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Dit is de eerste Infokrant in de nieuwe huisstijl. Links bovenaan ziet u het nieuwe
gemeentelogo. De structuur van de Infokrant is onveranderd, maar wel voortaan in kleur!

Agenda
• 27 en 28/2: Carnavalsweekend met dropping en meespeeltheater | zie pag. 24
• 9/3: EHBO-cursus voor jeugdleiders | zie p. 16
•

22/3: Opendeurdag OCMW De Pinte ’Een kijkje nemen’ | zie pag. 33

•

26/3: Infovergadering rioleringsbeleid:
Waar moet u als inwoner zelf voor instaan | zie p. 6

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

• 28/3: Duister Erfgoed | zie p. 15
• 24/4 - 10/5: Week van de Amateurkunsten

Sluitingsdagen
gemeentehuis, bibliotheek, OCP, PWA
zondag 12 april: Pasen (sluiting zalen OCP)
maandag 13 april: paasmaandag
containerpark
vrijdag, zondag en wettelijke feestdagen

| zie p. 16

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

Infokrant
maart-april 2009

agenda

2009

maart-april

vr. 27/2

om 19 uur - OCP - E 3 (inschrijving vereist)
Dropping - zie pag. 24
Jeugddienst De Pinte:
09 280 98 43

za. 28/2

om 14.30 uur - OCP - E 2,5
Meespeeltheater - zie pag. 24
Jeugddienst De Pinte:
09 280 98 43

za. 28/2

vanaf 19 uur - Parochiezaal E 16 / E 8 (6 - 12 j.) / gratis (< 6 j.)
Mosselfeest (of: halve kip, koude schotel, vegetarisch)
Harmonieorkest DP
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

vr. 6/3

om 19 uur - Kerkplein De Pinte
- E 6 (eigen vervoer)
Dropping (pro-route en beginnersparcours)
Scouts en Gidsen DP-Z
stamdropping2009@skynet.be

wo. 11/3 om 19.45 uur - Bondslokaal E 20 / E 25
Start cursus Spaans
Gezinsbond DP
Greet Vanderbiesen:
09 282 85 77

za. 7/3

om 9.30 uur - lokalen Nieuwstraat 78b - Alle hulp welkom
Werkdag: schilderen, ...
Scouts en Gidsen DP-Z
Reinout Van Dorpe: 0476 29 75
84

vr. 13/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 13/3

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

om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Ongelikt’
T2000 - zie pag. 18
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46

vr. 13/3

om 19.30 uur - GBS - E 15
Eet- en Dansfestijn
Ouderraad Gemeentelijke Basisschool
Wim Goeteyn: 09 281 16 99

vanaf 20 uur - Scoutslokaal,
Sportwegel 7 - gratis ingang
Streekbierenavond
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vr. 13/3

om 20 uur - De Veldblomme - E
4 (de opbrengst gaat naar ontwikkelingssamenwerking)
Ontdekking Guinée: het persoonlijk verhaal v/e inleefreis
- zie pag. 30
KVLV, Trias en GROS
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 13/3

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Adegem (reserven)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 14/3

vanaf 9 uur - OCP - deelname:
E 4 per discipline / gratis inkom
Internationaal jeugdtornooi
badminton - zie pag. 23
BC Polderbos
www.bcpolderbos.be

za. 14/3

van 12 tot 18 uur - sportzaal VBS
- gratis
Boekenfeest! - zie pag. 28
Vrije Basisschool DP:
09 282 80 40

za. 14/3

vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 1 Kampioenschap
2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 14/3

van 13.30 tot 16.30 uur gemeentelijke basisschool
Tweedehandsbeurs kinderspullen - zie pag. 27
OCMW De Pinte: 09 282 23 03

za. 7/3

Maart
zo. 1/3

ma. 2/3

di. 3/3

2

do. 5/3

vr. 6/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike
om 20 uur - De Veldblomme E 8 (inschrijving vereist) / gratis
(deelnemers reis)
De kathedraal v Chartres, v
cultusplaats tot mysterieplaats
door Mark Depreeuw
La Verna
Kristin Vanschoubroek:
09 282 21 81
om 20 uur - Brasserie ’t Klooster
-E2
Lezing ‘De historische Jesus’
door Marc Peersman v/h
Centrum Christelijk Vormingswerk Bisdom Gent
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles toveren met gerechten - Paasmenu
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
om 14 uur - Koetshuis Viteux E 5 (inschrijving vereist)
Voordracht over de actuele
politieke situatie met Tony Van
Parijs en koffietafel
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

za. 7/3

zo. 8/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike

zo. 8/3

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - FC Merelbeke
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

ma. 9/3

om 20 uur - OCP - gratis (inschrijving vereist)
EHBO-cursus - zie pag. 16
Jeugddienst De Pinte:
09 280 98 43

di. 10/3

om 12 uur - Bondslokaal - E 20
55+: kookdag
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 10/3

di. 10/3

om 19.30 uur - Spiegelzaal OCP
- E 10 (leden) / E 13
Zelfverdediging door Xavier
Devriendt
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
om 20 uur - zaal Begonia /
Pintestraat 31 - E 2
Vrouwenpraatcafé: de Kleur
van Vrijheid door Erica Baeck
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

za. 14/3

za. 14/3

za. 14/3

za. 14/3

za. 14/3

om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Koken met kinderen tussen 6
en 12 jaar
Gezinsbond DP
Hilde Milh: 09 282 85 78
vanaf 18 uur - Scoutslokaal,
Sportwegel 7 - E 14 / E 10 (kinderen < 12 j.)
Rock 4 Ribs (ribbetjes à volonté)
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57
om 18.30 of 20 uur - lokalen
Nieuwstraat 78b - E 9 / E 7 (kinderen)
Spaghetti-avond Jin + bar
(reservatie vereist)
Scouts en Gidsen DP-Z
jin@scoutsengidsendepinte.be
om 9.30 uur - Blijpoel, Zevergem
Planten v houtkant in de
Spanjaardmeersen
Natuurpunt Boven-Schelde
Willem Audoor: 09 385 45 37

vr. 20/3

van 9 tot 12 uur - dorp Zevergem
en van 13 tot 16 uur Kastanjestraat
Inzameling KGA - zie pag. 10

vr. 20/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 20/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Ongelikt’
T2000 - zie pag. 18
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46

vr. 20/3

om 20 uur - Bondslokaal - E 2 /
E3
Etiquette anno 2009
Gezinsbond DP
Dominique Verriest: 09 282 78 00

za. 21/3

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA - zie pag. 10

za. 21/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Ongelikt’
T2000 - zie pag. 18
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46

om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Ongelikt’
T2000 - zie pag. 18
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46
zo. 22/3

zo. 15/3

zo. 15/3

zo. 15/3

van 10 tot 13 en 14 tot 18 uur
- sportzaal VBS - gratis
Boekenfeest! - zie pag. 28
Vrije Basisschool DP:
09 282 80 40
om 11.30 of 13.15 uur - Vrije
Basisschool Zevergem
Mosselfeest 2009 + cafetaria
Ouderraad VBZ
www.vbszevergem.be
om 14 uur - ingang kant Parking
1 - gratis
Overleven in het Bos. Gegidste
wandeling in Puyenbroeck
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

ma. 16/3 om 20 uur - De Veldblomme E 8 (inschrijving vereist)
Te voet naar Jeruzalem door
Sebastien de Fooz (relaas v/r e
moderne pelgrimstocht)
La Verna
Kristin Vanschoubroek:
09 282 21 81
di. 17/3

om 14.30 uur - zaal Begonia,
Pintestraat 29 - E 2,5
Dansnamiddag met muziekant/zanger Jean Van De
Voorde
Seniorenraad DP-Z
Albert Huys: 09 282 45 86

zo. 22/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike
van 10 tot 17 uur - domein
Scheldevelde
Opendeurdag - zie pag. 33
OCMW DP: 09 282 32 54

zo. 22/3

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

di. 24/3

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: Aangepaste woningen
voor senioren
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 24/3

om 19.30 uur - Spiegelzaal OCP
- E 10 (leden) / E 13
Zelfverdediging door Xavier
Devriendt
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

di. 24/3

om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - E 3 (leden) / E 5 / gratis
7de Nacht v/d Geschiedenis
‘Van onder het stof. Geweven
pracht. Vier eeuwen wandtapijten’
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

wo. 25/3 om 20 uur - cultuurzaal OCP
Infoavond rioleringsbeleid - zie
pag. 6
Gemeente De Pinte:
09 280 80 80
do. 26/3

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: schikking voor
de paastafel
KVLV Zevergem
Info : Dejager Mia 09/220.84.51

vr. 27/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 27/3

om 19 uur - Bondslokaal
Start kookcursus voor mannen
Gezinsbond DP
Piet Dhaenens: 0473 22 21 95

vr. 27/3

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Drongen (reserven)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 28/3

vanaf 18 uur - OCP - E 5 (voordracht) / E 18 / E 9 (< 12 j.)
Solidariteitsfeest - zie pag. 31
Vrienden v/d Kwango
Tine Van Petegem - Vandewalle:
0474 20 54 50

za. 28/3

om 19.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Duister Erfgoed - zie pag. 15
Gemeente De Pinte i.s.m. Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94

zo. 29/3

om 7 uur - Zoete Zonde, Bosstraat 1 / Merelbeke - gratis
Spechtentocht (laarzen)
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m
Natuurpunt Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 29/3

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Kruisjesmis vormelingen 2009
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike

zo. 29/3

om 10 uur - stadhuis Oudenaarde
Bezoek wandtapijten (stadhuis
Oudenaarde en
Lalaingmuseum)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

3

April
vr. 3/4

vr. 3/4

za. 4/4

za. 4/4

zo. 5/4

zo. 5/4

4

zo. 5/4

ma. 6/4

wo. 8/4

vr. 10/4

(t.e.m. 5/4) info op aanvraag E 100 (leden) / E 110
Oostvaardersplassen en
Sallandse heuvelrug
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m
Natuurpunt Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
(tot 4/5) om 20 uur - CC Wachtebeke - gratis
Opening groepstentoonstelling - zie pag. 18
Kunstkring Centaura:
09 282 68 67
van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur achterzijde gemeentehuis - gratis
Fietsgraveeractie - zie pag. 34
Politiezone Schelde-Leie:
09 280 80 40
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’ vr/h publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42

za. 11/4

vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 2 Kampioenschap
2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 11/4

om 20 uur - OCP - E 9
Celtic Fever - zie pag. 19
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09

zo. 12/4

di. 14/4

vr. 17/4

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Ursel (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia, Pintestr. 29-33
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
(tot 11/4) Chartres - www.
maison-st-Yves.com - E 320
Pelgrimsreis naar Chartres
La Verna
Kristin Vanschoubroek:
09 282 21 81
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia, Pintestr. 29-33
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 17/4

om 20 uur CC De Zwaan / Nazareth - gratis (leden) / E 2 / E 4
met kaasbordje
Degustatie biowijnen
Velt Scheldevallei
Guido Deprez: 09 385 60 03

vr. 17/4

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Zelzate (reserven)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 18/4

van 10 tot 22 uur - sporthal GBS
- gratis
Turnmarathon - zie pag. 20
TK Olympia
www.tkodepinte.be

za. 18/4

de hele dag - De Pinte
Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike
om 9.45 uur - Sint-Baafsplein /
Gent - E 21 (leden) / E 23 o.a.
met middagmaal
Stadswandeling ‘In de sporen
v Het Lam Gods’ met stadsgids
(inschrijven vóór 30/3)
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike

zo. 19/4

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike

ma. 20/4 om 14 en 19.30 uur - ’t Gildenhuis - E 25 (leden) / E 28
Hobbyles: beschilderen van
Venitiaans masker o.l.v.
Kristien Cnudde
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

di. 21/4

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3 (leden) / E 6
Energieparcours (je dorp ontdekken via een sportieve toer
door Zevergem)
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 24/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 24/4

om 19.30 uur - OC Ruspoel 1 /
Munte - E 35 (leden) / E 40
Start cursus nachtvlinders
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
0484 11 98 99

za. 25/4

(tot 10/5) - centrum De Pinte
- gratis
Week v/d Amateurkunsten
- zie pag. 16
Fotoclub DP en Art @ De Pinte
i.s.m. Gemeente De Pinte:
09 280 80 99

za. 25/4

om 8.15 uur - Carrefour Zwijnaarde - E 5 / E 2,5 (-16 j.)
Moddertocht naar h Verdronken Land v Saeftinghe (laarzen)
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m
Natuurpunt Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 25/4

van 9 tot 18 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Marathonwedstrijd 2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 25/4

om 19.30 uur - Parochiezaal - E 3
(volw.) / E 1 / gratis
Schalkse Ruiters
Scouts en Gidsen DP-Z
Reinout Van Dorpe:
0476 29 75 84

za. 25/4

om 20 uur - De Veldblomme E5/E7
Lenteconcert - zie pag. 19
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03

za. 25/4

om 20 uur - OCP - E 10 (VVK) /
E 12 (ADK) / E 5 (6 - 12 j.) /
E gratis (< 6 j.)
Concert ‘Lentebloesems’
Harmonieorkest DP
Yves Gazelle: 0476 28 55 07
www.harmonieorkest.be

