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We vieren kerst en nieuw!
• 7/1: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
(achterzijde)
• Activiteiten De Wezel (p. 15)
• Opgepast met vuurwerk
- niet alleen voor onze vingers (p. 29)
• Binnenkort een nieuw bestuur (p. 6 en 29)

Praktisch
• Ophaling PMD en papier & karton om de 14
dagen (p. 10)

Goede voornemens of een hartverwarmend engagement
• Het klimaat verandert! U ook?
Tips om uw CO2-uitstoot te beperken (p. 12)
• Pleeggezinnen (p. 27) en onthaalouders
(p. 28) gezocht

Voor onze jeugd:
• Carnavalweekend (p. 20)
• 3 nieuwe gidsen (p. 21)
• Voor de ouders: Veilig surfen (p. 22)

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

Agenda januari - februari 2007
November
di. 2/1

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestraat 29 - 33
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte
Chris Afschrift: 09 282 73 42

di. 2/1

om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis
Installatievergadering
gemeenteraad - zie pag. 29
Gemeente De Pinte:
09 280 80 80

vr. 5/1

om 20 uur (deuren: 19.30 uur)
- OCP - E 8 (VVK) / E 10
Nieuwjaarsconcert ‘Vonken’
Harmonieorkest De Pinte
Frike Van Nevel: 0477 90 06 59
www.harmonieorkest.be

vr. 5/1

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - SV Melsen
(1ste Beloften)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

za. 6/1

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

za. 6/1

om 14 uur - ingang
Caemersklooster / Gent - E 8
Bezoek tentoonstelling
Stanley Kubrick
Curieus DP-Z
Pierre Bogaert: 09 282 75 15

za. 6/1

za. 6/1

zo. 7/1

vanaf 18 uur - zaal Mieregoed /
De Pinte - gratis
Nieuwjaarsreceptie
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75
om 20 uur (deuren: 19.30 uur)
- OCP - E 8 (VVK) / E 10
Nieuwjaarsconcert ‘Vonken’
Harmonieorkest De Pinte
Frike Van Nevel: 0477 90 06 59
www.harmonieorkest.be
van 11 tot 13 uur gemeenteplein - gratis
Nieuwjaarsreceptie
- zie achterzijde
Gemeente De Pinte:
09 280 80 80

ma. 8/1

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestraat 29 - 33
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte
Chris Afschrift: 09 282 73 42

za. 13/1

om 20.30 uur - OCP - E 8 /
gratis
BBC Latem - De Pinte / BC
Ninane - zie pag. 19
BBC Latem - De Pinte
www.bbcdepinte.be

di. 9/1

om 20 uur - café ’t Pints
Verleden - E 2
Vrouwenpraatcafé ‘Kleur
bekennen: uiterlijk en
inerlijk in harmonie’
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

zo. 14/1

van 10.30 tot 12 uur - Dorp
Zevergem - gratis
Nieuwjaarsreceptie in
openlucht
WeZeL (Werkgroep Zevergem
Leeft)
Lucien Van De Steene:
0497 37 43 49

wo. 10/1

om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis - E 5 / E 3 /
E 1,5
‘Fossiele brandstof, 1
globale vrije markt‘ - Marc
Devos
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

zo. 14/1

om 14.30 uur - terrein
Sportwegel - E 4
JV De Pinte - KVV Sint-Denijs
(E/Elftal)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

wo. 17/1

om 19.30 uur - zaaltje café
Gildenhuis
Crea-les 5: figuren in papiermaché
KVLV De Pinte
Carine De Prins - Van Hullebusch:
09 282 84 10

wo. 17/1

om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis - E 5 / E 3 /
E 1,5
Geopolitiek v/d energie in
de vroege 21ste eeuw’ Dr. Criekemans
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

vr. 19/1

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - FC Latem
(1ste Beloften)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

zo. 21/1

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

ma. 22/1

’s avonds - De Pinte - E 15 /
avond (inschrijving vereist)
Start cursus kaartleggen
‘Kleine Lenormand’
vzw Maria
Maria Vinarta: 0475 24 79 99

di. 23/1

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Moppologie’
Gezinsbond De Pinte
A. Van Raemdonck:
09 282 78 88

do. 11/1

om 20 uur - GBS - E 2
Voordracht ‘Veilig surfen op
internet’ - zie pag. 22
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool, Nathalie Flama:
09 282 84 62

vr. 12/1

van 9 tot 11.30 uur - OCP gratis
Kennismakingssessie
Emotioneel Lichaamswerk
Emotioneel Lichaamswerk
Syntia Van Erdeghem:
0473 21 46 15

za. 13/1

vanaf 9 uur - De Pinte - E 1 /
boom
Ophaling kerstbomen
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 13/1

za. 13/1

za. 13/1

om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Knutselnamiddag voor L.S.kinderen		
Gezinsbond De Pinte
Katrien Milh: 09 282 85 78
om 18.30 uur - Moerkensheide
- gratis
Kerstboomverbranding met
fakkeltocht
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 20 uur - De Veldblomme E4/E5
Nieuwjaarsconcert
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
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wo. 24/1

om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis - E 5 / E3 /
E 1,5
‘Alternatieve mogelijkheden
voor fossiele brandstof ‘
- Luc Pelkmans
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

do. 25/1

om 13 uur - parochiezaal - E 4 /
E7
Kookles ‘Witloof van hier
eet je met plezier’
KVLV De Pinte
Hilde De Coster: 09 282 32 01

do. 25/1

wo. 31/1

wo. 31/1

van 16 tot 19 uur - bibliotheek
De Pinte - gratis
Gedichtendag - zie pag. 17
Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32
om 19.30 uur - zaaltje café
Gildenhuis
Crea-les 6: figuren in papiermaché
KVLV De Pinte
Carine De Prins - Van Hullebusch:
09 282 84 10
om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis - E 5 / E 3 /
E 1,5
‘Beleidsmaatregelen i.v.m.
energie’ - Nancy Mahieu
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

Februari
za. 3/2

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

za. 3/2

om 20 uur - terrein Sportwegel
-E4
JV De Pinte - VV Zomergem
(E/Elftal)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

zo. 4/2

om 9.30 uur - Wijkcentrum OASE
- gratis
Hambeurs - zie pag. 15
Radioclub De Pinte en Latem
Marc: 0476 33 58 70

zo. 4/2

om 12 uur - refter
Gemeenschapsschool - E 15 /
E 8 (kind)
Eetfestijn JV De Pinte
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

zo. 4/2

om 11 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis
Aperitiefgesprek met
D. Termont - nieuwe
burgemeester Gent
Curieus DP-Z
Pierre Bogaert: 09 282 75 15

ma. 5/2

om 20 uur - Gildenhuis SintDenijs-Westrem - gratis
Voordracht ‘Reuma, arthritis
en artrose’ - dr. X. Janssens
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

di. 6/2

di. 6/2

di. 6/2

di. 6/2

om 13.30 uur - parochiezaal
Voordracht voor 60plussers ‘Op adem komen’
KVLV De Pinte
Cécile Vandelannootte:
09 282 24 75
(1ste v. reeks) om 14 uur - OCP
- inschrijving vereist
‘Vlaanderen tussen Spanje
en Oranje’ (UVT) - Johan
Decavele - zie pag. 16
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
om 19 uur - bondslokaal - E 75
(4 lessen)
1ste meewerkkookles (reeks
van 4 lessen) / volledig
menu, beperkt aantal
deelnemers
KVLV De Pinte
Hilde De Coster: 09 282 32 01
om 20 uur - Vrije Basisschool De
Pinte - gratis
Infoavond Drugpreventie
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geneviève Standaert:
09 245 04 29

do. 8/2

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,8 / E 7,6
Bloemschikken:
lenteschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

vr. 9/2

om 14.30 uur - GBS
Sociale actie - zie pag. 22
Gemeentelijke Basisschool:
09 282 64 02

vr. 9/2

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - SK Bellem
(1ste Beloften)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75
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za. 10/2

om 15 uur - Handelsbeurs / Gent
- E 50
Bezoek muziektempels,
maaltijd, concert:
pianorecital door Boris
Berezovski - inschrijving
vereist
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

za. 10/2

om 20.30 uur - OCP - E 8 /
gratis
BBC Latem - De Pinte /
CA Neufchateau - zie pag. 19
BBC Latem - De Pinte
www.bbcdepinte.be

zo. 11/2

van 10.30 tot 12.30 uur - OCP
- E 3 / gratis (0-12 j.)
Disney schoolconcert
Muziekschool De Pinte
- zie pag. 23
Muziekschool De Pinte:
0474 61 14 79,
muziekschool@in-depinte.be

zo. 11/2

om 11.30 uur - Vrije Basisschool
De Pinte - E 14 / E 7 (kind)
Eetfestijn		
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

zo. 11/2

om 12.30 uur - eetzaal GBS E 12 / E 6 (6-12 j.) / gratis
(0-6 j.)
Etentje MSDP (beenham of
koude visschotel)
zie pag. 23
Muziekschool De Pinte:
0474 61 14 79,
muziekschool@in-depinte.be

zo. 11/2

om 14 uur - parochiaal centrum
- E 2,5 / E 3,5 / gratis
7de
pannenkoekenwandeling
(10 of 8,5 km) - zie pag. 16
Vakantiegenoegens
Fam. De Witte - Hanlet:
09 282 70 74
www.vakantiegenoegens.be/
Depinte

di. 13/2

om 20 uur - OCP - E5 / E 3 /
gratis
‘Onze joodse buren’ - prof.
em. Vandenbrande
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

di. 13/2

om 20 uur - café ’t Pints
Verleden - E 2
Vrouwenpraatcafé
‘Auteur, actrice, beeldend
kunstenaar, …’
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

vr. 16/2

om 19.30 uur - De Veldblomme
Ledenvergadering /
Handmassage en
ontspanning
KVLV Zevergem
Magda Rombaut: 09 385 68 69

zo. 18/2

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

zo. 18/2

di. 20/2

de hele dag
Mazoutactie
Curieus DP-Z
Jeroen Backs: 0486 89 07 08
om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E4
Kinderfilm
Gezinsbond De Pinte
Katrien Milh: 09 282 85 78

wo. 21/2

do. 22/2

om 19 uur - parochiezaal
‘Snoeien in theorie’ door
Dhr. Rino De Wilde +
‘Snoeien in de pratijk’ op
24/2
KVLV De Pinte
Cécile Vandelannootte:
09 282 24 75
om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 / E 9
Kookles: Paasbrunch
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 23/2

om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 23/2

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - LS Merendree
(1ste Beloften)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

za. 24/2

om 20.30 uur - OCP - E 8 /
gratis
BBC Latem - De Pinte / BBC
Kangoeroes - zie pag. 19
BBC Latem - De Pinte
www.bbcdepinte.be

ma. 26/2

om 20 uur - turnzaal Vrije
Basisschool De Pinte
Beter bewegen (reeks van
10 lessen) door Dhr. Vyncke
KVLV De Pinte
Hilde De Coster: 09 282 32 01

di. 27/2

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Osteopatie’
Gezinsbond De Pinte
A. Van Raemdonck:
09 282 78 88

