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Op 9 september 2014 werd Yoran De Paepe geboren als 30.000ste inwoner van Deinze en dat bevolkingsaantal blijft maar groeien.
"Volgens de cijfers opgevraagd op 5 januari telde onze stad 30.358 inwoners op 31 december 2014", zegt Joost Vandenbrande van de
dienst Bevolking. "Dit is nog geen definitief cijfer, want niet alle personen die eind vorig jaar aangifte van verblijf hebben gedaan, zijn
al ingeschreven. Maar op basis van dit cijfer kunnen we toch zeggen dat er in 2014 zeker 400 inwoners bijkwamen. In 2013 steeg het
aantal inwoners met 144, van 29.815 naar 29.959. Een jaar later is dat al meer dan het dubbele."

"Het aantal geboortes en overlijdens zijn verhoudingsgewijs niet echt veranderd", zegt schepen van Burgerzaken Trees Van Hove
(CD&V). "De stijging hebben we vooral te danken aan de jonge gezinnen die naar onze stad zijn verhuisd. Vooral de nieuwe wijken in
Petegem-aan-de-Leie, zoals die rond de Houtkantlaan en op de vroegere Leon De Clercq-site aan de Poelstraat zijn populair."

Ook Joris Van Parys (35) en zijn vriendin Inge Demeulemeester (33) verhuisden in juni vorig jaar met hun zoontje Tristan (1) naar
zo'n nieuwe wijk. "Wij zijn in Deinze komen wonen vanwege de gunstige ligging", vertelt Joris die in de Winterlaan woont. "Er is een
station vlakbij en vanuit onze wijk geraak je zeer vlot de E17 op. Ik werk in Brussel bij GDF Suez, maar moet vaak de baan op voor
vergaderingen, dus de nabijheid van het wegennet is heel handig. We woonden hiervoor op een appartement in Aalter, maar met de
geboorte van onze zoon werd dit nogal krap. Een tuin en een rustige wijk om eens door te wandelen, maken echt een wereld van
verschil. Mijn broer woont wat verderop in de straat en ik ben vroeger naar school geweest in Sint-Hendrik, dus we kennen hier al wat
mensen. Het grote voordeel is dat alles dichtbij ligt: scholen, winkels en binnenkort zelfs een groot shoppingpark op een boogscheut
van onze deur. Ik merk wel het verschil met tien jaar geleden. Er wordt ferm geïnvesteerd en je merkt dat Deinze veel meer leeft dan
vroeger."

Ook Pieterjan Rynwalt (28) en Rebecca Hunt (27) vestigden zich vorig jaar in de Winterlaan met hun zoontje Arne, van vier maanden
oud. "Wij komen van Lebbeke waar we een huis huurden", vertelt Pieterjan. "We waren op zoek naar een eigen huis in de regio groot-
Gent en Wetteren, maar dit bleek toch ietwat aan de dure kant. Toen we op dit nieuwe verkavelingsproject in Petegem kwamen, was
de keuze snel gemaakt. Het is hier leuk wonen en je hebt er alles wat je nodig hebt. Het enige minpunt is het mobiliteitsprobleem in
het centrum, daar zou toch dringend iets aan gedaan moeten worden. We wonen hier sinds januari 2014 en doen ons best om te
integreren. Rebecca is lid van een lokale naaiclub en ik ben lid van de fietsclub MeRijenNieZere uit het nabijgelegen Machelen. Het is
wel onze bedoeling om hier in Deinze oud te worden", besluit Pieterjan.
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