zo. 26/4

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org/Suverlike

zo. 26/4

om 14 uur - info bij inschrijving
- E 5 / E 2 (-18 j.)
Educatieve boottocht op de
Schelde
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85

zo. 26/4

om 15 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - SK Oostakker
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

di. 28/4

om 14 uur - Bondslokaal
55+: Bezoek aan een kaashoeve
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

do. 30/4

om 18.45 uur (kinderen) en 19.30
uur - Moerkensheide
6de Bodysol-jogging: 1, 2 of 3
x 4,5 km
JV De Pinte
www.jvdepinte.be

do. 30/4

om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kleurrijke broodjes
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

ruimtelijke ordening
& werken
Voorziene openbare werken in De Pinte
Riolering en wegenwerken
Zoals iedereen al gehoord of gelezen heeft, zijn op relatief korte termijn enkele belangrijke rioleringswerken voorzien in onze gemeente. Het betreft in het bijzonder volgende projecten:
• Aanleg riolering in Stijn Streuvelslaan en
Louis Van Houttepark
Voorziene start van de werken: 1 augustus 2009

gedeeltelijk

in

de

Oude

Gentweg

en

• Aanleg van riolering en heraanleg wegenis in de Stationsstraat en gedeeltelijk in de
Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan
Voorziene start van de werken: najaar 2009, eventueel begin 2010
• Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
Voorziene start van de werken: najaar 2009, eventueel begin 2010
• Aanleg riolering in de Berkenlaan
Start de werken: midden 2010
Wegenwerken
In de loop van april -mei 2009 zal er ook werk gemaakt worden van de herstelling met grasdallen
van de zijbermen in Hondelé (vanaf de Boeregemstraat tot aan de brug over de E17).
Uitbreiding gasnet
Imewo zorgt in de tweede helft van 2009 voor de uitbreiding van het gasnet op volgende plaatsen:
• Een gedeelte van Het Wijngaardeke en de Molenstraat
• ‘t Kerkdreefken
• Een gedeelte van de Keistraat (tussen Acacialaan en Reevijver)
• Een gedeelte van Pont-Noord (omgeving brug E17)
• Polderbos
De exacte locatie van deze uitbreiding van het gasnet kunt u vinden op www.imewo.be.

5

Infoavond rioleringsbeleid
Het gemeentebestuur nodigt alle geïnteresseerde inwoners uit voor de infoavond met als
thema ‘Propere beken en grachten in De Pinte in 2015?’.
Deze infoavond vindt plaats op woensdag 25 maart 2009 om 20 uur in de cultuurzaal van het
OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos).
Nadat door de minister definitief is vastgelegd waar in De Pinte er nog riolering moet komen
en waar de burgers zelf zullen moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater, kan werk
gemaakt worden van de uitvoering van de Europese richtlijn, die oplegt dat tegen 2015 het oppervlaktewater in België van goede kwaliteit moet zijn.
Op deze infoavond willen we u onder andere uitleggen:
• Waar er nog nieuwe rioleringen aangelegd moeten worden.
• Waar u, als inwoner, zelf zal moeten instaan voor de zuivering van het afvalwater.
• Hoe we dit tegen 2015, of misschien later, zullen realiseren.
• Waarom we een gescheiden systeem moeten aanleggen.
• Wat de prioriteiten van het gemeentebestuur zijn op korte termijn en wat op lange termijn.
• Hoeveel dit allemaal zal kosten en wie dat zal betalen.
Dit alles zal toegelicht worden door het gemeentebestuur in samenwerking met de experten van
de rioolbeheerder TMVW.

Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
Sinds 16 december 2008 zijn de Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek.
Deze plannen stellen maatregelen voor om de uitdagingen van het waterbeleid per stroomgebied
aan te pakken. Gedurende zes maanden kunt u de plannen inkijken en opmerkingen formuleren.
Het openbaar onderzoek duurt tot en met 15 juni 2009.
De toestand van de Vlaamse waterlopen is de afgelopen vijftien jaar fors verbeterd, maar beantwoordt nog niet aan de Europese ambities. In 2006 werden de bekken- en deelbekkenbeheerplannen
opgesteld, die bepalen hoe Vlaanderen de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verder zal
verbeteren; hoe de watervoorraden veilig worden gesteld en hoe de schadelijke gevolgen van overstromingen worden beperkt. De voorliggende stroomgebiedbeheerplannen bouwen verder op de
bekkenbeheerplannen en formuleren een aantal bijkomende maatregelen.
6

Vlaanderen maakt deel uit van twee stroomgebieden, dat van de Schelde en van de Maas. Het
grootste stuk van Vlaanderen, en ook onze gemeente, behoort tot het stroomgebied van de
Schelde. Deze stroomgebieden zijn verder opgedeeld in elf bekkens en een honderdtal deelbekkens. Op alle niveaus worden integrale waterbeheerplannen opgemaakt.
Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde bestaat uit verschillende delen. Er is het plan zelf en
een kaartenatlas. Daarnaast is er het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, dat zowel voor het
stroomgebied van de Schelde als voor het stroomgebied van de Maas geldt.
Reageren op de stroomgebiedbeheerplannen kan op twee manieren:
• u gaat naar het gemeentehuis (dienst Grondzaken) om het ontwerpplan van uw stroomgebied in
te kijken en maakt schriftelijk uw opmerkingen over aan het college van burgemeester en schepenen
• u surft naar www.volvanwater.be om het plan te raadplegen en vult het inspraakformulier in
Na afloop van het openbaar onderzoek (op 15 juni 2009) worden alle reacties geëvalueerd en de
stroomgebiedbeheerplannen zo nodig aangepast. De plannen en alle informatie over het openbaar
onderzoek vindt u op www.volvanwater.be.
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leven & wonen
Elektronische identiteitskaarten
Wat te doen indien de chip loskomt?

Regelmatig bieden er zich inwoners aan met een elektronische identiteitskaart waarvan de chip is
losgekomen. Deze identiteitskaarten zijn op dat ogenblik niet meer leesbaar en ongeldig. Dit kan
problemen geven wanneer u zich aanbiedt bij de bank of wanneer u gebruik maakt van digitale
toepassingen.
Indien u beschikt over een identiteitskaart met een losse chip, kunt u zich aanmelden bij de dienst
Burgerzaken voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart. Hiervoor hebt u opnieuw een
pasfoto nodig en wordt er twaalf euro aangerekend.
Wanneer u uw nieuwe kaart afhaalt, wordt uw onleesbare kaart voor onderzoek doorgestuurd
naar de bevoegde instantie. Als na de controle van deze kaart - door de leverancier - blijkt dat uw
chip niet losgekomen is door wanbeheer, wordt de kostprijs van uw nieuwe kaart terugbetaald.
Het is om deze reden belangrijk om uw losgekomen chip niet zelf te lijmen of vast te kleven met
kleefband.
Voor meer inlichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten kunt u steeds contact opnemen met de dienst Burgerzaken via het nummer 09 280 80 60.
Openingsuren dienst Burgerzaken: elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 17.30 tot
19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur (enkel voor de uitreiking van elektronische
identiteitskaarten).

Nieuwe richtlijnen voor reizen naar de Verenigde Staten
Hebt u een visum nodig om met uw Belgisch paspoort naar de Verenigde Staten te reizen?
U hebt geen visum nodig als ...
U met uw Belgisch paspoort naar de Verenigde Staten wenst te reizen in het kader van het Visa
Waiver Program en u aan alle volgende voorwaarden voldoet:
1. Type Belgisch paspoort: indien u met een Belgisch paspoort met machineleesbare zone reist en
indien dat paspoort geldig is voor de hele duur van uw verblijf in de Verenigde Staten.
2. Duur van uw bezoek: maximum 90 dagen.
3. Aard van uw bezoek: toerisme, privébezoek, familiebezoek, zaken of transit.
4. Wijze van binnenkomst of transit: met lijn- of chartervliegtuig, passagiersschip of auto.
Bovendien is het sinds 12 januari 2009, in het kader van het nieuwe Electronic System for
Travel Authorization (ESTA), verplicht zich op voorhand in te schrijven via het internet.
Om een aanvraag tot goedkeuring tot reizen in te dienen, dienen reizigers naar de website van
het ESTA https://esta.cbp.dhs.gov te surfen en online het formulier in te vullen dat het formulier
I-94W vervangt en dat voorheen ingevuld diende te worden aan boord van het vliegtuig.
Meestal zal het ESTA bijna onmiddellijk een antwoord geven. Indien de reiziger het bericht ontvangt dat de registratie werd goedgekeurd, zal een visum overbodig zijn. Indien er geen goedkeuring wordt verleend, dan moet een visumaanvraag worden ingediend.
Het wordt sterk aangeraden zich minstens 72 uur vóór het vertrek te laten registreren.
De registratie is gratis en blijft gedurende twee jaar geldig, tenzij de geldigheid van het paspoort
vroeger verstrijkt.
Dit registratiesysteem is sinds 1 augustus 2008 toegankelijk op vrijwillige basis.
Voorlopig kan het nog gebeuren dat men aan de reizigers, die een goedkeuring via het internet
hebben ontvangen, toch vraagt om het formulier I-94W in te vullen aan boord van het vliegtuig.
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Voor vragen of bijkomende informatie, gelieve u rechtstreeks te richten tot de ambassade van de
Verenigde Staten in Brussel, Regentlaan 27, 1000 Brussel, tel. 02 508 21 11, fax: 02 511 27 25,
www.belgium.usembassy.gov.
U hebt een visum nodig als ...
U met uw Belgisch paspoort naar de Verenigde Staten wenst te reizen en u aan minimum één van
de volgende voorwaarden voldoet:
1. Duur van uw bezoek: meer dan 90 dagen.
2. Categorieën van personen: studenten, werknemers, journalisten, crewleden, au pairs, stagiairs,
personen die een diplomatisch/officieel statuut hebben EN die naar de Verenigde Staten reizen
voor een officiële missie, mensen die voordien een visum geweigerd werden of een strafblad
hebben of die voordien de Amerikaanse immigratiewetten overtreden hebben.
3. Wijze van binnenkomst: per privé-vliegtuig of -boot.
4. Sinds 12 januari 2009, indien u geen goedkeuring tot reizen hebt ontvangen na uw registratie
op de website van het ESTA.
Meer informatie vindt u op www.diplomatie.be. U vindt hier ook een overzicht met alle info in
verband met visa, andere nodige reisdocumenten, inentingen, … per land.

Zevergem is Leader
Vrijdag 19 december 2008 was het zover, de Plaatselijke Groep heeft het projectvoorstel in het
kader van Leader in Zevergem goedgekeurd. In de komende maanden wordt er dan ook druk gewerkt om het project vorm te geven.
LEADER is de afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het
is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. LEADER geeft een regio hierbij de kans om
vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied. Niet elk dorp kan zich bij
LEADER aansluiten. In 2008 werd Zevergem aangesloten bij de regio ‘Meetjesland, Schelde en Leie’
terwijl De Pinte hiervoor niet in aanmerking kwam.
Meer info volgt binnenkort.
Zie ook www.zevergem.org.
Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
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De Post maakt komaf met probleembrievenbussen
Postbodes worden dagelijks geconfronteerd met de moeilijkheden van het vak. Postbussen zijn te
klein, hebben geen nummer of zijn moeilijk toegankelijk, daarom is De Post van De Pinte in samenspraak met het gemeentebestuur en de lokale politie gestart met een onderzoek naar de correctheid van de brievenbussen in de gemeente.
In een eerste fase wordt enkel gekeken naar de aanwezigheid van een bus, de aanwezigheid
van een huisnummer en de bussen in de appartementen met meer dan vier bussen.
Op een totaal van 4 288 bussen zijn wij tot de vaststelling gekomen dat er tien bussen ontbreken,
132 huizen niet voorzien zijn een nummer en een appartementsgebouw met meer dan vier bussen
niet in orde is. Aan al deze adressen zal een schrijven samen met een folder gericht worden om
het probleem aan te kaarten. Een correct huisnummer kan men krijgen bij de dienst Burgerzaken
in het gemeentehuis.
In een tweede fase zullen wij de plaats van de brievenbus ten op zichte van de openbare weg
controleren, alsook de toegankelijkheid. Een brievenbus moet zich langs de rooilijn bevinden. In
de praktijk opteren veel mensen om de bus dichter bij hun woning te plaatsen. Op de dag van de
vuilnisomhaling weten postbodes al wat hen te wachten staat, ze zullen moeten slalommen tussen
www.depinte.be

de vuilniszakken om de post te bezorgen, denk daarom twee keer na waar je alles plaatst en laat
zeker de toegang tot de brievenbus vrij.
Hieronder vindt u de richtlijnen voor een correcte brievenbus. In het postkantoor en op het gemeentehuis vindt u ook de folder over de ideale brievenbus.
Het postpersoneel van De Pinte rekent op uw medewerking.
De correcte brievenbus
Zeven eenvoudige tips om uw post in de beste omstandigheden
te ontvangen:
1. Plaats uw brievenbus aan de rand van de openbare weg.
2. Let erop dat de opening van de gleuf minstens 23 cm breed en
3 cm hoog is.
Uw brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag
te ontvangen (C4-formaat: 32,4 cm op 22,9 cm, dikte van 2,4
cm). Daarnaast raden wij u ook een brievenbus aan met een diepte van 35 cm. Dit laatste
is echter geen verplichting.
3. De opening bevindt zich het best op een hoogte tussen 70 en 170 cm.
4. De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.
5. Zorg ervoor dat het huisnummer en het eventuele busnummer goed zichtbaar zijn, bij
voorkeur op de brievenbus zelf. Ze moeten zichtbaar en leesbaar zijn vanaf de openbare
weg. Wat ook voor brandweer en ambulance van nut kan zijn.
6. In appartementsgebouwen moeten de brievenbussen genummerd worden in doorlopende volgorde. De brievenbussen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en zich op het
gelijkvloers bevinden.
7. Niet verplicht, maar aangeraden: plaats de naam van de bewoners op de brievenbus. Dan
weet de postbode - zeker de vervanger - dat hij aan het juiste adres is.
Een goed toegankelijke en veilig geplaatste brievenbus zorgt er immers voor dat u uw post
tijdig en in de beste omstandigheden ontvangt.