Ruimtelijke ordening & werken
Kasteelpark Viteux: de laatste rechte lijn
Zoals u intussen weet, wordt het project ‘kasteelpark Viteux’ opgesplitst in drie delen: de herbestemming en renovatie van de bestaande gebouwen, het woonproject ‘De Woongaard’ en de
inrichting van het park.
Tijdens de gemeenteraad van 23 oktober 2006 werd de concessieovereenkomst voor het project
‘Kasteel Viteux’ toegewezen aan bvba De Bonte Koe. Het kasteel zal in de toekomst ingericht
worden als brasserie. De bijgebouwen (koetshuis) zullen door hen ingericht en verhuurd worden;
Pintse verenigingen zullen speciale voorwaarden krijgen.
Voor het zover is, dienen er door de gemeente eerst renovatiewerken te gebeuren aan het kasteel
en de bijgebouwen. Deze werken kunnen ten vroegste in het voorjaar van 2007 van start gaan,
nadat de nodige vergunningen verkregen zijn.
Intussen is de ontwerper eveneens bezig met het opmaken van de plannen en bestekken voor
het dossier ‘inrichting van het park’. Deze zullen nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
adviesraden en de gemeenteraad (voor de aanvraag van prijsoffertes).
De renovatiewerken en de inrichting van het park worden bekostigd met de opbrengst van de
bouw van het woonproject ‘De Woongaard’.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De Pinte van kracht

www.depinte.be

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) De Pinte werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Het goedkeuringsbesluit werd op 1
december 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be), zodat het GRS intussen van kracht is. U kunt het downloaden op de gemeentelijke website www.depinte.be bij
‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’ door bijvoorbeeld te zoeken op het woord ‘structuurplan’ (klik op
‘vernieuwen’ indien er een blanco pagina verschijnt bij het downloaden).
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Openbare werken
Lopende werken: Keistraat
• Plaats van de werken: Keistraat tot aan het waterzuiveringsstation Bourgoyen in Drongen
• Verloop van de werken: De werken worden door één aannemer uitgevoerd. Ze worden in
hun globaliteit bekeken, wat ervoor zorgt dat eenzelfde soort werk op verschillende plaatsen
binnen de as achtereenvolgens uitgevoerd wordt. Dit in functie van de efficiëntie. Zo kan het
zijn dat er op een bepaalde plek tijdelijk geen werken gebeuren. Er dienen namelijk verschillende stappen doorlopen te worden met op het einde de aansluiting van de waterafvoer voor
de hele as.
• Voorziene einddatum: De rijweg werd opnieuw opengesteld sinds 1 december 2006, met
uitzondering van enkele onderbrekingen nadien voor het aanbrengen van de fietsbrug over
de Duivebeek, het inzaaien van de bermen, het verlengen van het bestaande fietspad op het
grondgebied van Sint-Martens-Latem. Voor De Pinte is het einde van de werken voorzien omstreeks midden 2007.
Voorziene werken: Vredestraat
Wat? Vernieuwen fiets- en voetpaden, aanbrengen gescheiden
rioleringsstelsel
Voorziene startdatum*: maart 2007
Borluutlaan (kant onpare nummers, tussen Sportwegel en B. de Gieylaan)
Wat? Vernieuwen van de riolering en de bovenliggende voetpaden
Voorziene startdatum*: april 2007
* Data onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden

Gasuitbreidingen in De Pinte voor 2007
Straat
Baron De Gieylaan
Begonialaan
C. Buysselaan
Graaf H.Goethalslaan
Guldensporenlaan
Hortensialaan
H. Verriestlaan
J. Anthierenslaan
Kasteellaan
K. Astridlaan
K. Elisabethlaan
K. Fabiolalaan
Oudstrijderslaan
Vennenbos

Nummers
67-87
8-24
34-44
1, 7, 9, 21, 21A, 25-29 / 2
1-13
3-9 / 2-8, 12-20
17-53
1-25
2
5, 9, 11, 13
1, 3, 7-13, 25-37
22-32, 36-42
1-13
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Planning (onder voorbehoud)
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007
2de helft 2007

Gecoro - samenstelling 2007-2012
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2006, zal het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de samenstelling van de Gecoro voor de periode 2007-2012.
De Gecoro, dat is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, bestaat uit vijf
deskundigen en acht afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen (gezin, landbouw, sport,
cultuur, senioren, jeugd, milieu, handel en nijverheid). Deze maatschappelijke geledingen zullen
aangeschreven worden.
Langs deze weg, doen wij een oproep voor het indienen van kandidaturen voor de deskundigen in de Gecoro.

www.depinte.be
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De gemeente staat na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor de
uitdaging van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij de deskundigheid van de
commissie van groot belang zal zijn.
De kandidaat-deskundigen zullen in hun kandidatuur de deskundigheid moeten motiveren en
onderbouwen met ‘titels en verdiensten’. Deskundigheid kan in eerste instantie te maken hebben
met opleiding. Het kan ook te maken hebben met het effectief uitgeoefende beroep. Uit beide
voorgaande voorbeelden volgt zonder meer dat het ook kan volgen uit specifieke ‘kennis’. Die
kennis kan het gevolg zijn van het beroep of de opleiding. Ze kan even goed het gevolg zijn van
specifieke ervaringen.
De kandidaturen worden ten laatste verwacht tegen 31 januari 2007 en worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

Wonen & leven
Reglementering voorlopige rijbewijzen aangepast
Er kan gekozen worden tussen een voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider.
Voorlopig rijbewijs met begeleider
Duur: 36 maanden
De kandidaat kan dit krijgen vanaf 17 jaar.
Het theoretisch examen mag niet langer dan drie jaar voordien afgelegd zijn.
De kandidaat moet vergezeld worden door een begeleider die minstens acht jaar zijn rijbewijs
heeft en het recht tot sturen niet heeft verloren.
Na afloop van de geldigheidsperiode van het voorlopig rijbewijs voor 36 maanden kan de kandidaat slechts een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen, na het slagen voor een nieuw theoretisch
examen.
Men heeft twee pasfoto’s nodig en de kostprijs bedraagt 9 euro.
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider
Duur: 18 maanden
De kandidaat kan dit krijgen vanaf 18 jaar.
Het theoretisch examen mag niet langer dan drie jaar voordien afgelegd zijn.
De kandidaat moet twintig uren praktijkonderricht gevolgd hebben en dit bekwaamheidsattest
voorleggen.
De kandidaat die houder is van het voorlopig rijbewijs achttien maanden moet niet vergezeld zijn
van een begeleider, maar mag begeleid worden door een persoon van minstens 24 jaar, houder
en drager van een rijbewijs geldig voor de categorie B.
Na verloop van de geldigheidsperiode van het voorlopig rijbewijs voor achttien maanden, kan de
kandidaat enkel een nieuw voorlopig rijbewijs 36 maanden krijgen.
Het voorlopig rijbewijs voor achttien maanden mag niet verlengd, noch vernieuwd worden.
Men heeft twee pasfoto’s nodig en de kostprijs bedraagt 9 euro.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006 De Pinte
Partij
CD&V N-VA
VLD
RUIMTE
VLAAMS BELANG
(AGALEV)

www.depinte.be

Aantal stemmen
3.309
1.845
1.829
556

%
43,89%
24,47%
24,26%
7,37%
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Zetels 2006
10
5
5
1

Zetels 2000
9
6
5
/
(1)

Volgende kandidaten werden verkozen:
Naam
Van Peteghem, Martin
Blomme, Guy
Overdenborger, Herbert
Naessens, Frans
D’Hondt, Philippe
Van Lancker, Lieve
Pieters, Odette
Van Nieuwenhuyze, Antoine
Lekens, Lieven
Rombaut, Willem
Dekimpe, Luc
Van Neste, Mark
De Schryver, Eva
Mathys, Antoine
De Vriese, Chantal
Van Cauwenberge, Katie
Depestele, Geert
Vanbiervliet, Wim
Defloor, An
Claeys, Hilde
Wille, An

Lijst
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
VLD
VLD
VLD
VLD
VLD
RUIMTE
RUIMTE
RUIMTE
RUIMTE
RUIMTE
VLAAMS BELANG

Meer informatie op www.vlaanderenkiest.be.

Verkeersveiligheid: U kan er voor zorgen (deel 2)
Aansluitend op het artikel ‘Verkeersveiligheid: Ook u kan er voor zorgen!’ dat verscheen in de
vorige infokrant (onder de rubriek ‘Wonen & Leven) vindt u hierna een uittreksel uit het provinciaal reglement buurtwegen in verband met afsluitingen langs wegen, evenals over de te nemen
maatregelen in geval van sneeuw en ijzel.
Een correcte toepassing van dit reglement door u, als inwoner, kan heel veel problemen
in verband met verkeersveiligheid oplossen.
Afsluitingen (art. 6)
Levende afsluitingen moeten op minimum een halve meter achter de grens van de weg geplant
worden. Zij moeten jaarlijks geschoren of gesnoeid worden vóór 15 mei.
Dode afsluitingen moeten volledig buiten de grens van het openbaar domein staan.
Langs de verharde wegen mogen de hagen en het ondoorzichtig gedeelte van de dode afsluitingen langs de bolvormige kant van de onoverzichtelijke bochten slechts een maximum hoogte van
0,75 meter bereiken. Deze hoogte wordt gemeten vanaf het peil van de rijweg.
Sneeuw en ijzel (art. 12)
Bij sneeuwval of ijzel zijn de gebruikers van de aanpalende eigendommen verplicht op de voetpaden een doorgang voor voetgangers vrij te maken en as, zand of een andere materie, die het
uitglijden voorkomt, te strooien.
Voor de huizen, die door verschillende gezinnen bewoond worden, rust deze verplichting op de
bewoners van de gelijkvloerse verdieping, of, indien deze niet bewoond is, op de bewoners van
de andere verdiepingen, te beginnen met de eerste.
Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gebruiken voor alle verrichtingen, die
niet strikt onontbeerlijk zijn, zoals schuren, afwassen van de gevels, wassen van voertuigen, …
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Wateroverlast 24 en 25 augustus 2006
Op 9 november 2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 17 oktober
2006 dat de overvloedige regenval van 24 en 25 augustus 2006 als een algemene ramp wordt
beschouwd.
Volgens dit Koninklijk Besluit is ook het grondgebied van de gemeente De Pinte als rampgebied
erkend. Dit betekent dat de getroffenen hun dossier kunnen indienen bij de dienst Rampenfonds
voor het ontvangen van een financiële tegemoetkoming. De aanvraag moet uiterlijk op 28
februari 2007 ingediend worden bij de gouverneur van de provincie waar de schade zich voordeed. Voor De Pinte - Zevergem kan dit op het volgende adres: Aan de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
Heeft u hieromtrent vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke financiële dienst,
Cecile Vlerick, Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel. 09 280 80 94, cecile.vlerick@depinte.be.

