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Aanpassing huisvuilophaling
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Op de agenda:

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

|10/11|		
|11/11|		
|15/11| - |19/11|
|17/11|		
|24/11|		
|28/11|		
|11/12|		

Gratis controle bandenspanning | zie pag. 13
11 november-herdenking | zie pag. 15
Seniorenweek | zie pag. 26
Infovergadering gft-ophaling | zie pag. 10-11
Infovergadering isoleren | zie pag. 13
Sportgala | zie pag. 22
Kerstmarkt | zie achtercover

Sluitingsdagen

Gemeentehuis en bureaus OCP
maandag 1 november (Allerheiligen)
dinsdag 2 november (Allerzielen)
donderdag 11 november (Wapenstilstand)
maandag 15 november (Koningsdag)
maandag 27 december
dinsdag 28 december

Sluitingsdagen bibliotheek | zie pag. 20
Sluitingsdagen containerpark | zie pag. 8

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

Infokrant
november-december 2010

agenda

2010

n ovember-december

november
ma. 1/11 (6 en 7 /11) van 10 tot 12 uur en
14 tot 18 uur - raadzaal - gratis
Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura:
09 282 68 ??
vr. 5/11

om 20 uur - cultuurzaal OCP - E 8
Toneelvoorstelling Alles voor
de tuin | zie pag. 16
Teater 2000: 0471 60 88 47

vr. 5/11

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

za. 6/11

za. 6/11
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(en 13/11) om 13.30 uur - nog te
bepalen
Cursus paddenstoelen
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42

di. 9/11

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Onze
waarden - Ruimte om te denken door Prof. Magda
Michielsens
Curieus
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 10/11 van 13 tot 16.30 uur - gemeenteplein - gratis
Gratis controle bandenspanning | zie pag. 13
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
do. 11/11 vanaf 9 uur - gemeentehuis
11 november-herdenking
| zie pag. 15
Gemeente De Pinte: 09 280 80 93
vr. 12/11 om 19.30 uur - Europaplein E 11 / E 13
Dropping
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
vr. 12/11 om 20 uur - cultuurzaal OCP - E 8
Toneelvoorstelling Alles voor
de tuin | zie pag. 16
Teater 2000: 0471 60 88 47

za. 6/11

om 20 uur - cultuurzaal OCP - E 8
Toneelvoorstelling Alles voor
de tuin | zie pag. 16
Teater 2000: 0471 60 88 47

za. 13/11 van 14.30 tot 17 uur - zaal Vierschaar / Deurle - gratis
Persvoorstelling jaarboek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42

za. 6/11

- De Veldblomme
Gringofuif | zie pag. 25
Chiro De Regenboog
www.chiroderegenboog.be

za. 13/11 om 20 uur - cultuurzaal OCP - E 8
Toneelvoorstelling Alles voor
de tuin | zie pag. 16
Teater 2000: 0471 60 88 47

om 11 uur - raadzaal - gratis
Groepstentoonstelling en
aperitiefconcert met Norbert
Detaeye
Kunstkring Centaura: 09 282 68

zo. 14/11 om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

vanaf 11.30 uur - refter GBS,
Polderbos 1 - E 16 / E 9 (- 12 j.)
Halloweendinner in Keltische
sfeer: aperitief, casselgebraad,
g&f, gegratineerde aardappelen
(kaarten te koop tot 2/11)
Celtic Spirit Dancers: 0496 13 16 09
Memlinglaan 14

zo. 14/11 tussen 12 en 14 uur - GBS - E 15 /
E 18 / E 5
Roemeens eetfestijn | zie pag. 31
Nona vzw: 09 282 85 78

zo. 7/11

zo. 7/11

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

zo. 14/11 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Oosterzele (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
ma. 15/11 (tot 19/11)
Seniorenweek | zie pag. 26
Seniorenraad
Rosette Ferdinande: 0477 28 09 12

di. 16/11 om 20 uur – raadzaal - E 5 / E 3
(leden) / gratis (CK)
In naam van Vlaanderen. Vic
De Donder
Davidsfonds
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30
wo. 17/11 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
Info-avond gft-ophaling
| zie pag. 10-11
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
wo. 17/11 om 20 uur - ’t Klooster - gratis
(leden) / E 3
‘Migraine en clusterhoofdpijn’
door prof. dr. Koen Paemeleire
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
vr. 19/11 om 18 uur - Breughellaan 18 a
Kaas & Wijnavond
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
vr. 19/11 om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - FC Kluisbergen
(2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vr. 19/11 (tot 21/11) - raadzaal - gratis
Fototentoonstelling en
digitale audiovisuele show
| zie pag. 17
Fotoclub De Spiegel
www.fotoclubdespiegel.be
za. 20/11 om 9.30 uur - kerk Zevergem
Dag van de natuur
Natuurpunt Boven-Schelde
Michaël Bekaert: 0497 43 01 79
za. 20/11 om 14 uur - ingang domein,
parking 1 OC - gratis
Wandeling in Provinciaal
domein Wachtebeke, thema
natuurvertelsels (inschrijving
vereist)
Curieus
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
za. 20/11 om 20 uur - kelder kasteel Scheldevelde - E 8
Comedy: Arnout Van Den
Bossche | zie pag. 18
De Pinte Leeft:
www.depinteleeft.be

zo. 21/11 - refter gemeenteschool (Polderbos) - E 10 euro / E 6 (6-12 j.) /
gratis (< 6 j.)
4de spaghetti-avond (inschrijven voor 10/11)
Beschermcomité Chiro St-Agnes
Mieke Haenebalcke: 09 385 43 43
di. 23/11 om 14 uur - Gent - E 10 (leden) /
E 13
Begeleid bezoek a/h nieuwe
stadsmuseum ‘STAM’ en de
bijlokesite
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
di. 23/11 om 14 uur - Bondslokaal E2/E4
55+: ‘De moorden van
Beernem’
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88
di. 23/11 om 20 uur - OCP - E 3
Ontmoeting met Lut Celie
‘Luister nu eens naar mij!’
| zie pag. 19
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
wo. 24/11 om 19.30 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Info-avond isoleren | zie pag. 13
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
vr. 26/11 om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
vr. 26/11 vanaf 18.30 uur - kantine
Sportwegel - E 10
JV-spaghetti-avond
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 27/11 van 19 tot 24 uur - Gemeentelijke Basisschool De Pinte - E 18 /
ploeg
Algemene kennisquiz - 4 tot 6
personen / ploeg | zie pag. 17
Outleiding Chiro De Pinte
outleiding@hotmail.com
za. 27/11 om 19.30 uur - refter Vrije Basischool Zevergem - E 2,5
Quizavond met Armin, een
gezellige avond Brainstormen
(inschrijven verplicht)
Velt Scheldevallei
Armin: 0498 72 89 95
armin.vr@skynet.be
za. 27/11 om 20 uur - OCP - E 10 (VVK) /
E 12 / E 5 (6-12 j.) / gratis (< 6 j.)
Concert ‘Legends’
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07
www.harmonieorkest.be

za. 27/11 - De Pinte - E 6 / kerstroos
Kerstrozenverkoop
Scouts en Gidsen DP-Z
Maarten Boeraeve: 0496 44 17 89
www.scoutsengidsendepinte.be
zo. 28/11 om 10 uur - OCP - gratis
Sportgala | zie pag. 22
Sportdienst: 09 280 98 40
zo. 28/11 om 10 uur - Bijlokesite, Godshuizenlaan 2 / Gent - E 8,5 (leden) /
E 9,5
Bezoek STAM (stadsmuseum
Gent) met gids (inschrijven vóór
15/11)
Pasar DP
Eric De Dapper: 09 282 60 12
zo. 28/11 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Edeboys (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
di. 30/11 om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: Feestmenu: koken
met weinig geld
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
di. 30/11 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
Het bijbels scheppingsgeloof
- ‘Schepper van hemel en
aarde’ door Dieter Van Belle
(Centrum Christelijk Vormingswerk)
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

december
do. 2/12

vr. 3/12

vr. 3/12

za. 4/12

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51
om 20 uur - bib Kruisstr 2a /
Melle
Voordracht: Vissen, onbekende
slachtoffers van de watervervuiling
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Dikkelvenne (2de
reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
(en 5/12) van 10 tot 18 uur raadzaal
Geschenkenbeurs | zie pag. 18
Oxfam-Wereldwinkel
Jos Dekeukeleire: 0477 68 88 24

za. 4/12

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42

za. 4/12

om 20 uur - OCP - E 12
Comedy: Henk Rijckaert | zie
pag. 18
De Pinte Leeft:
www.depinteleeft.be

za. 4/12

- De Eekbulk
Komst van de Sint (inschrijving
vereist)
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

do. 9/12

van 14 tot 17 uur De Veldblomme
Old timer meeting: ‘Gebruik
en Onderhoud van pc’s’ en
‘Gebruik van pc’s voor de
Radioamateur’
Amateur radioclub DP-Z
Julien Van Severen: 09 228 82 21

do. 9/12

om 19.45 uur - Parochiaal
Centrum / Melle - kostprijs
Bereidingen met kastanjes
door Geert Verhelle (mousse,
puree ...)
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97

vr. 10/12 van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
Inzameling KGA | zie pag. 9
vr. 10/12 om 19.30 uur - ’t Gildenhuis
- iedereen welkom
Prijsuitreiking 2010 en voorstelling visseizoen 2011
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck:
09 282 99 01
vr. 10/12 om 20 uur – Bijloke Gent - E 22 /
E 19 (leden) / E 17 (CK)
Davidsfondsconcert ‘Christof
Graupner’
Davidsfonds
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30
vr. 10/12 om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Vurste/Semmerzake (2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 11/12 van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 9
za. 11/12 van 13 tot 16 uur - Lembeekse
Bossen op parking in Tragelstraat
Radio orientatie wedstrijd (frequentie 3.5 Mhz (80 m), ontvangers zijn ter plaatse beschikbaar)
Amateur radioclub DP-Z
Julien Van Severen: 09 228 82 21
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za. 11/12 vanaf 15 uur - Scheldevelde gratis
Kerstmarkt | zie achtercover
OCMW De Pinte: 09 282 32 54

vr. 17/12 om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63

za. 11/12 om 18 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - gratis
Kerstmarkt
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vr. 17/12 vanaf 18 uur - Breughellaan 18 a
Kerstmarkt met allerlei vrolijke
kraampjes
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be

za. 11/12 om 19.30 uur Algemene quiz | zie pag. 18
Tafeltennisclub De Pinte
Jan Vanmarsnille: 0499 86 49 10

vr. 17/12 om 20 uur - kerk De Pinte
Film - De grote stilte
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

zo. 12/12 om 16 uur - kerk Zevergem
Kerstconcert
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

za. 18/12 om 14.30 uur - Bondslokaal,
Sportwegel - E 5
Kerstfeest
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

di. 14/12 om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Omgaan
met conflicten door Marleen
Mertens
Curieus
Eliane Plastria: 09 282 60 98

za. 18/12 om 20 uur - kerk De Pinte - E 8
‘Natus est nobis’ | zie pag. 19
Seicento
De Meyer - Van de Velde:
09 380 11 89

vr. 17/12 om 13.30 uur - OCP - E 1
Samenzang v oude Vlaamse
liederen o.l.v. Daniël Vanrysselberghe en Piet Bogaert
Davidsfonds
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30

zo. 19/12 om 13 uur - NMC De Bourgoyen
Bokjes trappen (op zoek naar
kleine snippen)
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 19/12 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Nazareth/Eke
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
di. 21/12 om 14 uur - Bondslokaal E2/E4
55+: lezing
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88
vr. 24/12 om 16.30 uur - WZC
Scheldevelde
Opluisteren kerstavondmis
Kapel
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
za. 25/12 om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis (Kerstmis)
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
zo. 26/12 om 16 uur – kerk Zevergem - vrije
bijdrage voor een goed doel
U zijt wellekome, Vlaanderen
zingt kerst
Davidsfonds m.m.v. koor
Suverkliekske, VBS Zevergem
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be voor meer info.
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ruimtelijke ordening &
werken
Einde werken Stationsstraat
De rioleringswerken in de Stationsstraat en gedeeltelijk in de Koning Albertlaan en Julien
Anthierenslaan zullen - normaal gezien - afgerond worden eind december 2010.
Invoering eenrichtingsverkeer
In het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd
in de Stationsstraat voor wie komt van de Groenstraat (tunnel / spoorwegovergang) richting
ingang stationsgebouw. Er werd hier ook een volwaardig tweerichtingsfietspad aangelegd. De
voetpaden werden aangepast over de volledige lengte van de straat.
Wie van de Groenstraat komt, kan parkeren tussen de twee spoorlijnen (62 parkeerplaatsen). Er
zijn hier dagelijks nog 20 à 25 veilige parkeerplaatsen beschikbaar.