Oproep aan geïnteresseerden voor werkgroep braderie
De gemeente De Pinte zal in 2009 voor de vijfde keer de organisatie van de braderie tijdens het
kermisweekend in september op zich nemen. In 2009 vindt de braderie plaats op zondag 13 september.
Na het succes en het goede weer van vorig jaar is het enthousiasme nog nooit zo groot geweest
om er dit jaar een even groot feest van te maken. Sinds 2008 bestond er een werkgroep braderie
met een tweetal personen van de gemeente en een enthousiaste inwoner. Samen stonden zij in
voor de organisatie. Gezien het groeiend aantal ideeën en de omvang van deze festiviteit, wordt er
gezorgd naar bijkomende enthousiaste inwoners en/of middenstanders om de braderie mee vorm
te geven en in te staan voor de praktische organisatie.
Inwoners en/of middenstanders die geïnteresseerd om deel uit te maken van de werkgroep braderie
kunnen hun contactgegevens bezorgen aan Isabel Coppens, communicatieambtenaar Gemeente
De Pinte, e-mail: communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.

Met belgerinkel naar de winkel
De actie Met belgerinkel naar de winkel start dit jaar wat later dan gewoonlijk, namelijk op zaterdag 16 mei 2009. Alle info in verband met deze actie zult u in de volgende Infokrant (mei - juni,
verdeling eind april) vinden.
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milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat of compostbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (milieudienst@depinte.be). Een
compostvat kost 13,50 euro, een compostbak
27 euro (levering aan huis inbegrepen) en een
beluchtingsstok 2 euro.
Er zijn demonstraties composteren op de
demoplaats aan het containerpark op zaterdagen 28 maart en 13 juni. Tijdens deze
demo geven de Compostmeesters tips en uitleg over compost(eren).
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren via het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook zelf brengen naar de Kringwinkel Ateljee,
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.
• Textielafval
Op dinsdag 14 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.
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• Grof huisvuil
De grof huisvuilophaling vindt plaats op vrijdag 6 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.
Volgende materialen horen niet bij het grof huisvuil:
klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement, vlak glas en spiegels,
afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting,
autobanden, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat selectief
wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA en tuinafval).
Plaats de brandbare materialen gescheiden van de metalen. Houd er wel rekening mee dat de
grootte van de voorwerpen beperkt is (maximum 2 meter) en elk stuk mag maximum 30 kg wegen.
Stukken die nog bruikbaar zijn horen niet thuis bij het grof huisvuil. Breng ze naar de Kringwinkel
Ateljee.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 20 maart van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
www.depinte.be

13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 21 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde
van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2009 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.

Afvalinzameling
De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
afvalstoffen wordt gewijzigd omwille van volgende aanpassingen:
• Het gewicht van de restafval- en PMD-zakken, papier en karton die huis-aan-huis worden ingezameld, wordt beperkt tot 10 kg per zak.
• Per jaar mogen er gratis tien asbestcementplaten per gezin naar het containerpark worden gebracht. De parkwachter moet verwittigd worden vooraleer te registreren aan de zuil indien er
enkel asbest wordt afgeleverd. De veiligheidsinstructies van de parkwachter moeten gevolgd
worden bij het deponeren in de container.
• Afval dat op weg naar het containerpark uit de wagen/aanhangwagen, ... valt, moet onmiddellijk
worden opgeruimd. Indien dit niet gebeurt, wordt dit aanzien als sluikstorten en zal dit gesanctioneerd worden.
Voor het gebruik van het containerpark raden we iedereen nog steeds aan om op voorhand te betalen via overschrijving op rekeningnummer 096-0178707-54.
Particulieren: met als mededeling uw rijksregisternummer / nummer voorlopige toegangskaart
Het bedrag is door u vrij te kiezen. Een gezin gaat gemiddeld tien maal per jaar naar het
containerpark, dit komt overeen met een bedrag van acht euro. Het saldo dat niet werd opgebruikt,
wordt overgedragen naar het volgende jaar.
Handelaars: die regelmatig gebruik maken van het betalende gedeelte, kiezen zelf het te storten
bedrag. Gelieve er rekening mee te houden dat er per bezoek een vast bedrag van twintig euro
betaald moet worden.
Mededeling overschrijving: ‘vergoeding containerpark + (nummer toegangskaart: 210 ... )’

Wijzigingen subsidiereglement zonne-energie
De gemeenteraad wijzigde op 22 december 2008 het subsidiereglement voor zonne-installaties
(van kracht sinds 23 december 2008).
De subsidie voor een zonneboiler blijft 400 euro.
De subsidie voor fotovoltaïsche zonnepanelen is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen:
• categorie 1: 23 705,66 euro (basisbedrag): 10 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met
een maximum van 1 000 euro per adres.
• categorie 2: > 23 705,66 euro en 47 411,32 euro (basisbedrag x 2): 10 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met een maximum van 500 euro per adres.
• categorie 3: > 47 411,32 euro: 10 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met een maximum van 250 euro per adres.
Voor categorie 1 en 2 wordt het inkomen vermeerderd met 10 % per kind ten laste.
Het basisbedrag wordt jaarlijks, in december, geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.
De subsidie bedraagt maximum 1 400 euro per adres voor beide installaties samen. De subsidie kan
slechts eenmalig worden aangevraagd per type installatie.
Het formulier en het reglement kunt u downloaden via www.depinte.be.
Voorbeeldfunctie gemeente
Het gemeentebestuur plaatste in 2008 een zonneboiler in de gemeenteschool. Zo wordt een deel
van het warme water gratis opgewarmd door de zon. Ook in het Ontmoetingscentrum wordt er dit
jaar een zonneboiler geïnstalleerd voor het warme water van de douches.
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Isoleren met minder afval
Afvalpreventietip!

Het aanbrengen van isolatiemateriaal is vanuit milieuoogpunt een goede zaak, want het bespaart
energie. Het voordeel is nog groter als materialen worden gebruikt die het milieu niet ernstig belasten.
Belangrijk is dat u de meest geschikte plek isoleert, zoals de zoldervloer in plaats van het dak, of de
spouw in plaats van de gevel. Dergelijke oplossingen vragen minder materiaal, omdat een wandbedekking of andere bedekking niet nodig zijn.

Wie het gras mulcht, moet minder naar het milieupark!

I.V.M. voorziet tegemoetkoming van 50 euro bij aankoop nieuwe mulchmaaier!
Mulchen?
Mulchen betekent ‘de grond toedekken’, waardoor het verdampen van water – en dus uitdroging
van de grond – wordt voorkomen. Een grasperk kan op eenvoudige wijze worden gemulcht met
het gemaaide gras.
Het gras mulchen met een mulchmaaier.
De mulchmaaier lijkt heel goed op een klassieke
grasmaaier, maar heeft géén uitwerpkanaal. Het
gras wordt dus niet opgevangen in een bak. De
maaier is immers uitgerust met een speciaal mulchmes.
Het gemaaide gras wordt uiterst fijn versnipperd
in het maaidek van de grasmaaier en nadien in
het gras teruggeblazen. Het composteert en de
voedingsstoffen worden door de graswortels opgenomen.
I.V.M. geeft een subsidie van 50 euro bij de
aankoop van een nieuwe mulchmaaier!
Wie een nieuwe mulchmaaier aankoopt kan hiervoor een subsidie van 50 euro krijgen. Het gaat
om een eenmalige toelage (dus slechts voor één toestel per gezin of per vereniging) en er moet aan
een aantal voorwaarden zijn voldaan.
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Wie komt in aanmerking voor de éénmalige toelage
- elk gezin, gedomicilieerd op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten van de
I.V.M.
- elke vereniging met zetel op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten én erkend
door het gemeentebestuur als sociaalculturele vereniging, jeugd- of sportvereniging
Voor welk type mulchmaaier
Een mulchmaaier, gekocht na 1 januari 2009, die voldoet aan de volgende eisen:
1) CE-markering (veiligheid);
2) de maaier kan standaard zowel mulchmaaien als gras maaien met opvang in een opvangbox (dit
is een ‘combimaaier’) of de maaier kan énkel mulchmaaien;
3) het gegarandeerde maximum geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn
2005/88/EG (geluidsrichtlijn als geactualiseerde versie van 2000/14/EG) bedraagt:
• 96 dB indien de maaibreedte kleiner is dan 50 cm
• 98 dB voor een maaibreedte tussen de 50 en 70 cm
• 100 dB voor een maaibreedte tussen de 70 en 120 cm
• 105 dB voor een maaibreedte van meer dan 120 cm
Hoe de subsidie aanvragen?
Lees aandachtig het subsidiereglement (te krijgen bij de milieudienst of te vinden op www.ivmafvalbeheer.be) en bezorg het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsdocumenten aan I.V.M. o.v.,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.
Voor meer informatie, contacteer de milieudienst, tel. 09 280 80 24,
e-mail: milieudienst@depinte.be.
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Hakselen voorjaar 2009: vanaf 2 maart tot 15 april
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• voor het hakselen:
36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen
te worden)
aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo
hoog mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm
doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen
te brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.
Datum ontvangst dienst Grondzaken:

/

/ 2009

Ondergetekende,
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
…………………………………………………………………………………
(nummer)

(straat),

…..

Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)

Boompjesweekend 2009
De gemeente Knesselare, Agentschap Natuur
en Bos (ANB), Kom op tegen Kanker (KOTK) en
Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) slaan
de handen in elkaar. In het kader van het Boompjesweekend wordt, met 15 000 boompjes, het
Oost-Vlaamse ‘Kom op tegen Kanker-bos’ in
2009 aangeplant in Onderdale (in Knesselare),
een terrein van ANB. Dit gaat gepaard met een
boomplanthappening op 22 maart 2009.
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Het belooft een groots feest te worden met animatie,
bv’s, bossprookjes, wandelingen, … en vooral
veel boompjes!
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De vooropgestelde 15 000 bomen worden op voorhand te koop aangeboden ten voordele
van Kom op tegen Kanker. Er worden in Knesselare en andere deelnemende gemeenten
symbolische boompakketjes aangeboden aan zeven euro per stuk. Een pakketje bevat
een kaarsje, een uitnodiging voor de planthappening op 22 maart met uitleg over de
toekomstige KOTK-bossen, een bonnetje voor de grabbelton en een naamlabel om aan
elke boom te hangen.
‘Het Boompjesweekend’ zal bijdragen tot de uitzonderlijke fauna en flora. En met de opbrengst van
de verkoopsactie zal Kom op tegen Kanker projecten realiseren zoals preventie, psychosociale ondersteuning van patiënten, palliatieve zorg, kinderen en kanker en wetenschappelijk onderzoek.
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 snel contact op met Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, tel. 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be.