Bericht aan alle handelaars:
Afwijkingen op de wekelijkse rustdag
Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om de volgende afwijkingen toe te
staan op de wet op de wekelijkse rustdag van alle handelaars en ambachtslui met een exploitatiezetel op het grondgebied van de gemeente De Pinte, indien hun wekelijkse rustdag valt de dag
vóór, de dag zelf of de dag ná de hieronder vermelde dagen.
maandag 1 januari 2007		
woensdag 14 februari 2007
zondag 8 april 2007		
dinsdag 1 mei 2007		
zondag 13 mei 2007		
donderdag 17 mei 2007		
zondag 27 mei 2007		
woensdag 15 augustus 2007
zondag 19 augustus 2007
zondag 9 september 2007
zondag 7 oktober 2007		

Nieuwjaar
Valentijnsdag
Pasen
Dag van de Arbeid
Moederdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
O.L.V.-tenhemelopneming
kermis Zevergem
kermis De Pinte
kermis Zevergem

Milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Tevens gesloten op dinsdag 2 januari.
Voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen: raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling (www.depinte.be - Milieu & Duurzaamheid - Afval - Milieukalender). De nieuwe kalender
(voor 2007) wordt in december (2006) aan alle inwoners via De Post bedeeld. Indien u geen kalender ontvangen heeft, kan u een exemplaar krijgen bij de milieudienst.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat? Bestellen kan bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24.
Een compostvat kost 10 euro, een beluchtingstok 1,50 euro (levering aan huis inbegrepen).
• Herbruikbare goederen
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De vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15) haalt gratis de herbruikbare goederen op na telefonische
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afspraak. U kan ze ook zelf naar De Kringwinkel Ateljee brengen in Deinze, Slachthuisstraat 18
(open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur).
• Luierafval
Met luierafval kan u terecht op het niet-betalend gedeelte van het containerpark. U dient gebruik
te maken van speciale witte lichtdoorschijnende zakken. Deze zakken zijn te koop bij Contact GB,
Louis Delhaize, Aveve Thienpont (Klossestraat 55) en Voeding Poldergoed (Europaplein 1).
Kostprijs:
een zak van 30 liter voor luierafval kost 0,40 euro
een zak van 60 liter voor luierafval kost 0,75 euro
Ter vergelijking:
een grijze restafvalzak van 45 liter kost 0,90 euro
een grijze restafvalzak van 60 liter kost 1,25 euro
Luierafval kan volledig gerecycleerd worden! Het papier en plastiek worden teruggewonnen en
vervolgens hergebruikt in hoogwaardige toepassingen (onder andere schrijfpapier en tuinmeubelen). Uit het overgebleven slib wordt compost gewonnen.

Evaluatie werking gemeentelijk containerpark en bijsturingen
In december 2004 stelde de Commissie afvalbeheer een aantal korte- en langetermijnmaatregelen voor met betrekking tot de herinrichting van het gemeentelijk containerpark. Als een van de
kortetermijnmaatregelen besliste de gemeenteraad in 2005 ondermeer tot de herinrichting van
het containerpark en de invoering van een automatisch toegangscontrole-, registratie- en betalingssysteem voor particulieren, handelaars en aannemers.
In oktober 2006 voerde de Commissie een evaluatie uit van een jaar hernieuwde werking, en concludeerde dat na een moeilijke start het systeem intussen correct werkt en dat de vooropgestelde
doelstellingen in grote mate bereikt werden:
- enkel inwoners van De Pinte maken nog gebruik van het containerpark
- ingezamelde hoeveelheden afval zijn opvallend gedaald
- bedrijven en handelaars betalen een vaste prijs bij elk bezoek aan het betalend gedeelte
- principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt toegepast
- de werkingskosten van het containerpark zijn substantieel gedaald
Op basis van een vergelijking van de gegevens voor twee vergelijkbare perioden (augustus 2004
- juli 2005 en respectievelijk augustus 2005 - juli 2006) kunnen volgende vaststellingen worden
gemaakt:
- de ingezamelde hoeveelheden afval op het containerpark zijn aanzienlijk gedaald: restafval:
45%, groenafval: 25%, boomstronken: 32%, eterniet: 45% en steenpuin: 42%
- de hoeveelheid restafval per inwoner (restafvalzak + containerpark + grof huisvuil) daalt: van
231 kg/inwoner in 2000 naar 205 kg/inwoner in 2005; vooruitzichten voor 2006: beneden de
200 kg/inwoner. Toch er is nog een lange weg te gaan naar de verplichte 150 kg.
- de besparing op de werkingskosten (huur - ophaling containers en verwerking) bedraagt 106
650 euro sinds de herinrichting; de opbrengsten sinds de herinrichting bedragen 20 940 euro.
Het totaal van opbrengsten en besparingen verminderd met de jaarlijkse onderhoudskosten van
ongeveer 7 000 euro, bedraagt dus zo’n 120 000 euro op jaarbasis.
- sinds augustus 2005 tot eind oktober 2006 waren er 38 693 bezoeken aan het containerpark.
Minimum aantal per dag: 25, maximum aantal: 392. Het gemiddeld aantal op donderdag is 166
en op zaterdag 244 bezoekers.
Op basis van de evaluatie besliste de gemeenteraad op 20 november 2006 om de betalingsmogelijkheden uit te breiden. Inwoners zullen in de toekomst ook een bepaald bedrag op voorhand
kunnen betalen.
Het bedrag wordt als tegoed ingegeven in de software. Per bezoek gaat het bedrag automatisch
van de rekening en verschijnt er op het ticket hoeveel tegoed er nog is. De betaalmogelijkheid
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(proton en munten) aan de zuil blijft behouden voor het geval er mensen zijn die hun rekening
niet tijdig hebben aangevuld. Verdere informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.
In februari zal er ook een groter beeldscherm geplaatst worden in de toegangszuil, zodat de te
volgen instructies duidelijker leesbaar worden.

Minder afval: we gaan ervoor!
Minder afval is goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Het streefdoel is dat een
gezin van drie personen per week maximaal één huisvuilzak van 7 kg buiten zet. Dit kan door
afval te voorkomen en door het afval beter te sorteren. Deze en toekomstige afvaltips kunnen u
hierbij helpen.
Januari: Geeft u een feestje thuis? Dit kan met minder afval:
- Een mooi gedekte tafel is duurzaam gedekt met linnen servetten en een stoffen tafelkleed, maar
zonder wegwerpborden, -bekers of -bestekken.
- Organiseert u een fuif? Houd er dan rekening mee dat het afval gescheiden wordt: houd de
etensresten apart, sorteer het papier en karton van het restafval, scheid de glazen flessen, de
plastic drankverpakkingen, …
- Gebruik op een fuif zeker geen wegwerpbekers, want dit zorgt voor een berg afval. Drank
schenkt u best in een glas of in een herbruikbare beker.
Februari: Moet er behangen worden?
- Reken op voorhand goed uit hoeveel rollen behang u nodig heeft. Dat voorkomt grote overschotten.
- Moet het oude behang eraan geloven? Gebruik dan een stoommachine in de plaats van chemische oplosproducten om het papier af te weken.
- Oud behang geeft u mee met het restafval in de huisvuilzak. Het hoort niet bij het papier &
karton thuis!
Meer informatie over het voorkomen van huishoudelijk afval vindt u bij de gemeentelijke milieudienst of bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M.) – waarbij De Pinte is aangesloten –, tel. 09 377 82 11, e-mail: ivm@ivmeeklo.be,
www.ivmafvalbeheer.be.

Vanaf 1 januari 2007 om de 14 dagen ophaling van papier en
karton én van de blauwe zak!
Vanaf 1 januari 2007 worden uw papier & karton én de PMD-zak om de veertien dagen opgehaald.
Momenteel vindt deze inzameling tweemaal per maand plaats, waardoor er soms een tijdsspanne
van drie weken tussen de ophalingen zit. Om u een betere service te kunnen aanbieden, hebben
de I.V.M., uw gemeentebestuur en de ophaler beslist om de inzameling voortaan tweewekelijks
te organiseren.
Hoe gebeurt de inzameling in de praktijk?
Bij de duo-inzameling wordt het PMD samen met het papier en karton aan huis opgehaald.
Beide fracties worden in gescheiden compartimenten van de ophaalwagen meegevoerd. Op een
overslagstation te Evergem wordt elke fractie afzonderlijk gelost. Er is dus geen enkele kans op
vermenging van papier & karton met het PMD-afval. Nadien volgt elke fractie een eigen weg in
het sorteer- en recyclageproces.
Goed sorteren leidt tot beter recycleren.
De voorbije jaren wordt meer en meer afval gesorteerd en gescheiden aangeboden. Dit is een
goede zaak, want vele afvalstromen worden gerecycleerd. Dit gebeurt ook met ongeveer 90 %
van het huishoudelijk verpakkingsafval.
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Sinds de start van de duo-inzameling van papier & karton en PMD aan huis, werd de ophaalfrequentie al eens verhoogd van één- naar tweemaal per maand. Dit had als gevolg dat er jaarlijks
meer papier & karton en PMD wordt aangeboden via de huis-aan-huisinzameling, terwijl dit minder gebeurt op het containerpark. Elk jaar wordt er méér verpakkingsafval gescheiden ingezameld. U sorteert dus zeer goed! Dat blijkt uit volgende cijfers:
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Papier en karton
aan huis
2003 13 602 ton
2004 15 281 ton
2005 16 624 ton

Papier en karton
PMD aan huis
op containerpark		
5 206 ton
2 970 ton
5 383 ton
3 014 ton
4 832 ton
3 395 ton

PMD op containerpark
535 ton
536 ton
502 ton

Cijfers I.V.M. (resultaten inzameling in de negentien deelnemende gemeenten)
Dankzij de beslissing om vanaf 1 januari 2007 elke twee weken PMD en papier & karton op te
halen, blijft deze fractie minder lang bij u thuis staan.
Raadpleeg uw ophaalkalender en wen aan het nieuwe ‘ritme’.
Tot op heden vond de duo-inzameling tweemaal per maand plaats. Hierdoor was er soms een
periode van drie weken tussen twee ophalingen, terwijl een andere keer twee weken tussen twee
ophaaldata lagen. U moest daarom de ophaalkalender goed in de gaten houden om de fracties
op de juiste data aan te bieden.
Met de overschakeling naar een 14-daagse inzameling vanaf 1 januari aanstaande, zal het nieuwe
‘ritme’ vlug een gewoonte worden. Zo wordt de kans op vergissingen wel heel klein.
U kunt uiteraard het papier & karton en de blauwe zak ook steeds aanbieden op het containerpark.

