
ZELE

Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te 
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie 
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar 
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”, 
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie 
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer 
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie 
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote - 
Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt 
liefst 75 miljoen euro.

provincieraadsleden

NU

in Oost-Vlaanderen

72 -50%
nog 36 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil dat de provincie focust 
  op kerntaken, niet op megaprojecten.” 
   Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans
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2016 wordt voor onze partij een 
belangrijk jaar. In maart kiezen we een 
nieuwe bestuursploeg die onze partij 
naar successen moet leiden bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018. Ik wil 
daarom mijn huidig afdelingsbestuur be-
danken voor de inzet van de afgelopen 
jaren. We hebben onze N-VA-afdeling 
verder uitgebouwd en staan meer dan 
ooit op de politieke kaart in Zele. 

Op politiek vlak hopen we dat het alleen 
maar beter wordt in 2016. Het wordt 
tijd dat onze lokale beleidsmakers in 
de spiegel kijken. De balans na 27 jaar 
liberaal beleid in onze gemeente oogt 
niet echt fraai. Desondanks blijven 
onze mandatarissen in de Raden van 
gemeente en OCMW constructieve 
voorstellen formuleren. U leest er meer 
over verder in dit blad.

Veel leesplezier

WOORDJE

VAN DE

VOORZITTER 

www.n-va.be/zelezele@n-va.be

Schepen van Integratie zwijgt in alle  
talen bij kritiek over allochtonen

We hebben het in dit huis-aan-huisblad al eens kort 
aangehaald: Vlaams minister van Binnenlands bestuur 
en Armoedebestrijding Liesbeth Homans verleende de 
afgelopen maanden tweemaal steun aan Zele. 

Ten eerste kent de minister aan 22 gemeenten subsidies 
toe – goed voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro - 
voor de opstart van ‘Gezonde en betaalbare maaltijden 
gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’. 

Met de toekenning van de projectsubsidies rolt de 
N-VA-minister de 1-euromaaltijden, die ze als OCMW-
voorzitter in Antwerpen heeft gelanceerd, uit over 
Vlaanderen. Bij de 22 gemeenten is ook Zele inbegrepen. 
“Elk kind dat we op die manier een gezonde maaltijd 
kunnen aanbieden, is een kind gewonnen”, zegt minister 
Homans. 

Ten tweede ondersteunt minister Homans Zele in 
de strijd tegen de radicalisering. Ze maakt voor heel 
Vlaanderen 568 000 euro vrij en onze gemeente mag mee 
genieten van deze subsidies. 

“Gemeenten zijn de eerste 
partners in de preventieve 
aanpak van gewelddadige 
radicalisering”, aldus Homans. 
“De projectsubsidies moeten 
de gemeenten en steden dan 
ook helpen in het opnemen 
van hun regierol.” 

In het kader van de oprichting van de nieuwe sporthal op 
de site Zandberg werd er gezocht naar bijkomende ruimte 
om het bestaande voetbalterrein te kunnen verplaatsen. 
Iedereen is het erover eens dat die bijkomende ruimte er 
moet komen, laat dat duidelijk zijn. Nu wordt er echter 
een huurovereenkomst afgesloten voor 12 jaar. 

De jaarlijkse huurprijs bedraagt 6 000 euro voor een 
stuk weiland van 5 000 
m2. Dat is bijzonder 
veel geld. Zeker als 
men weet dat in het 
schattingsverslag de 
verkoopwaarde van het 
perceel op 75 000 euro 
werd bepaald. Waarom 
het dan niet meteen 
aankopen, was onze 
voor de hand liggende 
conclusie. Blijkbaar 
wilde de eigenaar niet 
verkopen. Logisch als je 
zo’n hoge huurprijs kunt 
binnenrijven. 

Het gaat hier echter over recreatiezone, zodat onteigening 
perfect mogelijk is. En dat zou gepaard kunnen gaan met 
snelle inbezitneming, stelde N-VA-fractieleider Herman 
Van Driessche. 

‘Slechte ervaringen met Wijnveld’, opperde de 
burgemeester. Gaan we het knoeiwerk in het dossier 
Wijnveld nu gebruiken als argument om niet meer te 

onteigenen? 

Bovendien blijkt dat, 
niettegenstaande de dure 
investering, de terreinen 
alsnog niet over de 
juiste afmetingen zullen 
beschikken. Ook dat nog. 
Hoe kortzichtig kan men 
zijn. 

Minister Liesbeth Homans verleent steun aan Zele

Site Zandberg: gemeente huurt liever duur?

OCMW-raadslid Patricia Van Malderen 
volgt dit dossier voor onze fractie op.