Nieuwe stedenbouwkundige maatregelen
Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan
dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen.
1. Meldingsplicht
Voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen (openbreken van gevel, stabiliteitswerken in de woning,
aanbouwen van een garage of veranda … tot maximaal 40 m²
per perceel) is het vanaf 1 december 2010 niet langer nodig
om een bouwvergunning aan te vragen. Dit kan voortaan via een melding gebeuren.
Een melding bij de dienst Stedenbouw volstaat voor handelingen met stabiliteitswerken die
uitgevoerd worden binnen vergunde gebouwen, aan zijgevels, achtergevels en daken van vergund
geachte gebouwen onder voorwaarden dat er geen functiewijziging doorgevoerd wordt en het
aantal woongelegenheden ongewijzigd blijft.
Voor het oprichten van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan vergunde woningen gelden de volgende voorwaarden (om aangifte te kunnen doen via melding):
• er worden geen functiewijzigingen doorgevoerd
• het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd
• de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen
bedraagt maximaal 40 m²
• de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op drie meter van de perceelsgrenzen of in
de achtertuin tot op twee meter van de perceelsgrenzen
• de hoogte is beperkt tot vier meter
In afwijking hierop mag, als het hoofdgebouw opgetrokken is op of tegen de perceelsgrens, het
aangebouwde bijgebouw ook opgetrokken worden op of tegen de perceelsgrens, tegen een bestaand aanpalend gebouw, als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
De bouwdiepte van het nieuw op te richten aangebouwde bijgebouw overschrijdt de bouwdiepte
van het aanpalende gebouw niet. Als bijgebouwen worden beschouwd: de fysiek aansluitende
aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het
hoofdgebouw.
De melding gebeurt aan de hand van een vast formulier, samen met een dossier.
Een melding wordt aangetekend verzonden of afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan men met de werken beginnen, indien
er geen weigering is gekomen van het college van burgemeester en schepenen.
2. Vrijstelling
Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat
geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40 m²
bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver …) waarvan de oppervlakte
samen maximaal 80 m² bedraagt, op voorwaarde dat het perceel niet onderworpen is aan andere
regelgeving (zie lijst vermeld onder punt 3).
De volledige lijst van vrijgestelde werken is te krijgen bij de dienst Stedenbouw.
3. Melding en vrijstelling zijn niet overal geldig
Zowel de melding als de vrijstelling is niet geldig als ze strijdig is met andere regelgeving:
• stedenbouwkundige verordeningen
• ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
• verkavelingsvergunningen
• voorlopig of definitief beschermde monumenten, beschermde landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten, beschermde archeologische monumenten
• in oeverzones, noch in de vijf meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het
talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen
• voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook
Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren bij de dienst Stedenbouw
(gemeentehuis, bureau 12, tel. 09 280 80 20, e-mail: carlos.vermeiren@depinte.be).
Deze maatregelen treden in werking op 1 december 2010.
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RUP Functionele cluster Moerkensheide
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Functionele cluster’ (gelegen aan Moerkensheide) is bij besluit
van 27 mei 2010 door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd met uitsluiting van bepaalde elementen. Op 22 juli 2010 is dit besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
verschenen. Overeenkomstig art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening treedt het
gemeentelijk RUP in werking veertien dagen na de publicatie.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (Gecoro), het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit betreffende het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Functionele cluster liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw. Het
gemeentehuis van De Pinte is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 17.30
tot 19.30 uur.
U vindt ook een heel aantal documenten betreffende dit RUP op de gemeentelijke website
www.depinte.be > Leven & Wonen > Bouwen & Ruimtelijke ordening > RUP Functionele cluster.

Verruiming vrijstelling vergunningsplicht zonnepanelen en -boilers
Het plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers is voortaan in meer gevallen vrij
van een stedenbouwkundige vergunning.
Door een recente wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het plaatsen van
zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat
dak of geïntegreerd in een hellend dak in nog
meer situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht. Tot vóór deze wijziging
vormden de verkavelingsvoorschriften regelmatig een struikelblok waardoor er toch nog een
stedenbouwkundige vergunning vereist was.
Sinds 19 augustus 2010 is voor het plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak
of geïntegreerd in een hellend dak geen stedenbouwkundige vergunning nodig, tenzij:
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• het gebouw niet vergund is;
• de stedenbouwkundige voorschriften (bijvoorbeeld BPA, RUP, verordening) of de verkavelingsvoorschriften de plaatsing uitdrukkelijk verbieden;
• op beschermde monumenten of voorlopig beschermde monumenten, op gebouwen in voorlopig of definitief beschermde landschappen, op gebouwen gelegen in voorlopig of definitief
aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen, op gebouwen gelegen in beschermde of
voorlopig beschermde stads- en dorpsgezichten, op gebouwen in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten of zones en op gebouwen opgenomen in de inventaris
van het bouwkundige erfgoed.
Vanaf 1 december 2010 wordt de vrijstelling voor het plaatsen van zonnepanelen of zoneboilers op
een plat dak beperkt tot installaties die maximaal 1 meter boven de dakrand uitkomen.
Indien men de plaatsing van zonnepanelen of een zonneboiler overweegt, is het aangewezen
vooraf inlichtingen te vragen op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.
Meer info: Stedenbouwkundig ambtenaar, Carlos Vermeiren, tel. 09 280 80 20

www.depinte.be

leven & wonen
Wachtrijen aan het loket beu?

Vraag uw documenten aan via het e-loket
Surf naar www.depinte.be.
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar
Volgende documenten kunnen aangevraagd worden via het e-loket:
• Afschriften en uittreksels akte geboorte, adoptie, erkenning
• Afschriften en uittreksels akte huwelijk (voor een huwelijk voltrokken in De Pinte)
• Afschriften en uittreksels akte overlijden (voor een overlijden in De Pinte)
• Afschriften en uittreksels akte nationaliteit en naamswijziging
• Aangifte van verhuis
• Aangifte wijziging beroep
• Getuigschrift van woonst
• Bewijs van leven
• Samenstelling gezin
• Uittreksel uit het strafregister
• Afschrift akte echtscheiding
• Afschrift akte geslachtsverandering
Wat hebt u nodig?
• een elektronische identiteitskaart
én een kaartlezer
of
• een token van de federale overheid*
* Een token aanvragen kan gratis via www.belgium.be.
De documenten die u aanvraagt via het e-loket worden na verwerking opgestuurd.

U hebt een e-ID, maar weet u ook wat u ermee kunt doen?
e-loket
Sinds 1 september 2010 kunt u terecht bij het digitaal loket van De gemeente De Pinte voor het
aanvragen van een heel aantal documenten van de dienst Burgerzaken. Zie het artikel hiervoor voor
meer informatie.
My Minfin
My minfin geeft u toegang tot uw persoonlijk fiscaal dossier. U vindt er het
aanslagbiljet dat u werd toegestuurd, documenten van verkeersbelasting,
voorafbetalingen, uw inkomstenfiches en fiches voor belastingvoordelen zoals pensioensparen en dienstencheques.
My Minfin laat u ook toe om uw belastingformulier in te vullen en te verzenden via Tax-on-web.
Schrijf u vanaf nu in voor de ecologische aanpak door ervoor te kiezen geen papieren belastingaangifte meer te ontvangen. Door uw e-mailadres in te voeren, zult u elk jaar verwittigd worden
van de startdatum van Tax-on-web.
Als u wilt zien wat uw eigen fiscaal dossier allemaal inhoudt, ga dan naar www.myminfin.be.
Voor wie interesse heeft, ligt er een folder ter beschikking bij de dienst Burgerzaken waarin u een
overzicht vindt van de toepassingen die mogelijk zijn met uw e-ID. In deze folder wordt ook duidelijk uitgelegd hoe u een kaartlezer moet aansluiten en wat u nodig hebt om te kunnen werken
met uw e-ID.
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Handiweb
Burgers die beschikken over een elektronische identiteitskaart en die gebruik maken van een computer met een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart, krijgen sinds 13 september 2010 via
www.handiweb.be toegang tot ‘Handiweb’. Handiweb is een beveiligde internetoepassing voor de
klanten van de dienst Personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).
Voor bijkomende info kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 09 280 80 60).

Reizigers Verenigde Staten hebben visum nodig
Sinds ruim anderhalf jaar zijn Belgen die naar de Verenigde Staten (VS) willen reizen, verplicht zich
elektronisch te registreren via het ESTA-systeem (Electronic System Travel Authorisation). Dit kon
gratis, maar sinds 8 september 2010 dient er hiervoor een vergoeding betaald te worden van 14
USD per persoon.
De betaling kan momenteel enkel met kredietkaart bij het aanvragen van de elektronische reistoestemming via de website https://esta.cbp.dhs.gov. Enkel de volgende betaal- of kredietkaarten
worden aanvaard: MasterCard, VISA, American Express en Discover.
Elektronische reistoestemming voor de VS aanvragen via internet (ESTA) is verplicht. Dit kan zelfs
als nog niet alle details over de reis gekend zijn. De reistoestemming wordt in vele gevallen bijna
ogenblikkelijk verleend en geldt voor een periode van twee jaar en voor meerdere reizen, maar
vervalt samen met het paspoort van de reiziger als de houdbaarheidsdatum ervan minder dan twee
jaar in de toekomst ligt.
Een luchtvaartmaatschappij kan de toegang tot het vliegtuig weigeren aan reizigers die zonder
visum naar de Verenigde Staten willen reizen en geen elektronische reistoestemming hebben aangevraagd.
Opgelet: Ook voor vlucht-transits (bijvoorbeeld naar Canada of Zuid-Amerika) en stopovers is ESTA
nodig!

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
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• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op dinsdag
2 november, maandag 15 november en dinsdag 28 december.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat,
compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@
depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, - bakken en wormenbakken
bestaan uit gerecycleerde kunststof.
www.depinte.be

In De
Kringwinkel
Vanaf 15/11:
Sinterklaas
Groot aanbod
speelgoed
Vanaf 6/12:
Feesten
Leuke
kerstversiering,
geschenkideeën

• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10
tot 16.30 uur). Meer info op www.ateljee.info.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 10 december van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 11 december van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2010 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.
Voor info kunt u contact opnemen met de milieudienst, tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be.