Duurzame verenigingslokalen
Het is een wezenlijke opdracht van het gemeentebestuur
om lokale verenigingen de nodige ruimte te geven om hun werking in optimale omstandigheden
te laten plaatsvinden. De gemeente wil duurzame oplossingen stimuleren zodat de latere generatie
jeugdwerkers en kinderen nog kunnen genieten van de bestaande lokalen.
De eerste stap in het verbeteren van de huisvesting van de Pintse verenigingen, was het uitvoeren
van een energie-scan. De duurzaamheidsambtenaar heeft de huidige situatie van de jeugdlokalen
doorgelicht en daarbij kwamen een aantal knelpunten boven drijven. Op basis daarvan werd een
actieplan opgemaakt. De verenigingen mochten zelf beslissen welke werken ze uitvoeren en konden rekenen op een subsidie van de gemeente De Pinte en van de Vlaamse overheid.
1) vzw Eenheidscomité De Havik: plaatsen van isolatie + plankenplafond
2) Chiro Zevergem: plaatsen isolatie + deur in pvc met deurpomp
3) vzw Beschermcomité Chiro Sint-Agnes: nieuwe verwarmingsketel + vervanging enkel glas
4) Scoutscomité De Pinte-Zevergem: plaatsing hoogrendementsketel
5) Gezinsbond: vervanging enkel glas door superisolerend glas
Ook in 2009 is er blijvende aandacht voor duurzame jeugdlokalen (onder andere door het uitwerken van een subsidiereglement duurzaam bouwen).
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500 euro dakisolatiepremie vanaf 2009
Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30 % per jaar op de energiefactuur. Door
de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m² dakisolatie op nauwelijks drie maanden terugverdiend. Daarnaast is er nog een verhoogde premie tot 1 000 euro in
totaal voor de lagere inkomens. Tot slot is er nog een reeks aan ondersteunende maatregelen om
gezinnen bewust te maken van hun verbruik onder meer door de inzet van energiescans en energiesnoeiers. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de portemonnee van elk gezin, maar ook
voor het milieu én de werkgelegenheid.
De nieuwe Vlaamse dakisolatiepremie bedraagt 500 euro
De premie geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of u eigenaar of huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede, derde,
... woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook
verhuurwoningen energiezuinig te maken.
Voorbeeld
De isolatie van een dak van 100 m² kost bijvoorbeeld 2 000 euro met een geregistreerd aannemer,
of 500 euro als doe-het-zelver. De belastingaftrek van 40 % levert 800 euro op als u met een geregistreerd aannemer werkt. De premie van de netbeheerder bedraagt 4 euro per m², of 400 euro in
het voorbeeld. Als provincie of gemeente geen premie bijgeven, dient dus nog 800 euro betaald te
worden. Na aftrek van de dakisolatiepremie is dit nog slechts 300 euro.
Om de Vlaamse dakisolatiepremie te krijgen, dient geen afzonderlijke aanvraag te gebeuren.
www.depinte.be

Wie spaarzaam is, krijgt premies
Eandis
Eandis zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas
en openbare verlichting. Eandis plaatst ook aansluitingen en meetinstallaties of past ze aan, verhelpt storingen en defecten, en zorgt voor het opnemen van de meterstanden.
Als bedrijf met een maatschappelijke opdracht bevordert Eandis het zuinig gebruik van energie en
organiseert het de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden.
Al die taken voert Eandis uit in opdracht van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In
De Pinte is dat Imewo.
Rationeel energiegebruik
Energie gaat vandaag nog te veel verloren langs ramen, muren en deuren, of via energieverkwistende toestellen. Door energie efficiënt te gebruiken, kunnen we al heel wat besparen.
Eandis helpt: energie sparen, daar gaan we samen voor! U kunt bij ons niet alleen terecht voor
advies over rationeel energiegebruik, u komt ook in aanmerking voor premies als u investeert in
energiezuinige toepassingen.
Meer info: www.eandis.be

cultuur & duurzaamheid
Duister Erfgoed - Proef van het Pintse en Zevergemse nachtleven

Leer de Spanjaardmeersen beter kennen tijdens de nacht. In het schemerlicht van fakkels brengen
dichters en vertellers duistere verhalen en poëzie. Telescopen gericht op de hemelkoepel, een dorp
gehuld in duisternis waarin erfgoed en natuur een gevaarlijk duo vormen.
In Zevergem heeft op 28 maart een wandeling door van Natuurpunt plaats in samenwerking met
het gemeentebestuur. Tijdens deze natuurwandeling besteden de gidsen niet alleen aandacht aan
het nachtleven en de nachtdieren, maar ook aan uitleg over de sterren en planeten zal het niet
ontbreken. De Vereniging voor Sterrenkunde plaatst een aantal telescopen en geeft hierrond een
deskundige uitleg.
Afspraak om 19.30 uur op het dorp in Zevergem.

Onze gemeente zal de klemtoonverlichting doven en roept bewoners en
middenstanders op om deze actie mee te ondersteunen!
Als bewoner van onze gemeente kan u de actie ondersteunen door op 28
maart zoveel mogelijk oprit- en tuinverlichting te doven. Middenstanders
kunnen een steentje bijdragen door etalage- en reclameverlichting te doven.
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cultuur & vrije tijd
Week van de Amateurkunsten
Al sinds 1996 wordt de Week voor Amateurkunsten georganiseerd en zetten we
amateurkunstenaars in de kijker. Kunstenaars in een vereniging of solo, het maakt
niet uit: al dat talent mag niet achter gesloten deuren blijven. Het is en blijft een
traditie, eind april - begin mei toveren
we een week om tot die ene bijzondere
week en maak je kennis met de lokale
kunstenaars die zich overgeven aan hun
artistieke passie.
En dit is nog maar een voorsmaakje. De andere activiteiten worden door middel van een speciale
flyer bekendgemaakt. Alle activiteiten zijn gratis. Iedereen is van harte welkom.
• Fotoclub De Spiegel
De leden van de fotoclub De Spiegel organiseren opnieuw, zoals in 2007, een fototentoonstelling
in de uitstalramen van de Baron de Gieylaan, de Pintestraat en nu ook het Europaplein. Meer dan
vijfentwintig zaken of instellingen beantwoordden positief op een oproep en het resultaat is vanaf
zaterdag 25 april tot en met zondag 10 mei 2009 te zien in het centrum van De Pinte.
Zaterdag 25 april wordt vanaf 15 uur deze tentoonstelling ingewandeld onder begeleiding van
een Pipeband. Het doedelzakkengeluid zal de lucht doorklieven en iedereen uit zijn huis lokken.
Maak eens een wandeling tijdens de periode van 25 april tot 10 mei in De Pinte en laat niet na even
bij de handelszaken binnen te kijken.
Dinsdag 28 april 2009 om 20 uur wordt er in de raadzaal van het gemeentehuis voor al diegenen
die niets van Photoshop kennen, maar er wel iets willen van opsteken, een voordracht gehouden.
Deze voordracht zal vooral met voorbeelden de moderne technieken illustreren.
Op donderdag 30 april 2009 wordt er om 20 uur een Italiaanse digitale beeldenshow verzorgd in
de raadzaal van het gemeentehuis.
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• Art @ De Pinte
Gezien het succes van onze jaarlijkse tentoonstellingen in het gemeentehuis van De Pinte, lassen
wij dit jaar een extra expo in en dit tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK).
In het weekend van 1 tot en met 3 mei 2009 stellen de actieve ARTiesten, zowel van het Kunstatelier voor volwassenen als van het Kunstatelier voor kinderen, hun werk tentoon in het Kasteel
Scheldevelde, Kasteellaan in De Pinte.
Meer info? artdepinte@live.be

Vorming: Eerste hulp voor jeugdleiders
Maandag 9 maart 2009

De Jeugddienst van De Pinte richt, in samenwerking met het Rode Kruis, een korte initiatiecursus EHBO in. Tijdens deze infoavond zouden de meest frequente ongevallen (wondverzorging,
www.depinte.be

behandelen van verstuikingen en breuken, …) en problemen (het verzorgen van insectenbeten,
onderkoeling, zonneslag, …) aan bod komen die men kan tegenkomen in het verenigingsleven.
Bovendien zullen er ook heel wat nuttige algemene informatie (bijvoorbeeld over eerstehulpmateriaal) en tips voor preventie worden meegegeven. De deelnemers krijgen na de sessie ook een handig
informatieboekje mee naar huis.
De infoavond ‘Eerste hulp voor jeugdleiders’ zal doorgaan op maandag 9 maart 2009 van 20 tot
22 uur in het OCP en richt zich naar alle verantwoordelijken die actief zijn in het Pintse verenigingsleven (zowel van de jeugd-, sport-, als culturele verenigingen).
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Gelieve vóór 2 maart 2009 uw naam en
de vereniging waarin u actief bent, door te geven aan de Jeugddienst (Polderbos 20, De Pinte, tel.
09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be) als u deze informatieavond wil bijwonen.

Verbroedering De Pinte - Freiamt (1971- 2009)
Dit jaar bestaat de verbroedering tussen beide gemeenten 38 jaar en wordt onze gemeente uitgenodigd om officieel een bezoek te brengen aan Freiamt. Voorlopig werd gepland om dit bezoek
te organiseren van 21 tot 24 mei 2009. Er zal wellicht een bus ingelegd worden om iedereen de
gelegenheid te geven aan dit vierdaags bezoek deel te nemen. In de volgende Infokrant zullen
hieromtrent meer inlichtingen bekend gemaakt worden.
Belangrijkste manifestaties in Freiamt in 2009:
01/02		
13/03		
25/04		
30/04 - 01/05
10/05		
16/05		
07/06		
15/06		
27/06		
19/07		
14/08 - 17/08
29/08 - 30/08
05/09 - 06/09
26/09		
02/10		
07/11		
04/12		

Winterconcert Jugendkapelle, Kurhaus Freiamt
Paasmarkt, Freiämter Bauernmarkt, Freihof
Lenteconcert van de drie zangverenigingen ‘GV Frohsinn’, Sängerheim Freiamt
Rollbergfeest Musikverein Ottoschwanden
Burgermeester verkiezingen
Jubileum 30 jaar Verbroedering met Beinwil (Zwitserland), Kurhaus Freiamt
Openlucht Benefietconcert Oscar Javelot
Openlucht concert Jugendkapelle Freiamt-Ottoschwanden
11de Zomerparty, SC Freiamt, Feesttent Mussbach
Openlucht muziekoptreden: MV Freiamt & MV Ottoschwanden,
Kurgarten aan Kurhaus Freiamt
Landjugendfest, sportplaats Mussbach
17de Herfstfeest Musikverein Freiamt, feesttent Reichenbach
Internationale wandeldagen
Herfstconcert zangvereniging ‘GV Frohsinn’, Kurhaus Freiamt
7de Grandioos oktoberfeest, Feesttent Mussbach
Herfstconcert van de drie muziekverenigingen, Kurhaus Freiamt
Kerstmarkt, Freihof Bauernmarkt

Doorlopend: maandelijks is er een wisselende tentoonstelling in het Kurhaus
Informatie over Freiamt is te vinden op de volledige vernieuwde site www.freiamt.de (Duitstalige website) en folders zijn er steeds voorhanden in de inkomhal van het gemeentehuis.

Pintenaars schrijven …
In het Jaarboek 2008 van Heemkring Scheldeveld komt een industriële activiteit aan bod die jarenlang een stempel drukte op de tewerkstelling te Zevergem. In het artikel ‘De Ringoven te
Zevergem’ verdiepte Johan Van Twembeke zich in de productie van baksteen langs de Scheldeboorden in Zevergem.
De auteur geeft als inleiding de volgorde van de werkzaamheden van de open veldsteenovens. Hier
werd ‘dicontinu’ gestookt. Alle fasen van het bakken moesten achtereenvolgens plaatsvinden. Inzetten, drogen, bakken, afkoelen en uitzetten waren handelingen die na elkaar gebeurden. Nadien
geeft hij de evolutie van de productie tussen 1903 en 1928.
In Zevergem werd in 1938 een ringoven gebouwd. Het contract voor de uitbating werd gesloten
voor dertig jaar. Zodat de oven dan ook in 1968 afgebroken werd. Enkele magazijnen zijn vandaag
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de stille getuigen van deze verdwenen erfgoedactiviteit. Het artikel is gestoffeerd met nostalgische
foto’s van zowel de oven als de mensen die in en rond de oven werkten.
Meer informatie over het jaarboek en het betreffende artikel is te krijgen bij Johan Van Twembeke
of Marilyn Couck (tel. 09 282 70 42).
Activiteit Heemkring Scheldeveld:
openstelling museum Scheldeveld op 7 maart en 4 april - zie Agenda.

Teater 2000 speelt ‘Ongelikt’ van Bart Moeyaert
In een regie van Steven Lekens

Lear heeft er genoeg van. Zijn kroon houdt hij op, maar zijn rijk zal hij verdelen onder zijn dochters.
Het is tijd voor een rustige oude dag. Langs zijn neus weg vraagt hij hoeveel zijn ‘teerbeminden’
van hem houden. Hun antwoord is zoet, zoeter, ongezoet, en nog diezelfde dag moet Lear aan den
lijve ondervinden hoe snel een hart wordt vertrappeld.
Ongelikt is een stuk over onhebbelijke vaders, afwezige moeders, ambitieuze zonen en moeilijke
dochters. Vrijheid wordt snel verward met macht en bezit maakt mensen brutaal. Vriendschap
wordt verraden en de bloedband straal genegeerd. Allemaal willen ze het lot in eigen handen
nemen, maar het lot laat zich niet ongestraft manipuleren. King Lear wordt samen met Hamlet
beschouwd als Shakespeares rijkste creatie. Bart Moeyaert zet niet Lear zelf, maar zijn drie dochters
centraal.
Sofie Furniere, Ines Vanhooren, Ann Delie, Bart Ideler, Tom Van Petegem, Toon Schepens, Chris Afschrift, Rudy Parmentier en Roos Bisschop nodigen je van harte uit op 13, 14, 20 en 21 maart 2009
om 20 uur in de Cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) in De Pinte. Reserveren
kan via www.teater2000.be of telefonisch via 09 282 30 46. Kaarten kosten acht euro.  

