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1.

Een bruisend, duurzaam, efficiënt, veilig en 
zorgzaam De Pinte-Zevergem, daar gaan wij 
voor! Vanuit die duidelijke doelstelling hebben 
wij dit ambitieuze meerjarenplan opgemaakt, die 
onze gemeente klaarstoomt voor de toekomst.  
 
Dit is een meerjarenplan dat we geschreven 
hebben door te luisteren naar jullie input. We 
deden dat via ons participatietraject IDEE9840, 
waarbij we via de website, postkaarten en 
ons ideeënfestival meer dan 500 ideeën 
binnenkregen.  

Vanaf vandaag gaan we aan de slag om dit 
meerjarenplan om te zetten in de praktijk. 
De uitvoering zal veel tijd, werk en energie 
vragen. Maar we zijn er rotsvast van overtuigd 
dat we met dit plan onze gemeente bruisender, 
duurzamer, efficiënter, veiliger en zorgzamer 
maken! 

In deze brochure vind je een selectie uit ons 
meerjarenplan. Het volledige meerjarenplan kan 
je nalezen via www.team9840.be. 
 
Samen vooruit!
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3.2.

Bruisend

Meer dan 150 verenigingen en vele honderden 
vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij 
zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod 
voor jong en oud, voor sportief en iets minder 
sportief, voor de cultuurliefhebber of de le-
vensgenieter. Het lokaal bestuur moet voor hen 
een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt 
en hen ondersteunt, en vooral veel waardering 
toont voor het vele werk dat zij verzetten. 

We ondersteunen ten volle ons verenigingsleven, door de invoering 
van een ticketbalie voor verenigingen, door een update te geven 
aan het materiaal in onze gemeentelijke uitleendienst en de moge-
lijkheid te creëren om online de beschikbaarheid van infrastructuur 
& materiaal te raadplegen. 

Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwil-
ligers aan de slag kunnen. We werken aan een integrale visie op 
vrijwilligerswerking om het rekruteren, begeleiden en ondersteunen 
van alle vrijwilligers te verbeteren. 

We ondersteunen onze lokale middenstand en landbouw en geven 
een extra stimulans door o.a. de invoering van een gemeentelijke 
geschenkbon, de organisatie van een ‘achter de schermen’-dag, 
een dag van de landbouw, en het aantrekkelijk maken van onze 
dorpscentra tijdens de winter- en zomerperiode.

 

Vereniging

Vrijwilligers

Lokale  
middenstand 
en landbouw

Cultuur • Sport • Jeugd • Lokale economie en middenstand • Dorps- 

en wijkversterking • Erfgoed • Erediensten



4. 5.

Om ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk te 
maken, zorgen we voor voldoende infrastructuur, creëren 
we nieuwe plekken voor ontmoeting en stimuleren we ont-
moetingen. Via een goede wijkwerking en ondersteuning 
stimuleren we ook het buurtgevoel. 

Markten zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar op een infor-
mele manier kunnen ontmoeten. We testen de organisatie van een 
markt uit. 

Onze bibliotheek laten we fungeren als een echte ontmoetingsplek.

We maken werk van een inrichtingsplan van de site aan de Sport-
wegel, in samenspraak met de wijk, jeugd- en andere verenigingen 
en omwonenden. De open ruimte wordt gedurende deze legislatuur 
gevrijwaard. 

In Zevergem gaan we op zoek naar een locatie voor een dorpshuis. 
Via een participatietraject en in samenwerking met de lokale han-
delaars en lokale (zorg)actoren zorgen we voor extra ontmoetings-
mogelijkheden in onze Zevergemse dorpskern.  

Zowel jeugd als sport krijgen een nieuwe locatie aan het Polderbos. 
We bouwen een nieuwe sportzaal, ofwel op de bestaande locatie 
aan de gemeentelijke basisschool, ofwel op het terrein naast de 
bestaande infrstructuur van het OCP. 

Het nieuwe jeugdhuis krijgt een plaats naast de nieuwe sportzaal. Er 
worden eveneens middelen voorzien om de werking van het jeugd-
huis extra impulsen te geven.

Ook het OCP krijgt een opsmukbeurt, door onder andere het ver-
duurzamen van de verlichting, het uitbreiden van het technische 
materiaal en de renovatie van de stookplaats. 

