrijven op de
reservelijst. Vanaf 14 uur vervalt de voorrangsregel voor kinderen van De Pinte - Zevergem.
Wij noteren op de inschrijvingsdag enkel naam en telefoonnummer van de deelnemers. Indien
ons maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is, kan je eventueel ook nog de daarop volgende
dagen inschrijven. Na de bevestiging van deelname kan je de inschrijvingsstrookjes met de resterende gegevens bij ons binnenbrengen en de betaling regelen.
• Sportkamp paasvakantie: 31 maart - 4 april 2008
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Sportkamp voor de kleuters - telkens van 13 uur tot 16 uur
De tweede week van de paasvakantie kunnen kleuters deelnemen aan de
sportnamiddagen van maandag 31 maart tot en met vrijdag 4 april 2008.
Tijdens deze sportnamiddagen kunnen de kleuters op een motorisch
verantwoorde wijze sporten. Ervaren monitoren zorgen voor een uitgebreide en gevarieerde waaier aan spelen en bewegingsparcours. Kleuters
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ontwikkelen op deze manier, zowel individueel als in groep, hun motorische,
cognitieve en sociale vaardigheden. Gedurende de drie uur durende activiteit
beleven de kleuters een actieve en zeer leuke namiddag. Meer informatie kan
je lezen in het foldertje.
Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school - telkens van 9 uur
tot 16 uur
Tijdens deze omnisportdagen krijgen alle deelnemers in verschillende
groepjes een gevarieerd en sportief programma aangeboden. Ervaren
monitoren begeleiden de kinderen tijdens het sporten op een speelse
manier, waarbij elk kind individueel de kans krijgt om zich motorisch te
ontplooien.
-> De inschrijvingsdag was dinsdag 26 februari 2008. U kunt wel nog
steeds telefonisch contact opnemen met de sportdienst.

• Programma zomer 2008
KLEUTERS:
Kamp 1: van 30 juni 2008 tot en met 4 juli 2008
Sport- en knutseldagen voor kleuters
Volledige dagen: telkens van 9 tot 16 uur (opvang mogelijk van 8 en tot 18 uur)
Tijdens deze week bieden wij de kleuters een gebalanceerde mix van spelletjes, sport- en knutselactiviteiten. Al deze activiteiten staan ook in het teken van een thema en we werken naar een
passende slotactiviteit op het einde van de week. Anders dan bij onze sportnamiddagen voor de
kleuters verdelen we onze activiteiten over een volledige dag!
-> Inschrijvingsdag: dinsdag 20 mei 2008 vanaf 9 uur of 14 uur
Kamp 2: van 7 juli 2008 tot en met 11 juli 2008
Kleutersportnamiddagen
Telkens van 13 tot 16 uur
-> Inschrijvingsdag: woensdag 21 mei 2008 vanaf 9 uur of 14 uur
Kamp 3: van 25 augustus tot en met 29 augustus 2008
Kleutersportnamiddagen
Telkens van 13 tot 16 uur
-> Inschrijvingsdag: woensdag 28 mei 2008 vanaf 9 uur of 14 uur

LAGERE SCHOOL:
Ook voor de lagere schoolkinderen organiseert de sportdienst gedurende de zomervakantie drie
kampen. Naar goede gewoonte zullen ook deze kampen telkens in teken staan van een sportief
en uitdagend thema. Wat de thema’s zijn, blijft nog even een verrassing, maar via de foldertjes
kom je binnenkort alles te weten!
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Kamp 1: van 30 juni 2008 tot en met 4 juli 2008
-> Inschrijvingsdag: dinsdag 20 mei vanaf 9 uur of 14 uur
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Kamp 2: van 7 juli 2008 tot en met 11 juli 2008
-> Inschrijvingsdag: woensdag 21 mei vanaf 9 uur of 14 uur
Kamp 3: van 25 augustus tot en met 29 augustus 2008
-> Inschrijvingsdag: woensdag 28 mei vanaf 9 uur of 14 uur
Telkens van 9 tot 16 uur.
Er is steeds opvang voorzien van 8 tot 18 uur.

• Kriebelmania
Op donderdag 3 april gaan we met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die deelnemen aan ons sportkamp in de paasvakantie naar
Kriebelmania. Wij willen ook de kans geven aan de jongens en de meisjes van het eerste en tweede middelbaar om hieraan deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen ons steeds telefonisch verwittigen op het nummer
09 280 98 40. Gelieve vóór 26 maart je deelname te bevestigen bij de sportdienst. Dan kunnen
wij een bus inlassen en eventueel een extra begeleider voorzien - naargelang het aantal inschrijvingen. De kostprijs voor een dagje sport en plezier bedraagt vier euro.
Wat: Kriebelmania is de Oost-Vlaamse jeugdsporthappening. Je maakt er op een actieve wijze
kennis met diverse sporttakken waaronder airtumbling, trampoline, American football, deathride,
pedalo, rafting, streetdance, vlottenbouw, ... Alle sporttakken worden begeleid door gekwalificeerde lesgevers.
Wanneer: donderdag 3 april 2008
Waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachtebeke)
Voor wie: alle jongens en meisjes van het eerste en tweede middelbaar
Indien je meer info wenst:
- Bloso-Inspectiedienst Oost-Vlaanderen
tel. 09 243 12 80, inspectie-oost-vlaanderen@bloso.be
- Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst sport,
tel. 09 243 12 31-32, sportpromotie@oost-vlaanderen.be
Informatiebrochures over de BLOSO-sportkampen en SPORTA-kampen zijn ook te krijgen bij de
sportdienst. In deze brochures vind je een overzicht van alle kampen die in 2008 zullen worden
georganiseerd door BLOSO of SPORTA.
Geïnteresseerden kunnen ook steeds een kijkje nemen op de website www.bloso.be of
www.sporta.be voor meer informatie.
Indien je nog vragen hebt, kan je ook steeds terecht bij de sportdienst:
Polderbos 20, De Pinte
tel. 09 280 98 40
sportdienst@depinte.be

