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V.U. Herman Van Driessche
Cesar Meeusstraat 14
9240 Zele

Bedankt kiezers!
Ook Zele deelde in het succes van
de N-VA bij de verkiezingen in
2009. Onze kandidate Miranda Van
Eetvelde behaalde vanaf de vierde
plaats niet minder dan 4 409 voorkeurstemmen. Dat is een prachtig
resultaat voor onze gemeente. Ook
al waren die vele stemmen net niet
voldoende om verkozen te geraken
in het Vlaamse parlement, toch
zorgde Miranda’s persoonlijke
score er mee voor dat de N-VA drie
Oost-Vlaamse zetels kon veroveren.
Helga Stevens, Lieven Dehandschutter en Matthias Diependaele
verdedigen onze belangen in het
Vlaamse parlement. Miranda wil
dan ook al haar kiezers van harte
bedanken voor de steun.

w w w. n v a z e l e . b e

Zele

Het elan van de N-VA
2009 was voor de N-VA het jaar van de grote doorbraak. De verkiezingen van
7 juni 2009 resulteerden in een onverhoopt en ongezien succes voor de partij.
Zowat 13 % van de Vlaamse kiezers gaf ons zijn vertrouwen. Daarbij konden we
ook vaststellen dat de behaalde stemmen vrij evenredig verdeeld waren over alle
Vlaamse provincies en gemeenten. Dat betekent dat de N-VA stevig verankerd is in
gans Vlaanderen en niet alleen scoort daar waar onze boegbeelden de lijst trokken,
al kunnen we uiteraard de persoonlijke triomf van onze voorzitter Bart De Wever
niet wegcijferen. De verkiezingsuitslag was ook een beloning en een ferme opsteker
voor al onze leden en militanten. Zij hebben zich de voorbije jaren in moeilijke
tijden tomeloos en belangeloos ingezet, onbaatzuchtig en louter uit idealisme.
Omdat ze Vlaanderen een warm hart blijven toedragen, wat er ook gebeurt.
Verkiezingen winnen is één zaak, dat succes verzilveren is een andere. Voor een
Vlaamsgezinde partij is deelname aan de macht altijd een heikel avontuur geweest,
dat is algemeen geweten. Er zal dus met argusogen worden gekeken naar onze
prestaties in de Vlaamse regering. Maar ondertussen mogen we gerust stellen dat
de N-VA-vertegenwoordigers die aan de onderhandelingstafel zaten bij de vorming
van de Vlaamse regering een groot stuk van het laken naar zich toe hebben kunnen
trekken. Bij de bekendmaking van het Vlaamse regeerakkoord waren voor- en
tegenstanders het eens: de N-VA is erin geslaagd haar verkiezingsprogramma bijna
integraal te laten opnemen in het regeerakkoord. We mogen dus gerust spreken van
een tweede zege voor de N-VA.
Laten we op dit positieve elan verder werken, het nieuwe jaar met volle moed aanpakken en samen verder timmeren aan een beter én onafhankelijker Vlaanderen.
In naam van het bestuur van N-VA Zele wens ik jullie allemaal een gelukkig en
voorspoedig 2010.
Herman Van Driessche
Voorzitter N-VA Zele

Miranda Van Eetvelde samen met
Jan Jambon, N-VA-fractieleider in
het federale parlement.

Bart De Wever
met Herman Van Driessche.
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Waterbelasting blijft schande

In december stond traditioneel de goedkeuring
van de begroting voor het komende jaar op de
agenda. Het schepencollega had deze keer niet veel
verrassingen in petto. Er was zeker geen sprake van
belastingverminderingen, waar de liberalen nochtans de mond van vol hebben als ze in de oppositie
zitten. De verguisde ‘waterbelasting’ blijft alleszins
van toepassing. Dat betekent dus ook dit jaar een
serieuze hap uit het budget van het modale Zeelse
gezin: in 2010 moeten we hiervoor niet minder dan
650 000 euro ophoesten.
De N-VA trekt ook dit jaar fel van leer tegen deze
maatregel. Vooral omdat de problematiek rond ‘zui-

ver water’ de voorbije maanden op een zeer bizarre
manier in het nieuws is gekomen, door toedoen van
het Brusselse gewest en zijn ‘groene’ minister in het
bijzonder. Die laatste gaf de voorkeur aan een reisje
naar Kopenhagen terwijl er 1 500 liter smurrie per
seconde in de Zenne vloeide. Aan de bron lag een
banaal geldconflict met de private (Franse) zuiveringsmaatschappij Aquiris. Maar ach, dat goedje
drijft toch maar richting Vlaanderen.
En dan zouden wij een extra belasting moeten betalen voor de zuivering van ons afvalwater? Een
regelrechte schande!

Stokerij Rubbens verlaat Zele
Stokerij Rubbens zal in 2012 verhuizen naar
Wichelen. Jammer maar helaas. De N-VA dringt er
bij het gemeentebestuur op aan om de gebouwen
alvast niet te laten verkommeren. Er moet op een
ernstige manier worden bekeken of ze als cultureel
erfgoed bewaard kunnen blijven, bijvoorbeeld als
jenevermuseum. De gemeente draagt daarvoor een
grote verantwoordelijkheid. Ze kan een beroep
doen op het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en op het Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO). Dat programma
zorgt voor subsidies om cultureel erfgoed in plattelandsgemeenten te bewaren.