Luk Haentjes, 
voorzitter
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Kom erbij!
2016 werd dan weer feestelijk ingezet met een nieuw-
jaarsreceptie voor alle leden en sympathisanten. Hier blijft 
het uiteraard niet bij: we organiseren dit jaar heel wat 
activiteiten, te beginnen met de bestuursverkiezingen van 
29 februari. 

Maak je graag deel uit van onze enthousiaste ploeg,  
neem dan contact op met de voorzitter Luk Haentjens via  
luk.haentjens@n-va.be 

Vlaams minister Homans van Ar-
moedebestrijding heeft Zele als één 
van de 22 gemeenten uitgekozen om 
subsidies te verlenen voor maaltij-
den van 1 euro voor kinderen uit 
kansarme gezinnen. 

Zele blijkt immers gezakt tot de op 
één na armste gemeente uit Oost-
Vlaanderen. Alleen Ronse 
doet nog slechter. En-
kele jaren geleden stond 
Hamme ook nog onder 
ons, maar nu niet 
meer. Weinig fraai na 
27 jaar liberaal beleid!
 
Burgemeester en 
OCMW-voorzitter 
wijten dit aan de grote 
populatie van allochtonen. De 
vrouwen zouden daar veelal geen 
inkomen genereren. N-VA-fractie-

leider Herman Van Driessche vroeg 
tekst en uitleg, meer in het bijzonder 
aan de schepen van Integratie om te 
weten hoe hijzelf daarover dacht en 
of hij al of niet met die stelling ak-
koord ging. 

De schepen bleek het zwijgen te 
zijn opgelegd of had daar zelf voor 

gekozen. Toch wel eigenaardig 
als men weet dat één derde 

van de gronden in Smei-
ersberg aan allochtone 
inwoners werd verkocht. 
Dat het OCMW tevens 
‘een overschotje’ van 
250 000 euro teruggeeft 

aan de gemeente geeft 
ook stof tot nadenken bij 

dit verhaal.



www.n-va.be/zelezele@n-va.be

Het dossier van de herinrichting van de N47 en het op- en afrittencomplex 
aan de E17 sleept al jaren aan. Enkele jaren geleden werd er nog een groot 
rond/ovaal punt voorgesteld maar dat ging niet door. Nu ligt er een nieuw 
plan op tafel dat dit keer door het schepencollege wel al werd goedgekeurd. 
Er komen verkeerslichten voor een betere verkeersdoorstroming en in Zele 
komt er een tunnel die fietsers veilig onder de afrit loodst naar de bestaande 
parallelweg met de N47. Deze ingrepen moet vermijden dat er nog (dodelijke) 
ongevallen met fietsers gebeuren. 

De N-VA is blij dat er eindelijk een beslissing genomen werd, maar 
betreurt dat de meerderheid dit grote dossier blijkbaar niet belangrijk 
genoeg vindt om er een commissievergadering aan te besteden. De 
impact zal immers groot zijn: de werken zouden een jaar kunnen duren 
waardoor er heel wat hinder zal zijn. Het werd nu prompt door de strot 
van de gemeenteraadsleden geduwd. Een ernstige debat is dan uiteraard 
onmogelijk. Op de talrijke van technische vragen kon de meerderheid dan 
ook geen afdoende antwoord geven.

De kers op de taart kwam er van de gewezen schepen van Mobiliteit: die stelde dat het dossier nog een tiental 
jaren zal aanslepen en het resultaat een aanzienlijke verslechtering zal zijn. Maar toch keurde hij het goed.

Het college heeft beslist dat er een 
nieuw logo moet komen. “Andere 
gemeentes doen het ook”, zo luidt de 
redenering. 

Midden in het verlof werd er een 
informele samenkomst belegd waarbij 
de intenties werden toegelicht en 
besproken. Er werden uiteindelijk 
drie potentiële logo’s weerhouden 
en de Zelenaar kreeg vervolgens de 
mogelijkheid om zijn/haar keuze uit 
te brengen. Dat noemt men dan een 
keuze die op ‘democratische wijze’ tot 
stand komt. Kiezen voor het bestaande 
symbool met de bookhamers was 
geen optie. 

De reacties op het internet waren 
navenant. Veruit de meeste Zelenaars 
pikken het niet dat het aloude 
symbool (duidelijk verwijzend naar 
de Zeelse vlasnijverheid) dreigt te 

verdwijnen. En terecht. Hierop 
aangesproken stelde de burgemeester 
dat er een verschil is tussen een 
logo en het wapenschild en dat het 
wapenschild niet zou verdwijnen. 
Maar na wat verder aandringen van 
N-VA-gemeenteraadsleden Herman 
Van Driessche en Timothy Debeir 
kwam uiteindelijk toch de aap uit 
de mouw. Het is wel degelijk de 
bedoeling om het nieuwe logo te 
gaan gebruiken ten koste van de oude 
symbolen. Op alle drukwerk, op de 
nieuwe website, op alle voertuigen en 
op een nieuwe witte vlag. En er zal 
maar één vlag wapperen bij officiële 
aangelegenheden. Dus weg met oude 
driekleur! Weg met de roparunvlag! 