Turnvereniging Blijf Jong

	
Elke week op maandag, dinsdag en donderdag om 8.30 uur.
Stretching op donderdag om 9.30 uur.
Avondturnen op donderdag om 20 uur.
Geen turnen tijdens schoolvakanties.
Voor alle dames van De Pinte en omgeving! Wil je fit blijven? Wil je gezond blijven?
Blijf in beweging. Kom met ons turnen in een gezellige sfeer.
Waar? In het OCP
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Turnvereniging Blijf Jong
Inlichtingen bij Nora Delvoye, tel. 09 282 83 11
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Nieuw tennisseizoen 2008

	
Binnenkort start het nieuwe tennisseizoen 2008 (van 1 april 2008 tot 31 maart 2009). Hieronder
vindt u enkele nuttige inlichtingen in verband met de vernieuwing van het lidmaatschap en voor
inschrijving van nieuwe leden.
Waar?
In het clubhuis van TKDP, Polderbos 3, De Pinte
Wanneer? Op 8, 9, 15 en 16 maart 2008, telkens van 10 tot 12.30 uur
En daarna? Elke zaterdag van 11 tot 12 uur (van april tot september, ook in het clubhuis)
Opgelet:
Wie komt tijdens de inschrijvingsdagen op 8, 9, 15 en 16 maart 2008:
• geniet een korting van 15 euro
• kan ook inschrijven voor lessen en stages
• kan ook een vast winteruur vastleggen (tennis in ballon tijdens de zes wintermaanden)
Voor bijkomende informatie, raadpleeg onze website www.tkdepinte.be.

Dansvereniging DanceReaction De Pinte

	
MUSICAL DANCE

Ben jij die nieuwe Dancing Queen/King?
Je danst op de allernieuwste musical hits met de meest originele choreografieën ... The Wizz,
High School Musical, Hairspray, Mama Mia … Je snuift de sfeer op van dansen op filmmuziek …
Je geniet als een échte musical-ster
Dag:
Datum:
Uur:
Plaats:
Prijs:

Vrijdag en zaterdag 		
Kennismaking op 15, 16, 22, 23 februari
Vrijdag van 17 tot 18 uur (3de, 4de, 5de, 6de leerjaar)
Zaterdag van 16 tot 17uur (3de, 4de, 5de, 6de leerjaar)
Vrijdag van 20 tot 21.30 uur (middelbaar)
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Gratis op 15, 16, 22, 23 februari
Daarna 60 euro per lessenreeks tot eind mei voor leden, 70 euro voor niet-leden

LATINO JAZZ MIXX
Je danst op een tropische mix van Jazz-Dance en Latino-Style. De choreografie is een cocktail van
salsa, ragga en andere zuiderse ritmes. Een wervelende combinatie van expressie en exotische
FUN!
Dag:
Datum:
Uur:
Plaats:
Prijs:

Dinsdag 		
Kennismaking op 12 en 19 februari
Dinsdag van 21 tot 22 uur (vanaf het 2de middelbaar)
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Gratis op 12 en 19 februari
Daarna 60 euro per lessenreeks tot eind mei voor leden, 70 euro voor niet-leden

Meer info op www.DanceReaction.be bij ‘Nieuwsbrief ‘
Vereniging: DanceReaction De Pinte
Inschrijven via www.DanceReaction.be
Info: Rita Termote, verantwoordelijke dagelijks bestuur,
0475 944 291

www.depinte.be
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Internationaal jeugdtornooi

	
Badmintonclub Polderbos (De Pinte) organiseert opnieuw als enige in Oost-Vlaanderen een
internationaal jeugdtornooi en dit op zaterdag 15 maart 2008.
Jongens en meisjes vanaf geboortejaar 1991 (of recenter) mogen aan dit tornooi deelnemen,
mits zij/hij lid is van de Vlaamse Badmintonliga (VBL). Zij/hij kan deelnemen in vijf leeftijdsgroepen: - 9, - 11, - 13, - 15 tot - 17-jarigen en dit in alle disciplines.
Internationaal? De club heeft inderdaad dit tornooi opengesteld voor iedereen en opnieuw worden de buurlanden uitgenodigd. Dit geeft aan het tornooi een extra dimensie.
Vast en zeker wordt deze derde editie een even groot succes als de jaren voorheen.
Iedereen welkom!
Verdere informatie op www.bcpolderbos.be (verantwoordelijke Frank De Mets).

Recreantentornooi

	
GSF badminton De Pinte organiseert naar jaarlijkse gewoonte het Recreantentornooi voor
niet-geklasseerde spelers op zondag 9 maart 2008.
Het tornooi gaat door in het OCP, Polderbos 20 te De Pinte.
Wedstrijden: - van 09.00 tot 13.00 uur: dubbel dames en dubbel heren
- van 13.30 tot 18.00 uur: dubbel gemengd
Onder de deelnemers worden er brunches van ‘Gent Meeting Center’ verloot!
Inschrijving: 5 euro per speler en per discipline, GSF-leden: 4 euro.
Inschrijven voor het tornooi kan door voor 6 maart 2008 Koen Verboom te contacteren,
Kasteellaan 7, 9840 De Pinte, tel. 09 282 95 99 of te mailen naar: gsfbddepinte@telenet.be.
Sportieve groeten
Koen Verboom, voorzitter GSF Badminton De Pinte

Viering 20 jaar GSF badminton De Pinte - zie pagina 21

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
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za. 1/3 (tot 16/3)
zo. 2/3 		
vr. 7/3 (tot 9/3)
wo. 19/3		
do. 3/4 		

Jeugdboekenweek ‘Mooi’ - pag. 22
Schoolconcert Muziekschool De Pinte - pag. 30
25ste Kinder- en jeugdboekenbeurs - pag. 30
Kinderprogramma ‘Dagmerries’ door Hatsjie - zie agenda
Kriebelmania - pag. 25

vr. 7/3 		
za. 8/3 		
zo. 9/3 		
zo. 9/3 		
vr. 14/3 e.a.		
vr. 14/3 		
za. 12/4 		

Streekbierenavond De Havik - pag. 31
‘30 years of ... fuif’ De Havik - pag. 31
Eetfestijn ‘Baraque Cultuur’ De Havik - pag. 32
‘Slotshow 30 jaar De Havik’ - pag. 32
Toneel Tramlijn Begeerte (A streetcar named desire) - pag. 20
Impulsive Sessions VII - drum&bass party in Jeugdhuis Impuls - pag. 31
Rechoque-party III: promoting young talent in Jeugdhuis Impuls - pag. 31

