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N-VA Zele zoekt versterking
Eind mei organiseerden we een succesvolle gespreksavond met 
Vlaams minister Ben Weyts over mobiliteit en dierenwelzijn. En  
ook de politieke actualiteit kwam ruimschoots aan bod. De komende 
maanden staat er weer heel wat op de planning: op 25 juni organise-
ren we een wandelzoektocht, op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag 
en op 22 september is iedereen welkom op onze quiz. 
Daarnaast zijn we uiteraard ook in-
houdelijk erg actief. Onze OCMW- en 
gemeenteraadsleden zorgen steeds voor 
een kritische maar constructieve bijdrage 
aan de raden en vergaderingen die ze 
bijwonen. Een goede dossierkennis is 
daarvoor onontbeerlijk.

N-VA Zele heeft een kleine maar  
gemotiveerde bestuursploeg om al deze 
activiteiten op poten te zetten en dossiers 
voor te bereiden. Om de gemeenteraads-
verkiezingen van volgend jaar voor te 
bereiden, is het tijd om een versnelling 
hoger te schakelen.

 Heb je interesse om lid te worden? Zet je je graag in (voor of achter de schermen) om onze activiteiten uit te bouwen? Of heb je vernieu-
wende ideeën om van Zele een mooiere en aangename gemeente te maken om te wonen? Neem dan contact met ons op via zele@n-va.be.

25 juni: wandelzoektocht
Op 25 juni organiseren we een wandelzoektocht voor jong en oud. Starten kan tussen 
13 en 14 uur aan ’t Gelag (Heikant 255, 9240 Zele). Voor kinderen jonger dan 12 jaar 
voorzien we een aangepaste kinderzoektocht. Iedere deelnemer betaalt 5 euro. Onder-
weg voorzien we een gratis drankje. Afsluiten doen we met een heerlijk dessertbuffet. 
Het parcours van een vijftal kilometer is goed berijdbaar met een wandelwagen en 
ook honden zijn welkom om mee te wandelen.

De winnaar gaat naar huis met een mand vol lekkers en ook 
de winnaar van de kinderzoektocht krijgt een mooie prijs.  

Laat je leeuw wapperen 
op 11 juli!
Naar jaarlijkse gewoonte geeft N-VA Zele een cadeautje aan 
al wie zijn leeuwenvlag laat wapperen op onze Vlaamse feest-
dag. Word je graag verrast, maar heb je geen vlag in je bezit?  

Neem dan contact op met de afdeling via  
zele@n-va.be.

22 september: quiz
Test je algemene kennis op onze 2de quiz op 22 september 
in de parochiezaal van Durmen. 

Praktisch:  
ploegjes van 4 personen. 

Waar: parochiezaal Durmen

Wanneer: 22 september vanaf 19.30 uur

Inschrijving:  
kim.vancauteren@n-va.be 

Kostprijs: 15 euro
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Nood aan visie op 
OCMW-patrimonium
Bij het OCMW zijn heel wat wijzigingen op til. Het 
uitgebreide patrimonium van het OCMW is hier en 
daar aan vernieuwing toe. De huizen van het Lin-
denhof zijn verouderd en zullen gesloopt worden. 
En door het vertrek van de diensten geriatrie, reva-
lidatie en palliatieve zorgen van het AZ Sint-Blasius 
komt ook dat gebouw leeg te staan. De terreinen die 
voorzien werden voor de bouw van nieuwe assisten-
tiewoningen zijn nu misschien niet meer nodig.

Om ervoor te zorgen dat de schaarse middelen zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet, stelt OCMW-raadslid Patricia Van 
Malderen voor om een globale visie te ontwikkelen voor al het 
OCMW-patrimonium. Een visie waarin alle diensten van het 
OCMW zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd met een 

optimale bereikbaarheid. Een modern OCMW moet immers ten 
dienste staan van de Zeelse bevolking.

Jeugdverenigingen nog 
steeds in onzekerheid
Er heerst al bijna een jaar on-
duidelijkheid over het toeken-
nen van vergunningen voor 
sterke drank aan jeugdvereni-
gingen die in Zele evenemen-
ten organiseren. De schepen 
van Jeugd wilde vorig jaar het 
schenken van alcohol drastisch 
inperken voor jeugdverenigin-
gen. Na heel wat protest werd 
deze maatregel terug ingetrok-
ken en moest de commissie 
jeugd beslissen.

Tot op vandaag is er nog geen 
beslissing genomen. De N-VA 
verwacht meer daadkracht van 

de schepen en rekent erop dat 
de knoop binnenkort eindelijk 
doorgehakt wordt aangezien 
heel wat jeugdverenigingen 
activiteiten gepland hebben 
tijdens de zomermaanden. 

Voor de N-VA is het nochtans 
duidelijk: álle verenigingen, of 
het nu gaat om jeugdvereni-
gingen of andere clubs, moeten 
zich houden aan de reeds be-
staande wettelijke regels. Geen 
alcohol voor wie jonger is dan 
16 jaar en geen sterke drank 
voor minderjarigen.