Halfeeuwlingen 1944 -1994 De Pinte - Zevergem
De geplande busuitstap naar Noord-Frankrijk gaat door in het weekend van 13 en 14 juni 2009
en niet op 20 en 21 juni 2009 (zoals aangekondigd in de Infokrant van januari - februari 2009).
Nieuwe inwoners geboren in 1944 en leeftijdsgenoten die geen uitnodiging hebben ontvangen
en die interesse hebben voor deze activiteit, kunnen contact opnemen met:
André Verhoeye, Van Eycklaan 9, De Pinte, tel. 09 282 29 06, e-mail: andre.verhoeye@skynet.be
18

Groepstentoonstelling Kunstkring Centaura
Opening: vrijdag 3 april 2009 om 20 uur
Open elke weekdag van 4 april tot en met 4 mei 2009 van 14 tot 17 uur
Vrijdag gesloten
Zondag open van 14 tot 17 uur - kunstenaar(s) aanwezig
Cultuurcentrum Wachtebeke, Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke, tel. 09 342 71 65
Deelnemers: Agnes De Schepper (olieverfschilderijen en aquarel), Aline Deruyck (olieverfschilderijen), Caroline Van Hoecke (keramiek), Hilde Claeys (olieverfschilderijen), Martien Snoeck
(olieverfschilderijen), Arlette Neirynck (olieverfschilderijen), Kristine Cnudde (keramiek), Rita Wildro
(pastelschilderijen), Gigi Debuisson (acrylschilderijen), Antoine Van Den Brouck (keramiek), Daniël
Godefroi (pastelschilderijen), Dirk Dejonghe (olieverfschilderijen), Marcel Malingreau (olieverfschilderijen), Michiel Maton (olieverfschilderijen), Nick Langeraert (beelden en acrylschilderijen) en Rik
Leeman (olieverfschilderijen)
Kunstkring Centaura, Merelstraat 31, De Pinte, tel. en fax 09 282 68 67,
e-mail: germain.schiettecatte@pandora.be, www.kunstkring-centaura.be

www.depinte.be

Lenteconcert Harmonie van Zevergem
Naar jaarlijkse traditie verzorgt de Harmonie van Zevergem in de maand april haar Lenteconcert.
Deze zal dit jaar muzikaal verzorgd worden op zaterdag 25 april om 20 uur in de vertrouwde
locatie ‘De Veldblomme’ in Zevergem. De leerling-muzikanten zullen voor de vijfde maal het beste
van zich laten horen tussen de twee delen.
Kaarten (vijf euro) zijn te krijgen in ons lokaal Boldershof, Dorp, Zevergem, via de muzikanten of via
het bestuur. Meer info vindt u op www.harmoniezevergem.be.
Hopelijk tot dan!

Celtic Fever 2009
Voor het derde jaar op een rij brengt de dansgroep uit De Pinte Celtic Spirit Dancers een onvergetelijke avondshow met vernieuwde Keltische dansen en muziek. Zoals de vorige jaren wordt hierbij
de wereld van de Kelten met hun typische Ierse en Schotse dansen en hun doedelzakklanken op
een sublieme en moderne manier gebracht.
De Celtic Spirit Dancers garanderen een onvergetelijke avond met een nieuw en technisch verbluffend dansgedeelte. De Pipeband Red Lion staat in voor spetterende doedelzakklanken. Inkom:
9 euro.
Zaterdag 11 april 2009
Cultuurzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte
Start van de show om 20 uur (deuren open om 19 uur)
Reservatie en informatie:
via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com
telefonisch: 0496 13 16 09
bij het secretariaat: Memlinglaan 14
via de website: www.celticspiritdancers.be
Een aangename avond in een Keltische sfeer met nieuwe dansen en muziek is verzekerd.

Seicento vernieuwd!
Op 7 november 2008 nam Seicento met hun Lamentoconcert afscheid van hun dirigent Patrick
Moeyaert. Beroepsredenen maakten het voor hem onmogelijk ons nog verder te begeleiden. Gedurende 22 jaar nam hij Seicento op sleeptouw langs muzikale wegen en konden ze mooie concerten
brengen.
Het Seicentobestuur zocht en vond een nieuwe dirigent: Christophe Goedvriend. Hij is een jonge,
enthousiaste muziekleraar aan de academie van Gentbrugge die met graagte het dirigeerstokje van
Patrick overnam. Christophe studeerde aan het Conservatorium van Gent Muziektheorie en specialiseerde zich in de koordirectie. Hij volgde onder andere les bij Johan Duyck en Florian Heyerick. Als
koordirigent heeft hij al verschillende jaren ervaring, zowel in binnen- als buitenland.
Een eerste project was de deelname van Seicento aan de Provinciale Koorwedstrijden op 1 februari
2009.
Voelt u er iets voor om onder de begeesterende leiding van Christophe Seicento te vervoegen?
Kom dan op zondagavond om 19.25 uur naar de overloop in het gemeentehuis van De Pinte. U zult
merken dat 22 mensen daar elke zondagavond een heel fijne muzikale avond hebben!
Contacteer Seicento
Voorzitter: Frederic Delmotte, tel. 0499 34 94 12, Marie-Paule Pée, tel. 09 282 58 27, Jan Milh, tel.
09 282 85 78, Linda Moeyaert, tel. 09 343 09 30, Magda Van Steenberghe, tel. 09 282 83 30.
Neem alvast een kijkje op www.seicento.be.
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TK Olympia De Pinte turnt de klok rond!
Bent ook u benieuwd naar al dat Pints turntalent?
Kom dan zeker langs op zaterdag 18 april 2009 in de sporthal van de gemeentelijke basisschool in
De Pinte, want TK Olympia nodigt u graag uit op haar allereerste turnmarathon.
Gymnasten turnen non-stop van 10 tot 22 uur en laten u graag zien wat ze dit jaar geleerd hebben.
Speciaal voor u zwieren ze aan de rekstok, balanceren ze op de balk, zweven ze over de airtrack, …
Ze onthullen wat halve reuzenzwaai, kiekenzit, schroef, salto, … is en tonen u nog veel meer.
Trommel familie, vrienden en sympathisanten op en wees erbij.
De inkom is gratis. Hongerigen en dorstigen voorzien we van een
hapje en een drankje.
Wat? 		
Wanneer?
Waar? 		
Inkom?
Meer info?

Turnmarathon TK Olympia De Pinte
18 april 2009 van 10 tot 22 uur
Sporthal Gemeentelijke Basisschool De Pinte
gratis
www.tkodepinte.be

bibliotheek
Jeugdboekenweek: 15 - 29 maart 2009
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Van 15 tot 29 maart vindt
in Vlaanderen het grootste
kinderboekenfestival
van
het jaar plaats, de Jeugdboekenweek! Met de slogan
‘Achter de spiegel’ draait dit
jaar alles rond fantasie. We
dompelen ons onder in fantasieverhalen, verhalen die
de regels van de realiteit regelrecht of net heel subtiel
aan hun laars lappen.
Twee weken lang staan de deuren van de bibliotheek wijd open voor heksen en elfjes, geesten en
dwergen, draken en eenhoorns, superkrachten en toverspreuken, imaginaire vriendjes en pratende
knuffels, ...
Alle kinderen die tijdens de Jeugdboekenweek langs komen krijgen een mooie ballon mee.
De klassen kunnen het ‘Stapel op Boeken’-spel komen spelen in de bib.

Poëziewedstrijd: Dicht op de muur
De bibliotheken van De Pinte en Zevergem, de werkgroep 7.6.9 en de cultuurdienst slaan de handen in elkaar en organiseren voor de eerste maal een poëziewedstrijd onder de naam ‘dicht op
de muur’. Het winnende gedicht komt op de gevel op de hoek van Dorp 1 en de Blijpoelstraat in
Zevergem. Niet zomaar. Het vroegere ‘Meerschstraatje’ leidt immers langs oude hoeven, het voorheen beboomde ‘dries’ en de oude Scheldebocht en staat ten dele geklasseerd als dorpsgezicht.
De westrijd kadert in het Leader-project van Zevergem. Het thema van het gedicht moet daarom
betrekking hebben op Zevergem.
www.depinte.be

Via deze wedstrijd hoopt de bibliotheek nieuw poëtisch talent op het spoor te komen. Iedereen is
welkom om een Nederlandstalig gedicht op te sturen, zodat een onafhankelijke jury de kwaliteit ervan kan beoordelen. Drie prijzen worden toegekend: de eerste prijs bedraagt 500 euro, de tweede
prijs 200 euro en de derde prijs 100 euro. Daarenboven wordt het winnende gedicht vormgegeven
op de muur.
Aarzel dus niet langer en kruip in uw pen. Zevergem wacht op de resultaten! Deadline voor het inzenden is 31 maart 2009. Het volledige reglement is te krijgen in de bib en op www.depinte.be.
Contact:
Openbare bibliotheek, Kerkplein 2, 9840 De Pinte. Sinds 1 januari heeft de bibliotheek een nieuw
e-mailadres: bibliotheek@depinte.be.
Vrije Bibliotheek Zevergem, Dorp 24, 9840 Zevergem, e-mail: koen.begodt@skynet.be
Ter info: Er zijn kaartjes met gedichten van Een Thuis voor een gedicht te krijgen bij de cultuurbeleidscoördinator in het gemeentehuis.

Weetjes uit de bib
• 2008 in cijfers: Vorig jaar schreven 387 nieuwe leners zich in. Het totale aantal actieve leners
(die minstens een object uitleenden in 2008) komt nu op 2 568, dat zijn er 71 meer dan in 2008.
80 780 objecten werden uitgeleend, dat zijn er 302 minder dan vorig jaar. De totale collectie
bestaat nu uit zo een 30 000 objecten.
• Boeken te koop: Tijdens de openingsuren kunnen in de bibliotheek opnieuw afgevoerde boeken gekocht worden aan 0,50 euro per object.
• Nieuwe dvd’s: De aanslag, Bin Jip, Black cat - white cat, Bloody Sunday, Brokeback mountain,
The brotherhood of war, Dogville, l’ Enfant, Hamlet, Hiroshima mon amour, Jean de Florette,
Kandahar, Little Children, Lost in translation, Madame Bovary, Manderlay, Manon des sources,
The motorcycle diaries, Mulholland Drive, Padre Padrone, Papillon, Seven Samurai, Sven en de
rat.
Deze dvd’s kunnen ontleend worden aan 1,25 euro per stuk. Er kunnen maximaal twee dvd’s per
kaart ontleend worden voor een periode van drie weken.

PC-cursus voor senioren
In het kader van het ZOVLA-project ‘Senioren digitaal’ organiseert de bibliotheek van De Pinte opnieuw een beginnerscursus over de basisfuncties van de pc.
Volgende onderwerpen komen aan bod: pc-onderdelen herkennen en gebruiken, een brief opstellen in MS-Word, surfen op internet, e-mails met bijlagen opstellen, verzenden en ontvangen.
Deze cursus richt zich tot 60-plussers zonder computervoorkennis en zal in mei doorgaan in de
bibliotheek (4, 6, 7, 11 en 13 mei, data onder voorbehoud).
De kostprijs bedraagt tien euro.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven in de bibliotheek, Kerkplein 2, De Pinte,
tel. 09 282 25 32.

Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

De bib is gesloten op maandag 13 april 2009 (paasmaandag).
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sport
organiseert sportkampen

Tijdens de schoolvakanties organiseert de Sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school.
• De sportkampen voor kinderen van de lagere school gaan steeds door van 9.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8.00 en tot 18.00 uur ’s avonds.
• De sportnamiddagen voor de kleuters gaan door van 13.00 tot 16.00 uur en ook hier is opvang voorzien tot 18.00 uur.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
Sportkamp paasvakantie: van maandag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 10 maart
Sportkampen zomer 2009:
KAMP 1: van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 12 mei
KAMP 2: van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2009
-> Inschrijven kan op woensdag 13 mei
KAMP 3: van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 19 mei
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Belangrijke informatie in verband met de inschrijvingen!
Sinds januari 2009 werden de procedure en tarieven aangepast als gevolg van een beslissing van
het college. Dit om inschrijvingen en betalingen van alle gemeentelijke kinderopvanginitiatieven
gelijk te schakelen.
Zoals steeds is er een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur krijgt elke geïnteresseerde deelnemer (inwoners en schoolgaande jeugd in De Pinte of Zevergem) de mogelijkheid zich telefonisch in te
schrijven. Dit tot onze lijsten het maximum aantal deelnemers bereiken. Indien volzet, kunt u steeds
inschrijven op de reservelijst. Om 14 uur krijgen alle andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich
telefonisch in te schrijven.
Opgelet, bij inschrijving zal voor inwoners een basistarief gehanteerd worden en voor niet-inwoners
zal er wel een meerprijs aangerekend worden.
Verdere info in verband met deze tarieven en de thema’s van de kampen kunt u vinden in de folders
die zullen worden uitgedeeld in de scholen van De Pinte - Zevergem.
Deze kunnen ook worden aangevraagd bij de sportdienst, tel. 09 280 98 40, e-mail:
sportdienst@depinte.be. De folders kunnen ook geraadpleegd worden op www.depinte.be.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Nieuw tennisseizoen 2009
Binnenkort start het nieuwe tennisseizoen 2009 (van 1 april 2009 tot 31 maart 2010). Hieronder
vindt u enkele nuttige inlichtingen in verband met de vernieuwing van het lidmaatschap en voor
inschrijving van nieuwe leden.

www.depinte.be

Waar?		
Wanneer
En daarna?
		