… en nog veel meer, hierna.
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Jeugdnieuwsbrief De Pinte

	
Ben je geïnteresseerd in nieuwtjes van De Pinte? Wil je graag weten wanneer welke fuif doorgaat? Word je graag geïnformeerd over dingen die de jeugd aanbelangt?
Dan moet je je zeker aanmelden voor de gloednieuwe nieuwsbrief!
Surf naar de jeugdsite (http://jeugd.depinte.be) en klik daar op ‘Een
nieuwsbrief voor de jeugd in De Pinte’ (of via de gemeentelijke website
www.depinte.be - ‘Publicaties’ - ‘Nieuwsbrieven’). Je dient enkel je emailadres en naam in te vullen en daarna te kiezen voor de nieuwsbrief
die je wenst te ontvangen.
Bovendien is er nu een leuk gadget voor iedereen die zich inschrijft!
De eerste editie is voorzien voor maart. Daarna willen we graag driemaandelijks een nieuw exemplaar voorzien. Dat wil zeggen in juni,
september en december.
Hopelijk word je vanaf dan overspoeld met nuttige informatie!
Jeugddienst De Pinte
tel. 09 280 98 43
jeugddienst@depinte.be

20 jaar speelpleinwerking Amigos

	
In 2007 vierde de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos zijn twintigste verjaardag. Daarom
werd op 21 december 2007 een receptie georganiseerd voor alle monitoren, oud-monitoren,
leden van de Vaste Commissie van Advies en de raadsleden.
De avond werd op gang getrokken met een eendjesspel, waarbij verschillende deelnemers het
tegen elkaar moesten opnemen. De winnaars werden vervolgens nog eens op de proef gesteld
met een heuse speelpleinquiz. De grote overwinnaar kreeg dan uiteindelijk de Amigos-kroon op
het hoofd.
De schepen van Jeugd heette iedereen van harte welkom. Daarna nam Hendrik De Prins, de
eerste hoofdmonitor van het speelplein het woord. Hij vertelde hoe het er in de beginjaren aan
toe ging. De huidige hoofdmonitor, Wouter Verpoest, kwam als laatste en vertelde over de speelpleinwerking van nu. Zo konden de aanwezigen zich een goed beeld vormen van hoe het speelplein geëvolueerd is over de jaren heen.
Iedereen heeft zich goed geamuseerd en er was een leuke speelpleinsfeer. Het was dus zeker en
vast een geslaagd verjaardagsfeest! Op naar de volgende twintig jaar!

www.depinte.be

28

Speelplein Amigos in de paasvakantie

	
Zoals elk jaar organiseert de speelpleinwerking Amigos opvang tijdens de eerste week van de
paasvakantie en gedurende vijf weken in de zomervakantie.
Aangezien veel mensen plannen maken voor deze periodes, willen we nu al de data voor 2008
meegeven. Tijdens de paasvakantie gaat de werking door van dinsdag 25 maart tot en met
vrijdag 28 maart. Opgelet: niet op maandag 24 maart, want dan is het paasmaandag!
Op voorhand inschrijven is niet nodig. Je kan dit elke morgen en middag ter plaatse doen.
Ook deze keer is de medische fiche voor uw kind opnieuw te downloaden op de website van
de gemeente (www.depinte.be). Op deze manier hoef je dit enkel te printen en ingevuld mee te
brengen naar het speelplein.
Binnenkort wordt ook een folder verspreid met verdere informatie over de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie. De data voor de vijf weken werking in de zomervakantie worden eveneens
binnenkort bekendgemaakt.

Speelstraten in De Pinte
Als inwoner van De Pinte is het mogelijk om een speelstraat in te richten. Dit
betekent dat de straat voor een bepaalde periode tijdens de vakantie wordt afgesloten voor alle verkeer (behalve voor bewoners) en dat deze volledig wordt
omgetoverd tot speelterrein voor de kinderen.
De voorwaarde is wel dat er een aantal volwassen bewoners aangesteld worden als verantwoordelijken, zodat zij alles in goede banen kunnen leiden.
Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst van de gemeente. Ook het reglement
is daar beschikbaar.
Om het extra leuk te maken voor de kinderen kan je bij de jeugddienst ook een speelkoffer huren
met allerlei spelmateriaal. Er zijn twee koffers beschikbaar: de groepsspelen en de circusspelen. Ze
kunnen afzonderlijk gehuurd worden.
Hebt u interesse in het huren van een van deze speelkoffers? Contacteer tijdig de jeugddienst
(OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 43, jeugddienst@depinte.be)!

Jeugdbeleidsplan 2008 - 2010

	
Het nieuwe jeugdbeleidsplan is geschreven en goedgekeurd.
Omdat zo’n beleidsplan geschreven is voor de jeugd van de gemeente, willen we hen ook de kans geven om het in te kijken.
Daarom voorzien we een beknopte versie met daarin alle doelstellingen en concrete acties voor de komende drie jaren. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar afhalen bij de jeugddienst, of
surfen naar http:\\jeugd.depinte.be > Beleid.
Jeugddienst De Pinte, Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, De Pinte
tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be

vzw ONSA zoekt ...

	
Vzw Onderwijs en Samenwerking zoekt geïnteresseerde kandidaten die (tegen vergoeding) in
een vast uurrooster en met een vast contract af en toe kunnen inspringen bij de naschoolse
kinderopvang van 16.00 tot 18.00 uur in de Pintse scholen.
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Ga je graag met kinderen om en zegt dit jou iets, dan kan je je gegevens bezorgen aan de culturele dienst, t.a.v. Marleen Cornelis, Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte.    
tel. 09 280 98 41, fax 09 280 98 49, e-mail: culturele.dienst@depinte.be
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De ouderraad van de Vrije basisschool De Pinte nodigt u uit op de 25ste Kinder- en jeugdboekenbeurs in het kader van de Nationale jeugdboekenweek 2008 met als thema mooi.