Michel D’Hooghe krijgt eigen fietsroute
Michel D’Hooghe won in 1937 de Ronde van Vlaanderen. Zijn carrière stopte abrupt toen 
hij sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar na zijn overwinning werd Michel 
D’Hooge geëerd met een tentoonstelling tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen 
door Zele. 

In 2009 stelde fractieleider Herman Van Driessche voor om een fietsroute aan te leggen ter 
ere van wielrenner Michel D’Hooghe. Het voorstel van Herman werd toen niet aanvaard. De 
doortocht van Vlaanderens mooiste heeft de geesten doen rijpen want nu, acht jaar na de lan-
cering, zal het toch gerealiseerd worden. De N-VA kon dit uiteraard enkel goedkeuren. 

 OCMW-raadslid Patricia Van Malderen wil 
langetermijnvisie voor het patrimonium.

 Gemeenteraadslid Timothy Debeir wil zelfde  
reglement voor álle verenigingen.

 Fractieleider Herman Van Driessche voor 
het geboortehuis van Michel D’Hooghe.
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Tententekort
Al enkele jaren worden de Vlaamse jeugdbewe-
gingen die op kamp gaan geconfronteerd met een 
tekort aan tenten bij de Uitleendienst voor Kam-
peermateriaal (ULDK). “Maar het ziet ernaar uit 
dat dit jaar er voor het eerst een daling is ingezet. 
Ik maak mij sterk dat elke jeugdbeweging die 
op kamp gaat dit jaar wel ergens aan tenten zal 
geraken”, zegt Zelenaar en Vlaams parlementslid 
Miranda Van Eetvelde. Van Eetvelde, die het pro-
bleem al jarenlang aankaart, vroeg de gegevens 
op bij bevoegd minister.

Het is een jaarlijks weerkerend probleem: jeugdbewegingen 
vragen tenten aan bij de Uitleendienst voor Kampeerma-
teriaal (ULDK) om op kamp te gaan, maar steeds is er 
een deel dat niet kan geholpen worden. Maar daar lijkt nu 
verandering in te komen. Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Miranda Van Eetvelde: “Het is nog vroeg om al definitieve 
conclusies te trekken, maar we kunnen wel al een daling 
van het aantal weigeringen tegenover vorig jaar vaststellen. 
In het uitleenseizoen 2016 waren er 1 066 aanvragen en 177 
volledige weigeringen. Voor 2017 waren er 1 030 aanvragen 
maar ook maar 136 volledige weigeringen. Dat is een daling 
met 25 procent.”

Toch moeten we in de toekomst nog inspanningen leveren, 
want de ledenaantallen van de jeugdbewegingen blijven in 
stijgende lijn. Van Eetvelde: “We moeten ervoor zorgen dat 
de stock van de huidige tenten minstens op peil gehouden 
wordt. Want jaarlijks verslijten er natuurlijk vele tenten. 
Maar we moeten ook verder durven kijken naar meer sa-
menwerking tussen jeugdbewegingen om nog meer uitwis-
seling en alternatieven te creëren. Op die manier kunnen al 
onze kinderen met een gerust hart vertrekken op kamp.” 

Stemrecht 16
In het Vlaams Parlement werd onlangs gedebatteerd 
over het mogelijk maken van het stemrecht op 16 
jaar. De N-VA is hier geen voorstander van. Vlaams 
parlementslid Miranda Van Eetvelde legt uit waar-
om: “Ten eerste zijn jongeren geen vragende partij. 
Het is vaak al moeilijk om jongeren die 18 jaar oud 
zijn aan te spreken voor de politiek. Er is een grote 
mate van desinteresse op deze leeftijd en dat geldt 
dus zeker ook voor nog jongere kiezers. Jongeren 
zijn op deze leeftijd nog fel op zoek naar hun eigen 
identiteit en waarden.”

Daarnaast zou het voorstel ongelijkheid tussen burgers creë-
ren. Sommigen mogen dan gaan stemmen en anderen moeten. Er wordt immers stemrecht gegeven aan 16-jarigen en geen 
opkomstplicht. Van Eetvelde: “het is ook een moeilijk vast te stellen grens. Waarom mag een gemotiveerde 15-jarige in hun 
voorstel dan niet gaan stemmen? Wij zijn voorstander om de grens op 18 te behouden. Dit creëert duidelijkheid en gelijk-
heid.”

De N-VA mag dan wel geen voorstander zijn voor het stemrecht op 16 jaar, we pleiten er wel voor om jongeren degelijk te 
informeren over politieke zaken en beleidsmateries. Het onderwijs kan (en doet dat nu reeds voor een stuk) jongeren een 
basiskennis bijbrengen waarop ze hun eigen inzichten en waarden kunnen bepalen. Een degelijke informatievergaring kan 
jongeren helpen maar hetzelfde geldt eveneens voor volwassenen. Ook zij hebben nood aan een helder beeld.

Nieuws 

uit het 

Vlaams 

Parlement



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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