Hier
De Pinte

Een markt in de gemeente
Over bloemen, bijen en kinderen
Minder luiers, minder afval

"Qua windenergie
staan we nog nergens,
terwijl er in De Pinte een
maximum potentieel is
voor 162.318 MWh"

Op het dak van de gemeenteschool liggen er al zonnepanelen; een
stap in de goede richting van duurzame ontwikkeling.
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HOE GAAT HET MET DE CO2UITSTOOT IN DE PINTE?
Het klimaatrapport van De Pinte
(2019) toont dat er nog (veel)
werk aan de winkel is.
In 2011 werd op het grondgebied van
De Pinte 37.165 ton CO2 uitgestoten.
Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos
opneemt dat 3,8 keer zo groot is als
de gemeente zelf. In 2016 was er
nog een lichte stijging maar sedert
2017 tonen de cijfers een daling van
slechts 0,4 %. Dit is zeer beperkt
vergeleken met de doelstelling van

-20 % tegen 2020 (vastgelegd in het
Burgemeesterconvenant).
De grootste bijdragen komen van
het vervoer met inbegrip van het
gemeentelijke wagenpark, gevolgd
door de huishoudens en tenslotte de
tertiaire sector, inclusief de
gemeentelijke gebouwen.
De huishoudens kennen een dalende
trend. In 2016 waren ze goed voor 22,3
% van de totale uitstoot in de

gemeente. Per huishouden komt
dit overeen met 4,03 ton CO2 en
dat is groter dan het gemiddelde in
Oost-Vlaanderen en het Vlaamse
Gewest. Een van de verklaringen is
dat er in De Pinte veel open
bebouwing is en er zijn ook meer
eengezinswoningen.

Uiteraard speelt de E17 hier een
belangrijke rol. Hoewel maar een
kleine 20 % van deze uitstoot te
wijten is aan het vervoer in De Pinte
zelf, zien we toch ook hier een
stijging. Het aantal hybride wagens is
klein, net als het aantal elektrische
laadpalen.

Vooral de sector van vervoer gaat in
stijgende lijn en heeft de grootste
invloed op de totale uitstoot.

Lees je graag meer over het
klimaatrapport? Kijk eens op
www.groendepinte.be.
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Een markt in de gemeente?
HET KAN!

De Grote Markt van Zevergem. Het dorpsleven kan mooi zijn.

Om de zoveel tijd duikt het idee nog eens op: een wekelijkse markt in de
gemeente. Maar wat is nu een goede markt? Ah, dat vraag je toch aan de
marktkramers zelf?
Om te beginnen, zeggen ze, wordt een markt in het centrum van een
gemeente georganiseerd en niet op een pleintje achteraf. Er is minstens een
viskraam, een groente- en fruitkraam, een vleeskraam en … een kiekenkraam.
Het is een unieke gelegenheid om lokale producenten te motiveren om hun
waren te verkopen. Niet te vergeten, een leuk terras op het plein is de
absolute afsluiter van een bezoek aan de markt.
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de markten verkleinen. Kinderen
nemen ook niet meer het marktkraam van hun ouders over. Toch zie je van tijd
tot tijd een jonge marktkramer met een fris modern kraam op de markt.
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De bezoekers zijn eerder ouder dan jong want de werkende en schoolgaande
mens gaat niet naar de markt; die is niet thuis in de voormiddag. De markten op
zaterdag en zondag trekken wel nog veel volk.
Er zijn zeker alternatieven mogelijk, bijvoorbeeld om de twee weken
alternerend in de gemeente met een markt in de omgeving of een markt in de
namiddag organiseren die dus nog te bezoeken is na de werkuren.
Een kleine bevraging zal duidelijk maken of er interesse is. De vraag is dan
niet: "Ben je voorstander van het organiseren van een markt?", maar wel: "Als er
een wekelijkse markt georganiseerd wordt, ga je die dan bezoeken in (pakweg)
Zevergem?"
Ga eens meer naar de markt! Kijk op www.marktenoostvlaanderen.be.