7, 8 en 9 maart 2008
Sportzaal Vrije Basisschool De Pinte
zaterdag 8 maart van 12 tot 18 uur
zondag 9 maart van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur
Tentoonstelling: Greet Bosschaert
Op 7 maart is er ter gelegenheid van ons jubileum een lezing met Greet Bosschaert, Brigitte
Minne en An Stessens om 20 uur.
Op 8 en 9 maart vindt u in de sportzaal van de Vrije basisschool van De Pinte zoals elk jaar honderden titels van verantwoorde kinder- en jeugdliteratuurschrijvers, geschikt volgens leeftijdsgroep en volgens thema.
Alle kinderen die de beurs bezoeken kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd die rond de
tentoonstelling van Greet Bosschaert wordt georganiseerd. Er is ook een ludieke wedstrijd voor
de volwassenen. Altijd prijs!
Zondag 9 maart om 11 uur: aperitiefoptreden van de Peperclips.
Voorleesmomenten: zaterdag
					
					

14 uur voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar
15 uur voor alle kleuters
16 uur voor alle kleuters

			
zondag		
					
		

14 uur voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
15 uur voor het 1ste en 2de leerjaar
16 uur voor alle kleuters

Een organisatie van de ouderraad van de Vrije Basisschool De
Pinte

Schoolconcert Muziekschool De Pinte

	
Op zondag 2 maart nodigt de Muziekschool De Pinte vzw u
graag uit op haar jaarlijks schoolconcert in het OCP.
Vanaf 10.30 uur kan u komen luisteren naar filmmuziek musicalmuziek, gebracht door de leerlingen van zowel de
notenleer- als de instrumentklassen.
Na het schoolconcert (vanaf 12.30 uur) nodigen de leraars
en het bestuur u uit in de gemeentelijke basisschool voor het
derde MSDP-etentje (warme beenham of een koud visassortiment met veel groentjes en frietjes). Het bestuur van onze
muziekschool zal de dag ervoor weer haar keukenschort ombinden om overheerlijke desserts te maken.
Allen op post dus op 2 maart!
Secretariaat:
Kathleen Van Effelterre - Eeuwfeestlaan 6 - 9840 De Pinte
- tel. 0474/61 14 79 - e-mail: kathleen.vaneffelterre@skynet.
be

www.depinte.be
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Activiteiten Jeugdhuis Impuls

	
Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20 uur.
Komende activiteiten op het programma in Jeugdhuis Impuls:
vrijdag 7 maart: happy hour van 22 tot 23 uur
vrijdag 14 maart: Impulsive Sessions VII - drum&bass party - gratis inkom!
vrijdag 4 april: happy hour van 22 tot 23 uur
zaterdag 12 april: Rechoque-party III: promoting young talent - gratis inkom!
• Elke eerste en derde maandag van de maand: ledenvergadering om 20 uur in het jeugdhuis.
• Wil je je verjaardag vieren in het jeugdhuis, dan kan dit gratis! Neem contact op met het
bestuur voor meer info, via bestuur@jhimpuls.be.
• Bezoek ook onze myspace op www.myspace.com/jhimpuls om op de hoogte te blijven van
de komende activiteiten en eventuele veranderingen in het programma.
Iedereen is welkom!

Activiteiten ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de scoutsgroep DE HAVIK:
- Vrijdag 7 maart 2008:
Streekbierenavond
vanaf 19 uur in het Scoutslokaal De Havik, Sportwegel 7, De Pinte
toegang gratis, dranken en hapjes aan democratische prijzen
- Zaterdag 8 maart 2008:
‘30 years of ... fuif’
muziek van de jaren 70, 80 en 90
met dj’s Herhald en Bart-Jan Depraetere (Q-music)
vanaf 21uur in het Scoutslokaal De Havik, Sportwegel 7, De Pinte
inkom: 10 euro aan de kassa, 8 euro in voorverkoop
(elke zaterdagnamiddag van februari in lokaal De Havik)
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- Zondag 9 maart 2008:
‘Baraque Cultuur’
een eetfestijn met internationale gerechten
vanaf 12 uur in het Scoutslokaal De Havik, Sportwegel 7, De Pinte
volwassenen: 15 euro, kinderen (jonger dan 12 jaar): 10 euro
(op voorhand te bestellen elke zaterdagnamiddag van februari in lokaal De Havik)
‘Slotshow 30 jaar De Havik’
aansluitend om 16 uur in het Scoutslokaal De Havik, Sportwegel 7, De Pinte
gratis
Eenheidscomité De Havik
www.dehavik.be
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

Senioren
Behoefteonderzoek senioren

	
In het kader van de verdere ontwikkeling van het lokaal sociaal beleidsplan, meer bepaald in het
domein ‘Ouderen en ouderenzorg’ start binnenkort in onze gemeente een onderzoek dat peilt
naar de behoeften van onze senioren op diverse gebieden, zoals daar zijn: wonen, veiligheid,
gezondheid en gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, dienstverlening, enzovoort.
Dit wetenschappelijk onderbouwd onderzoek werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit van
Brussel onder de leiding van professor Dr. Dominique Verté (vakgroep sociale en culturele agogiek) en wordt ondersteund door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
Het is de bedoeling ongeveer 400 senioren (+ 60 jaar), gekozen via een wetenschappelijk verantwoorde steekproef, te bevragen via lijst van ongeveer 80 vragen.
Het behoefteonderzoek wordt begeleid door een door het provinciebestuur aangeduide onderzoekbegeleider; voor onze gemeente is dit Antoon Sleeuwaert, voorzitter lokale seniorenraad
Gent Noord-West, die een 30-tal plaatselijke senioren zal opleiden in het afnemen van de enquêtes
Belangrijk hierbij is dat de enquêtes worden afgenomen door senioren, omdat zij uiteraard het
best de gevoeligheden kunnen inschatten. De Seniorenraad van De Pinte heeft al zijn volledige medewerking aan dit project gegeven. Geïnteresseerde senioren die wensen mee te
werken als enquêteur zijn erg welkom en kunnen daartoe contact opnemen met het
Hilde Boelaert, tel. 09 280 72 93, hilde.boelaert@ocmwdepinte.be.
De afname van de enquêtes, die anoniem zijn, wordt gepland in de loop van de maanden maart
en april. De administratieve verwerking zal gebeuren door personeelsleden van gemeente/OCMW
gedurende de maanden mei en juni. Resultaten worden verwacht in september/oktober.
Wij hopen op de volledige medewerking van onze seniorenbevolking, zodat de passende besluiten getrokken kunnen worden voor ons toekomstig beleid.

