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

BEDANKT!
Het allereerste eetfestijn van
N-VA Zele en kersvers verkozen
federaal parlementslid Miranda
Van Eetvelde op 2 oktober vorig
jaar werd een groot succes. De
aanwezigen kregen er nog een
zeer geslaagde toespraak van
volksvertegenwoordiger Siegfried
Bracke bovenop.
Wij konden niet alleen rekenen op
een 150-tal aanwezige vrienden en
sympathisanten, maar ook op de
aanwezigheid van andere N-VAparlementsleden, zoals Vlaams parlementslid Helga Stevens en
federale parlementsleden Karel
Uyttersprot en Peter Dedecker.
Maar onze dank gaat vooral uit
naar het voltallige bestuur van
N-VA Zele, de partners en kinderen
die allemaal een helpende hand
hebben uitgestoken. Zonder hen
was dit onmogelijk geweest. Voor
herhaling vatbaar!

Zele

‘Bye bye Belgium’
Wellicht herinnert u zich de fameuze satire ‘Bye bye Belgium’ op de Franstalige zender nog. Ons landje was uiteengevallen en de koninklijke familie
pakte haar koffers en vertrok naar een onbekende bestemming. Ruim 82 % van de
kijkers tuinde erin, wat erop wees dat Vlamingen en Walen dermate uit elkaar
waren gegroeid dat een splitsing niet echt meer als een verrassing overkwam.
HETZE
Het filmpje dateert van december 2006. Op dat moment bekleedde de N-VA welgeteld één zetel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wie stelde België hier in een
slecht daglicht in het buitenland? De hetze die de jongste maanden tegen onze partij wordt gevoerd vanuit bepaalde kringen, met nogal wat anti-Vlaamsgezinde BV’s
voorop, alsof de N-VA de boosdoener is die geen compromissen kan of wil sluiten,
houdt dan ook totaal geen steek.
STAATSHERVORMING
Was het afsluiten van het
Vlaams
regeerakkoord
vorig jaar niet het duidelijkste bewijs van het tegendeel?
Als
België
angstvallig daalt op ‘de
ranglijst’ is dat vooral het
gevolg van de waanzinnig
hoge staatsschuld en de begrotingstekorten die in het
verleden werden ‘opgebouwd’,
en
niet zozeer in
het uitblijven
van een federale regering.
Herman Van Driessche, voorzitter N-VA Zele
Dat de N-VA
en nationaal voorzitter Bart De Wever.
drastisch wil
ingrijpen door een grondige staatshervorming door te voeren, heeft er
voor gezorgd dat de kiezer haar massaal is bijgetreden. Na 180 jaar hebben de Vlamingen eindelijk de moed om op hun strepen te staan.

Elk kind is gelijkwaardig,
of zo hoort het toch te zijn…
In december vorig jaar interpelleerde Miranda
Van Eetvelde minister Onkelinx over de onaanvaardbare ongelijkheid die tot op vandaag bestaat in de kinderbijslagregeling. Een gezin dat
haar kinderbijslag vanuit het zelfstandigenstelsel
ontvangt, krijgt als maandelijkse gewone kinderbijslag voor het eerste kind 5,5 euro minder uitgekeerd dan een gezin dat valt onder het werknemersstelsel.

DUIDELIJKE DADEN
Bijgevolg pleit Miranda voor een volledige gelijkschakeling tussen beide stelsels. Minister Onkelinx
gaf aan dat haar bezwaren zeer terecht waren en dat
de gelijkschakeling voor haar prioritair is. Dit zijn
duidelijke woorden, maar om de gelijkheid van elk
kind te garanderen, zijn ook duidelijke daden vereist.

BIJNA-GELIJKHEID
Bovendien ontvangen deze gezinnen voor hun eerste
of enige kind, in tegenstelling tot zij die onder het
werknemersstelsel vallen, geen bijkomende leeftijdsbijslag. In het verleden werden reeds inspanningen
geleverd om deze kloof te dichten, maar de huidige
situatie komt er in feite op neer dat het ene kind nu
‘slechts’ enkele euro’s minder ongelijk is dan het andere. De N-VA gaat voor volledige gelijkheid, want
‘bijna-gelijkheid’ betekent een uitholling van het begrip ‘gelijkheid’.

Miranda Van Eetvelde
www.mirandavaneetvelde.be

Gemeentelijke saneringsbijdrage bij waterlekken
Lekkende waterleidingen plaatsen
gezinnen soms voor onaangename
verrassingen wanneer ze hun waterfactuur in de bus ontvangen. De
Vlaamse regering harmoniseerde
vorig jaar de regels die de watermaatschappijen moeten volgen bij
het doorrekenen van het gelekte
water, de zogenaamde lektarieven.
Zo moeten watermaatschappijen
bij waterlekken minstens de helft
van de factuur kwijtschelden. Aansluitend hierop besloot de Vlaamse
regering eenzelfde tegemoetkoming te voorzien voor haar bovengemeentelijke saneringsbijdrage.
REGLEMENT
Let wel, de gedupeerden dienen zelf een verzoek in
te dienen bij de watermaatschappij.
Het voorstel van de N-VA stelt voor dat ook de ge-

meente haar gemeentelijke
saneringsbijdrage enkel zou
heffen op de uiteindelijk gefactureerde hoeveelheid water en
dus dezelfde korting zou hanteren als de watermaatschappijen
en de Vlaamse overheid. Aan
het college werd tevens gevraagd om hierover afspraken
te maken met de bevoegde watermaatschappij en hiervoor
een sluitend gemeentelijk
reglement uit te werken. De
burgemeester vond dit evenwel
niet nodig omdat dit in de praktijk toch zou worden
toegepast zonder dat hiervoor een reglement moet
worden opgesteld. Met andere worden, de Zelenaars
moeten zich geen zorgen maken. Niettemin bleef de
N-VA aandringen op de noodzaak of minstens het
nut van een degelijk reglement. Dat is immers een
recht voor de burger.