GROEN

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en
ondervoorzitter als ontknoping.
Meyrem is dolblij dat ze zichzelf
mag opvolgen als voorzitster, maar
beseft dat er veel werk voor de
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel
mensen hun middenvinger op naar
de politieke spelletjes’, vertelt ze.
‘Ontzettend veel mensen zoeken in
deze woelige tijden naar hoop en
kijken daarvoor naar ons. Het is aan
ons om hen dat te bieden. Wij zullen
ons niet blindstaren op bang en boos,
maar focussen op wat goed is. Wij
zijn de partij die niet de duisternis

vervloekt, maar die lichtjes
aansteekt, overal rondom.’
Onze partij is de tegenkracht,
vindt Meyrem. De klimaatcrisis
en de sociale uitdagingen zijn niet
verdwenen na de verkiezingen,
integendeel. En het verband tussen
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze
zomer kende niet minder dan drie
hittegolven. Elke keer opnieuw
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die
het meest kwetsbaar zijn door
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‘Ontzettend veel mensen
zoeken in deze woelige
tijden naar hoop en kijken
daarvoor naar ons’

HET GOEDE LEVEN

voeren voor de 11 miljoen Belgen
met heel terechte bekommernissen.
Over hoe we onderwijs organiseren
waarvan elk kind sterker wordt.
Over hoe we zorgen voor onze
gepensioneerden. Over hoe we onze
planeet gezonder maken.

Aan politiek doen is niet bekvechten
op Twitter, maar moedig beleid

Meyrem en Dany zijn vastberaden
die uitdagingen aan te pakken,

hun leeftijd, gezondheid of kleine
portemonnee het hardst afzien.
Zij wonen in wijken met weinig
verkoelend groen. Zij kunnen zich
geen dakisolatie veroorloven.’

GROEN

MAAK KENNIS MET
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.
In de Kamer leidt Kristof
Calvo de ploeg groene
enthousiastelingen. Samen met
Ecolo vormen ze de grootste
fractie ooit in het federaal
parlement. Kristof zit vol energie
om er een hele legislatuur
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons
land het voortouw neemt in de
klimaatstrijd, dat mensen kunnen
kiezen voor vlot openbaar vervoer
in plaats van ellenlange files
en dat ouderen zonder zorgen
kunnen genieten van een goed
pensioen. Onze groene en sociale
plannen zetten België weer op
het juiste spoor.’
Björn Rzoska neemt de fractie in
het Vlaams Parlement voor zijn
rekening. Al op de eerste dag van
de Vlaamse regering maakten
de groenen duidelijk dat Vlaams
minister-president Jan Jambon
niet zomaar het parlement zal

gesterkt door de groene beweging
die groter is dan ooit. ‘We wonnen
in mei tienduizenden kiezers bij.
We gingen van 19 naar liefst 28
parlementsleden en vormen zo de
grootste parlementaire groep die
onze partij ooit gekend heeft.’
Voor Dany is het duidelijk: Groen is
de partij van het goede leven. ‘Keer
op keer bevestigen wetenschappers
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij
wijzen niet met de vinger, maar stellen
achterhaalde structuren in vraag. Wij
kijken verder dan alleen de centen en
geven waarde aan welzijn en geluk.
Wij geven een stem aan de stemlozen.
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat
iedereen een goed leven kan leiden, nu
en in de toekomst.’

kunnen omzeilen om zijn willetje
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk
debat voeren’, klinkt het bij Björn.
‘Over onderwijs waar élk kind mee
kan. Over meer bossen en meer
groen. Over de strijd tegen armoede.

‘Ons land moet het voortouw
nemen in de klimaatstrijd’
Jambon heeft veel werk op de
plank en wij zullen ervoor zorgen
dat dit niet naar de volgende
generatie wordt doorgeschoven.’
In Brussel kwam Groen aan zet
in de regeringsonderhandelingen,
nadat ze op 26 mei de grootste
Nederlandstalige partij werd.
De Brusselse groenen wisten
een ijzersterk regeerakkoord te
onderhandelen en Elke Van den
Brandt werd Brussels minister
van Mobiliteit, Openbare