IVM opteert voor nieuwe restfractiezak
De IVM kiest voortaan voor één type restfractiezak in de deelnemende gemeenten. Vanaf oktober
2010 kunnen de gemeenten de zogenaamde ‘vierflapzak’ (ook gekend als wavetop) bestellen.
Het zijn zakken met uitsparingen aan de vulrand waardoor het mogelijk is om de uiteinden diagonaal aan elkaar te knopen zodat de zak kan worden afgesloten. Het is met andere woorden een
zak met knoopsluiting.
Het grote voordeel van dergelijke restfractiezak is dat met de invoering ervan de klachten over
het scheuren van de trekband (de plastic band die de restfractiezak moest sluiten) hiermee uit de
wereld worden geholpen. En dit is een zegen voor elke burger, maar ook voor de ophaler die vaak
werd geconfronteerd met scheurende zakken.
Het gemakkelijker sluiten van de nieuwe restfractiezak – gewoon de flappen overhoeks knopen en
klaar is Kees - is bovendien ook voor burgers van gemeenten die tot nog toe een ‘open mond’ zak
met sluitstrip gebruikten een verbetering.
Door zijn vorm verschillen de afmetingen van de nieuwe zak met die van de vorige zak, maar het
nuttige volume is echter hetzelfde gebleven. Net als de vorige zak, mag ook deze restafvalzak
maximum 10 kg wegen en dient ze volledig dicht geknoopt aangeboden te worden.
Eenzelfde type zak voor alle gemeenten
De nieuwe restfractiezak heeft vanaf oktober dan ook éénzelfde kleur
in alle IVM-gemeenten, namelijk wit met zwarte opdruk.
Let wel: enkel de zak met de juiste gemeentenaam mag in die gemeente meegegeven worden.
De prijs per zak blijft gelijk. De vierflapzakken kosten 30 euro per rol
(24 stuks) of 1,25 euro per zak. Voor de kleine vierflapzakken betaalt
u 21,60 euro per rol (24 stuks) of 0,90 euro per zak.
De verkoopadressen van deze zakken zijn ongewijzigd gebleven:
• AVEVE Thienpont, Klossestraat 55, tel. 09 222 77 67
• Garage W. Janssen (Octa), Baron de Gieylaan 103, tel. 09 282 35 39
•G
 B Contact, Aan den Bocht 22, tel. 09 282 81 01
• L ouis Delhaize, Baron de Gieylaan 21, tel. 09 244 68 30
• S lagerij André Haerinck, Pintestraat 85, tel. 09 282 52 08
• S lagerij Joël, Dorp 9 (Zevergem), tel. 09 385 88 18
•V
 oeding Poldergoed (‘t Kindt Nadine), Europaplein 1, tel. 09 282 45 48

Ook voor KMO’s, zelfstandigen en verenigingen met eigen lokaal
Voor KMO’s, zelfstandigen en verenigingen met een eigen lokaal is er voortaan ook een uniforme
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KMO-zak. Deze ‘vierflapzak’ is gelijkaardig aan deze voor particulieren, met dat verschil dat het hier
om een zwarte zak met witte opdruk gaat. Ook hier geldt het principe dat enkel de restfractiezak
met de juiste gemeentenaam meegegeven mag worden.
Wat met de voorraad oude restafvalzakken?
De oude restafvalzakken en KMO-zakken mogen blijven meegegeven worden met de ophalingen.
Ze worden echter niet meer aangekocht door de gemeente. Eens de voorraad ‘oude’ restfractiezakken is uitgeput, zal de gemeente dus de nieuwe vierflapzak bestellen.

Gft-ophaling aan huis vanaf maart 2011
Vanaf 1 maart 2011 wordt gft-afval selectief opgehaald in onze gemeente.
In 2011 treedt er een grondige wijziging op in onze gewoonte betreffende de ophaling van de
huisvuilzak. Vanaf maart 2011 wordt immers het gft-afval apart opgehaald.
Wat is gft-afval?
Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Het gaat
om zaken die u kunt thuiscomposteren en die eigenlijk niet in de restafvalzak thuishoren. Velen
hebben de voordelen van thuiscomposteren al
ontdekt en dat kunnen we alleen maar blijven
aanmoedigen, maar omdat niet iedereen de
plaats heeft om te kunnen thuiscomposteren,
wordt vanaf 1 maart het gft-afval apart opgehaald.
Waarom wordt dit gft-afval apart opgehaald?
Uit onderzoek in het werkingsgebied van de IVM
(waartoe onze gemeente behoort) blijkt dat in de gemiddelde restafvalzak nog ongeveer 30 % organisch
materiaal zit; materiaal dat gecomposteerd kan worden.
Het is jammer dat composteerbare materiaal zo maar naar de
huisvuilverbrandingsinstallatie te brengen.
Het apart opgehaalde gft-afval wordt naar een gft-composteringsinstallatie gebracht. Daar wordt
het materiaal vergist, waarbij biogas vrijkomt waarmee elektriciteit wordt geproduceerd die op het
elektriciteitsnet wordt gebracht. Het restproduct is compost van hoge kwaliteit. U ziet, de gft-compostering draagt bij tot een beter milieu, en tot daling van de restafvalberg!
Hoe gebeurt die ophaling?
Het gft-afval wordt met een container opgehaald, dus niet in zakken. Er is keuze tussen een container van 120 liter of 40 liter. Een doorsnee gezin heeft met een 120 liter container voldoende.
Alleenstaanden of kleine gezinnen komen wellicht toe met een 40 liter container.
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De gft-containers worden om de veertien dagen opgehaald. Dit heeft wel tot gevolg dat de restafvalzak ook slechts om de veertien dagen zal worden opgehaald. Het nieuwe ophaalscenario
is dus: de ene week ophaling restafval, de volgende week ophaling gft, de daaropvolgende week
ophaling restafval, gevolgd door de week nadien ophaling van het gft-afval …
De ophaling van gft-afval start in maart. Vanaf dan kunt u de restafvalzak slechts om de veertien
dagen meegeven. In januari en februari is er wel nog een wekelijkse ophaling van de restafvalzak.
Bent u verplicht om een gft-container aan te schaffen?
Nee, u bent niet verplicht een gft-container aan te schaffen. Wie thuiscomposteert, kippen heeft en
afval voorkomt, kan in principe verder zonder gft-container. Toch kan een kleine gft-container een
handig extraatje zijn voor het geval er toch ineens teveel gft-afval is. Aan u de keuze.
Wat zal dit kosten?
Voor de gft-container wordt een waarborg van 15 euro gevraagd. Deze waarborg krijgt u terug bij
teruggave van de container of bij verhuis buiten de gemeente. De container blijft immers eigendom
van de gemeente.
Indien u gft-afval meegeeft – u bent niet verplicht - gebruikt u een sticker die u om de handgreep
van de container bevestigt. Deze sticker kost E 1,50 per stuk voor een container van 120 liter en
E 0,50 per stuk voor een container van 40 liter. Hiervoor kunt u een volle container aanbieden,
ongeacht het gewicht.
www.depinte.be

Het is dus voordeliger om gft in de container mee te geven, dan het in een restfractiezak
te laten. U bespaart dus met het selectief aanbieden van het gft-afval. Goed voor het milieu, maar
ook goed voor onze portemonnee!
Meer informatie over de invoering van de gft-ophaling in onze gemeente verneemt u op een informatievergadering die plaatsvindt op woensdag 17 november om 20 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis (ingang gemeenteplein).
Wie nadien nog vragen heeft, kan terecht bij de duurzaamheidsambtenaar op 09 280 80 98, of
– vanaf december - op het gratis nummer 0800 13 580 (IVM).
In de loop van de maand november krijgt u nog een brief van ons waarin u gevraagd zal worden of
u een container wenst. Deze brief zal nog meer informatie geven over het gft-project.
In de komende maanden komen we via verschillende informatiekanalen nog uitgebreid op de invoering van dit nieuwe project terug.

Grofvuilophalingen: vanaf 2011 énkel nog ‘op afroep’.
In 2011 wordt in onze gemeente niet langer
twee maal per jaar grofvuil aan huis opgehaald. U kunt het grofvuil doorlopend naar het
gemeentelijk containerpark brengen. U krijgt
jaarlijks vier gratis beurten om afvalstoffen, waaronder grofvuil, aan te leveren. Bovendien hebt u
op het containerpark meer mogelijkheden om
de afvalstoffen gesorteerd aan te bieden, waardoor er nog meer kan worden gerecycleerd en
dus minder afval moet worden verbrand. Dit is
een goede zaak voor ons milieu.
Omdat echter niet iedereen in de mogelijkheid is
om grofvuil naar het containerpark te brengen,
wordt de ophaling op afroep georganiseerd in samenwerking met de IVM.
Wat houdt deze nieuwe regeling in?
• U hebt grofvuil?
Grofvuil is brandbaar afval dat niet in de restfractiezak kan en niet selectief wordt ingezameld
met het oog op recyclage. Het gaat om hoeveelheden die voortkomen uit de normale werking
van een huisgezin. Bovendien moeten de stukken verhandelbaar zijn door twee personen (dus
maximum twee meter lang en 60 kg zwaar).
• En het grofvuil is niet meer bruikbaar?
Herbruikbare goederen kunnen immers door de Kringwinkel worden opgehaald. U kunt de
Kringwinkel contacteren op tel. 09 224 07 15.
• En u kunt het grofvuil niet naar het containerpark brengen?
Dan telefoneert u naar 0800 13 580.
U geeft telefonisch op welke goederen u wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt
een factuur opgemaakt. Na betaling ervan ontvangt u een bevestiging van de ophaling met de
opgave van een concrete ophaaldag.
Enkel het aangeboden afval, zoals op de factuur wordt vermeld, zal worden opgehaald.
De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken ná uw telefonische aangifte vallen.
Houd hiermee rekening als u een reis of vakantie heeft gepland.
Wat kost het u?
Deze dienstverlening kost u 20 euro (inclusief transport- en verwerkingskost).
Hiervoor mag u maximum 3 m³ grofvuil aanbieden. Per bijkomende m³ wordt 10 euro aangerekend.
U kunt ook altijd met grofvuil op het betalende gedeelte van het containerpark terecht. De ophaling op afroep is een extra dienst voor mensen die grote stukken grofvuil hebben die ze niet naar
het containerpark kunnen brengen.
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Vanaf 2011 geen ophaling van oude metalen meer aan huis.
De IVM heeft beslist om vanaf 2011 géén oude metalen meer aan huis op te laten halen in de
deelnemende gemeenten.
Dit impliceert dus dat ook in onze gemeenten de inzameling van het ‘oud ijzer’, die jaarlijks werd
georganiseerd tijdens de twee ophaalrondes van het grofvuil, stopt.
Het bestuur van de IVM heeft deze beslissing genomen op grond van verschillende overwegingen.
Zo zorgde de huis-aan-huisophaling van oude metalen in het verleden vaak voor problemen met
illegale ophalers die ’s nachts op onrechtmatige wijze grote stukken oud ijzer meenamen, waardoor
de ophaling ’s anderendaags chaotisch verliep.
Gratis naar het containerpark. Of naar de lokale schroothandelaar.
U kunt met de oude metalen altijd gratis op het containerpark terecht.
Wie toch nog grote stukken metaalafval heeft en deze niet op eigen kracht naar het containerpark
kan brengen, contacteert best een lokale of regionale schroothandelaar.