Vrachtwagens in de Stokstraat
De N-VA legde de vinger op de wonde inzake het (massaal) parkeren van vrachtwagens in de Stokstraat
’s avonds en in het weekend. ‘Het probleem is ons voldoende gekend, maar wat doe je eraan’, aldus de burgemeester. De oplossing is nochtans simpel: de bebouwde kom uitbreiden!!

Bedrijventerrein Wijnveld:
gemeentebestuur is noorden kwijt
Het doek is gevallen. De vrederechter heeft in het
dossier rond het Wijnveld de knoop doorgehakt in
het nadeel van de gemeente. De motivatie liegt er niet
om. Een onteigeningsprocedure voeren op basis van
hoogdringendheid terwijl men eerst gedurende jaren
heeft aangemodderd is voor de rechter onaanvaardbaar. Jaren geleden bleken er drie bedrijven interesse te
vertonen voor het project. Daarvan schiet er nu maar
één meer over. Vanwaar dan de
hoogdringendheid?
BRANDHOUT
Bovendien heeft de gemeente
meer dan een jaar lang geen enkele actie ondernomen rond de
toegankelijkheid van het aan te
leggen bedrijventerrein nadat
de provincie zich negatief uitsprak. Bovendien werd de machtiging van de minister
niet op correcte wijze meegedeeld aan de betrokkenen.
Stukken ter staving van de motivatie werden niet meegestuurd. En ga zo maar door. Kortom, het vonnis
maakt brandhout van het door het gemeentebestuur
mismeesterde dossier.
Niettemin kondigde het college meteen aan dat de gemeente beroep zou aantekenen. Alweer een vrij ondoordachte beslissing want nog geen week later

verkondigde het
college net het omgekeerde. Er wordt
geen beroep aangetekend. Ze zijn
daar volledig het
noorden kwijt.
PROCEDURESLAG
Er zal dus verder gegaan worden met een
gewone onteigeningsprocedure. Intussen
gaat de strijd om het verwerven van de
gronden met Landexpo gewoon verder.
Van enig overleg wil men niet weten. Er
begint een nieuwe jarenlange procedureslag waaraan allicht een heel duur prijskaartje hangt. De Zeelse burger zal wel
betalen: 120 000 euro ereloon aan de advocaat en 125 000 euro aan procedurekosten. U leest
het goed.
Het agendapunt zelf dan. Er diende een fout te worden
rechtgezet inzake een grondinname die werd goedgekeurd in de gemeenteraad van augustus. De kadastrale
gegevens waren verkeerd. Vraag is of men nu nog kan
verwijzen naar het machtigingsbesluit van de minister
bij de motivatie. Geen probleem blijkbaar volgens het
college. Ze doen maar.

Invoeren van snelheidszones
De invoering van allerlei snelheidsbeperkingen is begrijpelijk, maar soms gaat het wat ver
en soms niet ver genoeg. De voortdurende afwisseling van zone 70, zone 50 en zone 30
leidt ertoe dat chauffeurs door de bomen het bos niet meer zien. De N-VA drong er nogmaals op aan dat er in zones 30 aan scholen beter met elektronische borden wordt gewerkt.
Die zijn beter zichtbaar en efficiënter op de tijdstippen dat het echt nodig is. Maar blijkbaar is
dat allemaal veel te duur …

N-VA Zele in het kort
De N-VA stelde terecht de dure verbouwing aan de

nieuwe administratieve gebouwen van de OCMW

aan de kaak. Kon men vijf jaar geleden geen onthaalbalie
plaatsen? Nu moet er 60 000 euro extra worden uitgeven.
Enkele jaren geleden zorgden hevige stormen ervoor dat er
behoorlijk wat bomen omver waaiden en schade toebrachten aan de verharde landelijke wegen. Bovendien worden
deze wegen geteisterd door meer en meer opklimmende
boomwortels. De N-VA pleitte toen voor het geleidelijk verwijderen van de vele canada’s en deze te vervangen door
andere boomsoorten die geen of minder schade aanbrengen
aan de wegen. Het gemeentebestuur heeft naar dit advies
geluisterd en het is in dit kader dat de overname van het
plantrecht zich situeert.

De N-VA wijst op het sluipende gevaar dat sluipt voor de
fietsers op het nieuwe verharde fietspad naar Dendermonde op de dijk ter hoogte van NF2000. Wie daar te ver
uitwijkt valt de diepte in en komt op de rijweg terecht. Er
worden best vangrails geplaats. Een oplossing zou in het
verschiet liggen.
Onze afdeling drong er andermaal op aan om een commissie samen te roepen rond de problematiek van de windmolens, zodat de gemeenteraadsleden duidelijk de stand
van zaken in verband met de verschillende aanvragen zouden kennen. Nu is het gewoon een chaos. Tot heden zou er
enkel negatief geadviseerd zijn en dat juichen we toe. Maar
blijft dat zo?

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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