Werken en Verkeersveiligheid
en voorzitter van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Ze is
vastberaden om onze hoofdstad
te veranderen. ‘We gaan voluit
voor veiliger verkeer, schone lucht
en betaalbaar wonen en pakken
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft
alvast de grootste groene fractie
ooit in het Brussels Parlement
(onder leiding van Arnaud
Verstraete) en vijftig groene
burgemeesters en schepenen achter
haar.
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Ook in het Europees Parlement
is Groen goed vertegenwoordigd.
Petra De Sutter strijdt er
onvermoeibaar voor een Europa
dat haar burgers beschermt.
‘Europa moet onze gezondheid
beschermen tegen schadelijke
producten, het moet onze
sociale rechten garanderen
en de transitie inzetten
voor een klimaatneutrale en
digitale economie’, zegt Petra
vastbesloten. Ze doet dat niet
alleen: de groene fractie telt
75 Europarlementsleden en is
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI
• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen
Meyrem Almaci is al decennialang
militant en lid van Groen. Ze begon
haar politieke carrière als gemeente
raadslid en heeft van daaruit alle
niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het
verhaal dat er geen alternatief is
voor het huidige kortetermijnbeleid.
Meyrems gedrevenheid voor een
betere samenleving dwingt respect
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT
• 45 jaar
• woont in Ledeberg
Na zijn studies richtte Dany Neudt
samen met enkele vrienden Kif Kif
op. De organisatie groeide al snel
uit tot één van de toonaangevende

antiracistische bewegingen. Vanuit
zijn passie voor sociaal ondernemerschap werd hij later directeur
van De Punt, een groeiplatform voor
ondernemers. Voor hij ondervoorzitter werd, was hij kabinetschef
voor de Gentse schepen Bram Van
Braeckevelt en daarvoor voor Elke
Decruynaere.
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BLOEMEN, BIJEN EN KINDEREN
SPELENDE KINDEREN OF
SPEELSTRATEN

LUT VERMEYEN

Gemeenteraadslid Groen De Pinte
lutgard.vermeyen@groen.be

BIJENSTERFTE EN BLOEMENWEIDEN
Tijdens de gemeenteraad van april vroeg Groen-raadslid Lut Vermeyen
aandacht voor de bijensterfteproblematiek. Er is al een bijenweide aan de
begraafplaats in De Pinte maar er mogen gerust meer wildebloemenweiden
bijkomen. Het voorstel werd positief onthaald.

RECLAME OP STRAATBORDEN
De straatborden voor reclame op het openbaar domein staan vaak niet
reglementair geplaatst. Ze blijven er ook dikwijls te lang hangen en zien er
verwaarloosd uit. Lut vroeg tijdens de gemeenteraden van mei en augustus om
een betere opvolging.

Tijdens de vakantieperiode was er
heel wat verwarring over de
speelstraatborden. Een speelstraat is
een openbare weg die tijdelijk en
gedurende een bepaalde tijd wordt
afgesloten om - jawel - te spelen.
Enkel de bewoners mogen er
stapvoets doorrijden. Het is duidelijk
dat de borden die er overal hingen het
opschrift "Spelende kinderen"
moesten vermelden; het waren
immers geen speelstraten.Tijdens de
gemeenteraad van augustus volgde
de burgemeester de redenering van
Lut Vermeyen en beloofde
aanpassingen voor volgend jaar.
Volg Lut Vermeyen in de
gemeenteraad:
www.groendepinte.be.

LUIERS VOOR MINDER AFVAL
In 2013 zette An Stroobandt van Groen
haar schouders onder het
subsidiereglement voor
herbruikbare luiers in De Pinte.
Een kleine navraag leerde ons dat er
tussen 2014 en januari 2019 twaalf
subsidieaanvragen goedgekeurd
werden. Over een hele luierperiode
veroorzaakt een kind dat
wegwerpluiers gebruikt liefst een
ton afval. Door het gebruik van
wasbare luiers werd dus twaalf ton
afval bespaard in De Pinte. De luiers
zijn niet alleen een goede zaak voor
het milieu, maar ook beter voor de
huid van de baby. Ondertussen zijn
het ook hippe luiers geworden en er
zijn veel meer soorten: voor de nacht,
voor de dag, om te zwemmen,

"Nog altijd premies voor
herbruikbare luiers in
De Pinte"
enzovoort.
De subsidie voor herbruikbare luiers
kan je aanvragenn van voor de
geboorte tot de leeftijd van vier
jaar voor elk kind. Bij de aankoop
ervan krijg je 50 % en bij huur 30 %
terugbetaald met een maximum van
100 euro.
AN STROOBANDT

Op de website van de gemeente vind
je alle informatie onder de rubriek
‘Premies’.