Openbaar onderzoek waterbeheerplannen
De waterbeheerders bedenken oplossingen voor de waterproblemen en zetten die op papier. Zo
ontstaan waterbeheerplannen. Ze doen dit niet alleen, maar samen met alle sectoren die met
water betrokken zijn. Waterbeleid is immers geen zaak van de overheid alleen. Ook als inwoner
bent u van dichtbij betrokken bij de waterproblemen in uw omgeving. U kunt dan ook een
belangrijke bijdrage leveren aan het waterbeleid in uw regio. De waterbeheerders gaan
dus niet op eigen houtje te werk. Met uw inbreng wordt elk waterbeheerplan een gedragen en
realistisch plan, met een grote kans op slagen.
Tijdens het openbaar onderzoek krijgt u de gelegenheid om de plannen te raadplegen die voor
uw gemeente van belang zijn. Het gaat om het bekkenbeheerplan van de bekkens) waartoe De
Pinte behoort, samen met de bijhorende deelbekkenbeheerplannen.
Het voornaamste instrument is het stroomgebiedsbeheerplan dat voor elk stroomgebiedsdistrict
gemaakt moet worden. Voor Vlaanderen zijn dat de internationale stroomgebiedsdistricten van
Schelde en Maas. De eerste stroomgebiedbeheerplannen moeten ten laatste eind 2009 gepubliceerd worden.
Vlaanderen is verdeeld in elf bekkens. Van west naar oost zijn dat het bekken van de IJzer, de Leie,
de Brugse Polders, de Bovenschelde, de Gentse Kanalen, de Dender, de Benedenschelde, de Dijle
en de Zenne, de Nete, de Demer en de Maas.
Het bekkenbeheerplan bundelt alle aspecten en kenmerken van het bekken en beschrijft welke
knelpunten en kansen er zich voordoen. Het centrale hoofdstuk van het plan is een weloverwogen visie op het waterbeheer in het bekken. Doelstellingen, maatregelen en acties vertalen deze
visie naar de praktijk.
Elk bekken is verder opgedeeld in deelbekkens. Om het waterbeleid op dit niveau te coördineren,
zijn waterschappen opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen de verschillende waterbeheerders in één of meerdere deelbekkens.
De Pinte is ingedeeld in volgende bekkens:
Bovenscheldebekken
Bekken van de Gentse Kanalen
Leiebekken
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en volgende deelbekkens:
Gentse Binnenwateren
Benedenleie
Scheldemeersen
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Het bekkenbestuur zal uw opmerkingen en adviezen op het (deel)bekkenbeheerplan meenemen
bij de aanpassing van het plan. Ook met de opmerkingen van de bekkenraad en van de waterschappen wordt rekening gehouden.
De Vlaamse Regering stelt de bekkenbeheerplannen, met de bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief vast. Dit gebeurt ten laatste tegen 22 december 2007. Van dan af zijn de definitieve plannen in te kijken bij de betrokken provincies en gemeenten of te raadplegen via
www.volvanwater.be.
De waterbeheerplannen geven uitvoering aan het integraal waterbeleid. Dit integraal waterbeleid
is wettelijk vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water en het (Vlaamse) decreet Integraal
Waterbeleid en ook politiek verwoord in de eerste Waterbeleidsnota. Over elk van deze drie wettelijke pijlers van het integraal waterbeleid is een brochure beschikbaar. U kunt deze brochures
downloaden via www.volvanwater.be of aanvragen via het Waterloket (0800 99 004).
Waar kunt u de documenten inkijken?
Van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 kunt u in het gemeentehuis (duurzaamheidsambtenaar)
of in de bibliotheek de waterbeheerplannen inkijken. U kunt deze documenten ook raadplegen
op de website van het openbaar onderzoek: www.volvanwater.be.
informatie- en inspraakvergaderingen met infomarkt:
- Bovenscheldebekken: 15 februari 2007 in de abdij Maagdendale te Oudenaarde
- Bekken Gentse Kanalen: 20 februari 2007 in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent
- Leiebekken: 13 februari 2007 in het Stadhuis van Waregem
Hoe kunt u reageren?
U dient uw opmerkingen schriftelijk (modelformulier) in bij het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte. Ook tijdens de informatie- en inspraakvergaderingen
kunt u een reactie overmaken.
Om met uw opmerkingen en ideeën rekening te kunnen houden, is het belangrijk dat u reageert
vóór 22 mei 2007. Alle reacties die vóór die datum ingediend zijn, worden geëvalueerd.
Wat gebeurt er met uw opmerkingen en adviezen?
Na het openbaar onderzoek bezorgt het college van burgemeester en schepenen de opmerkingen
op het document over de waterbeheerkwesties aan de CIW. De opmerkingen op de (deel)bekkenbeheerplannen worden aan de bekkensecretariaten bezorgd.
De CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) zal uw opmerkingen en adviezen op de
waterbeheerkwesties meenemen bij de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen.

Het klimaat verandert! U ook?
De opwarming van de aarde en de toenemende gevolgen daarvan zijn bijna dagelijks in het
nieuws: smeltende gletsjers, overstromingen, hittegolven, migratie van planten en dieren. De
opwarming van de aarde heeft ook haar weerslag op onze economie, onze omgeving en onze
gezondheid. De strijd tegen de klimaatverandering is dan ook een van de belangrijkste milieuuitdagingen waar wij allen samen nu én in de toekomst voor staan.
In het protocol van Kyoto gaan 35 industrielanden het engagement aan om de jaarlijkse uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Ook Vlaanderen zal zijn bijdrage leveren: tegen 2012 zouden
onze broeikasgasemissies 5,2 % lager moeten liggen dan in 1990. In 2005 stond de teller echter
nog op 1,9 % boven het peil van 1990. Om dit engagement te kunnen realiseren, is het Vlaams
Klimaatbeleidsplan 2006-2012 opgesteld. Dit Klimaatbeleidsplan vermeldt voor alle sectoren in
de samenleving concrete beleidsmaatregelen om die ambitieuze doelstelling te kunnen waarmaken.
Dagelijks stoten wij een aantal tonnen broeikasgassen uit: we verwarmen en verlichten onze huizen, rijden met de auto, koken en wassen. En zo warmen we ook de aarde een beetje op. Zonder
al te veel moeite kunnen we daar iets aan doen. Denk maar aan het plaatsen van spaarlampen,
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de auto vermijden voor korte afstanden, koken met een deksel op de pot of het overschakelen
op groene energie.
De brochure Het klimaat verandert! U ook? geeft 40 eenvoudige tips die het mogelijk maken om
per persoon jaarlijks 1 000 kilo of 1 ton CO2-uitstoot te vermijden. En bovendien besparen we nog
een heleboel euro’s ook! Toestellen helemaal uitzetten in plaats van ze op stand-by te laten staan,
levert jaarlijks een besparing op van 150 à 400 kg CO2, maar ook zo’n 30 à 100 euro.
Ga de uitdaging aan! Als we met meer dan zes miljoen Vlamingen elk jaarlijks een ton CO2 vermijden, worden we er niet alleen zelf beter van, maar helpen we ook de toekomstige generaties.
De brochure wordt verspreid via de infozuilen in bibliotheken, gemeentehuizen en culturele centra. U kunt ze ook opvragen via lucht@milieuinfo.be of op het nummer 0800 3 02 01 van de
Vlaamse Infolijn.
Voor meer informatie, surf naar www.vlaanderen.be/klimaatconferentie.

Recycleren is kunst
In het kader van de gemeentelijke netheidscampagne ‘Zwerfafval
in De Pinte zoekt nieuwe thuis’ werden al verschillende initiatieven
gelanceerd naar de inwoners van onze gemeente.
We wilden ook de kinderen van deze problematiek bewust maken
en aanzetten om op een creatieve manier om te gaan met afval.
Daarom werd aan de scholen gevraagd zich te engageren voor deze
actie en mee te werken aan een netter De Pinte.
De Vrije Basisschool De Pinte en de Gemeentelijke Basisschool gingen in op de vraag om uit PMD-afval kunstwerkjes te maken. In
ruil kregen alle leerlingen van deze scholen een herbruikbare brooddoos.
De leerlingen van het zesde leerjaar van Gemeentelijke Basisschool gingen nog een stapje verder
en organiseerden ook nog een zwerfvuilopruimactie. Hiervoor kregen deze leerlingen nog een
extra beloning.
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De nieuwe Energiekalender 2007
Ook in 2007 verspreidt het Vlaams Energieagentschap een gratis energiekalender, met cartoons over energiebesparing. De kalender is niet allen leuk om naar te kijken, hij bevat ook handenvol tips om thuis het energieverbruik te verminderen. Daarnaast vindt u een overzicht van de
premies die de u (als burger) kan ontvangen. De kalender kan besteld worden op de website van
het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be of bij de Vlaamse Infolijn: 0800 3 02 01.

Duurzaamheid & Cultuur

Duister Erfgoed! Proef de nacht!
Een verlaten park. Een duister kasteel. Een volledige maansverduistering ...
Luisteren, zoeken, proeven, kijken, voelen, ...
Bereid u voor op een duistere nacht met een mengelmoes van
waarzeggerij, telescopen, heksendrankjes, fakkels, verhalen en
een spel over verleden, heden en toekomst van natuur en cultuur.
Dit alles gevolgd door een drankje en een streepje muziek.
Voor wie het aandurft: noteer alvast zaterdagavond 3 maart in je
agenda, afspraak in kasteel en park Viteux.
Meer info volgt.