De Pinte wil inwoners prikkelen voor een gezonde levens-
stijl in al haar aspecten: wonen, spelen, werken en zorgen.

Het sportpark Moerkensheide wordt uitgebreid met outdoor-fit-
ness-apparaten en multisport-toestellen. We maken werk van een 
groenscherm langsheen (delen van) de E17.

Er wordt nieuw en groen speelweefsel gecreëerd in samenspraak 
met de buurt, onder meer in Moerkensheide, in Zevergem en via 
een speelbos in het Parkbos. Er worden maatregelen genomen om 
het onderhoud van de gemeentelijke speeltuinen efficiënter en 
beter te laten verlopen.  

In een warme gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn 
voor kinderen en jongeren. Via de methodiek ‘Warme steden en 
gemeenten’ willen we werken aan het mentale welbevinden bij 
kinderen en jongeren. 

‘Generatie rookvrij’ is het streven naar een maatschappij waarin 
ieder kind rookvrij kan opgroeien. In het kader hiervan maken we de 
sport- en speelterreinen rookvrij. 

Markten

Bibiliotheek

Sportwegel

Dorpshuis

Nieuwe  
sportzaal

Nieuw  
jeugdhuis
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Groenscherm
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7.6.

Duurzaam

We willen werken aan een duurzame gemeente, 
waar de straten er netjes bij liggen, waar vol-
doende groen en ademruimte is, met aandacht 
voor mens en milieu. Propere straten en een 
aantrekkelijke publieke ruimte zorgen voor de 
uitstraling van ons dorp.

Milieu • Natuur • Ruimtelijke ordening • Wonen • Omgevingsvergunning 

• Dierenwelzijn

Afvalarm

Zwerfvuil-
peters en 
-meters

Glas- 
containers

Nieuw  
recyclagepark

We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk 
afval te voorkomen. Via verschillende initiatieven worden inwoners 
gesensibiliseerd en geïnformeerd over de mogelijkheden om minder 
afval te produceren. Zo ondersteunen we onder andere het Repair 
Café.

De gemeente proper houden is een gedeelde verantwoordelijk-
heid van het lokaal bestuur en van inwoners. Samen houden we de 
straten en pleintjes netjes, onder meer door de inzet van zwerfvuil-
peters en -meters.

Glascontainers worden geherlokaliseerd en verder ondergronds 
gebracht. 

Op de gronden aan de Heirweg wordt een nieuw recyclagepark 
gerealiseerd. Een gebruiksvriendelijke aanleg moet er voor zorgen 
dat het voor iedereen, ook voor onze senioren, gemakkelijk en veilig 
is om afval te deponeren.



8. 9.

We streven naar een gemeente waar het voor iedereen 
goed is om te wonen. We bewaken de woonkwaliteit en we 
zorgen dat het groene karakter van de gemeente bewaard 
blijft. Het residentiële karakter van De Pinte en de lande-
lijkheid van Zevergem worden gevrijwaard.

Op basis van het ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen maken we een 
ruimtelijk beleidsplan op voor De Pinte. De ruimtelijke uitvoerings-
plannen worden opgevolgd en bijgestuurd, waarbij het RUP Zever-
gem zo snel als mogelijk opnieuw wordt vastgelegd. 

Het lokaal bestuur bewaakt de woonkwaliteit, de kwaliteit van de 
woonomgeving en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod 
in functie van de woonnoden. 

Het sluitstuk van een ruimtelijk ordeningsbeleid is de handhaving 
ervan. Er wordt een beleidsplan handhaving opgemaakt en een 
handhavingstraject uitgewerkt.

Om het groene karakter van de gemeente te bewaren, worden er 
groene plannen opgemaakt en uitgevoerd. Zo komt er een bomen- 
en parkenplan en wordt het bermbeheerplan geactualiseerd. 

We streven naar een CO2-neutrale gemeente tegen 2030. 
Hiervoor is de inzet nodig van zowel het lokaal bestuur, 
burgers als ondernemingen.

Door het onderschrijven van het burgemeestersconvenant enga-
geert De Pinte zich om haar CO2-uitstoot te reduceren. Zij doet dit 
onder meer door sensibilisatie en door energie-efficiënte investe-
ringen. 

Groepsaankopen, zoals voor groene energie, worden ondersteund 
en gefaciliteerd.