VOORZITTER GROEN DE PINTE
LID BCSD
AN.STROOBANDT@GROEN.BE

DE ZORGBAND LEIE EN
SCHELDE: WAT WORDT HET?
De OCMW’s van De Pinte,
Destelbergen, Laarne, Merelbeke,
Nazareth en het provinciaal
Zorgcentrum Lemberge richtten in
2018 de Zorgband Leie en Schelde
op. Deze OCMW-vereniging van
publiek recht exploiteert dan
verschillende diensten voor
ouderen van deze gemeenten. De
duur van de vereniging is dertig
jaar maar een gemeente kan er ook
weer uitstappen.
Voor De Pinte betekent dit volgens
de statuten dat de Zorgband
vanaf 1 januari 2020 het WZC
Scheldevelde, de serviceflats
Herfstdroom, de poetsdienst, het
sociaal restaurant en de
mindermobielencentrale beheert.
De financiën worden dan
overgedragen. De contractuele
personeelsleden die er
tewerkgesteld zijn op 31.12.2019
neemt de Zorgband over.
OP DE WACHTLIJST
Ondertussen zette het nieuwe
CD&V-NVA-bestuur van De Pinte
deze plannen on hold.
Er werd zes maanden uitstel
gevraagd alvorens een definitief
engagement aan te gaan.
Daarmee belandden de plannen
van de bouw van het nieuwe
woonzorgcentrum in De Pinte
eveneens in de wachtrij. De eerste
plannen voor een nieuwbouw zijn
ondertussen tien jaar oud.
Hoeveel jaar komt er nog bij?

REGIONAAL

DE OOST-VLAAMSE
PARLEMENTAIRE PLOEG
Landschapsproject Rodeland: samen kansen creëren
voor natuur, milieu en landbouw

Al meer dan twintig jaar is Mieke
Schauvliege actief in de milieu- en
natuursector, in de overtuiging dat
we ons klimaat enkel kunnen redden
als we allemaal samen actie
ondernemen. Dat draagt ze ook al 18
jaar uit in de Aalterse gemeenteraad.
Nu is de tijd voor Mieke gekomen om
ook op Vlaams niveau te werken aan
een ambitieus klimaatbeleid.
Met een rugzak vol praktijk- en
professionele ervaring kwam Fourat
Ben Chikha in 2019 de Senaat binnen
als gecoöpteerd senator voor Groen.
Hij zoekt voortdurend naar verbinding
tussen mensen en groepen. Fourat
zetelt sinds 2019 ook in de Gentse
gemeenteraad. Ook daar bouwt hij
aan gelijke kansen voor iedereen.
Deze nieuwe toppers vervoegen de
Oost-Vlaamse ploeg met Björn Rzoka
& Elisabeth Meuleman in het Vlaams
Parlement, Evita Willaert & Stefaan
Van Hecke in de Kamer en natuurlijk
Petra De Sutter als ons Groene
gezicht in Europa.