Hakselen najaar 2010: vanaf 3 november tot 31 december
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.
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"

Datum ontvangst dienst Grondzaken:

/

/ 2010

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
……………………………………………………………………………… (straat), ….. (nummer)
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)

"

www.depinte.be

Waarom moet een cadeautje altijd ‘ingewikkeld’ zijn?
Afvalpreventietip!

Het leuke aan cadeautjes is de verpakking. Het houdt de spanning erin en verhult het geschenk.
Jammer dat na het uitpakken een hoop duur geschenkpapier in de papierbak verdwijnt. ‘Minder
ingewikkeld’ kan ook leuk zijn:
• Een overschotje stof, een oude affiche of een stukje behangpapier zijn vaak originele en kleurrijke
geschenkverpakkingen …
• Een lekkere fles wijn vraagt helemaal geen verpakking: met een origineel wenskaartje aan de hals
is dit ook een feestelijk geschenk.
• Kies eens een mooi bedrukte kartonnen doos, een blikken trommel of een plastic kist als verpakking. Dit kan nadien als opbergdoos dienst doen.

“De juiste bandenspanning = 1 gratis tankbeurt”
Maar liefst 85 % van de Vlamingen rijdt rond met
een foutieve bandenspanning. Dit blijkt uit een
steekproef van Ecolife. Dit zorgt niet alleen voor
een verhoogd brandstofverbruik, maar ook voor
een slechtere controle over het stuur. Bovendien
verslijten je banden sneller als ze niet correct opgepompt zijn. De Energiesnoeiers van De Kringwinkel
Teleshop houden daarom verschillende acties in
Oost-Vlaanderen om chauffeurs zuiniger én veiliger
de weg op te helpen.
De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in
Vlaanderen jaarlijks een gratis tankbeurt opleveren.
De Energiesnoeiers zorgen voor de juiste bandenspanning in De Pinte op het gemeenteplein (voor
het gemeentehuis) op woensdag 10 november van 13 tot 16.30 uur.
Deze gratis controle wordt mee ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
Samengevat:
1) De auto verbruikt minder brandstof en zo komen er minder uitlaatgassen en CO2 vrij.
2) Je bespaart geld omdat je minder moet gaan tanken.
3) De banden verslijten minder snel.
4) Je rijdt veiliger aangezien de banden een betere grip op de baan hebben.

Infoavond Isoleren van een bestaande woning
Een bestaande woning isoleren vereist een andere aanpak dan de isolatie van
een nieuwbouw.
In deze sessie bekijken we wat de prioriteiten zijn en gaan we na wat de mogelijkheden en specifieke aandachtspunten zijn bij het isoleren van bestaande
woningen.
De sessie is opgebouwd uit twee delen:
• In een eerste deel worden de principes van isoleren uitgelegd: het realiseren van een voldoende
dik isolatiepakket, met aandacht voor een koudebrugvrije en lucht- en winddichte plaatsing.
• In het tweede deel worden deze principes toegepast op de verschillende bouwdelen.
Achtereenvolgens komt isolatie van daken, schrijnwerk, vloeren en wanden aan bod.
Wanneer?
Waar?		

woensdag 24 november 2010 om 19.30 uur
raadzaal gemeentehuis (ingang via gemeenteplein)

Inschrijven is noodzakelijk. Dit kan ten laatste op 16 november 2010 bij Mariska Samyn,
tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be.
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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 hen 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 of www.energiesparen.be

cultuur & vrije tijd
Inventaris kunstpatrimonium ter inzage
Gemeente De Pinte heeft door de jaren heen een waardevol kunstpatrimonium uitgebouwd. Zowel
in het gemeentehuis als verspreid over de gemeente vind je kunstwerken terug.
Wie een overzicht wil krijgen van alle schilderijen en beeldhouwwerken, of op zoek is naar informatie over één specifiek werk, kan voortaan de inventaris raadplegen op het bureau van de
communicatieambtenaar, Isabel Coppens (eerste verdieping in het gemeentehuis). Ook in het OCP,
op het bureau van de cultuurbeleidscoördinator, Elise Verdegem, ligt er een exemplaar ter inzage.
Om het helemaal eenvoudig te maken, vind je de inventaris ook op www.depinte.be.
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Verenigingengids: wil je de bijwerkingen ontvangen?
De cultuurdienst van de gemeente maakte in de zomermaanden werk van de Verenigingengids,
een initiatief uit het cultuurbeleidsplan. Deze gids, waarin heel wat verenigingen van De Pinte
staan opgesomd met correcte contactgegevens en meer info over hun werking, is een heel handig
mapje.

www.depinte.be

Wens je de verenigingengids te ontvangen? Of, indien je al een verenigingengids hebt, kan je de bijwerkingen aanvragen. Stuur naam, vereniging
(indien van toepassing), e-mailadres en adres met vermelding ‘exemplaar verenigingengids’ of ‘bijwerkingen verenigingengids’ naar
OCP, t.a.v. cultuurbeleidscoördinator, Polderbos 20, 9840 De Pinte, fax:
09 280 98 49 of e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.
U wordt op de hoogte gebracht wanneer de gids kan afgehaald worden in het OCP.
De bijwerkingen worden opgestuurd.

Kunstenaar(s) van de maand
November – Kristine Cnudde
Kristine Cnudde volgde plastische kunsten en
regentaat P.O. aan Sint-Lucas in Gent. Ze schoolt
zichzelf voortdurend bij en volgt cursussen in
zowel binnen- als buitenland.
Als keramiste is ze steeds op zoek naar de
mogelijkheden van klei en glazuren. Via experimenten probeert ze haar technieken, zoals het
aanbrengen van kleurrijke glazuren op keramische wandplastieken, steeds te verbeteren.
Centraal in haar werk staat het menselijk gezicht
en zijn expressie. De beelden willen voornamelijk
een sprookjesachtige sfeer creëren en de kijker
meenemen naar een wereld vol vertellingen.
Haar werk is geregeld te zien tijdens groepstentoonstellingen van kunstkring Centaura en ze gaf al
een aantal benefiettentoonstellingen voor Artsen zonder Grenzen en het Mucoteam UZG.
December – Marcel Malingreau
Marcel Malingreau, geboren in 1918, volgde les aan
de Academie voor Schone Kunsten in Gent van 1941
tot 1944. Hij kreeg onderricht van onder andere
Hubert Malfait (Tweede Latemse School) en kan zich
tijdgenoot noemen van Roger Raveel, Pierre Vlerick en
Marcel Ysewijn.
Aquarel en olieverf waren zijn belangrijkste technieken.
Marcel exposeerde zowel op nationale als internationale bodem. Zijn werk was door de jaren
heen te zien in de Sint-Baafsgalerij in Gent, in CC
Wachtebeke, Kwaremont, op tentoonstellingen van
Centaura … maar ook in Hillegersberg (Nederland)
en Freiamt (Duitsland). Sinds 1998 schilderde hij niet
meer.
Marcel Malingreau overleed op 25 november 2008. In
memoriam stelt zijn vrouw zijn werk tentoon in het
gemeentehuis.

Uitnodiging 11 november-herdenking 2010
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid
van de 11 november-viering 2010 om 9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem.
9.20 uur Verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
9.30 uur Plechtige eredienst in de kerk OLV-Hemelvaart
Uitvoering van het ‘Te Velde’, het Vaderlands Lied en de Vlaamse Leeuw
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen
10.45 uur Aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
• Open de ban
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• Gelegenheidstoespraak door schepen Frans Naessens
• Last post
• Afroeping van de oorlogsslachtoffers, vermisten en overledenen sinds 11 november 2009
door de gemeentesecretaris Veerle Goethals
• Sluit de ban
• Bloemenhulde
• Belgisch volkslied en lied van de Vlaamse Gemeenschap
Nadien gaat de viering verder in de raadzaal van het gemeentehuis. Er wordt een receptie aangeboden
door het gemeentebestuur aan alle deelnemers met de medewerking van het 11.11.11-comité.
De leerlingen van verschillende scholen in De Pinte volgden de workshop ‘Straffe boeren-kost’ in
het kader van de 11.11.11-campagne. Hun creatieve verwerking van dit thema zal tentoongesteld
worden in de raadzaal van het gemeentehuis.
van Edward Albee
Bewoners
van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen
regie Geert Willems
door:
• vlaggen uit te hangen
• de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers
(wanneer u niet gedurende de hele plechtigheid aanwezig zou kunnen zijn)

Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
• deel te nemen met vlag aan de plechtigheden
• bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Zie ook het artikel op pagina 28-29 voor de 11.11.11-actie in De Pinte.

9de sfeervolle kerstmarkt
Zaterdag 11 december 2010
Zie achtercover.

v 2010 om 20u
nov 2010 om 20u

Je hebt geld in soorten: te weinig, te veel en net genoeg

stelt voor:

entrum Polderbos

60 88 47 of via www.teater2000.be - Kaarten: €8

16

Je hebt geld in soorten: te weinig, te veel en net genoeg.
(uit ‘Alles voor de tuin’)

Op 5, 6 en 12, 13 november speelt Teater 2000 de tragikomedie ‘Alles voor de Tuin’ van Edward Albee, één van de
belangrijkste hedendaagse Amerikaanse auteurs.

van Edward Albee
regie Geert Willems

Een koppel leeft boven hun stand. Hoewel hij behoorlijk zijn
kost verdient, wil zij steeds meer, want ze heeft een dure hobby: ze wil alles voor de tuin.
Hoe ver zou u gaan om aan het alles zaligmakende geld te
komen?
Alle voorstellingen vinden plaats in de Cultuurzaal van het
Ontmoetingscentrum Polderbos. De voorstellingen starten om
20.00 uur.

5 - 6 nov 2010 om 20u
12 - 13 nov 2010 om 20u
Ontmoetingscentrum Polderbos
Reservaties: 0471 60 88 47 of via www.teater2000.be - Kaarten: €8

Bezoek zeker ook de website www.teater2000.be.
Reserveren kan online of telefonisch op het nieuwe nummer 0471 60 88 47.
Tickets kosten 8 euro, 7 euro in voorverkoop.

www.depinte.be

nodigt uit

in de raadzaal op 19, 20 en 21 november
Fotoclub De Spiegel nodigt u uit voor haar fototentoonstelling en voor een digitale audiovisuele
show op internationaal niveau!
De Fotoclub van De Pinte
gaat voor de derde maal internationaal!
Het grootste deel van de getoonde digitale reeksen komen uit België en de ons omringende landen,
tot zelfs uit Zuid-Afrika. De auteurs ervan zijn ‘meesters’ in de audiovisuele kunst en hebben allemaal al belangrijke prijzen behaald op meerdere festivals. Het zijn reiservaringen, documentaires,
poëtische ervaringen en essays.
Wij willen iedereen de kans geven om in aanraking te komen met dit medium. Deze reeksen werden ook getoond tijdens het Flanders Image Festival 2010 dat ons zijn volledige ondersteuning
geeft.
De fototentoonstelling
is samengesteld met werken van de volgende leden:
Freddy Buysse, Anne Celis, Lieve De Bruyker, Katrien De Cock,
Monique Delanghe, Jean-Pierre De Weirdt, Maurice Dorikens,
Marc Geirnaert, Willy Hillewaere, Erna Rouaen en Leo Van Steenbergen

Wij verwachten alle sympathisanten en fotoliefhebbers in de
raadzaal van het gemeentehuis - De Pinte
Vrijdag 19 november 2010				
Tentoonstelling van 20 tot 23 uur				
Projectie om 20.30 uur					