In het clubhuis van TKDP, Polderbos 3 in De Pinte
Op 7, 8, 14 en 15 maart 2009 telkens van 10 tot 12.30 uur
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur van begin april tot einde september, eveneens
in het clubhuis van TKDP, Polderbos 3 in De Pinte.

Opgelet:
Wie komt tijdens de inschrijvingszittingen op 7, 8, 14 en 15 maart 2009:
• geniet 15 euro korting;
• kan ook inschrijven voor lessen en stages;
• kan ook een vast winteruur vastleggen (tennis in de ballon tijdens de zes wintermaanden).
Raadpleeg onze website www.tkdepinte.be voor bijkomende informatie.

Internationaal jeugdtornooi badminton
Badmintonclub Polderbos De Pinte organiseert opnieuw als enige in Oost-Vlaanderen een
internationaal jeugdtornooi en dit op zaterdag 14 maart 2009 vanaf 9 uur in het OCP.
Jongens en meisjes vanaf geboortejaar 1992 (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 ook uitgenodigd. Dit geeft aan het tornooi een extra dimensie.
Vast en zeker wordt deze vierde editie een even groot succes als de jaren voorheen.
Iedereen welkom! Gratis inkom voor toeschouwers. Deelname per discipline: 4 euro.
Verdere informatie op www.bcpolderbos.be (verantwoordelijke: Frank Demets).

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ‘t kort
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Februari
vr. 27/2		
za. 28/2

Dropping Jeugddienst De Pinte - p. 24
Meespeeltheater Jeugddienst De Pinte - p. 24

Maart
vr. 6/3 		
za. 7/3 		
ma. 9/3 		
za. 14/3
za. 14/3
za. 14/3
za. 14/3
zo. 15/3
zo. 15/3
zo. 29/3

Dropping Scouts en Gidsen - zie Agenda
Alle hulp welkom tijdens de werkdag van Scouts en Gidsen - zie Agenda
Gratis EHBO-cursus ingericht door Jeugddienst De Pinte - p. 16
Boekenfeest! Vrije Basisschool De Pinte - p. 28
Koken met kinderen tussen zes en twaalf jaar door de Gezinsbond - zie Agenda
Rock 4 Ribs (ribbetjes à volonté) door Eenheidscomité De Havik - zie Agenda
Spaghetti-avond Jin (Scouts en Gidsen) - zie Agenda
Boekenfeest! Vrije Basisschool De Pinte - p. 28
Mosselfeest + cafetaria door Ouderraad Vrije Basisschool Zevergem - zie Agenda
Opluisteren Kruisjesmis vormelingen 2009 door Suverlike - zie Agenda

April
za. 18/4
do. 30/4

Turnmarathon TK Olympia - p. 20
6de Bodysol-jogging (ook voor kinderen) JV De Pinte - zie Agenda

en nog veel meer, hierna ...

27 en 28 februari 2009: Carnavalsweekend 2009
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de gemeentelijke
jeugdraad en jeugddienst het laatste weekend van de krokusvakantie een carnavalsweekend.
Op vrijdagavond 27 februari 2009 staat er voor de twaalftot zestienjarigen een dropping op het programma. De
deelnemers vertrekken om 19 uur met de bus aan het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) en worden gedropt op
een geheime locatie ergens in Vlaanderen. Het einde is voorzien tegen 24 uur.
Jongeren die wensen deel te nemen, moeten zich voor 25 februari 2009 inschrijven bij de jeugddienst. Men kan zich individueel inschrijven of in groep van maximum tien personen.
Deelname aan de dropping kost drie euro. Het busvervoer, een drankje en hapje na de dropping
zijn inbegrepen in de prijs.
Op zaterdagnamiddag 28 februari 2009 kunnen alle zes- tot twaalfjarigen komen kijken naar
het meespeeltheater van Tiets en Petteman. Dit gaat door van 14.30 tot 16.30 uur in de cultuurzaal van het OCP.
De show heet ‘De uitdaging’ en daarin daagt Petteman, Tiets en de kinderen uit om via allerlei
proefjes en spelletjes te bewijzen dat ze handiger en speelser zijn dan hem. Als de kinderen samen
met Tiets winnen, mogen ze een echte slagroomtaart …?
Het dragen van verkleedkleren is aangeraden (maar niet verplicht).
De kostprijs bedraagt 2,5 euro. Vooraf inschrijven hoeft niet.
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij de gemeentelijke jeugddienst
(OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be).

Ondersteuning voor fuiforganisatoren
Fuiven maken een belangrijk deel uit van de jongerencultuur en zijn onlosmakelijk verbonden met
het jeugdwerk. Daarom streeft de gemeente De Pinte naar een veilig en positief fuifklimaat. Dit
tracht men onder meer te doen door de organisatoren van fuiven en feesten zo goed mogelijk te
ondersteunen.
In het kader daarvan heeft de Jeugddienst een aantal documenten opgesteld die de administratie
moeten vereenvoudigen en verduidelijken.
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• Een fuifchecklist
Dit is een handig overzicht voor fuiforganisatoren met alle zaken waaraan men moet denken als
men een fuif organiseert. In dit document wordt er een onderscheid gemaakt tussen praktische
aspecten, verplichtingen van de wetgever, specifieke Pintse regelgeving en promotionele aspecten.
• Een centraal aanvraagformulier voor het organiseren van feesten en fuiven
Tot voor kort moesten fuiforganisatoren verschillende aanvraagformulieren indienen en voor
sommige zaken (onder andere een sterkedrankvergunning, het gebruik van een bestelwagen,
…) moest men een speciale toestemming vragen aan het schepencollege. Deze manier van werken was niet overzichtelijk en heel arbeidsintensief. De Jeugddienst heeft daarom een centraal
formulier opgemaakt waarmee organisatoren alles in één keer aanvragen.
Deze documenten zijn begin februari gratis verkrijgbaar via de Jeugddienst of culturele dienst en
downloadbaar van de gemeentelijke website www.depinte.be.

Gezocht: leden voor de werkgroep fuiven
In 2009 staan er nog een aantal acties op het getouw (onder andere het herschrijven van een
fuifcharter). Omdat inspraak van fuiforganisatoren belangrijk is en de Jeugddienst het fuifbeleid
van de gemeente De Pinte niet alleen verder wil uitstippelen, zou er in het voorjaar van 2009 een
werkgroep fuiven worden opgericht. Deze werkgroep zou een viertal keer per jaar samenkomen
rond concrete projecten.
www.depinte.be

Geïnteresseerd? Gelieve je contactgegevens door te geven aan de Jeugddienst, tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be). We bezorgen je dan een uitnodiging voor de eerste werkgroep
fuiven.

Speelplein Amigos: werking Pasen 2009
Wilt u uw kind in de paasvakantie enkele fantastische en avontuurlijke vakantiedagen laten beleven? Dan is speelplein Amigos de oplossing! Uw kinderen kunnen de eerste week van de paasvakantie, van 6 tot 10 april 2009 op het speelplein terecht.
Voor wie?
- Elke dag voor kinderen tussen drie en twaalf jaar, die al naar school gaan en zindelijk zijn.
- Elke dinsdag- en donderdagnamiddag voor tieners van het eerste en tweede middelbaar.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Opvang van 7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30 en van 16.30 tot 18.00 uur.
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen, vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd
naar het speelplein te brengen en ze niet voortijdig op te halen.
Vooraf inschrijven hoeft niet!
Prijs?
Let op! De tarieven van de speelpleinwerking zijn aangepast.
- Kinderen van Pintse gezinnen in betalen de onderstaande tarieven:
Prijs per kind per halve dag
Gezinnen met 1 kind:			
E 3,00
Gezinnen met 2 kinderen:		
E 2,75
Gezinnen met 3 kinderen:		
E 2,50
Gezinnen met 4 kinderen of meer
E 2,00
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en een verzekering.
- Kinderen van niet-inwoners ongeacht of ze in De Pinte naar school gaan of niet, zijn ook welkom op het speelplein maar moeten het dubbele tarief betalen.
De kostprijs voor de opvang blijft wel gelijk:
Opvang van 7.30 tot 9 uur		
gratis
Opvang van 12 tot 13.30 uur		
gratis
Opvang van 16.30 tot 17 uur		
gratis
Opvang van 17 tot 18 uur		
E 1 per kind per dag
Informatie?
De folders met meer informatie zullen begin maart 2009 worden verdeeld via de scholen in
De Pinte en Zevergem. Voor andere geïnteresseerden, leggen we een adressenlijst aan, zodat
je ook de nodige folders kan ontvangen. Geef gerust uw gegevens door aan de jeugddienst
(e-mail: jeugddienst@depinte.be).
Speelplein Amigos – werking zomer 2009
Omdat veel ouders vooraf plannen maken voor hun kinderen tijdens de vakantieperiodes, willen
we u alvast de data voor de zomervakantie meegeven.

25

Het speelplein zal tijdens juli en augustus opnieuw vijf weken open zijn:
van maandag 20 tot vrijdag 24 juli 2009
(Opgelet: dinsdag 21 juli 2009 is een feestdag, geen speelpleinwerking)
• van maandag 27 tot vrijdag 31 juli 2009
• van maandag 3 tot vrijdag 7 augustus 2009
• van maandag 10 tot vrijdag 14 augustus 2009
• van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus 2009
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de Sportdienst en de
gemeentelijke kinderopvang De Speelark.

Speelplein Amigos zoekt: enthousiaste monitoren
Ben je zestien of ouder? Wil je de Pintse kinderen en jongeren enkele leuke vakantiedagen bezorgen? Ben je goed in het organiseren van activiteiten? Heb je zin om deel uit te maken van een
fantastische leidingsploeg? Stel je dan kandidaat om speepleinmonitor te worden!
Bezorg je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en rekeningnummer aan de
Jeugddienst (OCP, Polderbos 20, De Pinte, e-mail: jeugddienst@depinte.be). Voeg ook een kopie
toe van je attest animator (indien van toepassing), geef aan of je al dan niet een ervaren monitor
bent (minimum achttien jaar zijn + minimum zeven weken OF drie jaar op het speelplein gestaan
hebben als monitor) en vermeld wanneer je wil meewerken: in de paasvakantie: 6 tot 10 april 2009
en/of in de zomervakantie: 20 juli tot en met 21 augustus 2009.
Vergoeding? Als monitor van het speelplein krijg je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding. Er zijn
verschillende categorieën waaronder je kunt vallen: monitor zonder attest of ervaring, monitor met
attest of ervaring of assistent-hoofdmonitor (enkel voor monitoren met veel ervaring).
Vergoedingen per dag 			

voor de werking
voor voorbereidingen
			
of opruimen
- Monitoren zonder attest of ervaring:		
€ 18,5			
€7
- Monitoren met attest of ervaring:		
€ 22,5			
€9
- Assistent-hoofdmonitoren			
€ 30,22			
€9
Let op! De wettelijke maximumbedragen kunnen niet overschreden worden, ook niet bij het combineren van werking en voorbereiding.
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Vorming? Er worden jaarlijks één à twee vormingssessies voor de monitoren van het speelplein georganiseerd. De sessies vinden meestal
plaats net voor de werkingsperiode in de zomervakantie en worden gratis aangeboden.
Verzekering? De monitoren zijn verzekerd tegen de volgende risico’s: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark
Elke woensdag kunnen uw kinderen van 2,5 tot twaalf jaar terecht voor een
leuke, sportieve en creatieve namiddag in De Speelark. Net zoals vorig jaar
organiseren we op de laatste woensdag vóór de paasvakantie een paasfeestje met lekkere verrassingen. Dit jaar is dat op woensdag 1 april en dit
is geen grap!
Paasvakantie
De Speelark is enkel open tijdens de tweede week van de paasvakantie.
De kleintjes kunnen zich uitleven op de speeltuigen buiten, spelen met auto’s, blokken en de poppenkast of schilderen, knippen en plakken, … De oudere kinderen kunnen tafelvoetbal spelen,
tennissen, voetballen, … of knutselen met gips, zoutdeeg of eieren rond het thema Pasen.

www.depinte.be

De Speelark is open van 7.30 tot 18.30 uur op:
• dinsdag 14 april 2009
• woensdag 15 april 2009
• donderdag 16 april 2009
• vrijdag 17 april 2009
Opgelet! De Speelark is gesloten op paasmaandag 13 april 2009.
Inschrijven
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier (af geven in het OCP, Polderbos 20), tel. 0476 82 83 55 of 09 280 98 40, fax:
09 280 98 49, e-mail: speelark@depinte.be, http:\\speelark.depinte.be.

Wie nog opvang zoekt tijdens de eerste week van de paasvakantie kan terecht bij Speelpleinwerking Amigos (zie pagina 25).