Welzijn
Wachtdiensten
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1 en 2 maart: Dr. P. Moisse
8 maart: Dr. G. Van De Casteele

9 maart: Dr. I. Lampens
15 en 16 maart: Dr. A. Brochez
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De wachtlijst voor de rest van de maand maart en voor april is nog niet beschikbaar. Van zodra
bekend vindt u deze op www.depinte.be > Leven & Wonen > Welzijn > Wachtlijsten.
Dokter van wacht
Tandarts van wacht
Apotheker van wacht

centraal oproepnummer
09 280 08 80
09 272 85 66
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

website
www.huisarts.be
www.tandarts.be
www.apotheek.be

Thuisverpleging
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen
op 7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

FairTradeGemeente

	
FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde
gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart
toedragen én er ook effectief werk van maken. Al 44 gemeenten in Vlaanderen behaalden deze titel.
De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen
en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die
verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente. Jij dus ook!
Om FairTradeGemeente te worden moeten zes criteria vervuld worden.
Criterium 1, het ondertekenen van de resolutie en criterium vijf, de oprichting van de trekkersgroep werden al behaald!
De nog te behalen voorwaarden zijn:
- lokale handelaars en horecazaken verkopen fairtradeproducten
- bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten
- voldoende media-aandacht
- lancering van een nieuw initiatief dat duurzaam consumeren en produceren aanmoedigt
Inwoners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de werkgroep kunnen hun naam doorgeven aan Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98.

Wandelaars van De Pinte, verenig u!

	
Voor het eerst in België: de grootste teamuitdaging ter wereld!
Wandel 100 km en help armoede de wereld uit.
Oxfam Trailwalker is een uniek project in zijn genre,
met als doelstelling het vechten tegen armoede en
onrecht in de wereld. Teams van vier personen moeten samen 100 km wandelen binnen 30 uur. Hierbij
worden ze gesponsord door vrienden, familieleden of
via het bedrijf waar ze werken. De teams verzamelen
zo financiële middelen voor projecten van Oxfam-Solidariteit in het Zuiden.
België is het zesde land waar Oxfam Trailwalker van
start gaat. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 augustus 2008 in de Hoge Venen. De
start en aankomst zijn voorzien in Eupen.
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Ben jij een stevige wandelaar en zie je het wel zitten om samen met je vrienden, collega’s, buren,
... deze uitdaging aan te gaan? Laat het ons weten en we geven jullie de nodige steun. Concreet
zijn we op zoek naar groepjes van vier personen die zich willen engageren om 100 km te wan33

delen en hiervoor samen te werken met de trekkersgroep van de campagne ‘Deze gemeente is
verkocht’.
Op zaterdag 10 mei organiseert de trekkersgroep een wervings- en sponsoractiviteit. De hoofdbedoeling is het zoeken naar sponsors en het warm maken van de bevolking voor de ondersteuning
van de verschillende teams.
Sportievelingen en andere enthousiastelingen kunnen hun naam doorgeven bij Mariska Samyn,
mariska.samyn@depinte.be of tel. 09 280 80 98. Meer info? Zie www.oxfamtrailwalker.be.

Kaos zoekt boeiende mensen

	
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van Kaos.
Graag vertellen wij u meer op volgende informatieavonden:
donderdag 20 maart 2008 om 20 uur
in ons kantoor in Aalst, Kerkhoflaan 58
donderdag 24 april 2008 om 20 uur
in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing, Markt 20, 9890 Gavere
Voor meer informatie kunt u ons bellen, tel. 053 77 30 30 (elke werkdag van 9 tot 17 uur).



Broederlijk Delen, omdat het zuiden plannen heeft
Solidariteitsbrunch ten voordele van Broederlijk Delen
Zondag 16 maart 2008
tussen 9.30 en 13 uur
in de refter van de Vrije Basisschool De Pinte
Volwassenen: 7 euro, kinderen: 4 euro, gezinskaart: 20 euro
Graag vooraf inschrijven bij medewerkers van de werkgroep
Broederlijk Delen of op het parochiesecretariaat

850 miljoen mensen in de wereld hebben honger. 600 miljoen
van hen zijn boeren. Overleven in landelijke gebieden is geen
sinecure. Toch laat men de moed niet zakken. Met hun beperkte
middelen ontwikkelen de boeren duurzame landbouwmethodes
en gaan zo de strijd aan tegen honger en armoede. Broederlijk
Delen wil hen daarin ondersteunen. Partnerschap is immers de kern van de werking van Broederlijk Delen. Men gaat niet zelf projecten opzetten, maar effectieve ondersteuning bieden aan de
mensen in het Zuiden.
Broederlijk Delen leidt ook mee de coalitie ‘2015 De Tijd Loopt’. Samen met milieu-, natuur,
landbouw-, consumenten- en noord-zuidorganisaties voert Broederlijk Delen campagne voor een
leefbare en milieuvriendelijke landbouw in Noord en Zuid. Want tegen 2015 moet de honger de
wereld uit.
Via de organisatie van een solidariteitsbrunch willen de werkgroepen Broederlijk Delen voor De
Pinte en Zevergem de campagne verbreden en mensen even laten proeven van het-mag-iets-minder-zijn. U bent dan ook van harte uitgenodigd op de solidariteitsbrunch op 16 maart 2008.
Voor verdere info kunt u terecht bij An Defloor (tel. 09 282 80 27) of Ann Vandenbussche (tel.
09 282 28 11) van de werkgroep De Pinte en Godelieve Van de Walle (tel. 09 385 47 14) van de
werkgroep Zevergem. Of via de website www.broederlijkdelen.be.
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OCMW
Oproep vrijwilligers-chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale biedt hulp aan mensen die problemen hebben om zich te verplaatsen en het openbaar vervoer niet meer kunnen gebruiken omwille van ziekte, ouderdom of een
handicap.
Het vervoer gebeurt door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen en uren beschikbaar kunnen zijn. Zowel de gebruiker als de chauffeur is verzekerd voor schade aan derden (verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid). Er is eveneens een omniumverzekering voor de chauffeurs (eigen
lichamelijke en materiële schade).
De chauffeur ontvangt een vergoeding van 0,25 euro per km, te rekenen vanaf het vertrek aan
zijn woonplaats.
Wie over een wagen beschikt en tijd kan vrijmaken om mee deze dienst te ondersteunen, kan
contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW. Telefonisch op het nummer 09 280 72 90
of via e-mail: hilde.vanwambeke@ocmwdepinte.be of hendrika.stock@comwdepinte.be. U kunt
ook elke voormiddag terecht in Kasteellaan 41, De Pinte.