N-VA-penningmeester
Hendrik Pletinck aan stokerij Rubbens

Prestigeproject Fonteinhof of reparatie wegen?
De renovatie van het Fonteinhof is sinds enkele
maanden een onderwerp van discussie in de
gemeenteraad. Het dossier was er zelfs de rechtstreekse oorzaak van dat de begroting 2010 werd
verworpen door de voltallige oppositie. De N-VA
blijft zich halsstarrig verzetten tegen dit project. Dat
er onderhoud nodig is aan het Fonteinhof is voor
iedereen duidelijk en aanvaardbaar. Maar dat er
zomaar eventjes 165 000 euro tegenaan wordt
gesmeten, dat gaat ons te ver. Bovendien wil men op
de site nog een beeldhouwwerk van 25 000 euro
voorzien. Je kan er trouwens gif op innemen dat de
uiteindelijke kostprijs voor de renovatie hoger zal
liggen dan begroot. In deze huidige economische tij-

den kunnen we dergelijke prestigeprojecten missen
als kiespijn.
De N-VA vindt dat het geld beter kan gebruikt worden om sommige landwegen (Donkerputstraat,
Waterstraat, Paradijzen, Hoek, …) eens grondig
onder handen te nemen. Het is niet de eerste keer
dat de N-VA de belabberde toestand van deze
wegen aan de kaak stelt. Op de vorige gemeenteraad zei de burgemeester dat daar snel werk van
gemaakt zou worden. Niets blijkt minder waar. Het
gemeentebestuur verschuilt zich nu achter een
conflict met sommige plaatselijke bewoners en stelt
een lange juridische strijd in het vooruitzicht.
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Gemeentebestuur weigert noodzakelijke
uitbreiding KLJ Heikant
Of een voorstel nu goed of slecht is, dat maakt voor
de bestuursmeerderheid van onze gemeente niets
uit. Als het een voorstel van de oppositie is, wordt het
sowieso afgeschoten. Zo
plaatste de CD&V-fractie
met de steun van de N-VA
een punt op de agenda
van de gemeenteraad
over de capaciteitsproblemen van de KLJ Heikant.
Deze schitterende jeugdbeweging kende de voorbije jaren een forse groei
(van 70 naar ongeveer 125
leden) en kampt nu met
een acuut plaatsgebrek.

De logische
vraag was
dan ook of
het gemeentebestuur
zich
wou
engageren
om voor de
KLJ Heikant
een oplossing te zoeken. Het antwoord was minder
logisch maar toch voorspelbaar: neen.
Om aan te tonen waar partijtucht toe kan leiden: de
schepen van Jeugd en zelfs de plaatselijke KVLV-voorzitster stemden tegen. Want een voorstel goedkeuren
van de oppositie, dat kan natuurlijk niet.

Fietsen in Zele: op eigen risico
Fietsers hebben graag een vlaklopend fietspad. In Zele
heeft men echter de gewoonte om het fietspad aan te
passen aan elke oprit, zodat er eerder sprake is van een
hobbelpad dan van een veilig fietspad. Dat is eveneens
het geval met de plannen voor de aanleg van fietspadvoorzieningen in de Langestraat. De fietsers lopen
trouwens ook het gevaar om links tegen openslaande
autodeuren te botsen, of rechts tegen voordeuren en
garagepoorten. De N-VA vocht dus de plannen aan
maar moest logischerwijze het onderspit delven tijdens de stemming in de gemeenteraad.
FIETSPAD SPOORLIJN LOKEREN-DENDERMONDE
De gemeente heeft zich geëngageerd om het fietspad
langs de spoorlijn Lokeren-Dendermonde over te
nemen in eigendom en beheer. De N-VA juicht deze
beslissing toe maar wil van deze gelegenheid gebruik
maken om het strooibeleid op dit fietstraject en op alle
Zeelse fietspaden aan de kaak te stellen. Gedurende de

vele sneeuwdagen van
de voorbije weken
lagen deze fietspaden
er levensgevaarlijk bij.
De N-VA vroeg al jaren
om een veegmachine aan te kopen. Eind vorig jaar
werd er dan uiteindelijk zo’n machine aangeschaft.
Maar het beestje staat nog steeds op stal omdat het nog
niet werkklaar is. Na weken van gejammer en geklaag
van de Zeelse burger is het gemeentebestuur op het
idee gekomen om een veegmachine te huren. Beter laat
dan nooit, maar ondertussen hadden er al heel wat
ongelukken kunnen gebeuren.
Het toppunt was dat het college zich nadien in de
media op de borst klopte met berichten als ‘Het
gemeentepersoneel aan het werk met nieuwe veegmachine’ en ‘Voor het eerst zijn de fietspaden in onze
gemeente sneeuwvrij’. Moet er nog zand zijn? Strooizout zou misschien beter geweest zijn.

N-VA forceert aanpassing zebrapad rolstoelgebruikers
Op een van de laatste gemeenteraden van vorig jaar drong de N-VA er bij het
gemeentebestuur op aan om een oplossing
te zoeken voor rolstoelgebruikers aan het
zebrapad ter hoogte van het postgebouw.
We zien nu dat er paaltjes geplaatst werden, zodat rolstoelgebruikers niet meer
gehinderd worden door geparkeerde voertuigen. Zo zie je maar dat je vanuit de
oppositie heel af en toe ook iets concreets
kan verwezenlijken. De N-VA dankt dan
ook het gemeentebestuur, maar wijst er ook
op dat er nog veel werk aan de winkel is,
zoals de foto's aantonen.
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FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou
maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het
slechter in de Europese klas!
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Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.
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Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden
overspoelt.

0/10

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd.
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
werd in de koelkast gestopt.
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Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder
kabbelen op het elan van de rustige vastheid,
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders.

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen
ervan.



N-VA-Kamerlid
SARAH SMEYERS

N-VA-Voorzitter
BART DE WEVER

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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