17de Tweedehandsbeurs
Georganiseerd door de dienst Opvanggezinnen van het OCMW van De Pinte.
Wanneer?
Zaterdag 14 maart van 13.30 tot 16.30 uur
Waar?
In de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
Wat?
speelgoed, kinderfietsen, kinderwagens, bedjes, ...
kinderkledij tot twaalf jaar in goede staat
Voor verdere info als verkoper kunt u zich wenden tot:
OCMW De Pinte, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 282 23 03

Activiteiten Jeugdhuis Impuls
-> Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20 uur.
-> Elke eerste en derde week van de maand is er ledenvergadering om 20 uur.
-> Wil je je verjaardag vieren in het jeugdhuis, dan kan dit gratis! Neem gerust contact op via bestuur@jhimpuls.be.
-> Je kan ook de pagina van het jeugdhuis op facebook bezoeken om op de hoogte te blijven
van de komende activiteiten en om foto’s van de laatste evenementen te bekijken.
www.myspace.com/jhimpuls
Iedereen is welkom!
Agenda
Zaterdag 28 februari:
Vrijdag 6 maart: 		
Zaterdag 20 maart
Vrijdag 3 april		

Jenever-karaoke
Happy Hour van 22 tot 23 uur
Smashparty
Happy Hour van 22 tot 23 uur

27

Boekenfeest! in de Vrije Basisschool De Pinte
Tijdens het weekend van 14 en 15 maart 2009 viert de Vrije Basisschool feest naar aanleiding van
de Vlaamse jeugdboekenweek.
Het Boekenfeest! gaat door in en rond de sportzaal (ingang Polderdreef) en is voor iedereen gratis
toegankelijk op zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur.
De ouderraad organiseert naar jaarlijkse gewoonte een boekenbeurs met een ruim aanbod aan
lees- en prentenboeken voor kinderen. Ook adolescenten en volwassenen vinden er vast iets dat
hun leeshonger kan stillen.
Er zijn tal van activiteiten: voorleesmomenten, een altijd-prijs-wedstrijd voor kinderen, een uitdagende wedstrijd voor volwassenen, een fijne tentoonstelling met knutselwerken, verhalen en
gedichten van de leerlingen, een spannende quiz op zaterdagavond, een fris aperitiefconcert door
‘De Peperclips’ op zondagvoormiddag, een ludieke inzameling van ‘uitgelezen’ boeken voor de
klasbibliotheken.
Wij nodigen u heel bijzonder uit op de interactieve tentoonstelling met werk van Pieter
Gaudesaboos, winnaar van de Gouden Uil 2008. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het verrassende werk van deze jonge Gentse auteur en illustrator.
Iedereen van harte welkom!

Nieuws van Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem
Eerst en vooral willen wij, Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem, iedereen bedanken die ons steunde
door een kerstroos te kopen! Het doet ons plezier te weten dat we op zoveel sympathie kunnen
rekenen.
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Op zondag 11 januari
startten we het nieuwe
jaar met onze traditionele
nieuwjaarsreceptie. Het
was een gezellig samenzijn. Dat het scoutisme
in de lift zit, bewezen de
ruim 300 aanwezigen.
Opvallend was de aanwezigheid van heel wat nieuwe gezichten, waaronder
enkele ouders die zich
engageerden om mee in
te staan voor de werking
van het scoutscomité.
De groepsleiding kon met
enthousiasme vertellen
dat het scoutsjaar 20072008 “zeer goed” was.
De pioniersfuif was een overdonderend succes, nooit was er zoveel volk aanwezig. Ook de kampen
werden tot een goed einde gebracht. Daarnaast won de leidingsploeg een prijs omdat ze, binnen
alle 45 scoutsgroepen van Gent, de meeste leiding op vormingsmomenten had afgevaardigd.
Onze nieuwe voorzitter van het scoutscomité, Olivier Reyntjens, vertelde met fierheid dat Scouts en
Gidsen De Pinte-Zevergem subsidies gekregen heeft van de gemeente en het Vlaamse agentschap
sociocultureel werk voor jeugd en volwassenen om de lokalen aan Moerkensheide op te knappen.
Hierdoor krijgen onze lokalen een duurzame verwarming en wordt het sanitaire blok vernieuwd en
toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.
Zie ‘Agenda’ (vanaf pagina 2) voor de scoutsactiviteiten.
Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem
www.depinte.be

welzijn
Wachtenlijsten
- ma. 23/2: Dr. P. Moisse
- di. 24/2: Dr. P. Moisse
- wo. 25/2: Dr. G. Vandecasteele
- do. 26/2: Dr. A. Brochez
28 februari: Dr. J. Dossche

1 maart: Dr. J. Dossche
- ma. 2/3: Dr. M. De Smet
- di. 3/3: Dr. J. Ossieur
- wo. 4/3: Dr. D. Van Renterghem
- do. 5/3: Dr. I. Lampens
7 en 8 maart: Dr. P. Moisse
- ma. 9/3: Dr. K. Vanderlinden
- di. 10/3: Dr. J. Dossche
- wo. 11/3: Dr. A. Van Hecke
- do. 12/3: Dr. G. Dujardin
14 en 15 maart: Dr. A. Van Poucke
- ma. 16/3: Dr. J. Ossieur
- di. 17/3: Dr. K. Vanderlinden
- wo. 18/3: Dr. A. Van Poucke
- do. 19/3: Dr. P. Moisse
21 en 22 maart: Dr. P. Moisse
- ma. 23/3: Dr. P. Vanrenterghem
- di. 24/3: Dr. P. Vanrenterghem
- wo. 25/3: Dr. P. Moisse
- do. 26/3: Dr. G. Vandecasteele

28 en 29 maart: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 30/3: Dr. M. De Smet
- di. 31/3: Dr. A. Brochez
- wo. 1/4: Dr. J. Ossieur
- do. 2/4: Dr. A. Vercruysse
4 en 5 april: Dr. P. Moisse
- ma. 6/4: Dr. F. Pieters
- di. 7/4: Dr. I. Lampens
- wo. 8/4: Dr. A. Van Hecke
- do. 9/4: Dr. G. Dujardin
11 en 12 april: Dr. P. Moisse
ma. 13 april: Dr. G. Vandecasteele
- di. 14/4: Dr. J. Dossche
- wo. 15/4: Dr. J. Ossieur
- do. 16/4: Dr. F. Pieters
18 en 19 april: Dr. M. De Smet
- ma. 20/4: A. Van Poucke
- di. 21/4: P. Moisse
- wo. 22/4: P. Van Renterghem
- do. 23/4: D. Van Renterghem
25 en 26 april: Dr. A. Brochez
- ma. 27/4: Dr. P. Moisse
- di. 28/4: Dr. G. Vandecasteele
- wo. 29/4: Dr. M. De Smet
- do. 30/4: Dr. A. Brochez

Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de wachtdienst de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
			
Dokter van wacht
Tandarts van wacht
Apotheker van wacht

centraal oproepnummer
09 280 08 80			
0903 36 996 (E 1,12 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

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

Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte
(Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• 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)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op
24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Duurzaam consumeren: fair trade
Wat is fair trade?
Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit wil zeggen dat men eerlijke, rechtvaardige prijzen geeft
aan producenten in het zuiden voor hun producten. Tussen de afnemer van fairtradeartikelen en
de producenten in de Derde Wereld worden afspraken gemaakt over prijszekerheid en stabiliteit in
de afname van de producten. Vaak wordt door de afnemer vooraf al een aanbetaling gedaan zodat
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de producent de mogelijkheid heeft om te investeren in het productieproces. Bij de productie van
fairtradeartikelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische en sociale omstandigheden ter plaatse. Met andere woorden:mensenrechten en milieu spelen een heel belangrijke
rol.
Hoe herken je een fairtradeproduct?
Fair Trade Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Je vindt het keurmerk
enkel op producten die aan de internationale criteria voor eerlijke handel voldoen. Het Fair Trade
Max Havelaarkeurmerk biedt de consument belangrijke garanties. Het is het bewijs dat de boeren
in het zuiden een rechtvaardige prijs krijgen voor hun oogst en dat de landarbeiders in correcte
sociale omstandigheden werken en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Om die garanties te geven, laat Max Havelaar de hele weg die een product aflegt - van bij de boer tot in de
winkel - streng controleren.
Welke producten zijn er en waar vind je ze?
Er zijn talrijke voedingsproducten verkrijgbaar met het Max Havelaarkeurmerk: koffie, wijn, chocolade, fruit, thee, vruchtensap, confituur, suiker, koekjes, snoepjes, chips, rijst, ijs, en honing. Ook
kledij, bloemen en verzorgingsproducten met Max Havelaarkeurmerk zijn verkrijgbaar. Meer info
op www.maxhavelaar.be.
Onze gemeente is bijna een FairTradeGemeente!
Deze titel geeft aan dat onze gemeente én de inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen
én er ook effectief werk van maken. De invulling gebeurt voornamelijk op lokaal niveau.
Onze gemeente krijgt deze titel niet zomaar, er moeten zes criteria vervuld worden.
In de gemeente werd er een trekkersgroep opgericht die de nodige initiatieven neemt om de titel
te behalen en nadien zorgt voor de continuïteit.
De FairTradeGemeente is een internationale campagne. Acht jaar geleden gaf Groot-Brittannië
het startschot. De Verenigde Staten, Canada, Ierland en ook België volgden al snel. De campagne
is een succes. Vooral Vlaamse gemeenten doen het goed. Vlaanderen is met 50 % deelnemende
gemeenten de internationale koploper.
Meer info op www.fairtradegemeenten.be.

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Oproep naar geïnteresseerde inwoners

Deze gemeentelijke adviesraad is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen die actief
zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS ondersteunt deze groepen en verenigingen en verdedigt hun belangen.
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Huidige leden: Vrienden van de Kwango, Oxfam-Wereldwinkel De Pinte - Zevergem, vzw Nona,
Wereldsolidariteit, Welzijnszorg, Damiaanactie, Davidsfonds, 11.11.11-comité, Vredeseilanden,
Broederlijk Delen, Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken, geïnteresseerde inwoners, ambtshalve
leden
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze raad kan zich melden bij:
Mariska Samyn
Duurzaamheidsambtenaar
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
e-mail: mariska.samyn@depinte.be
Voor meer info kunt u terecht op het nummer 09 280 80 98.

Inleefreis Guinée
KVLV Zevergem brengt u in samenwerking met de GROS en Trias een boeiende getuigenis van
een inleefreis naar Guinée. KVLV ging in januari 2008 met 30 vrouwen op inleefreis naar Guinée.
Ze verbleven bijna twee weken in dit ontwikkelingsland en kregen hierdoor inzicht in de Trias-werking ter plaatse, hadden intense contacten met de plattelandsvrouwen en hadden een verblijf in de
dorpen om nooit te vergeten. Ze maakten ook kennis met een totaal andere cultuur.
www.depinte.be

Op vrijdag 13 maart 2009 om 20 uur brengt Jeanine Schollaert, bestuurslid van KVLV-afdeling
Zevergem en deelneemster aan de inleefreis, belangeloos een getuigenis over haar ervaringen aan
de hand van mooie beelden en originele voorwerpen.
We proeven ook van een Guinees hapje en van een drankje uit de wereldwinkel.
Deze activiteit gaat door in De Veldblomme, Veldstraat, 50, in Zevergem.
Inkom: E 4 (hapje en drankje inbegrepen)
De opbrengst gaat naar de projecten van Trias.
Start: 20 uur
U bent van harte uitgenodigd!
KVLV Zevergem
GROS De Pinte - Zevergem

Solidariteitsfeest voor de Kwango met gastspreker Peter Verlinden
Datum:		
		
		
Plaats:		
Prijs:		
		
Vereniging:

zaterdag 28 maart 2009
van 18 tot 19.30 uur: voordracht door Peter Verlinden, Congokenner
vanaf 20 uur: barbecue (na inschrijving)
OCP, Polderbos, De Pinte
voordracht: 5 euro
voordracht + barbecue + welkomstdrankje: 18 euro / 9 euro (tot 12 jaar)
De Vrienden van de Kwango vzw

De vzw Vrienden van de Kwango werd in 1983 opgericht door een vriendengroep, waaronder een
koppel dat in 1980-1982 als vrijwilliger werkte in Congo, meer bepaald in de Kwango. Deze regio
situeert zich in het grensgebied met Angola, ten zuid-oosten van de streek Kinshasha – Matadi. Ze
heeft een oppervlakte ongeveer ter grootte van België en telt ongeveer 500 000 inwoners. De Yaka
vormen er de grootste bevolkingsgroep. De Kwango is er de belangrijkste rivier.
Van bij het begin was het de bedoeling – statutair vastgelegd – om behalve steunverlening en fondsenwerving ook aan sensibilisering te doen.
Hiervoor geven we jaarlijks een solidariteitsfeest met naast een maaltijd ook een informatief
luik. Aan de hand van een tentoonstelling, een diareportage, een uiteenzetting, … geven we informatie rond een streekgebonden thema (levenswijze, cultuur, tropische ziektes, ...).
Dit jaar is Peter Verlinden opnieuw aan het woord. Hij staat gekend als de Afrikajournalist van de
VRT. Bij Davidsfonds Leuven publiceerde hij onder andere ’Achterblijven in Congo. Een drama voor
de Congolezen?’.
Het belooft alweer een boeiende uiteenzetting te worden waarin Congo centraal staat. Aansluitend kunt u genieten van een voorjaarsbarbecue! Iedereen van harte welkom!
Inschrijven kan via vriendenvandekwango@skynet.be.
Voor meer info: Tine Van Petegem - Vandewalle, tel. 0474 20 54 50
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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 tijdens de volgende info-avonden:
• 24 maart 2009 om 20 uur
In het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing, lokaal Markt, Markt 20, Gavere
• 21 april 2009 om 20 uur
In het Kasteel Van Egmont, zaal ‘De Boekenzolder’, Heldenlaan 92, Zottegem
Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 053 77 30 30 (elke werkdag van 9 tot 17
uur).