Het lokaal bestuur investeert systematisch in energie-efficiën-
te investeringen in het patrimonium. Ook de omschakeling naar 
LED-lampen bij de openbare verlichting wordt stelselmatig uitge-
breid.

Er wordt een nieuw globaal subsidiereglement opgemaakt met 
nieuwe accenten inzake duurzaamheid. Via diverse initiatieven zoals 
onder meer gerichte doelgroepenacties, een project thermografie 
en andere wordt het klimaatbewustzijn bij onze inwoners verhoogd.

Solidariteit eindigt niet aan onze gemeentegrenzen: via 
lokale en mondiale acties dragen we bij aan een betere 
samenleving.

Het lokaal bestuur kiest resoluut om de lokale handel en landbou-
wers te ondersteunen door het gebruik van duurzame producten uit 
eerlijke handel en korte keten te stimuleren. 

We blijven lokale initiatieven voor een rechtvaardige handel onder-
steunen en steunen daarom de Fair Trade campagne.

We hebben blijvende aandacht voor internationale solidariteit, en 
geven onder andere jaarlijks 1 euro per inwoner uit als ondersteu-
ning aan het noord-zuidbeleid.

Ruimtelijk 
beleidsplan

Woon- 
kwaliteit

Handhaving

Bomen- en 
parkenplan

Convenant

Groeps- 
aankopen

Patrimonium 
en openbare 
verlichting

Subsidie- 
reglement

Eerlijke  
handel en 
korte keten

Fair Trade

Noord- 
zuidbeleid



11.10.

Efficiënt

Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij 
de burgers het vaakst en snelst komen aanklop-
pen. De dienstverlening die het lokaal bestuur 
aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klant-
gericht en nabij zijn. We investeren ook verder 
in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de 
fysieke dienstverlening af te bouwen.

We zetten in op kwalitatief hoogstaande, klantgerichte en nabije 
dienstverlening, met onder meer de uitbreiding van de digitale 
dienstverlening (e-loket), het invoeren van werken op afspraak, het 
voorzien van nieuwe (elektronische) betaalmogelijkheden …

We kiezen resoluut voor een geïntegreerde en transparante com-
municatie, die zowel online (website, Facebook, Instagram …) als 
offline communiceert (infoblad, flyers, infoborden, bewonersverga-
deringen …) zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar is. 

De website, het infoblad en de nieuwsbrief krijgen een (grondige) 
update en worden opgefrist. Een gemeentelijke app die de meest 
cruciale informatie omvat wordt ontwikkeld. 

Communicatie • Participatie • Personeel • Financiën • Bevolking • 

Burgerlijke stand

Dienst- 
verlening

Communi-
catie

Website & 
app



12. 13.

Zorgzaam en doeltreffend omgaan met onze financiële 
middelen vormt de leidraad van een efficiënt bestuur. We 
gaan als een goede huisvader om met de publieke midde-
len door in te zetten op verdere digitalisering, een effici-
ent en duurzaam aankoopbeheer en een langetermijnvisie 
voor ons patrimonium. 

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een 
duurzaam patrimoniumbeheer. 

We ontwikkelen een langetermijnvisie voor ons gemeentelijk patri-
monium, met het oog op duurzaam bouwen en renoveren. 

Een gebouwenbeheerplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. Per ge-
bouw wordt vastgelegd hoe het gebouw opgevolgd en onderhouden 
moet worden. 

Efficiëntie verhogen betekent ook samenwerken met 
anderen. We doen dit door zowel via participatie zoveel 
mogelijk partners te betrekken bij het beleid, als door op 
een meer gestructureerde manier samen te werken met 
onze buurgemeenten.

In deze legislatuur wenst het beleid meer in te zetten op partici-
patie. De klemtoon ligt hierbij op het creëren van ontmoetingen: 
actief luisteren naar ideeën, suggesties, noden, verzuchtingen … en 
hierover het gesprek aangaan.

We zetten resoluut in op actieve en betrokken adviesraden. Het be-
leid betrekt de adviesraden bij de uitvoering van het meerjarenplan 
gedurende de hele legislatuur: jaarlijks wordt een stand van zaken 
gegeven en worden adviesraden uitgenodigd om aan te geven bij 
welke projecten ze willen betrokken worden. 