Zaterdag 20 november 2010
Tentoonstelling van 20 tot 23 uur
Projectie om 20.30 uur

Zondag 21 november 2010
Tentoonstelling van 15 tot 20 uur
Projectie om 16 uur
Zie ook: www.fotoclubdespiegel.be

Algemene Kennisquiz
De 12de editie van de Algemene Kennisquiz vindt plaats op zaterdag 27 november 2010 in de
Gemeentelijke Basisschool van De Pinte (straat: Polderbos 1).
Je kunt inschrijven met ploegjes van minimaal vier en maximaal zes personen. Gelieve in te schrijven
vóór 13 november 2010.
De deuren gaan open om 19.00 uur en de quiz start om 19.30 uur stipt.
De kostprijs bedraagt 18 euro per ploeg. Uw inschrijving is bevestigd indien dit
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bedrag vóór 13 november is gestort op rekeningnummer 880-3647391-44 met
vermelding van de ploegnaam. Gelieve ook ploegnaam, contactpersoon, adres en telefoonnummer
te mailen naar outleiding@hotmail.com.
Wij hopen je te mogen verwelkomen op onze quiz.
De Out-Leiding Chiro De Pinte

Algemene quiz van Tafeltennisclub De Pinte
Tafeltennisclub De Pinte organiseert de 22ste algemene quiz op zaterdag 11
december 2010, start om 19.30 uur.
Per ploeg worden er maximum zes deelnemers aanvaard.
Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van 18 euro op rekeningnummer
979-3329723-09 van Tafeltennisclub De Pinte vóór 7 december 2010 met
vermelding van de naam van de ploeg.
Opgelet! Er kunnen slechts 50 ploegen deelnemen, dus tijdig inschrijven is de boodschap.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Jan Vanmarsnille, 0499 86 49 10 of
e-mail: marsinel@yahoo.com.

De Pinte leeft presenteert:
(www.depinteleeft.be)

zaterdag 30 oktober
om 20 uur, koetshuis Viteux, 7 euro: FEESTOOG met Rembert De Smet en Peter Merckx
Ontdek de nieuwste manier van feestvieren: COMEDY en MUZIEK! Met hun show ‘Feestoog’ stellen Peter Merckx en Rembert De Smet (van de 2 Belgen en Esta Loco) ‘feesten’ centraal, meer
bepaald de voorbereiding van een feest.
Alles komt aan bod, sterker nog zonder hen is ‘feesten’ onmogelijk. Sterke visuele, muzikale humor, die zijn gelijke niet kent!
zaterdag 20 november
om 20 uur, comedykelder Scheldevelde, 8 euro: ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
Arnout Van den Bossche is de jongste winnaar van Humo’s Comedy Cup. Dé centrale vraag in zijn
show is heel simpel: “Hoe gaan mannen en vrouwen met hun relatie om?”. Aan de hand van bordschema’s en definities geeft hij een hilarisch antwoord!
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zaterdag 4 december
om 20 uur, OCP, 12 euro: HENK RIJCKAERT
In ‘Het Experiment’, keert Henk Rijckaert naar zijn eerste liefde: de wetenschap. Hij ontmaskert leugens, verklaart het verband tussen homeopathie en natuurrampen en bouwt zijn eigen waarheden
op, geheel volgens de regels van de leugenaars. En hij experimenteert. Helemaal wetenschappelijk
verantwoord, mocht u daar aan twijfelen.

Geschenkenbeurs Oxfam-Wereldwinkel
Op 4 en 5 december organiseert Oxfam-Wereldwinkel
zijn jaarlijkse geschenkenbeurs in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang langs de Baron de Gieylaan.
U vindt er een ruime keuze aan artisanaat, voedingsproducten, juwelen, geschenkenmanden ... In de cafetaria
kunt u napraten bij een (h)eerlijk hapje en drankje.
De beurs is beide dagen ononderbroken open van 10 tot
18 uur.
www.depinte.be

U kunt ook terecht in de Oxfam-Wereldwinkel van De Pinte op de nieuwe locatie, Polderbos 2
(links onder Jeugdhuis Impuls).
De winkel is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

“Natus est nobis” - Seicento zingt met kerst
Het Vocaal Ensemble Seicento onder leiding van Christophe Goedvriend nodigt u van harte uit op
een concert dat op zaterdag 18 december 2010 om 20 uur plaatsvindt in de kerk van Sint-Nicolaas
van Tolentijn in De Pinte. Het concert is een samenwerking met de koren van de academie voor Muziek, Woord en Dans, Emiel Hullebroeck in Gentbrugge onder leiding van Christophe Goedvriend,
namelijk het koor Helicon en het jeugdkoor.
“Natus est nobis” verwijst uiteraard naar kerstmis, het centrale thema van het concert. Muziek uit
de renaissance in een nieuw kleedje in volle variatie ontmoet een hedendaags jeugdig koorrepertoire. De koren brengen werken van onder meer Gallus, Gastoldi, Marenzio, Nanino en Palestrina.
De toegangsprijs bedraagt 8 euro in voorverkoop (10 euro aan de kassa); gratis voor lagereschoolkinderen.
Kaarten zijn te krijgen bij de koorleden van Seicento of door middel van overschrijving (vóór 11
december) op rekeningnummer 890-1340417-05 met vermelding ‘concert 18 december, naam en
aantal kaarten’.
Bijkomende informatie kunt u altijd krijgen:
• op de website van het Vocaal Ensemble Seicento: www.seicento.be
• bij de leden van het koor
• of bij Dirk en Myriam De Meyer - Van de Velde, tel. 09 380 11 89,
e-mail: dirk.de.meyer2@telenet.be

Luister nu eens naar mij!

Hoe gevoelens bij kinderen en jongeren begrijpen?
Gezinsbond De Pinte, Gezinsbond Zevergem en de ouderraden van Vrije basisschool Zevergem,
Vrije basisschool De Pinte, Gemeenschapsschool De Pinte en de Gemeentelijke basisschool De Pinte
nodigen u uit naar de voordracht Luister nu eens naar mij!.
Vaak zijn kinderen veel kwetsbaarder dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Zeker als de veilige
grond op één of andere manier onder hun voeten verschuift. Het kan gaan van onrust over kleine
kwetsuren tot groot verlies.
Wat kan kinderen en jongeren vandaag overkomen? Hoe beleven ze dat?
Signalen die ze hierover geven zijn voor volwassenen niet altijd even begrijpelijk.
Hoe helpen we hen angsten, emoties en onzekerheden te uiten?
Hoe kunnen kinderen en jongeren deze gevoelens een plaats geven en positief ombuigen?
Welke rol kunnen we hierbij als ouder opnemen?
Deze voordracht wordt begeleid door Lut Celie, psychotherapeute en auteur van ‘Het kleine sterven’ en van ‘Luister nu eens naar mij!’.
De Gezinsbond biedt deze activiteit aan in samenwerking met het
VCOK.
Ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kortom al wie betrokken
is bij of bekommerd is over de opvoeding van onze kinderen mag deze
ontmoeting met Lut Celie niet missen!
Op dinsdag 23 november 2010 om 20 uur, in het OCP, Polderbos
Een toegangskaart kost 3 euro en is te krijgen bij:
Gezinsbond De Pinte: 			
Frans Naessens, tel. 09 282 58 37
Gezinsbond Zevergem: 			
Marijke Nevejans, tel. 09 281 02 36
Vrije basisschool Zevergem: 		
Fanny Boogers, tel. 09 330 36 06
Vrije basisschool De Pinte: 		
Rik Hofman, tel. 09 282 77 47
Gemeenschapsschool De Pinte: 		
Inge Delrue, tel. 09 384 44 97
Gemeentelijke basisschool De Pinte:
Jan Huylebroek, tel. 09 281 02 60
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bibliotheek
Luisterboeken
Sinds kort kunnen er luisterboeken voor kinderen uitgeleend worden in onze bibliotheek. Deze verhalen op cd kosten 0,50 euro per
luisterboek en kunnen drie weken uitgeleend worden, met een maximum van twee exemplaren per lidkaart.
Een greep uit ons aanbod:
Alice in Wonderland, De GVR, Matilda, Het paard van Sinterklaas, De
mooiste dierenverhalen, De kleine prins, Kikker vindt een vriendje, De
wind in de wilgen …
De Daisy-boeken (digitale luisterboeken af te spelen via een Daisyspeler, gratis te ontlenen) zijn enkel uitleenbaar voor mensen met een
visuele of fysieke leesbeperking.

Spelletjes op cd-rom
Door onenigheid tussen de BEA (Belgian Entertainment Association) enerzijds en de VVBAD
(Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) en Bibnet anderzijds over het auteursrecht op spelletjes op cd-rom, kunnen deze spelletjes voorlopig niet meer uitgeleend worden.
De informatieve en educatieve cd-rom’s blijven wel beschikbaar.

Jeugdstrips
De strips bij de jeugd worden geüpdatet. Er worden enkele nieuwe reeksen aangekocht, andere
reeksen worden aangevuld en de oude strips worden vervangen.

Sinterklaas en Kerstmis
In het najaar bieden we een extra collectie aan van sinterklaas- en kerstboeken voor de kinderen.
Deze collectie hebben we tijdelijk in bruikleen van de provincie.

Openingsuren en sluitingsdagen
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De bib is gesloten op:
• maandag 1 november (Allerheiligen)
• dinsdag 2 november (Allerzielen)
• donderdag 11 november (Wapenstilstand)
• maandag 15 november (Koningsdag)
• zaterdag 25 december (Kerstmis)
• maandag 27 december (compensatiedag)
• dinsdag 28 december (compensatiedag)
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

www.depinte.be

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

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In deze editie vind je een (foto)verslag van het Pintefeest op zondag 12 september, een overzicht
van de sportkampen tijdens de kerstvakantie en de laatste informatie over het sportgala op zondag 28 november 2010. Daarnaast ook meer informatie over de sportdag voor senioren die zal
plaatsvinden tijdens de seniorenweek op dinsdag 16 november. En tot slot melden we u graag de
aanstelling van Ann De Vreese als nieuwe sportfunctionaris. Zij is op 1 september 2010 in dienst
getreden en zal voortaan de taak als sportfunctionaris ter harte nemen.
Met vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel: 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Fotoverslag Pintefeest
Op zondag 12 september werd in De Pinte een groot straatfeest georganiseerd. Naast de rommelmarkt, het straattheater en de vele eetgelegenheden kregen de kinderen en de jeugd ook de
mogelijkheid om zich uit te leven op de twee knotsgekke attracties van de sportdienst.
De kleuters en de kinderen van de lagere school hebben kennisgemaakt met ‘Ricky de rups’ en voor
de oudere kinderen was er de ‘Bungee run’. De deelnemers ontvingen na afloop een petje van de
sportdienst.
In de infostand was alle informatie te vinden over de activiteiten georganiseerd door de sportdienst
en konden er foto’s van de voorbije kampen worden ingekeken. Daarnaast was er ook informatie
van de verschillende sportclubs te vinden.
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Sportkampen kerstvakantie
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school.
Het kamp tijdens de kerstvakantie zal plaatsvinden van woensdag 29 tot en met vrijdag 31
december 2010.
Sportkamp voor de kleuters
Telkens van 13 tot 16 uur. Opvang mogelijk tot 18 uur. Opgelet, op vrijdag 31 december is er opvang tot 16.30 uur!
Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur. Opgelet,
op vrijdag 31 december is er opvang tot 16.30 uur!
-> Inschrijven voor dit kamp kan op dinsdag 9 november 2010 vanaf 9 uur of 14 uur.