Ook gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen voortaan
een verwarmingstoelage genieten
Als uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan 23 281,93 euro én:
u gebruikt huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas om uw woning te verwarmen
en de brandstofprijs bedraagt meer dan 0,59 euro per liter,
dan kunt u sinds 1 februari 2008 een aanvraag doen voor een verwarmingstoelage voor leveringen vanaf 1 januari 2008.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen na de levering gebeuren.
U brengt volgende documenten mee:
- uw identiteitskaart
- uw brandstoffactuur
- het meest recente aanslagbiljet
U hebt recht op een tussenkomst voor maximum 1 500 liter brandstof.
De tussenkomst is afhankelijk van de prijs per liter.
De vroegere categorieën gerechtigden zijn ongewijzigd.
• Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
• Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen, het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is
lager of gelijk aan 13 782,42 euro verhoogd met 2 551,49 euro per persoon ten laste
• Categorie 3: de personen met schuldenoverlast, u geniet: een collectieve schuldenregeling of
een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kunt betalen

U kunt terecht bij de sociale dienst van het OCMW De Pinte, Kasteellaan 41 (derde verdieping in
kasteel), 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be.
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Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur.
De laatste dinsdag van de maand tussen 17 en 19 uur.
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16de Tweedehandsbeurs
De dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte organiseert op zaterdag 19 april van 13.30
tot 16.30 uur haar 16de Tweedehandsbeurs.
Waar? In de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
Wat? - speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes e.a.
- kinderkledij in goede staat (tot 12 jaar)
Voor verdere info:
OCMW De Pinte, Dienst Opvanggezinnen, Kasteellaan 41, De Pinte,
tel. 09 282 23 03

Politie
Zaterdag 29 maart: gratis fietsgraveeractie
Politiezone Schelde-Leie organiseert, samen met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid,
een gratis fietsgraveeractie op zaterdag 29 maart 2008. U kunt hiervoor terecht in de garage aan
de achterzijde van het gemeentehuis (Koning Albertlaan 1) van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur.
In het kader van je fiets wordt gratis je persoonlijk rijksregisternummer gegraveerd. Je vindt dit
nummer terug op je identiteits- en SIS-kaart.
Uw fiets laten graveren, niets dan voordelen
De gravering kan niet worden verwijderd en maakt de fiets veel minder aantrekkelijk voor dieven.
Als de fiets toch gestolen wordt en teruggevonden, kan de fiets gemakkelijk worden terugbezorgd via het rijksregisternummer, ongeacht waar men woont.
Wie zijn fiets wil laten graveren, wordt verzocht zijn identiteits- of SIS-kaart mee te brengen.

Inbrekers opgepakt!
De Lokale Recherche van de politiezone Schelde-Leie versterkt met de Federale Gerechtelijke
Politie Gent hebben acht verdachten opgepakt die in aanmerking komen voor minstens een 70tal inbraken, alsook voor het stelen van meerdere auto’s in het hele land.
De nacht van 24 op 25 oktober 2007 werd in Nazareth een inbrakenreeks gepleegd. De Lokale
Recherche van de politiezone Schelde-Leie startte een onderzoek naar deze feiten. In samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie Gent konden de speurders zicht krijgen op een dadergroep die vanuit Brussel op inbrekerspad vertrok in het hele land. Ze braken in in woningen, maar
ook bij zelfstandigen en hotels en gebruikten hiervoor vaak zwaar inbrekersmateriaal. Ook dure
wagens werden regelmatig gestolen.
Op maandag 21 januari konden de twee recherchediensten (Lokale Recherche Schelde-Leie en
Federale Recherche Gent) met de hulp van Federale Politie Brussel en een speciaal interventieteam
van de federale politie de verdachten oppakken. De verdachten werden op 22 januari 2008 voorgeleid bij de onderzoeksrechter die alle verdachten heeft aangehouden.
Tevens werden er meerdere huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten in het Brusselse. Hierbij
werd buit teruggevonden van meerdere inbraken zoals plasmatv’s, juwelen, kledij, waardepapieren voor miljoenen euro’s, geld, … Intussen werden ook gestolen wagens teruggevonden.
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Verslaggeving raden
Stein Moyersons nieuwe gemeenteontvanger / financieel
beheerder
Tijdens de gemeenteraad op 28 januari 2008 werd Stein Moyersons benoemd als nieuwe gemeenteontvanger / financieel beheerder. Eerder werd deze vacature open verklaard na de pensioenaanvraag van huidig ontvanger / financieel beheerder Jean-Pierre Dhondt. In 2007 werd hij
gehuldigd naar aanleiding van zijn 35 jaar dienst.
Stein Moyersons zal in het voorjaar de functie aanvatten als ontvanger / financieel beheerder met
voltijdse prestaties met een proeftijd van een jaar.

