
Beste Zelenaar,

In februari 2011 werd ik verkozen in het bestuur van 
N-VA Zele. Als nieuwbakken voorzitter heb ik al met-
een een grote uitdaging: de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2012. Een om de zes jaar weerkerend
verschijnsel waar wij onze stem mogen uitbrengen
voor het toekomstig gemeentebeleid. Een beleid dat
ook wij helpen meebepalen en gestalte geven.

N-VA HEEFT OOG VOOR INWONERS
Voor mij is het belangrijk dat de N-VA zich toelegt op
de aspecten die de Zelenaars raken en aanbelangen:
eerlijkheid, oprechtheid, eenvoud en verdraag-
zaamheid. Met uw hulp en vertrouwen  kunnen we
bouwen aan een toekomst, waarbij de zorg voor de
mens, zijn gezin en zijn omgeving centraal staat.
Samen met onze hele N-VA-ploeg, en natuurlijk met
u,  maken we er werk van. 

Wilt u ons persoonlijk aanspreken? Dat kan! Op zaterdag 1 oktober 2011 bijvoor-
beeld. Dan organiseert N-VA Zele in zaal De Kring haar tweede eetfestijn. Gastspre-
ker is senator Huub Broers. Ook onze eigen Zeelse N-VA-volksvertegenwoordiger
Miranda Van Eetvelde zal aanwezig zijn. Noteer dus deze datum alvast in uw
agenda!

Zaterdag 1 oktober
Zaal De Kring

Heikant 274, Zele

Senator HUUB BROERS

VLAAMSE STOVERIJ 
MET FRIETJES

Volwassenen: 12,5 euro
Kinderen: 7.5 euro

Kaarten verkrijgbaar 
bij alle bestuursleden

2de eetfestijn 
N-VA Zele
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V.U. Patricia Van Malderen
Kastanjelaan 61
9240 Zele

Patricia Van MalderenVoorzitter N-VA Zele• Echtgenote van Danny Van Lokeren• Begeleidster in de buiten-schoolse kinderopvang• Moeder van vijf dochters• Grootmoeder van vijf kleinkinderen

Nieuwe voorzitter 
gaat uitdagingen Zele aan

Wilt u graag meer informatie ontvangen, wenst u lid
te worden of wilt u mee helpen bouwen aan de toe-
komst van onze partij, aarzel dan niet om contact op te
nemen met een van onze bestuursleden. Lid worden
kan voor 12,50 euro. Bent u 30 jaar of jonger, dan 
betaalt u slechts 5 euro. Als bijlid betaalt u slechts 
2,5 euro.

Lid worden?



Kent u het bestuur van 

N-VA Zele al?

HERMAN VAN DRIESSCHEPenningmeesterherman.vandriessche@n-va.be

MICHEL DE CUBBER

Ondervoorzitter en 

ledenverantwoordelijke

michel.decubber@n-va.be

WILLY VAN MALDERENOrganisatieverantwoordelijke

DANIEL VISSERSBestuursliddaniel.vissers@n-va.be FREDDY 

THIENPOND

Bestuurslid

MAGDA BELIE

Bestuurslid DANIEL VAN LOKERENBestuurslid

MIRANDA VAN EETVELDESecretaris en Webbeheerdermiranda.vaneetvelde@n-va.be

TIMOTHY 

DEBEIR

Jongerenverantwoordelijke

timothy.debeir@n-va.be

VIVIANE UYTTERSPROTBestuurslid

PATRICIA 

VAN MALDEREN

Voorzitter

patriciavanmalderen@n-va.be

6 jaar
garantie!



Autovrije Kloosterstraat een must in weekends!

Iedere Zelenaar weet dat het aangenaam vertoeven is
in ’t Kloosterken. Hier klopt het sociale hart van de
Zeelse jeugd. In de weekends heeft de Kloosterstraat
echter meer weg van een racecircuit dan van een gezel-
lige uitgaansbuurt.

UITGAANSBUURT OF RACEBAAN?
Het provocerend rijgedrag van steeds dezelfde jonge-
ren zal vroeg of laat leiden tot ernstige ongevallen.
Zeker nu de Zeelse jeugd zich vaker op de stoep be-
vindt door het algemeen rookverbod. Van de o zo be-
kende gezelligheid waar ’t Kloosterken voor staat, blijft
niks meer over.

Het straatracen is een doorn in het oog van de Zelenaar.
Zeker wanneer het gerucht de ronde doet dat de politie
oogluikend toeziet tijdens de vechtpartijen. De ge-
meente kan en mag niet tolereren dat groepen jonge-
ren elkaar te lijf gaan met ijzeren staven en
baseballknuppels!