Sportgala op 28 november 2010
Uitnodiging aan de bevolking, de besturen en de leden
van de gemeentelijke clubs
Sinds vorig jaar heeft de Raad van Bestuur van de gemeentelijke
sportraad het plan opgevat om de jaarlijkse Kampioenenviering in een nieuw kleedje te stoppen en er een verkiezing
sportman/-vrouw/-ploeg van het jaar en laureaat van Sportverdienste aan te koppelen.
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met de
gemeentelijke sportdienst en vindt plaats op zondag 28 november 2010 om 10 uur in het OCP, Polderbos 20.
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad willen
graag iedereen uitnodigen op dit evenement.
Het belooft een geanimeerde voormiddag te worden waarbij
de huldigingen van de laureaten sportverdienste, sportman,
sportvrouw en sportploeg of sportvereniging van De Pinte
worden afgewisseld met verschillende sportdemonstraties en
muzikale intermezzo’s.
Na het officiële gedeelte is iedereen ook van harte welkom op
de receptie.
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Het gemeentebestuur en de sportraad kijken er alvast naar
uit u te mogen verwelkomen op zondag 28 november 2010
in het OCP.
Ben je er graag bij?
Stuur dan een e-mail met het aantal aanwezige personen naar sportdienst@depinte.be
of bel 09 280 98 40.
Op vrijdag 19 november worden de inschrijvingen afgesloten.

Seniorenweek

van 15 tot 19 november 2010
Seniorensportdag: “Hoe is het gesteld met mijn conditie?”
Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Ermee beginnen is niet altijd gemakkelijk, daarom organiseert de sportdienst in het kader van de seniorenweek van 15 tot en met 19
november een sportdag voor senioren. Deze sportdag wordt aangeboden door de gemeentelijke
sportdienst in samenwerking met de seniorenraad en vindt plaats op dinsdag 16 november in
www.depinte.be

het Ontmoetingscentrum Polderbos. De activiteiten zullen plaatsvinden van 9 tot 12 uur en van 13
tot 16 uur.
Op deze dag kan je je algemene conditie laten testen door een BLOSO Sportelteam. Dit team geeft
ook advies over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde wijze je basisconditie kunt verbeteren
of onderhouden.
Daarnaast wordt er ook een aangepast sportaanbod voorzien door de sportdienst waarbij je vrijblijvend kan kennismaken met het aanbod sporten voor senioren in de gemeente.
Op het programma staan:
Kennismaking met yoga, tai chi, curve bowls, onderhoudsgymnastiek,
curling en badminton.
Kijken mag, deelnemen is beter!
Deelnemen kan voor een halve of een volledige dag. DEELNAME is GRATIS.
• Test je conditie in de voormiddag doorlopend van 9 tot 12 uur.
• Test je conditie in de namiddag doorlopend van 13 tot 16 uur.
• Deelname of kennismaking sportaanbod van de sportdienst voormiddag.
• Yoga van 10 tot 10.45 uur.
• Curling doorlopend van 9 tot 12 uur.
• Onderhoudsgymnastiek van 11 tot 11.30 uur.
• Deelname of kennismaking sportaanbod van de sportdienst namiddag.
• Curling doorlopend van 13 tot 16 uur.
• Curve bowls doorlopend van 13 tot 16 uur.
• Tai chi van 13 tot 13.45 uur.
• Onderhoudsgymnastiek van 14.15 tot 14.45 uur.
• Badminton van 15 tot 16 uur.
Inschrijven hoeft niet, het volstaat ons te laten weten wat je wilt doen die dag. Dit kan telefonisch
op 09 280 98 40 of via e-mail: sportdienst@depinte.be vóór 10 november.
Zie ook pagina 26 voor meer info over de Seniorenweek.

Petanqueclub De Zonnebloem
Deze recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem uit De Pinte,
die volgend jaar al 25 jaar bestaat, speelt vanaf zaterdag
2 oktober 2010 tot eind april 2011, drie maal per week op
vijf verwarmde binnenterreinen in Pont-Zuid in Zevergem.
Ze starten tezelfdertijd met hun maandelijks tornooi, start om
14 uur. Maximum 36 spelers zijn op dit tornooi toegelaten.
De speeldagen zijn: woensdag van 15 tot 18.30 uur, zaterdag van 15 tot 18.30 uur en zondag van
10 tot 12.30 uur.
Op de gewone speeldagen zijn er ballen ter beschikking voor degenen die het eens willen proberen. Voor nieuwe leden geeft men de voorkeur aan inwoners van De Pinte of Zevergem die geen
officiële petanquecompetitie beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren van twaalf tot achttien
jaar. Op dit ogenblik telt deze club 57 leden.
Maandelijks, telkens de eerste zaterdag van de maand, is er een eigen petanquetornooi met naturaprijzen, start om 14 uur.
Daarbij voorziet deze club ook in talrijke socioculturele activiteiten zoals, excursies, feestmaaltijden,
mogelijkheid tot deelname aan andere recreatieve tornooien (geen officiële wekelijkse competitie).
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier tevens op het goede adres.
Deze club werd dit jaar ook winnaar van het regionale tornooi in Gavere.
Voor alle info: secretaris Roger Vanderghote, tel. 09-2212803,
e-mail: rogervanderghote@gmail.com, of bij de voorzitter: Julien Matthys, gsm 0472 01 35 47 of
e-mail: julien.matthys@telenet.be
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Alleen lopen in het duister?
Al wie ook tijdens de donkere winterdagen wil blijven joggen, is welkom op dinsdagavond om
19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en
stretching en een recreatieve jogging van 5 tot 10 km in kleine groepjes en op eigen tempo.
Weer of geen weer, joggen doe je nooit alleen …
Kom gerust eens vrijblijvend langs bij Joggingclub De Pinte!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk op www.jcdepinte.be.

jeugd
Jeugdbeleidsplan 2011-2013
Het gemeentebestuur mocht dit jaar een nieuw jeugdbeleidsplan opmaken. In dit plan staan de krijtlijnen van het lokale jeugdbeleid voor de
komende drie jaren beschreven.
Een goed jeugdbeleid houdt rekening met de mening van jongeren.
De gemeente De Pinte kreeg bij het schrijven van dit plan hulp van een
stuurgroep, tieners, jongeren, ouderverenigingen, jeugdverenigingen,
deskundigen, jeugdraad … Om tot een afgewerkt plan te komen, werd
er vergaderd, overlegd, vragenlijsten werden ingevuld …
Door de vragenlijst volledig in te vullen, kon men kans maken op een
mooie prijs. De winnaars zijn bekend en mochten hun prijs al in ontvangst nemen.
Het JeugdBeleidsPlan 2011-2013 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 11
oktober 2010. U kunt de goedgekeurde versie vinden op de gemeentelijke website www.depinte.
be. U kunt ook terecht bij de jeugddienst (in het OCP) voor een beknopte versie van het plan, waar
de doelstellingen en de acties in vermeld staan.
DE GEMEENTE DE PINTE DANKT IEDEREEN VOOR ZIJN IDEEËN!

8ste editie van de Speelstraat: een verslag en sfeerfoto’s
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Op 5 september 2010 werd de straat Polderbos weer omgetoverd in een
speelstraat. De hele namiddag konden alle kinderen en jongeren onder de zestien jaar deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten:
kleuterspeelweide met springkastelen, bananenboom, kleurwedstrijd,
verkeerspark, quads, sweeper, bungee-elasta-run, streethockey, ritje op
de motto, schminkstand, ballonscheren, avontuurlijke speelweide, ballonwedstrijd, hairstylen …
Kinderen kregen die dag dus weer absoluut speelrecht!
Lokale verenigingen kregen ook de kans om hun kunsten te tonen aan een
ruim publiek. De Celtic Spirit Dancers gaven een dansinitiatie en een workshop, Turnclub Olympia deed demonstraties op de airtrack, youth band
voorzag ons van een muzikaal intermezzo en Dance Reaction zorgde voor
een spetterende slotshow.
Er was ook een clown aanwezig die kon goochelen en ballonen kon plooien in speciale vormen.
De ouders waren natuurlijk ook welkom. Zij konden een drankje aan de
bar bestellen en vandaar hun kleine spruiten in het oog houden.
www.depinte.be

Afsluitend willen we de tientallen vrijwilligers bedanken voor hun hulp, flexibiliteit en creativiteit
om van de speelstraat een succes te maken.
We willen in het bijzonder de jeugd- en sportverenigingen, de scholen, de artiesten, de plaatselijke
sponsors, de provincie Oost-Vlaanderen en de politiezone Schelde-Leie bedanken voor hun medewerking.
Tot volgend jaar!
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst

Chiro De Regenboog - Zin in plezier?
Geen nood, wij zijn hier!

Samen in het gras, stoeien in de regenplas
Samen in de wei, iedereen is altijd blij
Samen aan het werk, samen altijd sterk
Samen, nooit alleen, SAMEN 1!
Op onze wekelijkse zondagnamiddag kan je je helemaal uitleven.
Waar: Blijpoel nummer 5a, waar onze lokalen zijn, achter de kerk van Zevergem.
Activiteiten
GRINGOFUIF: 6 november 2010 in feestzaal ‘De Veldblomme’
Winteractiviteiten: schaatsen, sinterklaasbezoek, kerstspel (datums nog niet bekend)

Chiro De Regenboog adopteert!
Wij kwamen nog niet zo lang geleden in contact met SOS kinderdorpen. Na wat uitleg waren we
overtuigd om een handje toe te steken. Zo is Chiro De Regenboog nu de gelukkige meter van
KAMBOU OLLO RAPHAËL! De speelclubs hebben al een lange brief en vele mooie tekeningen voor
Ollo gemaakt. Zo blijven we in contact en kunnen we ook te weten komen hoe hij daar leeft.
Neem ook een kijkje op de website www.chiroderegenboog.be.
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Jongeren-weekend in Westmalle
Van vrijdag 12 tot zondag 14 november 2010 kan je met Jokri op jongeren-weekend in
Westmalle.
Zin om er bij te zijn?
• je bent jong en meer dan 12 jaar
• je vertrekt met ons per trein op vrijdag om 18.04 uur
• je krijgt een tof programma onder het thema Ten voeten uit!
• vriendschap tussen de zelfgekookte pot en ‘de Westmalse pint’
• bezinning, spanning en spel, eucharistie in de abdij
• de abdij van Westmalle ligt in de buurt
• zondagavond ben je terug bij je thuis
Schrijf je in!
jokrizevergemdepinte@hotmail.com
www.jokrizevergemdepinte.webs.com
Wat betaal je?
40 euro (trein, verblijf met twee overnachtingen, maaltijden, verzekering)
korting? bel naar Tine
Heb je nog vragen?
Tine: 0474 20 54 50
na inschrijving krijg je nog meer praktische informatie

senioren
Seniorenweek
Zoals al vermeld in de vorige Infokrant, vindt dit jaar in Vlaanderen de jaarlijkse seniorenweek plaats
van 15 tot 19 november 2010.
Samen met het OCMW, Gemeente De Pinte en de seniorenverenigingen werd door de seniorenraad
van De Pinte een programma op punt gesteld waarbij de seniorenbevolking een hele feestweek
werd toebedeeld.
Het programma ziet er uit als volgt.
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• Op maandag 15 november 2010 om 13 uur in het OCP - Speciale kaartnamiddag verzorgd
door OKRA De Pinte en OKRA Zevergem, voor alle geïnteresseerde senioren van onze gemeente.
• Op dinsdag 16 november 2010 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur organiseert de gemeentelijke sportdienst een sportdag voor senioren onder het motto: “Samen van het leven en de
sport genieten is Sportelen”. Zie pagina 22-23 voor meer info.
Kijken mag maar deelnemen is beter! Deelname is bovendien gratis.
Doorlopend: Testen van de algemene conditie door een Bloso-team.
Alle senioren zijn van harte uitgenodigd.
• Op woensdag 17 november 2010 om 14 uur in de cultuurzaal van het OCP - Optreden van
humorist Dirk BAUTERS en zangeres Vanessa CHINITOR.
Het koninginnenhapje van onze feestweek.
Deuren open om 13.30 uur. Inkom: 3 euro
Kaarten te krijgen bij alle leden van de seniorenraad.
• Op donderdag 18 november 2010 - Het OCMW verzorgt een ontbijt in het Woonzorgcentrum
Scheldevelde. Tussen 8.30 en 10 uur kan men er genieten van een gevarieerd en gezond ontbijt.
www.depinte.be