Samenvatting van de gemeenteraad van 15 oktober 2007
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• Eindafrekening aanleg fiets- en voetpaden in de Vredestraat.
• Principeakkoord voor de aanleg van fietspaden in de Bommelstraat, meer bepaald voor het
gedeelte Pintestraat tot aan de spoorweg Gent-Oudenaarde. Het schepencollege zorgt voor de
opmaak van een ontwerpplan.
• Principeakkoord voor de aanleg van een enkel fietspad aan beide zijden van de Veldstraat, tussen de Grote Steenweg en de bocht aan de autosnelweg E17. Het schepencollege stelt een
ontwerper aan.
• De raad verleent goedkeuring aan het verder vernieuwen van de zijbermen op buurtweg nummer vijf ‘Mieregoed’ met betonnen grasdallen over de hele lengte.
• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerpdossier voor het uitvoeren van de omgevings-, riolerings- en wegeniswerken in het kasteelpark Viteux, opgemaakt door Abscis ontwerpgroep.
• Definitieve vastlegging van het algemene rooilijnplan voor Nazarethstraat en Leeuwerikstraat.
• Goedkeuring verkoop van grond in Pintestraat aan particulier.
• Goedkeuring aankoop tweedehands gesloten bestelwagen voor de technische dienst.
• Goedkeuring wijziging subsidiereglement voor het installeren van zonneboilers en/of een fotovoltaïsch systeem als alternatieve energiebron. Het subsidiebedrag voor het installeren van een
fotovoltaïsch systeem wordt opgetrokken naar 10 % van de kostprijs met een maximum van
1 000 euro. Het subsidiebedrag voor de installatie van een zonneboiler wordt behouden. De
wijziging is van kracht sinds 1 november 2007.
• Aanpassing gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur. Elke erkende vereniging die lid is
van de GROS van De Pinte, of elke andere erkende vereniging uit De Pinte, kan gratis gebruik
maken van de gemeentelijke infrastructuur. Dit geldt voor de organisatie van een eigen activiteit
die kadert binnen de doelstellingen van de GROS. Op voorwaarde dat de opbrengsten van deze
activiteit integraal naar een project betreffende ontwikkelingssamenwerking gaan. Het gratis ter
beschikking stellen van de lokalen ontslaat de verenigingen echter niet van de verplichting om
een waarborg te betalen bij reservatie. De waarborg wordt niet terugbetaald indien de geplande
activiteit om een niet-verschoonbare reden wordt geannuleerd.
• Goedkeuring lastenboek Relighting oud gedeelte gemeentehuis. Er wordt overgegaan tot het
uitvoeren van de werken, namelijk de vervanging van de verlichting in het oude gedeelte van
het gemeentehuis.
• Kasteelpark Viteux - projectdossier ‘De Woongaard’ - recht van opstal. De gemeenteraad gaat
akkoord met het ontwerp van de opstalakte met bijhorend proces-verbaal van opmeting en
tabel met grondwaarde van de verschillende kavels. Akkoord verkoop delen percelen. Op deze
manier wordt dit deel van het openbare domein overgeheveld naar het private domein. De
gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de opstalakte te ondertekenen en alle verdere stappen te zetten voor het sluiten en ondertekenen van deze akte.
• De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang wordt erkend. Goedkeuring statuten, huishoudelijk
reglement en samenstelling.
• Gunstig advies wijziging begroting 2007 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
• Goedkeuring van de nieuwe hulpverleningsovereenkomst van de brandweer van de zone
Centrum.
• Kennisname stand van zaken invoering intern controlesysteem.
• Open verklaren vacature gemeenteontvanger / financieel beheerder.
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• Goedkeuring statutenwijzigingen TMVW (watermaatschappij) en IMEWO.
• Goedkeuring verlenging van het licht gewijzigde retributiereglement (voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein) van IMEWO. Het reglement is geldig van 1
januari 2008 tot 31 december 2010.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Motie ter verhindering van de verplichte openbare verkoop van het Doornhammeke. De gemeenteraad van De Pinte verzoekt de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening bij hoogdringende spoed de openbare verkoping van het ’t Doornhammeke, met eerste zitting op 17
oktober 2007, op te schorten. De gemeenteraad roept op tot een constructief overleg tussen
alle betrokken partijen en ter zake bevoegde instanties, met oog voor de sociaal-menselijke
aspecten en met respect voor de toepasselijke wetgeving, teneinde het ’t Doornhammeke te
vrijwaren als toeristisch en ecologisch trefpunt.
• Bespreking werken (privé-eigenaar) aan De Ham (Scheldemeander langs de Blijpoelstraat) in
Zevergem.

Samenvatting van de gemeenteraad van 26 november 2007
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• Bekrachtiging beslissing schepencollege betreffende de retributieverordening op de afgifte van
stedenbouwkundige uittreksels. De retributie voor de periode van 1 november 2007 tot en met
31 december 2007 wordt als volgt vastgesteld:
- 35 euro voor een uittreksel uit het plannenregister
- 35 euro voor een uittreksel uit het vergunningenregister
- 70 euro voor een stedenbouwkundig uittreksel
- 35 euro voor het mini-inlichtingenformulier
• Het subsidiereglement natuurverven wordt goedgekeurd en gaat in vanaf 1 januari 2008.
• Goedkeuring voorgestelde aanpassingen gemeentelijk containerpark. U leest meer hierover op
pagina x.
• Goedkeuring aanpassing gemeentelijk reglement voor de betoelaging van de aanleg en het
onderhoud van kleine landschapselementen. Knotbomen langs grachten gelegen in het woongebied kunnen voortaan ook gesubsidieerd worden.
• Het krediet ontwikkelingssamenwerking wordt als volgt verdeeld: 1 700 euro voor 11.11.11 en
telkens 300 euro voor Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit, Vrienden van de
Kwango, Nona vzw
en Damiaanactie.
• Akkoord gemeenteraad met betrekking tot de basisakte voor de verkoop van 28 percelen in het
kasteelpark Viteux - project ‘De Woongaard’.
• Goedkeuring gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2008 - 2013.
• Goedkeuring subsidiëring jeugd-, sport- en culltuurverenigingen van De Pinte voor de werking
van 2006.
• Goedkeuring bestek voor de aankoop van exploitatiemateriaal cultuur voor het gemeenschapscentrum OCP.
• Aanpassing gemeentelijk reglement kermissen.
• Goedkeuring gemeentelijke begrotingswijzigingen 3 en 4 van 2007.
• De raad verleent goedkeuring aan het voorstel voor het uitbreiden van de openbare verlichting
op het kerkhof van de deelgemeente Zevergem met twee lichtmasten.
• Goedkeuring nieuwe politieverordening betreffende brandpreventie met betrekking tot publiek
toegankelijke inrichtingen. U vindt dit reglement op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek.
• Wijziging vergoeding voor de prestaties geleverd door provinciale sanctieambtenaren betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dossiers die leiden tot een beslissing te
gronde: 55 euro per dossier; dossiers die niet leiden tot een beslissing te gronde: 25 euro per
dossier.
• Vaststelling deontologische code voor gemeentepersoneel.
• Goedkeuring personeelsbehoefteplan en de daaruit voortvloeiende personeelsformatie (gemeentepersoneel).
• Goedkeuring invoering van nieuwe functies (gemeentepersoneel) als gevolg van het nieuwe
organogram. Invulling van de functiebeschrijvingen en bepaling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de volgende functies:
- bibliothecaris (B4-B5)
- assistent dienstleider bibliotheek (B1-B3)
- stafmedewerker(B1-B3)
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- diensthoofd grondzaken (A1a-A3a)
- diensthoofd vrije tijd (A1a-A3a)
- verantwoordelijke financiële dienst ((B1-B3/C4-C5)
- coördinator buitenschoolse kinderopvang (BKO) (C1-C3)
- stedenbouwkundige/diensthoofd ROMD (A1a –A3a)
• Vaststelling proeftijd van een jaar voor de decretale functies (gemeentepersoneel).
• Vastleggen tiende feestdag van 2008 voor gemeentepersoneel op 2 mei 2008.
• Toekenning verhoging maaltijdcheques tot 6 euro voor gemeentepersoneel vanaf 1 januari
2008.
• Kennisname Jaarverslag Gemeente De Pinte 2006.
• Wijziging dienstreglement plaatselijke openbare bibliotheek. Voortaan kan de uitleentermijn
van materialen twee maal verlengd worden.
• De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van drie stripbakken voor de plaatselijke openbare bibliotheek, één voor in de jeugdafdeling en twee voor de volwassenenafdeling.