Cultuur & vrije tijd
Tentoonstelling en Benefiet voor het MucoviscidoseTeam
Mucoviscidose is één van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen in België en het treft 1 op 220 pasgeborenen. Ongeveer 1 op 23
Belgen zijn drager van de ziekte. Kinderen met deze ziekte hebben
nog steeds weinig kans om te overleven. Ervaring leert dat een nauwgezette regelmatige controle de resultaten op korte en lange termijn
aanzienlijk verbetert. Een dergelijke opvolging alleen al kost de patiënt
jaarlijks 270 euro en deze kostprijs wordt niet terugbetaald. En dit kostenplaatje staat dikwijls een goede behandeling in de weg.
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Tijd voor actie dus. Na het succes van de kunstveiling voor ‘Artsen zonder grenzen’ slaan lokale
kunstenaars terug de handen in elkaar. Dit keer om het Gentse MucoviscidoseTeam te ondersteunen. In het weekend van 9, 10 en 11 maart vindt de tentoonstelling plaats in kasteel Viteux.
Belangstellenden kunnen op vrijdag en zaterdag de kunstwerken bekijken en hun verlanglijstje
opstellen. Op zondag vindt dan de veiling zelf plaats. Meer nieuws volgt in de infokrant voor de
maanden maart - april (verschijning eind februari).
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Kerst- en nieuwjaarsactiviteiten WeZeL
De Werkgroep Zevergem Leeft, of kortweg WeZeL, zorgt ook dit jaar opnieuw voor een aantal
sfeervolle activiteiten tijdens de feestenperiode.
• Sinds zondag 17 december zorgen zij voor een kerststal aan de kerk van Zevergem, tijdens de
kerstdagen met levende dieren.
• Na de middernachtmis op kerstavond en op Kerstmis na de hoogmis wordt er Glühwein verkocht.
• Op zondag 14 januari bent u welkom tijdens de nieuwjaarsreceptie in openlucht op het Dorp
van Zevergem. Gratis dranken van 10.30 tot 12 uur, daarna mits bijdrage.
Organisatie: Werkgroep Zevergem Leeft (WeZeL)
Verdere info bij: Lucien Van De Steene, 0497 37 43 49

Hambeurs sectie TLS
Beurs waar iedereen oud en nieuw radiomateriaal kan omruilen of verkopen.
TLS - Radioclub De Pinte en de Latemse radioamateurs
organiseren hun

jaarlijkse Hambeurs
op 4 februari 2007

in Wijkcentrum OASE
Constant Permekelaan 54
9830 Sint-Martens-Latem
Deuren open voor standhouders om 8 uur
Bezoekers vanaf 9.30 uur stipt, toegang gratis
Broodjes en drank verkrijgbaar
Huurprijs tafel (1,2 meter): E 2,5 Commerciële standen en tafels beschikbaar na reservatie bij:
ON4MA Marc, on4ma@pandora.be of een seintje op 0476 33 58 70.
Ter info: Het wijkcentrum OASE is bereikbaar vanaf de afrit Deinze op de E40 Brussel-Oostende.
Vanaf de E17 Kortrijk afrit Deinze. In Deinze richting Gent volgen. Bordjes ‘ON6MS’ zullen aanwezig zijn op diverse plaatsen!

Abraham of Sarah in zicht in 2007?
• Was (of werd) u zes jaar toen president Kennedy voor de ogen
van miljoenen tv-kijkers werd neergeschoten?
• Was (of werd) u twaalf en mocht u ook opblijven om de maanlanding rechtstreeks mee te maken?
• Was (of werd) u 29 toen de kernreactor in Tsjernobyl ontplofte?
• Was (of werd) u 40 toen het schaap Dolly gekloond werd?
• Was (of werd) u 44 toen u zag hoe de WTC-torens werden
aangevallen?
Ja?
Dan wordt u 50 in 2007 … Jammer, maar helaas. Het goede
nieuws is dat u niet de enige bent die er een halve eeuw heeft
opzitten. En zeker niet de enige die van plan is dat niet aan zijn
of haar hart te laten komen.

www.depinte.be
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Er is in onze gemeente al jaren een traditie, in leven gehouden door de ‘président-fondateur’ en
eeuwig halfeeuweling Christian Meiresonne. Elk jaar wordt een groepje lotgenoten samengeroepen. Deze, nog 49 jarige, geroepenen bereiden dan - gedurende een jaar - één dag voor waaraan
alle, en eigenlijk ook uitsluitend vijftigjarigen van De Pinte en Zevergem mogen deelnemen (hun
partners zijn dan de enigen die mee toegelaten worden).
Kijkt u er ook al naar uit? Wij in elk geval wel. En wees gerust, u zal nog van ons horen! Eens we
2007 op de kalender zien verschijnen, zullen we nog nauwelijks te houden zijn!
Wie zijn ‘wij’? Wij zijn de leden van het comité 1957-2007, in alfabetische orde:
Daneels Jo (Keistraat 141)
De Lissnyder Ronny (Ginstbulken 4, onze voorzitter)
De Vriese Chantal (Baron de Gieylaan 145)
De Wispelaere Luc (Zwaluwlaan 43)
Dossche Anne-Marie (Borluutlaan 3)
Leloup Chris (Het Wijngaardeke 40)
Pieters Rudy (Reevijver 36)
Van Der Beken Mia (Groenpark 32)
Vanrysselberghe Daniel (Grote Steenweg 52)
Hou alvast zaterdag 8 september 2007 vrij, want dat wordt ónze dag!

Zondag 11 februari 2007: 7de Pannenkoekenwandeling
We maken een verkenningstocht doorheen onze gemeente De Pinte. Tijdens de wandeling haal
je een frisse neus en onderweg word je verwend met een opwarmertje.
Op het einde van de tocht krijg je in het parochiaal centrum twee lekkere pannenkoeken en koffie
aangeboden. Daarna kan je nog wat verder keuvelen, al dan niet met een drankje.
Vertrek:
Afstand:
Schoeisel:
Prijs: 		
Info: 		
		

om 14 uur aan het parochiaal centrum (Baron de Gieylaan)
10 km, mits verkorting: 8,5 km
stevige wandelschoenen
E 2,50 / E 3,50 / kinderen tot 12 jaar gratis
Walter en Claudine De Witte - Hanlet, tel. 09 282 70 74
of www.vakantiegenoegensbe/Depinte

Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Vlaanderen tussen Spanje en Oranje
Het protestantisme in de Lage Landen
Een lezingenreeks door Dr. Johan Decavele, doctor in de geschiedenis, ere stadsarchivaris van de
Stad Gent, ingericht door Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds.
De zestiende eeuw is een bewogen eeuw op religieus gebied. Het protestantisme verstoort grondig de traditionele eenheid van het katholieke geloof. ‘Ketters’ en ‘rechtgelovigen’ komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ook in de Lage Landen brengt het optreden van Luther scheiding
en tweedracht.
Johan Decavele geeft ons een klare kijk op deze ongelooflijk troebele tijd.
Plaats:
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos, De Pinte
Data:
dinsdagnamiddag 6, 13 en 27 februari, 6, 13 en 20 maart 2007 van 14 tot 16.15 u.
Prijs:
E 52 / DF-leden: E 47 (inbegrepen: koffie en syllabus)
Inschrijven door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 775-5917544-80 van
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds - Leuven met vermelding codenummer PI-07A-SO
Inlichtingen bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00
(waar eveneens de cursusgids afgehaald kan worden)

www.depinte.be

Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be
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Bibliotheek
Bibnieuws
• Oproep kandidaten beheersorgaan Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient voor deze legislatuur ook
de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek te beschikken over een vernieuwd beheersorgaan. Dit
beheersorgaan heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de uitbouw van het bibliotheekbeleid en het zetten van krachtlijnen voor de toekomst.
Het beheersorgaan wordt samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de diverse fracties
in de gemeenteraad en anderzijds door vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen of als gebruiker. De ideologische en filosofische strekkingen zijn levensbeschouwingen die in de maatschappij een herkenbare vorm hebben gekregen (christelijk, liberaal,
vlaams-nationaal, neutraal, ecologisch, vrijzinnig, pluralistisch, geen, …). Indien men wil zetelen
als vertegenwoordiger van deze strekkingen dient men zich bij de kandidatuurstelling te bekennen tot één strekking.
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze geïnteresseerd zijn en actief willen meewerken rond
lectuurbevordering en bibliotheekwezen. Kandidaten moeten in De Pinte wonen. Lid zijn van de
bibliotheek is wenselijk, maar niet verplicht.
Kandidaturen voor deze functie dienen vóór 31 januari 2007 gericht te worden aan het college
van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Meer info in de bibliotheek: Annelies De Vos, tel. 09 282 25 32.
• Boekegem
15 168 Boekegemformulieren werden ingevuld, een nieuw record! Het antwoord op de hoofdvraag was: Kruishoutem, het antwoord op de schiftingsvraag:
3 uur 52 minuten 34 seconden 34 honderdsten.
Er waren 23 individuele winnaars en 11 klaswinnaars, ook De Pinte was er deze keer bij: Robbe
Vermiesch won een boekenbon ter waarde van 150 euro. Proficiat Robbe!
• Senioren digitaal
In oktober vond de pc-cursus voor
senioren plaats in de bibliotheek:
de senioren leerden er de pc-onderdelen herkennen en gebruiken, surfen op het internet en emails opstellen en versturen. Het
was een leerrijke ervaring met een
leuke groep.
• Donderdag 25 januari 2007:
Gedichtendag
De Gedichtendag op donderdag 25 januari 2007 staat in het teken van stilte en eenvoud. In
drukke en lawaaierige tijden, waarin snelheid en zappen de norm zijn, vormen gedichten een
welgekomen rustpunt.
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Bibliotheken stellen vast dat het op ‘de Grote Momenten in het Leven’ is, dat mensen behoefte
hebben aan een moment van stilte en eenvoud. En daarbij doen ze een beroep op de poëziecollectie van de bibliotheek. Bij een overlijden, een huwelijk, een geboorte, of een andere ingrijpende
17

gebeurtenis. Het is deze troef van de bibliotheek die we op Gedichtendag in de kijker zetten.
Iedereen die op die dag naar de bibliotheek komt, ontvangt een mapje met vijf postkaarten met
gedichten die aansluiten bij de grote momenten in het leven. De bibliotheek is open op donderdag van 16 tot 19 uur.
• Jeugdboekenweek: 3 - 18 maart 2007
De Jeugdboekenweek vindt in 2007 plaats van 3 tot 18 maart en
staat in het teken van Avontuur! Geen zee te diep, geen berg te
hoog, geen land te vreemd, geen schrik te groot. In onze rugzak
zitten boeken over grote en kleine avonturen van grote en kleine
mensen: verhalen van pioniers die geschiedenis schreven, maar
ook van mensen die vandaag dapper grenzen verkennen.
Een Jeugdboekenweek voor ontdekkingsreizigers, spanningzoekers en liefhebbers van sterke verhalen. Thuis of in verre streken.
Avonturiers in de bib
Ook tijdens de volgende Jeugdboekenweek kunnen kinderen op
een speelse en actieve manier de bibliotheek ontdekken. Het spel
dat we in maart 2007 zullen spelen kreeg de naam Avonturiers in
de bib! In hun nieuwe identiteit als ridder, held, detective, tovenaar
of ontdekkingsreiziger laten we kinderen een spannende reis door
de bibliotheek maken. Dit spel kan met de klas gespeeld worden,
informatie hierover wordt nog aan de klassen bezorgd.
• Nieuwe aanwinsten
Volgende nieuwe boeken werden aangekocht:
Volwassenen fictie:					
Allende:’Inés, vrouw van mijn hart’		
Amiri: ‘Dochter van Iran’
George: ‘Een onafwendbaar einde’
Monaldi en Sorti: ‘Veritas’
Pessl: ‘Calamiteitenleer voor gevorderden’
Volwassenen non-fictie:
‘Mandela: het geautoriseerde portret’
Borgerhoff en Lamberigts: ‘Mysteries van de Bijbel’
Geybels: ‘Kapellen in Vlaanderen’
Mast: ‘Altijd op zoek: mijn alfabet voor Kim en Ken’
Top: ‘Op verhaal komen: Oost-Vlaams sagenboek’
Jeugd:
Carroll: ‘Alice in spiegelland’
Davidson en Daynes: ‘Prinsessen Pracht’
Hames: ‘Bijzondere broers en zussen’
Shan: ‘Slagtenstein’
Van Loon: ‘Leeuwenroof’
Meer nieuwe aanwinsten vindt u in de bib of op www.depinte.be - ‘Bibliotheek’ (rechts boven).
• Sluitingsdagen
Zie cover.

www.depinte.be
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Sport
Petanquetornooi van Petanqueclub De Zonnebloem
Maandelijks organiseert Petanqueclub De Zonnebloem een tornooi met naturaprijzen, telkens de eerste zaterdag van de maand.
Speeldagen tijdens de winterperiode (van oktober tot april) in de verwarmde en
goed verlichte binnenterreinen: woensdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag.
Deze club viert dit jaar met zijn 54 leden zijn 20-jarig bestaan.
Alle info: secretaris, Boudewijn Vancaeneghem, tel. 09 282 54 64 of bij de voorzitter,
Julien Matthys, tel. 09 324 32 56. Website: www.in-depinte.be/petanquedezonnebloem.