Een ervaren voedingdeskundige zal tips geven over gezonde voeding voor senioren.
Deelname in de kosten: 5 euro per persoon.
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk en kan enkel gebeuren in het Sociaal Huis, Pintestraat
69 (De Pinte), elke voormiddag van 9 tot 12 uur en dit tot ten laatste op 9 november 2010.
• Op vrijdag 19 november 2010 om 14 uur - Afsluiten van de feestweek door een gezellig samenzijn verzorgd door het vertrouwde orkest Gert en de Comets.
Aangepaste koffietafel. Algemene inkom: 2 euro
Deuren open om 13 uur.
Kaarten te krijgen bij alle leden van de seniorenraad.
Senioren, allen daarheen!

SR Seniorenraad

De Pinte – Zevergem

Rosette Ferdinande, Molenstraat 36, De Pinte (Zevergem), tel. 0477 28 09 12
Albert Huys, Florastraat 39 bus 6, De Pinte, tel. 09 282 45 86

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 25 oktober: Dr. P. Van Renterghem
- di. 26 oktober: Dr. A. Van Poucke
- wo. 27 oktober: Dr. P. Moisse
- do. 28 oktober: Dr. P. Moisse
zaterdag 30 oktober: Dr. P. Moisse
zondag 31 oktober: Dr. P. Moisse

- ma. 29 november: Dr. A. Van Poucke
- di. 30 november: Dr. P. Moisse
- wo. 1 december: Dr. P. Moisse
- do. 2 december: Dr. Dr. G. Van De Casteele
zaterdag 4 december: Dr. J. Ossieur
zondag 5 december: Dr. W. Standaert

maandag 1 november: Dr. F. Pieters
- di. 2 november: Dr. G. Van De Casteele
- wo. 3 november: Dr. P. Moisse
- do. 4 november: Dr. M. De Smet
zaterdag 6 november: Dr. A. Van Poucke
zondag 7 november: Dr. A. Van Poucke

- ma. 6 december: Dr. P. Moisse
- di. 7 december: Dr. M. De Smet
- wo. 8 december: Dr. J. Ossieur
- do. 9 december: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 11 december: Dr. G. Van De Casteele
zondag 12 december: Dr. D. Van Renterghem

- ma. 8 november: Dr. J. Ossieur
- di. 9 november: Dr. D. Van Renterghem
donderdag 11 november: Dr. G. Van De Casteele
zaterdag 13 november: Dr. P. Moisse
zondag 14 november: Dr. P. Moisse

- ma. 13 december: Dr. J. Dossche
- di. 14 december: Dr. K. Vanderlinden
- wo. 15 december: Dr. A. Van Hecke
- do. 16 december: Dr. G. Dujardin
zaterdag 18 december: Dr. J. Dossche
zondag 19 december: Dr. J. Dossche

- ma. 15 november: Dr. J. Dossche
- di. 16 november: Dr. K. Vanderlinden
- wo. 17 november: Dr. A. Van Hecke
- do. 18 november: Dr. G. Dujardin
zaterdag 20 november: Dr. M. De Smet
zondag 21 november: Dr. M. De Smet

- ma. 20 december: Dr. I. Lampens
- di. 21 december: Dr. W. Standaert
- wo. 22 december: Dr. Dr. F. Pieters
- do. 23 december: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 25 december: Dr. K. Vanderlinden
zondag 26 december: Dr. G. Dujardin

- ma. 22 november: Dr. I. Lampens
- di. 23 november: Dr. W. Standaert
- wo. 24 november: Dr. P. Van Renterghem
- do. 25 november: Dr. F. Pieters
zaterdag 27 november: Dr. P. Moisse
zondag 28 november: Dr. P. Moisse

- ma. 27 december: Dr. A. Van Poucke
- di. 28 december: Dr. P. Moisse
- wo. 29 december: Dr. P. Moisse
- do. 30 december: Dr. Dr. G. Van De Casteele
zaterdag 1 januari: Dr. J. Dossche
zondag 2 januari: Dr. W. Standaert
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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 39 969 (E 1,50 / 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)
• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (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
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Sociaal Huis De Pinte
Pintestraat 69
9840 De Pinte
tel. 09 280 93 03
e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be
Openingsuren
maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur
in de namiddag volgens afspraak
Wie kan er terecht?
Iedere inwoner van De Pinte - Zevergem kan met een vraag rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid
en wonen terecht in het Sociaal Huis.
U vindt er verschillende diensten:
• PWA: maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag
• Opvoedingspunt*: woensdagvoormiddag
• Dienst Schuldbemiddeling: volgens afspraak donderdagvoormiddag
• Sociaal Verhuurkantoor: volgens afspraak dinsdagvoormiddag
• Contactpunt Werkwinkel Leie & Schelde: elke voormiddag
• Drugpunt: volgens afspraak
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* In het Opvoedingspunt kan iedere ouder en opvoeder van kinderen en jongeren terecht, gratis en
anoniem, voor alle kleine en grote vragen rond opvoeding.
Ook het oplaadpunt van Eandis, waar u de budgetmeter oplaadt, vindt u in het Sociaal Huis en u
kunt er het hele jaar door de verwarmingstoelage aanvragen.
In het Sociaal Huis kunt u ook terecht met administratieve problemen, voor het aanvragen van tegemoetkomingen of bij het invullen van documenten. Wij kunnen ook samen met u onderzoeken
op welke bijkomende tegemoetkomingen u recht hebt.

11.11.11 Campagne
Afrika moet sneller vooruit
In Centraal-Afrika zijn er heel wat arme boeren. Hoewel ze zelf voedsel produceren, lijden ze toch
honger. De verklaring moeten we niet ver zoeken. De boeren in Afrika worden aan hun lot overgelaten. Er is nauwelijks geld voor de ontwikkeling van de landbouw, slechts een paar schamele
procenten van het overheidsbudget. Bovendien krijgen boeren niet voldoende geld voor hun oogst,
www.depinte.be

of ze krijgen hem zelfs niet verkocht. En toch moet meer dan 80
% van de bevolking zien te leven van de landbouw. Dit is een
meer dan onmenselijke situatie. Samen met lokale organisaties
voert 11.11.11 actie om daar verandering in te brengen.
Het 11.11.11-comité van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met de GROS, steunt deze campagne met volgende
initiatieven:
• Klassen van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen van 11 tot 15 oktober deel aan
de workshop ‘straffe boeren-kost’ in het kader van de campagne ‘Afrika moet sneller vooruit ’.
De vzw Djapo stond in voor de begeleiding. Op woensdag 11 november, tijdens de 11 novemberherdenking (p. 15), stellen de scholen hun verwerking van de gevolgde workshops tentoon.
• De bakkers van De Pinte zijn opnieuw bereid hun brood in campagnezakken aan te bieden, waarvoor onze oprechte dank!
• Vrijwilligers gaan opnieuw de straat op om op diverse plaatsen in de gemeente wenskaarten,
fluostiften en magneetjes te koop aan te bieden.
Hoe kunt u de campange steunen?
• Door uw financiële bijdrage over te schrijven (automatisch fiscaal attest vanaf 30 euro). Het overschrijvingsformulier vindt u deze week in uw bus.
• Door de aankoop van fluostiften of wenskaarten, u aangeboden op diverse plaatsen in de gemeente door de vrijwilligers van de GROS en het 11.11.11-comité.
• Een warme oproep om opnieuw uw solidariteit te tonen door te storten, te kopen, deel te nemen
aan een van onze activiteiten.
Voor info kunt u terecht bij 11.11.11-depinte@skynet.be.

Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2010
Gezien de algemene gemeentebelasting voor gezinnen sinds 2009 afgeschaft is, verviel ook de
sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen.
Grote gezinnen met minimum drie kinderen ten laste, die een bepaald inkomen niet overschrijden
kunnen wel nog genieten van het sociale restorno voor nutsvoorzieningen. Hieronder vind je de
nodige richtlijnen voor het ontvangen van deze toelage.
Reglement gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen
De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen
(minimum drie kinderen) die een bepaald inkomen niet overschrijden. De grenzen van deze inkomens zijn deze van het middenbarema van het Woningfonds van de Gezinsbond, zoals deze van
toepassing zijn op 1 januari van het jaar van toekenning.
De voorgestelde bedragen zijn:
50 euro met 3 kinderen ten laste (inkomen tot 55 570 euro)
60 euro met 4 kinderen ten laste (inkomen tot 58 660 euro)
70 euro met 5 kinderen ten laste (inkomen tot 61 750 euro)
80 euro met 6 kinderen ten laste (inkomen tot 64 840 euro)
90 euro met 7 kinderen of meer (inkomen tot 67 930 euro)
Richtlijnen
• Om in aanmerking te komen voor het krijgen van het sociaal restorno dient men op 1 januari
van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, als gezinshoofd ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
• Voor het krijgen van het sociaal restorno moet er een aanvraagformulier ingevuld worden. Dit
formulier wordt opgestuurd naar of afgegeven aan de financiële van het gemeentebestuur van
De Pinte, Koning Albertlaan 1.
• Het aanvraagformulier dient eveneens vergezeld te zijn van volgende stukken:
- een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2009 (inkomsten
2008)
- het bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft (= januari 2010).
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• Wat het aantal kinderen ten laste betreft dient duidelijk gesteld dat deze effectief ten laste zijn
van de aanvrager/gezinshoofd op 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Voor gehandicapten gelden dezelfde regels als bij de personenbelasting, namelijk + 1 persoon
vanaf een invaliditeit van 66 %.
• Homes met een vestigingsplaats op het grondgebied van de gemeente die instaan voor de opvoeding of begeleiding van gehandicapten of minderbedeelden krijgen een forfaitair bedrag van
100,00 euro.
• De opgegeven tegemoetkomingen zijn maximumbedragen. Wanneer het begrotingskrediet
ontoereikend zou zijn om aan alle aanvragen te voldoen, worden de tegemoetkomingen verhoudingsgewijs verminderd om binnen de begrotingsperken te blijven.
De aanvragen dienen ten laatste op 30 november 2010 bij het gemeentebestuur (financiële dienst) toe te komen.