Samenvatting van de gemeenteraad van 17 december 2007
• Goedkeuring ontwerp zoneringsplan van de gemeente De Pinte, mits het randstedelijk woongebied Bommelhoek opgenomen wordt als toekomstige woningencluster (collectief te optimaliseren buitengebied).
• Goedkeuring gemeentelijk JeugdBeleidsPlan 2008 - 2010. Zie ook pagina 29.
• Goedkeuring gemeentelijk Sportbeleidsplan 2008 - 2013.
• Goedkeuring gemeentelijk Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013.
• Goedkeuring gemeentelijke Visietekst communicatie. Zie ook pagina 6.
• Vaststelling vergoeding leden examencommissies.
• Goedkeuring convenant vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap
2007 - 2008 voor de gemeentelijke basisschool.
• Vastleggen data gemeenteraden eerste helft 2008: 28 januari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni en
30 juni.

Samenvatting van de gemeenteraad van 19 december 2007
• De gemeenteraad neemt de voor hen bestemde deontologische code aan.
• Goedkeuring strategische nota meerjarenplan 2008-2013 / budget 2008 van de Kerkfabriek
Sint-Nicolaas van Tolentijn en de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
• Goedkeuring budgetwijziging 2007 en budget dienstjaar 2008 van het OCMW.
• Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2008 van Politiezone Schelde-Leie.
• Goedkeuring: aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, opcentiemen op de
onroerende voorheffing, belasting op het afleveren van administratieve stukken, algemene belasting voor gezinnen, belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, belastingen
tweede verblijven, plaatsrechten foorinstellingen opgesteld op openbaar domein, belasting op
plaatsen van kramen op het openbaar domein of op privé-domein langs het openbaar domein,
vordering dossierkosten, belasting op taxi’s.
• Goedkeuring gemeentebelastingverordening op de aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen.
• Goedkeuring gemeentelijke belasting op het weghalen van afvalstoffen en het niet-reglementair gebruik van de gemeentelijke glascontainers en publieke vuilnisbakken.
• Goedkeuring gemeentelijk meerjarig financieel beleidsplan en budget 2008.
• Goedkeuring herhalingsopdracht voor het aangaan van een lening ter financiering van investeringen voorzien in de begroting van 2007.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen
zelf vindt u op www.depinte.be - ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’ (categorie ‘Verslagen adviesraden’).

www.depinte.be

Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer (2007-12-12):
• Advies met betrekking tot het woonproject Van Speybroeck - Langevelddreef, onder meer met
betrekking tot de inplanting van een rotonde.
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• Advies met betrekking tot de verkaveling Moerkensheide. De raad gaat akkoord met de voorgestelde wegenis.
MINA-raad (2007-10-18):
• Overlopen thema’s samenwerkingsovereenkomst en mobilometer in het kader van de milieutoetsing van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
• Advies met betrekking tot het ontwerp uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen.
Lokaal Overleg Kinderopvang (2007-10-02 en 2007-10-09):
• Erkenning en oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als officiële gemeentelijke
adviesraad. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement, verkiezing voorzitter en secretaris en samenstelling ledenlijst.
Gecoro (2007-09-27):
• Aanstelling ontwerper(s) voor RUP’s:
In het schepencollege van 17 september 2007 werd het studiebureau Adoplan uit Nazareth
aangesteld als ontwerper voor de opmaak van drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voor
onze gemeente. Na overleg wordt gesteld dat het RUP ‘functionele cluster’ onmiddellijk, sinds
1 oktober 2007, start. Tegen eind januari worden de eerste voorstellen van voorontwerp afgeleverd. Vanaf januari 2008 worden de twee overige RUP’s aangevat. Aan het studiebureau wordt
eveneens gevraagd om het RUP ‘zonevreemde woningen en constructies’ vroeger op te starten,
gezien de problematiek rond het Doornhammeke.
De Gecoro heeft als taak om deze RUP’s te begeleiden en te sturen.
Gemeentelijke Jeugdraad De Pinte - Zevergem (2007-09-20):
• Evaluatie Speelstraat 2007
• Bespreking stand van zaken Jeugdbeleidsplan, nieuwsbrief, …

Meldingen
Contactformulier
U vindt het Contactformulier op http://contact.depinte.be (elektronische verzending mogelijk),
of noteer uw vraag, probleem of opmerking, het adres - (indien uw vraag een bepaalde plaats
betreft), samen met uw contactgegevens en bezorg dit aan:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be of via het
gratis nummer 0800 6 35 35.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
Het college van burgemeester en schepenen:
Burgemeester: M. Van Peteghem
Schepenen: H. Overdenborger, L. Dekimpe, M. Van Neste,
F. Naessens, L. Van Lancker, G. Blomme
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Gemeentesecretaris: V. Goethals
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