Topbasketball Latem - De Pinte
De terugronde van het basketseizoen kondigt zich
aan. Zowel de herenploegen, als de damesploeg en
de jeugdploegen houden goed stand in hun competitie. Enkele jeugdploegen nemen zelfs mooie plaatsen
in de rangschikking. Zelfs de herenploeg in tweede
nationale kan de spanning ten top drijven.
Wilt u graag eens de sfeer komen opsnuiven, dan bent u welkom op alle matchen van de ploegen
van tweede nationale tot en met alle jeugdploegen. De matchen gaan door in het OCP De Pinte
met uitzondering van de matchen voor de heren in derde provinciale C en vierde provinciale D.
Deze laatste worden gespeeld in Latem.
TIP VOOR UW AGENDA: za. 13/1 om 20.30 uur: BBC Latem - De Pinte / BC Ninane
za. 10/2 om 20.30 uur: BBC Latem - De Pinte / CA Neufchateau
za. 24/2 om 20.30 uur: BBC Latem - De Pinte / BBC Kangoeroes
Inkom volwassenen (match tweede nationale): 8 euro, kinderen gratis
U vindt alle info over BBC Latem - De Pinte op www.bbcdepinte.be.

Voetbal: Jong en Vlug De Pinte
• Kernploegen J.V. De Pinte: E/Elftal en 1ste Beloften
In januari en februari 2007 hebben wij op zaterdag en/of zondag thuiswedstrijden op ons
terrein, gelegen aan de Sportwegel. U vindt ze in de Agenda vooraan in deze infokrant.
Elke zaterdag hebben we in de voor- en namiddag jeugdwedstrijden op Moerkensheide. Op
zaterdagnamiddag hebben we op 6 en 13 januari en op 3 en 24 februari thuiswedstrijden van
onze 2de Beloftenploeg op de Sportwegel, start om 14.30 uur voor de eerste twee wedstrijden,
daarna terug om 15 uur. De 4de Reserven spelen op vrijdagavond hun wedstrijd om 20 uur op de
Sportwegel maar in januari en februari 2007 is er winterstop voor deze categorie.
Supporters en sympathisanten: Van harte welkom!
• Nieuwjaarsreceptie Jong en Vlug De Pinte
Op zaterdag 6 januari 2007 heeft onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats in de Zaal Mieregoed
te De Pinte en waarop iedereen van harte is uitgenodigd. U wordt verwacht tegen 18 uur. ‘Free
drinks’ tot 20 uur.

www.depinte.be
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Turnvereniging ‘Blijf Jong’
Aan de dames die zich jong en fit willen voelen,
kom met ons oefenen en turnen in een aangename sfeer!
Elke maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 9.30 uur
Donderdag: stretching van 9.30 tot 10.30 uur
Waar? OCP, eerste verdieping
Geen turnen tijdens schoolvakanties.
Informatie bij Nora Delvoye, tel. 09 282 83 11

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
13/1:
11/2:
20/2:
23/2:
24/2:
3 - 18/3:

Knutselnamiddag voor lagere school-kinderen (‘Agenda’ p. 2)
Disney schoolconcert Muziekschool De Pinte (p. 23)
Kinderfilm (‘Agenda’ p. 4)
Combi2 (zie artikel ‘Carnavalsweekend’ hieronder)
Kindvriendelijke show en Dropping (zie artikel ‘Carnavalsweekend’ hieronder)
Jeugdboekenweek (p. 18)

Carnavalsweekend
23 en 24 februari 2007
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst
organiseren tijdens het laatste weekend van
februari de tweede editie van het carnavalsweekend. Net als vorig jaar zullen er
opnieuw activiteiten zijn voor elke leeftijdscategorie:
Op vrijdagavond is er een spetterende ‘Combi2’-fuif waarop het jonge volkje zich volledig kan uitleven. Die avond zullen er twee
muzikale optredens doorgaan van groepjes
uit de buurt en nadien kunnen lokale dj’s achter de draaitafels plaats nemen.
De zaterdagnamiddag kunnen alle 6 tot 12-jarigen komen kijken naar een kindvriendelijke
show.
Op zaterdagavond wordt het carnavalweekend afgesloten met een dropping georganiseerd voor
12 tot 16-jarigen. Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven bij de jeugddienst en een kleine
bijdrage betalen.

www.depinte.be

In het voorjaar van 2007 zal er nog een folder over het carnavalsweekend verspreid worden met
daarin alle praktische informatie. Schrijf het carnavalsweekend alvast in je agenda!
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Gezocht: muziekgroepjes en dj’s
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst zijn nog op zoek naar groepjes en dj’s van De
Pinte of Zevergem (of uit de dichte omgeving) die zich op vrijdag 23 februari kunnen vrijmaken om tijdens ‘Combi 2’ op te treden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de jeugddienst op het nummer 09 280 98 43 of
via e-mail: jeugddienst@depinte.be.

Drie gidsen - drie websites
voor kinderen, tieners en jongeren
Op maandag 6 november werden er drie informatieve gidsen en websites gelanceerd voor kinderen, tieners en jongeren:
- 12 jaar:

Kidsgids

www.kidsgids.be

12-15 jaar:

Life@1215

www.life1215.be

+ 15 jaar:

Jongerengids

www.jongereninformatie.be

Meer weten? Ga zeker eens een kijkje nemen.
De gidsen zijn uitgegeven door een samenwerkingsverband tussen CJP, Delta vzw,
In Petto, Jeugdwerknet, vzw Kinder- en Jongerentelefoon en Kinderrechtswinkels vzw en werden
mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse Overheid.
Alle kinderen, tieners en jongeren van De Pinte kunnen ook GRATIS een gids afhalen bij de
gemeentelijke jeugddienst: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte.

www.depinte.be
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Veilig surfen op het internet!

Voordracht voor ouders van (toekomstige) jonge internetters, leerkrachten en voor iedereen die al
dan niet professioneel met kinderen omgaat.
Een avond ingericht door de oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool en gebracht door
Action Innocence, een ngo die de waardigheid en integriteit van kinderen op het internet wil
beschermen.
Het internet is vandaag algemeen aanvaard als hét communicatiemiddel bij uitstek en als onuitputtelijke bron van informatie. Jammer genoeg maakt internet ook de verspreiding mogelijk
van ontelbare kinderpornografische afbeeldingen en kunnen pedofielen heel makkelijk anoniem
contact maken met kinderen via chatrooms en discussieforums. Zo zegt 40 % van de kinderen al
gechoqueerd te zijn door iets dat ze op internet hebben gezien! En een op drie zwijgt hierover uit
schaamte, angst voor straf of internetverbod …
Om kinderen veilig te laten surfen op het internet, is het van groot belang dat niet alleen de kinderen zelf, maar ook elke ouder de nodige informatie ontvangt over de gevaren die verbonden
zijn aan het gebruik van internet.
De spreker van Action Innocence zal dieper ingaan op de verschillende activiteiten van kinderen
op internet en de mogelijke gevaren die daaraan verbonden zijn. Daarbij worden thema’s aangehaald als cyberpedofilie, confrontatie met choquerende beelden, cyberpesten. De avond wordt
afgerond met een aantal tips voor ouders om hun kinderen te beschermen en begeleiden bij het
surfen. Elke ouder ontvangt een brochure en een muismat met ‘tien tips voor de jonge internetter’.
Datum en plaats: donderdag 11 januari om 20 uur in de Gemeentelijke Basisschool
Prijs: 2 euro
Duur: 1,5 uur
Informatie en toegangskaarten: Nathalie Flama, tel. 09 282 84 62,nathalie.flama@telenet.be
Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1, De Pinte, tel. 09 282 64 02, fax: 09 281 16 34

Zoals elk jaar organiseren we een sociale actie op onze school ten voordele van een schoolproject in Pakistan. Alle klassen organiseren activiteiten om zoveel mogelijk centjes bijeen te sparen
voor het goede doel. We sluiten onze sociale actie traditiegetrouw af met een reuze ballonhappening. U bent van harte welkom op vrijdag 9 februari om 14.30 uur om feestelijk de ballonnen de lucht in te laten gaan. U steunt toch ook?!
Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1, De Pinte, tel. 09 282 64 02,
fax: 09 281 16 34

www.depinte.be
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Muziekschool De Pinte: Disney-concert
Op zondag 11 februari organiseert Muziekschool De Pinte haar jaarlijks schoolconcert in het
OCP.
Na de kleurrijke editie van vorig jaar brengen de leerlingen dit keer Disneymuziek. Laat u
twee uur bekoren door muziek uit het Junglebook, Mary Poppins, The Pirates of the Caribbean,
Alladin, ...
Welkom van 10.30 tot 12.30 uur in Disneyland De Pinte!
Na het muzikale deel nodigen het bestuur, de leraars en de leerlingen van de MSDP u graag uit op een heerlijk etentje in de Gemeentelijke basisschool.

Hebt u zin gekregen om naar het Disney schoolconcert en/of naar het etentje te komen?
Neem dan contact op met het MSDP secretariaat via muziekschool@in-depinte.be of
0474 61 14 79.