We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier 
samen te werken met onze buurgemeenten.

Duurzaam 
patrimonium

Langetermijn-
visie

Gebouwen- 
beheerplan

Participatie

Adviesraden

Buurgemeen-
ten

We willen blijvend inzetten op de uitbouw van een enthou-
siaste, deskundige en gedreven groep medewerkers die 
samen willen bouwen aan het ‘De Pinte van morgen’.  
‘Samen vooruit’ is ook een slagzin voor onze organisatie en 
onze medewerkers!

Het is belangrijk dat het lokaal bestuur zich kan profileren als een 
aantrekkelijke werkgever. Daartoe worden de nodige inspanningen 
geleverd. 

Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en ver-
beteren tot een uitmuntende organisatie. De werking van gemeente 
en OCMW wordt verder geïntegreerd. 

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een 
doorgedreven digitalisering van de organisatie, zowel met betrek-
king tot de werking (efficiëntere processen) als de dienstverlening.

Werkgever

Organisatie

Digitalisering



15.14.

Veilig

Wie zijn kinderen naar school, de sport- of 
jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen ver-
trouwen dat ze op een veilige manier de weg op 
kunnen. Ontbrekende schakels moeten aange-
pakt worden en trage verbindingen opgewaar-
deerd opdat iedereen met een gerust gemoed 
zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan 
afzetten en ophalen aan school.

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de he-
raanleg van wegen en fietspaden. Op verschillende plaatsen in de 
gemeente worden gedurende deze legislatuur werken uitgevoerd 
om de verkeersveiligheid te verhogen: Bommelstraat (herinrichting 
straat tussen Pintestraat en spoorwergovergang en aanleg fietspa-
den), Baron de Gieylaan (tweerichtingsfietspad tussen Te Lande en 
de Drie Sleutels), Heirweg (herinrichting straat), Pont-Noord (fiets-
paden over de brug), Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan 
(veiliger maken voor voetgangers en fietsers), ’t Kruisken (herinrich-
ting straat).

De voetpaden en fietspaden worden veiliger gemaakt door het 
wegwerken van ‘harde’ overgangen tussen fietspad/voetpad en 
de straat en een gericht onderhoud van voet- en fietspaden. In de 
winter worden bij sneeuwval de voet- en fietspaden sneeuwvrij 
gehouden en er worden extra fietsenstallingen voorzien, vooral aan 
het station. 

De aanleg van een fietsbrug over de Schelde tussen Zevergem en 
Schelderode (Merelbeke) wordt onderzocht en ondersteund.

Veiligheid • Politie • Brandweer • Openbare werken • Verkeer • 

Mobiliteit

Heraanleg 
wegen en 
fietspaden

Veiligere 
voet- en 
fietspaden

Fietsbrug 
over Schelde



16. 17.

Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een lokaal 
bestuur. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering 
van het cameratoezicht, een efficiënter BIN-werking en 
slimme samenwerkingen met andere gemeentes en over-
heden.

Wie zich thuis voelt in zijn wijk, voelt zich veilig in zijn dorp. De wijk-
agent speelt een centrale rol in onze wijken. We maken hem of haar 
beter kenbaar bij de bevolking en zorgen dat hij of zij ook proactief 
meer aanwezig is in de buurt. 

De afgelopen legislatuur werden de BIN-netwerken sterk uitgebreid 
over het volledige grondgebied. Deze BIN-netwerken worden nu 
verder geoptimaliseerd. 

Bij de BIN-werking wordt ook het gebruik van sociale media beke-
ken en berichtgeving via WhatsApp of andere digitale hulpmiddelen 
wordt in samenspraak met de politie ingeschakeld. 

Preventie is voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventie-
maatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op. 

Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit 
rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van 
het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor 
de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee 
uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. 
Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om 
onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

Voor elke school wordt een schoolveiligheidsplan uitgewerkt. De 
infrastructuur voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen 
wordt geëvalueerd en waar nodig veiliger gemaakt.

In samenspraak met alle betrokkenen, inwoners en de mobiliteits-
raad wordt een globaal plan voor de verkeersafhandeling in het 
centrum van De Pinte en aan het station opgemaakt. 

Het parkeerbeleid in het centrum en aan het station wordt aange-
past aan de noden die er zijn. 