"

Aanvraagformulier
Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2010

Ondergetekende (naam + voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wonende (straat + nummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rekeningnummer (waarop het bedrag gestort mag worden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vraagt hierbij het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen aan.
Aantal kinderen ten laste op 1 januari 2010: . . . . . .
Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt beneden de inkomensgrenzen voor het krijgen van
het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen:
O
O
O
O
O

met 3 kinderen ten laste
met 4 kinderen ten laste
met 5 kinderen ten laste
met 6 kinderen ten laste
met 7 kinderen of meer

(inkomen tot 55 420,00 euro)
(inkomen tot 58 500,00 euro)
(inkomen tot 61 580,00 euro)
(inkomen tot 64 660,00 euro)
(inkomen tot 67 740,00 euro)

50,00 euro
60,00 euro
70,00 euro
80,00 euro
90,00 euro

Ik verklaar op mijn eer dat de door mij verstrekte gegevens met het oog op het krijgen van
de hierboven vermelde tegemoetkoming, juist zijn.
Het bedrag mag gestort worden op het rekeningnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: . . . . . . . . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .
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Vak voorbehouden aan het gemeentebestuur
Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verklaart dat bovenvermelde aanvrager aan de voorwaarden voldoet om het sociaal restorno
voor nutsvoorzieningen te genieten.
De nodige stukken werden voorgelegd.
Datum: . . . . . . . . . . . .

www.depinte.be

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .

Fair Trade Gemeente
Deze titel geeft aan dat onze gemeente én de inwoners eerlijke
handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.
Het gemeentebestuur koopt heel regelmatig producten met een
Max Havelaar-logo en er is een actieve trekkersgroep.
Walter Vlassenbroeck, lid van de GROS en de trekkersgroep, schreef een artikel over Fair Trade: IK
MEEN HET, EENMAAL VERKOCHT, ALTIJD VERKOCHT: CASUS DE PINTE - ZEVERGEM. Het artikel is
een boeiende analyse van het Fair Trade concept en zet aan tot nadenken.
U kunt het artikel downloaden van de gemeentelijke website:
www.depinte.be/eerlijkehandel.aspx

Gezinsondersteunende
Pleegzorg organiseert
kortdurende opvang
(max. 3 maand) en
weekendopvang.
Voor meer info:
www.demutsaard-jeugdzorg.be
03 247 88 60
www.opvang.be
09 222 67 62
www.gezinsplaatsing.be
09 223 90 99

Interim-ouders gezocht

Roemeens eetfestijn ten voordele van de vzw NONA
Zondag 14 november

De vzw NONA nodigt op zondag 14 november voor de negende maal alle sympathisanten en
belanghebbenden uit voor haar eetmaal met traditionele Roemeense gerechten. U bent van harte
welkom tussen 12 en 14 uur.
Op het menu staat:
Aperitief: Roemeense schuimwijn of fruitsap
Sampanie sau suc de fructe
****
Groentenschoteltje
Salata de legume
****
Vleeslasagne met bospaddenstoelen en aardappelpuree
Lasagne de porc cu ciuperci de padure si piure de cartofi
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Wie voor 8 november inschrijft, betaalt slechts 15 euro, na die datum betaal je 18 euro; lagereschoolkinderen betalen 5 euro.
Wegens de afbraak van het oude vertrouwde Parochiaal Centrum, zal de Roemeense maaltijd dit
jaar plaatsvinden in de refter van de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos in De Pinte (tegenover
het OCP).
Kaarten zijn te krijgen bij de bestuursleden van vzw NONA en op het secretariaat, Serafien de
Ryckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78, e-mail: nonamechild@telenet.be.
Overschrijven kan op rekeningnummer 751 2003188 81 met vermelding ‘etentje X volwassenen Y
kinderen’. Reserveren tegen voorinschrijvingsprijs kan tot 8 november.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.

Griepvaccinatie in 2010, alles terug bij het oude?
Door het ontstaan van een nieuw griepvirus dat
zich over de hele wereld verspreidde, verliep de
griepvaccinatiecampagne vorig jaar helemaal
anders dan gewoonlijk. Voor heel wat mensen
werden twee aparte vaccinaties aangeraden. Dit
najaar keren we terug naar de vertrouwde manier
van vaccineren.
Toen vorig voorjaar in Mexico een nieuw griepvirus werd gesignaleerd, groeide griep uit tot
wereldnieuws. De aanvankelijke vrees voor een wereldwijde verspreiding van een gevaarlijk griepvirus
bleek gelukkig overbodig. Dankzij de goed georganiseerde opvang van de eerste griepgevallen, de
hygiënische maatregelen en de massale vaccinatie
tegen de beide vormen van griep vielen, zeker in
ons land, de gevolgen van de griepepidemie mee.
Deze winter wordt er een normaal griepseizoen
verwacht. Griepvaccinatie kan weer met één spuitje dat bescherming biedt tegen drie verschillende
griepvirussen, waaronder de Mexicaanse griep. Er
is dus maar één prik nodig om goed beschermd de
winter in te gaan. Als griepvaccinatie voor jou vorig jaar aangeraden was en je wilt weten of dat
dit jaar nog zo is, dan weet je huisarts of apotheker raad.
Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op www.griepvaccinatie.be.
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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 op volgende info-avonden:
• Dinsdag 16 november om 20 uur in Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, Oudenaarde
• Dinsdag 14 december om 20 uur in Gemeentehuis Merchtem, Raadzaal, Nieuwstraat 1,
Merchtem
Voor meer informatie kunt u ons elke werkdag van 9 tot 17 uur bereiken, tel. 053 77 30 30.

www.depinte.be

politie
Politie controleert fietsen
Het zal binnenkort opnieuw donker zijn ’s morgens en ’s avonds. Het is daarom van heel groot
belang, wanneer men zich met de fiets op de openbare weg begeeft, dat de fiets helemaal in orde
is. Weet dat men als zwakke weggebruiker in deze donkere periode nog kwetsbaarder is dan anders. Zorg er voor dat je gezien wordt in het verkeer en vergeet daarbij ook het fluo-vestje en de
fietshelm niet.
De politiezone Schelde-Leie zal controles uitvoeren. Opgelet! Na een aantal preventieve
controles, zal er geverbaliseerd worden. Zorg er dus voor dat uw fiets in orde is en dat de
verlichting werkt.

Resultaten snelheidscontroles
Datum
Plaats
		

Toegelaten
snelheid

Aantal
overtredingen

4 mei 2010
7 mei 2010
8 mei 2010
18 mei 2010
18 mei 2010
31 mei 2010

Nieuwstraat
Florastraat
Polderdreef
Baron de Gieylaan
Nieuwstraat
Florastraat

50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

9 % overtreders
42 % overtreders
27 % overtreders
3 % overtreders
23 % overtreders
38 % overtreders

1 juni 2010
9 juni 2010
22 juni 2010
23 juni 2010

‘t Kruisken
Nieuwstraat
Keistraat
Polderdreef

50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

5 % overtreders
5 % overtreders
19 % overtreders
10 % overtreders

1 juli 2010
3 juli 2010
4 juli 2010
12 juli 2010
26 juli 2010
28 juli 2010
30 juli 2010
31 juli 2010
31 juli 2010

Grote Steenweg
N60
N60
Baron De Gieylaan
Nieuwstraat
Nieuwstraat
Polderdreef
Baron De Gieylaan
‘t Kruisken

70 km/h
90 km/h
90 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

19 % overtreders
4 % overtreders
2 % overtreders
18 % overtreders
14 % overtreders
2 % overtreders
2 % overtreders
7 % overtreders
55 % overtreders

5 augustus 2010
10 augustus 2010
12 augustus 2010
20 augustus 2010
26 augustus 2010

Polderdreef
Baron De Gieylaan
Florastraat
Nieuwstraat
Baron De Gieylaan

50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

7 % overtreders
10 % overtreders
5 % overtreders
15 % overtreders
1 % overtreders
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nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 21 juni 2010
• Goedkeuring ondergronds brengen van leidingen (73 755,32 euro) en vernieuwen openbare
verlichting (117 493,90 euro) door Imewo in de Veldstraat.
• Goedkeuring ondergronds brengen van leidingen (86 730,74 euro) en vernieuwen openbare
verlichting (20 486,21 euro) door Imewo in de Berkenlaan - Wilgenstraat.
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming (52 597,02 euro) voor de heropbouw van de berging
op het kerkhof in Zevergem met integratie van een openbaar toilet.
• Principieel akkoord met de aanleg van parkeerplaatsen in de zone naast de toegangsweg naar de
groendienst van de Stad Gent in de Stationsstraat.
• Schone Kleren - aankoopbeleid werkkledij: principieel akkoord om in het kader van duurzaam
beleid bij de aankoop van dienstkleding voor het gemeentepersoneel aandacht te besteden aan
de arbeidsomstandigheden bij de productie van de werkkleding.
• Goedkeuring ophaling van grof huisvuil op afroep en tegen betaling vanaf 1 januari 2011, overdracht van bevoegdheid van de gemeente aan IVM.
• Vastleggen benaming straat in de nieuwe verkaveling Pont-Noord: Melkerij.
• Goedkeuring nieuw subsidiereglement Cultuurraad.
• Goedkeuring subsidiëring culturele verenigingen De Pinte voor werking 2009.
• Kennisname jaarrekening 2009 van het OCMW van De Pinte.
• Goedkeuring wijzigingen 1 en 2 van het gemeentebudget 2010.
• Aanwenden werkingsbudget beleidsondersteuning in de Gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring rekening 2009, jaarverslag 2009 en begroting 2010 van de Interlokale Vereniging
ZOVLA.
Punten aangevraagd door raadsleden:
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• Bespreking verkaveling hoek Langevelddreef – Spoorweglaan – Berkenlaanin het kader van het
gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan waarbij een streefcijfer werd gehanteerd van maximum
15 tot 20 woningen per hectare. Het dossier is nog in behandeling en zal op een later tijdstip
opnieuw besproken worden.
• Bespreking stand van zaken bomen park Viteux en aanstelling van een expert. Op basis van het
verslag van een boomverzorger wordt er bekeken welke maatregelen er genomen dienen te
worden.
• Bespreking van de vraag naar aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Het aangepaste huishoudelijk reglement zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad op 30
augustus 2010.
• Goedkeuring bestek voor de aanleg van een fietsverbinding over de E 40 en over de ringvaart/R4
als missing link voor de realisatie van een langzaam verkeersas op de oude spoorweg Gent - De
Pinte.

www.depinte.be

Data volgende gemeenteraadszittingen
Vermoedelijke data van de volgende gemeenteraadszittingen:
• maandag 22 november 2010
• maandag 20 december 2010
• dinsdag 21 december 2010
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ingang via het gemeenteplein (Baron de Gieylaan). De agenda en het uur van de gemeenteraadszitting worden gepubliceerd op www.depinte.be (bij Nieuws).

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Jeugdraad 2010-05-11:
• Evaluatie werking Jeugdraad: nieuwe bestuursleden welkom
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2010-06-16:
• Voorstel invoeren kortparkeren centrum De Pinte
• Aanleg fiets- en voetpaden

meldingen
Contactformulier
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in. U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven
& Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
• Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be
of via het gratis nummer 0800 6 35 35.
• Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat en 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: ....................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................
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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9de sfeervolle kerstmarkt
Zaterdag 11 december 2010

U bent van harte welkom op de sfeervolle kerstmarkt op
zaterdag 11 december 2010 vanaf 15 uur
op het domein Scheldevelde, Kasteellaan 41, De Pinte.
In de gezellige kraampjes kunt u tal van geschenken kopen.
U kunt eveneens genieten van een pannenkoek, een
Hasseltse koffie, een glas glühwein of een tas warme soep.
Voor de kinderen is er een viskraam.
Bij minder goed weer staan de kraampjes binnen opgesteld.
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Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