Senioren
Klachten over uw pensioen?
U krijgt te weinig pensioen omdat de pensioendienst sommige jaren van uw loopbaan niet meegeteld heeft voor de berekening van uw pensioen.
Het is nu al meer dan 45 dagen dat u aan de pensioendienst inlichtingen gevraagd hebt over uw
pensioen en u hebt nog altijd geen antwoord ontvangen.
Erger, uw pensioen is niet betaald of u hebt minder pensioen gekregen dan gewoonlijk zonder te
weten waarom …
Met dergelijke klachten kunt u gratis naar de Ombudsdienst Pensioenen stappen.
De Ombudsman zoekt een oplossing voor klachten over dienstverlening van de pensioendiensten:
de RVP (de Zuidertoren, arbeiders en bedienden), de PDOS (ambtenaren), het RSVZ (zelfstandigen).
De klachten kunnen onder andere gaan over het rustpensioen, het overlevingspensioen, de weduwerente of de ouderdomsrente, de Inkomensgarantie voor Ouderen, …
U bent altijd welkom bij de Ombudsman met alle klachten over de manier van werken van een
pensioendienst, uw rechten op een pensioen, de manier waarop het pensioen berekend is, of
nog, de betaling van uw pensioen.
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Ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel
tel. 02 274 19 80, fax 02 274 19 99, e-mail: ombud.pen@skynet.be
www.ombudsmanpensioenen.be
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Aan alle senioren van De Pinte en Zevergem
Op vraag van vele senioren organiseert de seniorenraad op dinsdag 6 maart 2007 een vijfde
dans- en ontspanningsnamiddag in de feestzaal Begonia, Pintestraat 29, 9840 De Pinte. Start
om 14.30 uur.
Deze namiddag wordt opgeluisterd door muzikant/zanger Jean Van De Voorde uit Oostkamp.
Dansen en keuvelen en een glaasje drinken met leeftijdsgenoten op ‘muziek en liedjes van toen
en nu’ brengt sfeer en gezelligheid en dat doet goed.
Je hoeft geen danser te zijn om het die namiddag naar je zin te hebben. Of je alleen bent of met
twee of meer, je hoort erbij! Ook familie en vrienden (van waar zij ook komen), 55-plussers, zijn
welkom.
De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro per persoon. Toegangskaarten zijn te krijgen bij onderstaande leden. Ook op dag zelf kan men kaarten kopen. De kaart dient getoond te worden bij
het binnenkomen.
MEIRESONNE Christian, Park te Poldere 8, tel. 09 282 40 92
GALLE Etienne, Blijpoel 21, tel. 09 385 47 01
SCHEERLINCK Jozef, Polderdreef 12, tel. 09 282 72 90
KINT Blanche, Baron de Gieylaan 101, tel. 09 282 73 85
PIETERS Odette, Lijsterstraat 38, tel. 09 282 20 30
BALTHAU Monique, Koningin Fabiolalaan 2
BOONE Mariette, Molenstraat 50, tel. 09 282 64 51
GEVAERT Liban, Koning Leopoldlaan 31, tel. 09 282 74 05
HUYS Albert, Florastraat 39 bus 6, tel. 09 282 45 86
STROBBE Remi, Begonialaan 9, tel. 09 282 40 13
VAN BENEDEN Henri, Borluutlaan 7, tel. 09 282 52 47
VAN DER STEENEN Albert, Keistraat 137, tel. 0477 846635
VAN LAECKE Jules, Gloxinialaan 6, tel. 09 282 40 46
VAN OVERSCHELDE Frans, H. Consciencelaan 25, tel. 09 282 43 23
VAN RAEMDONCK Armand, Van Eycklaan 6, tel. 09 282 78 88
VAN RENTERGHEM Victor, Nieuwstraat 63, tel. 09 282 25 64
VERMEIRE Maria, Kasteellaan 8, tel. 09 282 65 13
WAEGE Cyriel, G. Gezellelaan 1, tel. 09 282 25 14

Identiteitskaart vervangt Plus-3-Pas
U bent 55 jaar of ouder? Dan heeft u recht op een korting wanneer u deelneemt aan een culturele
activiteit die via de cel cultuurspreiding van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen financieel wordt ondersteund.
Het gaat hier om activiteiten die via het reglement ‘Podium’ worden gesubsidieerd. In dit reglement (www.vlaanderen.be/podium) staat dat organisatoren verplicht zijn een korting te verlenen
aan de houders van een ‘Plus-3-Pas’. Deze pas wordt al geruime tijd door ons Agentschap verdeeld.
In het kader van de beleidslijnen van de Vlaamse Regering omtrent administratieve vereenvoudiging, besliste de Vlaamse minister voor Cultuur om voor de toekenning van deze korting niet
langer de Plus-3-Pas te verdelen. Er zullen daarom geen nieuwe Plus-3-passen meer aangemaakt
en verspreid worden.
De korting op zich blijft zeker bestaan, alleen volstaat vanaf nu de identiteitskaart om aan te
tonen dat men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Het gaat dus louter om een administratieve
vereenvoudiging. Bovendien: wie in het bezit is van een plus-3-pas hoeft deze niet weg te gooien,
ook het pasje blijft geldig om zich kenbaar te maken als 55-plusser.
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Welzijn
Wachtlijst artsen
Centraal oproepnummer voor de dokter van wacht: 09 280 08 80
23 en 24 december:
25 december:
30 en 31 december:
1 januari:
6 en 7 januari:
13 en 14 januari:

Dr. A. Van Poucke
Dr. G. Vandecasteele
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. W. Standaert
Dr. P. Moisse

Van zodra de lijst voor januari en februari volledig is, zal u deze kunnen terugvinden op de gemeentelijke website: www.depinte.be bij ‘Leven & Wonen’ - ‘Welzijn’ - ‘Wachtlijsten’.
Centraal oproepnummer voor de tandarts van wacht: 09 272 85 66 (voor wie tijdens het weekend of op feestdagen een tandarts nodig heeft). Zie ook www.tandarts.be.
Apotheker van wacht: zie www.apotheek.be

CO-vergiftiging blijft een dreigend gevaar
Koolstofmonoxyde (CO) veroorzaakt jaarlijks nog duizenden ongevallen, waarvan een
honderdtal met dodelijke afloop. 80% van de gevallen komen voor tussen oktober en
april en in 40% van de dodelijke gevallen gaat het om 65-plussers. CO-vergiftiging is en
blijft dus een dreigend gevaar in elk gezin.
Oudere personen vervangen minder snel slecht functionerende apparaten en hebben bijgevolg meer kans op een CO-ongeval, zeker
met de winter voor de deur. Om deze mensen te ondersteunen in
hun thuissituatie biedt het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen sinds
november CO-detectoren aan.
Hoe werkt het?
Op uw aanvraag wordt een CO-detector bevestigd aan de muur
op de risicoplaatsen waar CO-gassen kunnen vrijkomen. Deze detectoren staan in rechtstreeks contact met het personenalarmsysteem. Van zodra er een CO-gevaar dreigt, geeft de detector een
signaal naar de permanentiedienst van het Wit-Gele Kruis. Eén van
hun operatoren neemt contact op met de gebruiker. Nadien worden ook de contactpersonen verwittigd die u als gebruiker zelf
bepaald hebt. Indien niemand reageert, worden onmiddellijk de
hulpdiensten gebeld, dit om elk risico te vermijden.
Betrouwbaar toestel
Het alarmeringstoestel is beveiligd tegen stroomuitval en storingen. Bovendien controleert het toestel uit zichzelf regelmatig of
alles nog functioneert. U kunt er dus op vertrouwen dat het alarmeringstoestel werkt als u het nodig hebt. Ook de CO-detectoren
zijn van een uitstekende kwaliteit en zijn onderhevig aan verscheidene technische controles om u te beschermen.

www.depinte.be

25

Uw voordelen
• Geluidsalarm vóór de aanwezige CO-concentratie vergiftigingsrisico’s inhoudt
• Onmiddellijk contact via een spreek-luisterverbinding
• 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
• Betrouwbare apparatuur
• CO-detectoren blijven efficiënt in extreme omstandigheden zoals hitte, vorst, …
De CO-detectoren zijn een aanvulling op het bestaande PAS-aanbod van het Wit-Gele Kruis. De toestellen werken op dezelfde alarmcentrale en wie een
CO-detector wenst te gebruiken, heeft ook eerst een
PAS-toestel nodig. De huurprijs van een PAS-toestel
en een CO-detector samen bedraagt 17,5 euro per
maand of 8,75 euro voor mensen met een verhoogde uitkering. Dit is een meerprijs van respectievelijk
5 en 2,5 euro voor een CO-detector.
Wie meer informatie wenst of een CO-detector wil aanvragen kan dit doen via een aanvraagformulier op de website van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen www.wgkovl.be of via één van
hun verpleegkundigen. Voor meer informatie bel het centraal nummer 09 265 75 75.

MERCI! DANK U!
Damiaanactiecampagne van 26, 27 en 28 januari 2007
“Merci”, dank u. Bestaan er mooiere woorden? Woorden die bovendien maar zelden uitgesproken worden omdat men vergeet anderen te bedanken of omdat men het onbelangrijk of evident
vindt.
Met Junior
Damiaanactie wil in elk geval “dank u” zeggen in januari 2007. En wij niet alleen. Ook Junior,
een straatkind uit Kinshasa die aan lepra leed en die genezen werd. Hij bedankt Damiaanactie
en iedereen die hem hielp om een nieuwe start te geven aan zijn leven. Damiaanactie bedankt
alle vrijgevige mensen hier bij ons, die door hun steun het voor onze ngo mogelijk maken om in
zestien landen (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) te werken.
Miljoenen mensen
Want Junior is niet de enige. Hij maakt deel uit van het ontelbare aantal patiënten dat door Damiaanactie verzorgd wordt. Sinds het ontstaan van Damiaanactie in 1964 werden er miljoenen
mannen, vrouwen en kinderen gered. Miljoenen families in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn
een nieuw leven begonnen. Dankzij Damiaanactie en onze lokale medewerkers. En ook dankzij
de vrijgevigheid van de Belgische bevolking.
De strijd is nog niet gestreden
De cijfers spreken voor zich: op dit ogenblik krijgen jaarlijks 8 à 10 miljoen mensen tuberculose,
waarvan twee miljoen sterven (wat één mensenleven betekent om de vijftien seconden). 400 000
mensen raken jaarlijks besmet met lepra. Daarom blijven medische ploegen, met de steun van
Damiaanactie, elke dag nieuwe patiënten opsporen en geven hen vervolgens een behandeling. In
2005 hebben deze ploegen 29 568 leprapatiënten, 182 849 tbc-patiënten en 4 046 zieken met
leishmaniasis (berglepra) ontdekt, in totaal dus 216 463 nieuwe zieken.
40 euro volstaat
40 euro volstaat opdat Damiaanactie een lepra- of een tbc-patiënt kan helpen. Met 40 euro is
het mogelijk om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om het leven te
redden van iemand die aan tbc lijdt. In beide gevallen schenk je de zieke, net als aan zijn familie,
hoop en menselijke waardigheid terug.
Dank u bij voorbaat
Maar 40 euro is echter onbetaalbaar voor de zieken. Daarom organiseert Damiaanactie het laatste
weekend van januari (26, 27 en 28 januari 2007) een fondsenwervingscampagne. Er zullen stiften
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worden verkocht, vijf euro voor een pakje van vier stiften. Vergeet dat weekend onze vrijwilligers
die stiften verkopen niet als u ze op straat ontmoet. Dank u bij voorbaat!
Alle giften zijn welkom. Giften vanaf 30 euro geven recht op een fiscaal attest.
Rekeningnummer 000-0000075-75
Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel
www.damiaanactie.be