We voorzien extra schuilhokjes aan busstops en maken minstens 
één bushalte integraal toegankelijk.

De stationsomgeving krijgt een verdere upgrade. We bepleiten 
hogere perrons in het station van De Pinte en er dienen extra en 
vlottere toegangen tot de perrons voorzien te worden.

Schoolveilig-
heidsplan

Globaal plan 
verkeersaf-
handeling

Parkeer-
beleid

Bushaltes

Station

Wijkagent

BIN- 
netwerken

Sociale 
media 
 
 
Inbraak- 
preventie
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19.18.

Zorgzaam

We zetten in op een zorgzame gemeente, waar 
het fijn is om op te groeien en zich als jongere te 
ontwikkelen. We zorgen voor een web van zorg 
voor kinderen, jongeren dat kwaliteitsvol, geva-
rieerd, flexibel, betaalbaar en veilig is.

Welzijn • Gezondheid • Onderwijs • Kinderopvang • Senioren • Gelijke 

kansen • Ontwikkelingssamenwerking

We maken de zoektocht van ouders naar geschikte opvang een-
voudiger door de organisatie van een lokaal loket kinderopvang 
(in samenwerking met Sint-Martens-Latem).  

De buiten- en naschoolse groepsopvang zal via een samenwer-
kingsverband worden georganiseerd, zodat de kwaliteit kan ver-
hogen: opvang in kleinere groepen door geschoolde medewer-
kers, waarbij er een beroep kan gedaan worden op een grotere 
medewerkerspool.

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, 
neemt toe.  Het bestrijden van de kinderarmoede is een priori-
teit.

We zetten in op een zorgzame gemeente, waar men met 
een  gerust hart oud kan worden. Het lokaal bestuur 
neemt voldoende initiatieven opdat elke inwoner die min-
der mobiel wordt of die stilaan meer zorg nodig heeft, een 
antwoord op zijn zorgvraag krijgt.

We stimuleren, faciliteren en ondersteunen ouderen om zo lang 
mogelijk thuis te wonen door de dienstverlening aan onze senioren 
en zorgbehoevende inwoners uit te breiden. 

Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een res-
pectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving 
omringd door de beste zorg, bouwen we een hedendaags woon-
zorgcentrum op het domein Scheldevelde. Kwaliteitsvolle zorg 
veronderstelt ook zorg voor de verzorgende. 

Door de uitbouw van een volwaardig seniorenrestaurant en een 
dagverzorgingscentrum willen we mensen met een zorgnood zo 
goed en zo lang als mogelijk thuis laten wonen. 

Kinder- 
opvang

Buiten- en 
naschoolse 
opvang

Kinder- 
armoede

Dienstverle-
ning senioren

Woonzorg-
centrum

Senioren- 
restaurant



21.20.

We garanderen aan elke persoon het recht op maatschap-
pelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een 
menswaardig leven te leiden.

We zorgen voor warme en zorgzame buurten waar iedereen zich 
thuis kan voelen. 

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtni-
veau ontwikkeld, en wordt gestimuleerd door het geven van advies 
en financiële stimulansen en het samenbrengen van mensen. In het 
bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren 
en zorgbehoevenden, wenst De Pinte de vrijwillige inzet en sponta-
ne solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren.

We doen een sociale toets voor onze tarieven, zodat er voor ieder 
reglement van het lokaal bestuur kan worden nagegaan welke  
sociale maatregelen er zijn voorzien, wat hun doel en effect is en 
welke sociale maatregelen er ontbreken. 

We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag moge-
lijk. We geven administratieve ondersteuning aan wie dit echt nodig 
heeft (invullen formulieren, ondersteunen bij aanvragen …). We zor-
gen ervoor dat aanvragen voor onze eigen hulp- en dienstverlening 
administratief eenvoudig zijn.

Budget
Warme buurt

Sociale  
cohesie

Sociale toets

Administra-
tieve onder-
steuning

Om de acties van het meerjarenplan te kunnen realiseren 
voorziet het lokaal bestuur een investeringsbudget van 
16,5 miljoen euro.   

Bruisend
3,7 miljoen

Duurzaam
5,4 miljoen

Efficiënt
2,0 miljoenVeilig

2,6 miljoen

Zorgzaam
2,8 miljoen
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