N-VA DRUKT STANDPUNT DOOR
N-VA Zele bracht de problematiek ter sprake op de ge-
meenteraad. Als eerste aanzet en preventieve maatre-
gel stelden we voor om de Kloosterstraat in de
weekends af te sluiten voor alle gemotoriseerd ver-
keer, vanaf het kruispunt met de Bookmolenstraat. Een
herhaling van ons voorstel van maart 2010.

Dit keer reageerde onze burgemeester niet zoals toen:
ons voorstel werd niet weggelachen. Ditmaal werd niet
gesuggereerd dat er geen problemen zijn in de Kloos-

terstraat of werd een autovrije Kloosterstraat niet ge-
blokkeerd door de gouverneur of buurtbewoners.

De bocht van 180 graden maakte deel uit van een flink
georkestreerde mediacampagne waarbij gemeente en
burgervader zelfs Q-Music en VTM haalden! Maar let
op, burgemeester! "Qui se ipse laudat, cito derisorem
invenit": wie zichzelf prijst, wordt spoedig uitgelachen.

N-VA Zele is tevreden dat haar 
programmapunt werd ingewilligd. 

Wij zullen de voortgang in dit dossier met 
argusogen blijven volgen. Wenst u te reageren?
Wat is volgens u een goede oplossing voor deze 

problematiek? We horen het graag, 
via timothy.debeir@n-va.be.

Ondanks hevig protest en juridische bezwaren, zet minister 
Milquet haar strooptocht tegen de PWA’s verder. Namens de 
N-VA verzette Miranda Van Eetvelde zich hier met hand en tand
tegen.

De maatregel, die de crisismaatregelen moest financieren, komt
neer op een plundering van de spaarpot van de PWA’s. Dit gebeurt
louter om de federale begroting op te smukken. Deze ‘afroming’
van (vermeende) reserves straft PWA’s die zuinig beleid voeren. 

Bovendien dreigt dit duizenden laaggeschoolde en oudere werk-
lozen in de werkloosheid te duwen, ook in onze regio. Zeker nu
blijkt dat het bedrag dat wordt afgeroomd kan oplopen tot 80 %
van de aanwezige reserves, 20 % meer dan oorspronkelijk gepland. 

Miranda Van Eetvelde probeerde de maatregel alsnog tegen te hou-
den. Haar amendement werd echter weggestemd, mede door de
CD&V, die de maatregel nochtans nooit gesmaakt heeft. “We be-
treuren dat de afroming er komt, maar hebben in dit dossier wel
bewezen consequent ons standpunt te volgen. Dat kan niet van
iedereen gezegd worden!” besluit Miranda.

N-VA: “Geen strooptocht tegen PWA’s, mevrouw Milquet!”

“Milquet duwt,
tegen alles en
iedereen in,
een asociale

maatregel door
en verstrengt

die zelfs 
substantieel!”
Miranda Van

Eetvelde 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke 

communautaire en sociaal-economische argumenten. 
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota 
al na amper een paar uur. Zonder respect en 
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand 

dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V

als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De

nota van Di Rupo is echter nog slechter.

Toch kozen zowel CD&V als Open Vld

ervoor om de N-VA aan de kant te

schuiven en de onderhandelingen verder

te zetten samen met alle Franstalige en

alle linkse partijen. Wie nu zegt dat

men met deze onderhandelingspartners

de nota kan ombuigen tot een goed ak-

koord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak 

na het verschijnen van de nota-

Di Rupo: “De druk van de financiële

markten wordt gebruikt om het 

sociaal-economisch luik van de

nota-Di Rupo door te duwen, ter-

wijl die op lange termijn België op

een Griekse route zet.” (19 juli

2011, via Twitter)

DE NOTA-DI RUPO: 

EEN SLECHTE ZAAK 

VOOR DE VLAMINGEN

nn   De versnippering van bevoegdheden zal toenemen, want de

Franstaligen weigeren grote, homogene bevoegdheidspakketen over

te hevelen naar de deelstaten. De inefficiëntie blijft en zal zelfs

toenemen.

nn   Vlaanderen dreigt een zware prijs te betalen voor de splitsing van

B-H-V. De situatie in de Vlaamse Rand zal alleen maar verergeren.

nn   De transfers vanuit Vlaanderen zullen met nog meer dan een 

miljard euro toenemen. Di Rupo eist 600 miljoen extra voor 

Brussel en nog eens 600 miljoen voor de Franse gemeenschap.

nn   Di Rupo wil een hele reeks belastingen verhogen en nieuwe 

taksen invoeren. België is nu al koploper inzake belastingdruk. 

En het zijn vooral de Vlamingen die de belastingen betalen. 

nn   Daartegenover staan bitter weinig echte, structurele 

besparingen. Dat is nochtans wat Europa van ons vraagt. 
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