Informatiebeurs voor mensen met een
handicap en ouderen
REVA 2009: 23, 24, 25 april

Je bent op zoek naar een aangepaste auto, een hulpmiddel voor de badkamer of keuken, of aangepaste kledij?
Je ervaart de eerste lichamelijke problemen omwille van
ouderdom en je wenst je zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren?
Kom dan op 23, 24 of 25 april 2009 naar de elfde editie van
REVA, de informatiebeurs voor mensen met een handicap
en ouderen, in Flanders Expo Gent, iedere dag van 10 tot 18
uur.
Knip de kaart hiernaast uit en ga gratis naar de informatiebeurs.
Zie ook www.reva.be.
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ocmw
Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
Sinds 1 januari 2009 kan er gedurende het VOLLEDIGE kalenderjaar een verwarmingstoelage
aangevraagd worden voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas.
De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gezinnen met een laag inkomen (< 14 624,70 euro verhoogd met 2 707,42 euro
per persoon ten laste) en de personen met schuldenoverlast kunnen hun toelage bij het OCMW
aanvragen.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs van de geleverde brandstof. Er wordt GEEN
rekening meer gehouden met de prijs van de brandstof. De minimumprijs van 0,56 euro
per liter is dus niet meer van toepassing. Aan gelijk welk tarief kunt u een aanvraag doen.
Per huishouden en per kalenderjaar wordt er maximum 1 500 liter brandstof in aanmerking genomen.
www.depinte.be

De toelage moet binnen de 60 dagen na de levering aangevraagd worden.
Sinds 1 januari 2009 moet de verwarmingstoelage voor gezinnen met een bescheiden inkomen
(met een jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden dat lager of gelijk aan 26 000 euro)
bij de dienst Energiekorting van de FOD Economie aangevraagd worden. Het aanvraagformulier
wordt samen met de jaarlijkse eindafrekening voor elektriciteit verstuurd en moet binnen de 60
dagen opgestuurd worden naar de dienst Energiekorting. De jaarlijkse forfaitaire toelage bedraagt
105 euro.
Is het niet duidelijk tot welke categorie u behoort, of wilt u andere bijkomende inlichtingen, dan kunt u contact opnemen met de Sociale dienst van het OCMW van De Pinte. Wij
zoeken het dan samen met u uit.
OCMW De Pinte, Sociale dienst, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 01, e-mail:
hendrika.stock@ocmwdepinte.be
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur of volgens afspraak.

Opendeurdag OCMW De Pinte ‘Een kijkje nemen’

Zondag 22 maart 2009 van 10 tot 17 uur
• Tentoonstelling van ‘Kijkertjes’ … ook dat van u?
• Kunstwerken van residenten, personeel en vrijwilligers
van het RVT Scheldevelde
• Kennismaking met alle diensten van het OCMW De Pinte
Hebt u ‘een kijkje’ genomen?
Bent u in het bezit van zo een beeldje (zie foto hiernaast)?
Bewerk het en breng het binnen tussen 9 en 13 maart 2009.
OCMW De Pinte, Kasteellaan 41 te 9840 De Pinte,
tel. 09 282 32 54
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politie
Oprichting nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN’S)
Oproep naar geïnteresseerde inwoners

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de bevolking en de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen:
het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
het bevorderen van de sociale controle
het verspreiden van de preventiegedachte
In De Pinte zijn er al vier BIN’S actief, namelijk Het Wijngaardeke, Klein Nazareth, Toutefais en
Krila (Kriekestraat, Landuitstraat en omgeving).
Aan het hoofd van een BIN staat een coördinator en een medecoördinator. Deze krijgt informatie
van de politie. Het is de coördinator/medecoördinator die de berichtgeving doorgeeft aan de BINleden (buurtbewoners).

Gezien er momenteel maar een klein deel van De Pinte onder de BIN-werking valt, doen we een
warme oproep naar inwoners om als verantwoordelijken/coördinatoren een BIN in hun woonwijk
op te richten.
Voelt u zich hiertoe geroepen, of wenst u meer informatie? Neem contact op met de lokale
wijkpolitie, tel. 09 280 80 40 of Johan Vandecasteele (preventieadviseur), tel. 09 321 76 60, e-mail:
johan.vandecasteele@pzschelde-leie.be.
Alle geïnteresseerden zullen uitgenodigd worden voor een infovergadering waarbij de werking en
taakomschrijving duidelijk zullen worden uitgelegd.
Met uw steun maken we werk van een veiliger samenleving.
De lokale wijkpolitie en de Preventiecel van de Politiezone Schelde-Leie

Zaterdag 4 april: gratis fietsgraveeractie
Politiezone Schelde-Leie organiseert, samen met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid,
een gratis fietsgraveeractie op zaterdag 4 april 2009. 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.

Resultaten politiecontroles december 2008
• Snelheidscontroles
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Datum en uur
Plaats
		
2 december om 09.30 uur
Keistraat 155
8 december om 06.30 uur
Langevelddreef 68
11 december om 12.30 uur Bommelstraat 56
12 december om 16.30 uur Grote Steenweg
17 december om 14.30 uur Langevelddreef 74
29 december om 14.15 uur Polderdreef 32

Toegelaten
snelheid
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
70 km/uur
50km/uur
50 km/uur

Aantal
overtredingen
22 op 143 voertuigen
13 op 163 voertuigen
5 op 54 voertuigen
28 op 251 voertuigen
36 op 135 voertuigen
13 op 348 voertuigen

%
15,4
8,0
9,3
11,2
26,7
3,7

nieuws uit de raden
Data gemeenteraadszittingen
Vermoedelijke data eerstvolgende gemeenteraadsvergaderingen voor de eerste helft van 2009:
• maandag 9 maart 2009
• maandag 20 april 2009
• maandag 18 mei 2009
• maandag 22 juni 2009
• maandag 31 augustus 2009

Samenvatting van de gemeenteraad van 24 november 2008
• Goedkeuring bestek voor het vernieuwen van het voetpad Groenstraat - toegang tussen kasteelpark Viteux en de beek. De kostenraming bedraagt 13 437,05 euro (inclusief btw).
www.depinte.be

• Goedkeuring overeenkomst van scheiding van hemelwater en afvalwater op privé-eigendom bij de aanleg of heraanleg van de openbare riolering (Stijn Streuvelslaan, Stationsstraat,
Nazarethstraat en Leeuwerikstraat).
• Goedkeuring bestek voor het vervangen van het glaswerk van de ramen in het gemeentehuis. De
kostenraming bedraagt 15 125,00 euro (inclusief btw).
• Goedkeuring principe van de collectieve aanpak van de IBA’s (individuele waterzuiveringsinstallatie).
• Goedkeuring verdeling krediet voor ontwikkelingssamenwerking in 2008. 350 euro voor Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit, Vrienden van de Kwango, Nona vzw en Damiaanactie. 1 900 euro voor 11.11.11..
• Goedkeuring wijziging politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. De inbreuken op deze verordening worden gestraft met
politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak
geen andere straffen voorzien.
• Goedkeuring verslag betreffende de subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen
van De Pinte en de bedragen van de subsidies voor de werking 2007.
• Goedkeuring wijzigingen reglement projectsubsidies:
- art.5 “De initiatiefnemer richt uiterlijk voor 31 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd voor initiatieven die in dat jaar plaats hebben – een schriftelijke aanvraag aan het
schepencollege op volgend adres: Gemeentebestuur De Pinte t.a.v. cultuurbeleidscoördinator,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
- art. 8 “Binnen de 4 maanden, volgend op 31 januari, formuleert de cutluurraad een gemotiveerd advies of het project al dan niet in aanmerking komt voor projectsubsidies” […].
De wijzigingen gaan van kracht op 1 januari 2009.
• Goedkeuring nieuw erkennings- en subsidiereglement ter ondersteuning van de Pintse sportverenigingen.
• Kennisname budget 2009 en wijziging budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Nicolaas van
Tolentijn.
• Kennisname budget 2009 en wijziging budget 2008 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart.
• Vaststellen gunningswijze en lastvoorwaarden voor de aankoop van exploitatiemateriaal cultuur
(secties licht, zaallicht, klank en materiaal) voor gemeenschapscentrum OCP. De aankoopprijs
wordt geraamd op 5 000 euro (inclusief btw).
• Goedkeuring bestek voor de aankoop van tafels en stoelen voor de gemeentelijke uitleendienst.
De kostenraming bedraagt 4 888,40 euro (inclusief btw).
• Kennisname besluit van de gouveneur betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening
en jaarrekening 2007.
• Goedkeuring budgetwijzigingen 3 en 4 voor het dienstjaar 2008.
• Kennisname kwartaalrapport van 30 september 2008 van de financieel beheerder.
• Gemeentepersoneel: aanstellen van Joni Van de Velde als stafmedewerker, met een proeftijd van
zes maanden.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking aanbrengen groenscherm (aanvullend ten opzichte van de plaatsing van geluidsschermen) langs beide zijden van de E17, tegen geluidsoverlast. Het bestuur blijft toch aandringen bij
het Agentschap Wegen en Verkeer om een geluidsscherm aan te brengen.
• Bespreking vereenvoudiging procedure voor het plaatsen van zonnepanelen in de gemeente.
Vraag aan het college om hun (negatief) advies in verband met de inplanting van midden- en
grootschalige windturbines in Oost-Vlaanderen te heroverwegen. Er wordt geantwoord dat er
in De Pinte een heel beperkte zone is die in aanmerking komt voor de inplanting, maar die is al
voorbestemd voor andere doeleinden. Volgens het bestuur kunnen kleinschalige windmolens in
bepaalde zones wel toegestaan worden.
• Kennisname wijziging budget 2008 van het OCMW.
• Definitieve vaststelling straatbenaming openbare weg in het kasteeldomein Viteux, namelijk Park
Viteux.
• Principebeslissing tot het hernieuwen van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool betreffende participatie op school en in de Vlaamse Onderwijsraad.
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Samenvatting van de gemeenteraad van 22 december 2008
• Goedkeuring bestek aanpassings- en verbeteringswerken verwarming en verluchting van het
OCP. De kostenraming bedraagt 74 439,20 euro.
• Verkoop gas- en elektriciteitsdistributienet en openbare verlichting door de gemeente aan de
distributienetbeheerder. De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor het ondergronds brengen van de distributienetten bij de uitvoering van wegeniswerken.
• Goedkeuring wijziging subsidiereglement voor het installeren van zonneboilers en/of een fotovoltaïsche systemen als alternatieve energiebron. Het subsidiebedrag voor het installeren van een
fotovoltaïsch systeem wordt aangepast naargelang het gezamenlijk belastbaar inkomen en het
aantal kinderen ten laste. De wijziging van dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2009.
• Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – instelling van een bijzondere gemeenteraadscommissie ter evaluatie van de decretale graden.
• Vaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
• Goedkeuring wijziging personeelsbehoefteplan gemeentepersoneel.
• Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geledingen van het personeel en de ouders voor de
schoolraad van de gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring budget OCMW voor het dienstjaar 2009.
• Vaststelling dotatie voor 2009 voor de politiezone Schelde-Leie: 789 019,00 euro voor de gewone begroting en 41 295,00 euro voor de buitengewone begroting.

Samenvatting van de gemeenteraad van 23 december 2008
• Vaststelling financiële ondersteuning voor noodhulp in Nepal van 515 euro en 100 euro voor
Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen.
• Goedkeuring subsidiereglement (impulssubsidie) kwalitatieve jeugdsportbegeleiding.
• Goedkeuring bijkomend hoofdstuk Impulssubsidie van het gemeentelijk sportbeleidsplan 20082013.
• Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2009: 7,2 %.
• Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2009: 950.
• Aanpassing belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen.
• Goedkeuring gemeentelijk meerjarig financieel beleidsplan (beleidsnota en financiële nota) voor
het budget 2009.
• Aanpassing reglement gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen.

Uit de adviesraden
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Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
MINA-raad 2008-12-18
• Advies met betrekking tot wijziging subsidiereglement zonne-energie
GROS 2008-12-09
• Evaluatie acties 11.11.11-campagne in De Pinte - Zevergem
GRC 2008-12-02:
• Bespreking locaties beeld Zevergem
GRC 2008-11-04:
• Stand van zaken beeld voor Zevergem: selectie van drie kunstenaars, bepalen locatie
BeSoC 2008-10-30:
• Verbouwing De Veldblomme: stand van zaken/advies betreffende het ontwerp
Zovla 2008-02-19:
• Goedkeuring Jaarverslag 2007 + toelichting gerealiseerde projecten
• Goedkeuring rekening 2007 + overlopen rekening 2008
• Voorstelling projecten 2008
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