Riet Gillis, depute Oost-Vlaanderen

GROEN BESTUURT MEE
DE PROVINCIE
Er waait een nieuwe wind door de
provincie Oost-Vlaanderen.
Gesteund door een stevig
mandaat van de kiezer, maakt
Groen sinds dit jaar immers voor
de eerste keer deel uit van het
Provinciebestuur.
Groen drukte al haar duidelijke
stempel op het bestuursakkoord.
Onze Groene gedeputeerde Riet
GIllis kreeg onder andere de
bevoegdheden Klimaat, Natuur,
Mobiliteit en Energie. Samen met
provincieraadsleden Elisabet
Dooms, Koen Roman, Lut De
Jaeger en Hans Mestdagh werkt
ze de komende 5 jaar iedere dag
verder aan een duurzame en
klimaatgezonde provincie voor alle
Oost-Vlamingen.
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PROVINCIALE PROJECTEN VOOR DUURZAME
TOEKOMST KRIJGEN GROEN GEZICHT.
De provincie heeft een belangrijke roller als trekker in samenwerkingsprojecten
tussen de lokale besturen en middenveldorganisaties. Dat hebben we als Groen
goed begrepen. Vanuit de meerderheid geeft onze provinciale fractie dan ook
richting aan deze 'strategische projecten'.
In Melle, Oosterzele, Merelbeke en Gavere mikken we met het project ‘Rodeland’
zo op bosuitbreiding en landschapsontwikkeling. Het is een nieuw initiatief, dat
natuurverenigingen en landbouwers samenbrengt om een bosrijk landschap
met ecologische corridors te creëren. Lokale landbouwers worden betrokken en
worden in het beheer en de ontwikkeling van het landschap ondersteund.
Het project ‘Spoorlijn 204’ gaat over de ontwikkeling van de oude spoorlijn
tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. Daarmee creëren we een duurzaam
alternatief voor het goederen- en personenvervoer rondom North Sea Ports.
Veel havenarbeiders kunnen in de toekomst zo met de trein naar het werk.
In het Meetjesland tussen Beernem en Eeklo werkt de provincie dan weer aan
het ‘Landschapspark Drongengoed’. In een gebied van bijna 750 hectare werken
we aan het herstel van de dreven, bosuitbreiding, toeristische infrastructuur en
een sterke kwalitatieve landbouw.
Het zijn maar enkele voorbeelden van projecten, die een regionale trekker nodig
hebben. Zo gaan we samen op zoek naar slimme duurzame alternatieven voor
de uitdagingen van morgen.
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1
Gedeputeerde van Mobiliteit Riet Gillis
(Groen) opende op 30 augustus
officieel het nieuwe deel van de
fietssnelweg F7 langs de spoorlijn
naar Deinze . Het IJzerenwegpad, de
strook van 500 meter tussen de
Daningsdreef en de Nijverheidsstraat,
wordt dit najaar aangelegd. Begin
2020 wordt ook de laatste missing
link op het grondgebied van Deinze
aangepakt. Zo kunnen fietsers de 13
km tussen Deinze en Gent op een
volwaardige fietssnelweg
afleggen.
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2
Alle lagere schoolkinderen van het
zesde leerjaar namen deel aan het
slotfeest van de wereldweek op
20.09.2019.
Samen zongen ze het vredeslied en
kregen ze veel goede raad mee voor
het klimaat.
Burgemeester Vincent Van Peteghem
nam de vele toekomstwensen in
ontvangst.
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3
In De Pinte is het aangenaam wonen.
En de speelstraat is hierin een vaste
waarde! Dank aan het
gemeentepersoneel en alle
vrijwilligers om dit te blijven
waarmaken!

4
Er werd een omgevingsvergunning
ingediend voor het plaatsen van een
radiostation én een mast van 60 m
hoog in De Hospicebossen van
Nazareth, aan de rand van De Pinte.
Nazareth gaf een negatief advies en
toch werd de aanvraag goedgekeurd.
Het gemeentebestuur van Nazareth
heeft opdracht gegeven om verzet
aan te tekenen tegen de vergunning.
Aan De Pinte en Sint-Martens-Latem
werd gevraagd om dit ook te doen.
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WIJ SLUITEN DOEL!
TEKEN DE PETITIE EN DOE MEE
MET DE GROENE ENERGIESWITCH
Terwijl landen over de hele wereld de switch maken naar groene
stroom, hinkt België hopeloos achterop met haar versleten
scheurtjescentrales.
Nu al is onze energiefactuur de derde hoogste van Europa.
Intussen strijkt de Franse multinational Engie Electrabel de winst op.
Roep de kernlobby een halt toe en kies mee voor honderd procent
hernieuwbare energie tegen 2050.
Het is haalbaar, betaalbaar en goed voor de economie.
Teken de petitie:
www.groen.be/energie/petitie

Groen De Pinte
Colette Verslyppe | secretaris
Pintestraat 52
9840 De Pinte
09 221 00 35
depinte@groen.be
www.groendepinte.be
www.facebook.com/groendepinte
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit De Pinte lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