KAOS zoekt BOEIENDE MENSEN
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij u meer tijdens de volgende info-avonden:
donderdag 25 januari om 20 uur
in ons kantoor te Aalst, Kerkhoflaan 58
dinsdag 27 februari om 20 uur
in Cultureel Centrum Hof ten Hemelrijck, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Voor meer informatie kan u ons bellen:
tel. 053 77 30 30 (alle werkdagen van 9 tot 17 uur)

Bruggenbouwers
Spanningen tussen groepen overbruggen: een meerwaarde voor de lokale samenleving.
Voor wie?
Burgers – geëngageerd als vrijwilliger of vanuit een beroepsactiviteit – die op een constructieve
manier de spanningen, onverdraagzaamheden, conflicten en tegenstellingen tussen groepen op
lokaal niveau - straat, woonblok, buurt, wijk, dorp en/of stad - (willen) aanpakken.
Wat en waarom?
Conflicten en spanningen tussen groepen bewoners brengen vaak negatieve energie te weeg.
Probeer je deze energie om te buigen tot een win-winsituatie of ben je op zoek naar een haalbare,
nieuwe aanpak? Heb je hieromtrent zowel inhoudelijk als praktisch ervaring opgebouwd? Ben je
bereid om op een interactieve, innovatieve wijze hierop verder te werken, te leren van al even
bezielde burgers/professionelen, …?
De Koning Boudewijnstichting leert vanuit haar terreinervaring dat mensen echt geëngageerd
zijn om stap voor stap aan de sociale cohesie van de samenleving te werken. En dat initiatiefnemers hierbij behoefte hebben om hun kennis en competenties te actualiseren, te verbreden, te
vernieuwen. En vooral ook om hun expertise te delen en uit te wisselen met andere ‘aanpakkers
op het terrein’.
Hoe?
De Koning Boudewijnstichting wil jou en/of je team op maat ondersteunen met een methodologische beurs (maximum 3 000 euro). Ze wil ook dat projecthouders van elkaar kunnen leren, én
deze knowhow bundelen: do’s en do’nts, lessons to learn, visieontwikkeling.
Dien een kandidaatsdossier in voor 31 januari 2007.
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OCMW
Dringend gezocht: Onthaalouders
uit de regio De Pinte en Sint-Martens-Latem
Voor veel ouders wordt het vinden van een kinderopvang steeds moeilijker. Men start vaak
maanden voordien de zoektocht en wordt zelfs dan nog geconfronteerd met een heel beperkt
keuzeaanbod. Om een oplossing te kunnen bieden, zijn wij dringend op zoek naar gemotiveerde
onthaalmoeders, zowel voor dag- als buitenschoolse opvang.
Van een onthaalouder wordt onder andere verwacht:
- Dat zij/hij, op de eerste plaats, een warm hart heeft voor kinderen en aandacht besteedt aan de
ontwikkeling van motoriek, spel, taal en sociale omgang.
- Dat zij/hij zorgt voor verse en afwisselende voeding, graag thuis werkt en over de nodige
ruimte beschikt.
Als onthaalouder kan u rekenen op:
• Een degelijke financiële regeling:
- Startvergoeding
- Belastingsvrije onkostenvergoeding per kind
• Een sterk en aantrekkelijk statuut:
- Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten
- Kinderbijslag
- Pensioen
- Vergoeding voor kinderen die afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder
• Goed georganiseerde ondersteuning door de dienst Opvanggezinnen:
- Individuele begeleiding via huisbezoeken
- Vervanging wanneer je ziek bent of wanneer de opvang even gesloten is
- Startopleiding en vorming
- Uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere onthaalouders en de dienst
- Gratis bruikleen van materiaal en speelgoed
- Regeling burgerlijke aansprakelijkheid
Spreekt het beroep onthaalouder u aan en woont in de omgeving De Pinte - SintMartens-Latem, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dienst Opvanggezinnen OCMW De Pinte, Leen Desmet en Hilde Peleman, Kasteellaan 41,
9840 De Pinte, tel. 09 282 23 03, e-mail: leen.desmet@ocmwdepinte en
hilde.peleman@ocmwdepinte.be

Politie
Gemeentelijke administratieve sancties
Sinds 1 november 2006 werd in de hele politiezone Schelde-Leie, en dus ook in De Pinte, het
reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van kracht.
Inbreuken op dit reglement met betrekking tot geluidsoverlast, veiligheid, reinheid, … kunnen door de lokale politie geverbaliseerd worden. Provinciale sanctieambtenaren (in plaats van
het Parket van de Procureur des Konings) kunnen administratieve geldboetes opleggen die tot
250 euro kunnen oplopen.
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Begin 2007 zal iedere inwoner een brochure met alle administratieve sancties in de bus ontvangen. Het reglement is ook te krijgen bij de wijkpost van de politie (bij het gemeentehuis) en in het
hoofdcommissariaat (Florastraat), of op de gemeentelijke website: www.depinte.be bij ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’ (zoeken op het woord ‘sancties’, na het downloaden even op ‘vernieuwen’
klikken indien er een blanco pagina verschijnt).
Houd alvast rekening met de volgende bepalingen:

Binnenkort vieren we het nieuwe jaar. Houd er rekening mee dat er bij de overgang van 2006
naar 2007 slechts vuurwerk gemaakt mag worden gedurende een half uur vanaf middernacht. Op andere data blijft het gebruik van vuurwerk of vergelijkbaar tuig streng verboden.
Het gebruik in openlucht van grasmaaiers en andere lawaaierige machines is alleen toegestaan
tussen 8 en 20 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik verboden. (niet van

Verslaggeving raden
Installatievergadering gemeenteraad
De installatievergadering van de gemeenteraad heeft plaats op dinsdag 2 januari om 20 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis (ingang Baron de Gieylaan). Inwoners zijn van harte welkom.
De volgende zaken staan onder meer op de agenda*:
• Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
• Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
• Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging
• Vaststellen rangorde gemeenteraadsleden
• Verkiezing voorzitter van de gemeenteraad
• Verkiezing schepenen en eedaflegging
• Verkiezing van de OCMW-raadsleden
• Verkiezing leden van de politieraad
* het betreft hier een ontwerp

Samenvatting gemeenteraad 28 augustus 2006
• Aanvaarding ontslag als lid van de raad van maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) van Robert
Bernard (sinds 17 augustus 2006).
• Vaststelling forfaitaire onkostenvergoeding assistent-hoofdmonitor en monitoren voor de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos (wijziging raadsbesluit 26 juni 2006):
- monitor niet in het bezit van het attest animator in het jeugdwerk: 18,5 euro / dag
- monitor in het bezit van het attest animator in het jeugdwerk: 22,5 euro / dag
- assistent-hoofdmonitor: 27,92 euro / dag
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• De aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs
van de gemeentelijke basisschool zullen georganiseerd worden in het ambt van leermeester
lichamelijke opvoeding.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking verkeersveiligheid Albrecht Rodenbachstraat - Frans De Potterstraat. De vraag naar
snelheidremmers wordt besproken in de adviesraad voor veiligheid en verkeer en vervolgens
tijdens een hoorzitting.

Samenvatting van de gemeenteraad van 23 oktober 2006
• Goedkeuring ontwerp concessieovereenkomst ‘Kasteel Viteux’ tussen het gemeentebestuur van
De Pinte en bvba De Bonte Koe.
• Voor de dreven in de omgeving Scheldevelde (‘Zeven Dreven’) keurt de gemeenteraad de volgende namen goed: Kalande, Gentwegel, Scherpenhoek, Werkbos, Nieuwbos, Wortelbek, Bekboswegel, Sleuteldreef en Pykenslos.
• De raad verleent gunstig advies voor de begroting van 2006 wijziging nummer 1 en de begroting voor 2007 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn en de kerkfabriek Onze-LieveVrouw Hemelvaart.
• Kennisname kastoestand derde kwartaal 2006.
• Kennisname goedgekeurde statutenwijziging Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw).
• Goedkeuring convenant vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap
voor de scholengemeenschap Gemeentelijke Basisschool.

Uit de adviesraden
Punt besproken tijdens de MINA-raad van 2006-10-19:
• Overeenkomstig niveau twee van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling’ is de gemeente verplicht een politiereglement betreffende afvalarme
evenementen te bezitten. Een werkgroep binnen de MINA-raad heeft een ontwerpreglement
voorbereid.
Punten besproken tijdens de Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer van 2006-10-18:
• Naar aanleiding van de vragen naar snelheidsremmende maatregelen in de Albrecht Rodenbachstraat - Frans De Potterstraat, Den Duiver en Eikelstraat, stelt de raad dat in het kader van
het mobiliteitsplan en het intussen goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De
Pinte, deze wijken zone 30 worden.
• In de Bommelstraat werd een nieuwe overlaging en borden ’50 km/uur’ voorzien. Bij de heraanleg wil men er een asverschuiving, gezien controle door de politie aantoonde dat er vaak
te snel gereden wordt.
• Er zullen overdekte fietsenstallingen komen aan het station. De raad adviseert om ook kastjes te
voorzien (bijvoorbeeld om een helm op te bergen).
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Meldingen
Meldingskaart
U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’ (elektronische
verzending mogelijk).
Heeft u vragen, problemen, opmerkingen in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
• Onveilige verkeerssituatie
• Vandalisme
• Sluikstorten
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35
of via www.straatlampen.be.
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: ........................................................................................................................................
Nummer: ....................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: ....................................................................................................................
Straat + nummer: ......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...............................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
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De burgemeester,
de schepenen,
de gemeenteraadsleden,
de gemeentesecretaris,
en het gemeentepersoneel

bieden u hun beste wensen aan
voor een succesvol 2007
en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie
in openlucht

op zondag 7 januari 2007
van 11 tot 13 uur
op het gemeenteplein van De Pinte
(voor het gemeentehuis)

Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

Het college van burgemeester en schepenen:
Burgemeester: M. Van Peteghem
Schepenen: L. Dekimpe, H. Overdenborger, F. Naessens,
P. D’Hondt, M. Van Neste

www.depinte.be

De Gemeentesecretaris: V. Goethals
32