SERIEUS PRIJSKAARTJE
Bovendien heeft dat alles nog 
een serieus prijskaartje. Want 
uiteraard werd er een professioneel 

designbureau gelast met de opdracht. 
Tevens dienden er gedrukte 
stembrieven met de post te worden 
verspreid, komt er nieuw drukwerk 
met heel wat kleurendruk, komen 
er nieuwe vlaggen, om dan nog te 
zwijgen van het herschilderen van 
voertuigen en allerlei andere zaken, en 
ga zo maar door. 

Zele en Lokeren werken reeds geruime tijd aan de 
realisatie van de fietsverbinding Zele-Lokeren onder 
de spoorbrug E17 in Wezepoel. De provincie neemt 
nu het dossier tot zich en zal instaan voor alle kosten. 
Uiteraard ging iedereen hiermee akkoord. 

In de rand van dit agendapunt informeerde N-VA-
fractieleider Herman Van Driessche in de gemeenteraad 
van november 2015 hoe ver het stond met de verlichting 
van de gehele fietsverbinding. De schepen verwees toen 
naar een proefproject in Beveren en stelde  het resultaat 
ervan af te wachten. Dat deed hij drie jaar geleden ook 
al toen de N-VA dat euvel reeds aan de kaak stelde. Er 
mag nu toch wel eens iets concreets uit de bus komen. 
Velen mijden het pad in de winter wegens te donker (en 
gevaarlijk). 

Onze fractie won zelf verdere inlichtingen in over dit 
project. Hieruit bleek dat dit als ten zeerste geslaagd 
kan worden bestempeld. Het betreft een verlichting  die  
enkel brandt als fietsers of wandelaars gebruik maken 
van het fietspad.

SENSOREN

Het principe werkt als volgt: bij een passage op het 
traject in eender welke richting wordt de gebruiker door 
sensoren in het lichtarmatuur opgemerkt. Hierdoor 
gaan er 7 lichten voor en achter de passant branden, 
waardoor deze zich in een comfortabele en goed verlichte 
zone kan bewegen. De brandtijd is zo ingesteld dat ook 
de wandelaar die de hond uitlaat over voldoende tijd 
beschikt om zich tussen twee sensoren te bewegen. De 
sensoren werken dus in beide richtingen.

Indien men de installatie 
van de zonnepanelen 
buiten beschouwing 
laat, blijkt dit project 27 
euro per lopende meter 
te hebben gekost, of 
omgerekend 928.74 euro 
per lichtpunt (paal, lamp, 
sensor, bekabeling en 
elektriciteitskast).

Het project kan misschien 
in aanmerking komen 
voor een toelage van het 
Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) dat zich op dit moment trouwens specifiek 
toespitst op het promoten van fietsautostrades.

UNANIEME BESLISSING
Op verzoek van de N-VA, die dit pilootproject als extra 
punt op de agenda plaatste, besliste de gemeenteraad 
unaniem dat het gemeentebestuur er zich toe verbindt 
om zo spoedig mogelijk het fietspad ZELE-LOKEREN 
(ongeveer twee kilometer) dat loopt naast de spoorweg 
van de nodige verlichting te voorzien, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een systeem zoals hierboven 
omschreven. Tevens zal hierbij worden gebruik gemaakt 
van zonnepanelen. Wat meer is, de strook tussen 
Huivelde en Rinkhout (ca. 750 m) zal eveneens op de 
dezelfde wijze aangepakt worden.

Een oppositiepartij kan dus wel degelijk iets concreets 
bereiken!

Vredegerecht moet  
in Zele blijven
De minister van Justitie zal bekijken of de Zelenaar 
in de toekomst niet in Lokeren of Dendermonde naar 
de vrederechter kan. Dat antwoordde hij op een vraag 
van N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot. Samen met 
Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde vroeg ze 
de minister om de Zeelse situatie te herbekijken.

Verspreid over het hele land verdwijnen binnenkort 29 
zetels van vredegerechten, waaronder dat van Zele. Dat 
is de eerste fase van het plan “Vredegerechten” van de 
minister van Justitie. 

Vlaams Parlementslid en Zelenaar Miranda Van 
Eetvelde uit haar ongenoegen over de beslissing: “Na de 
sluiting moeten Zelenaars naar Wetteren als ze voor het 
vredegerecht moeten verschijnen. Zelenaars moeten twee 
andere gemeenten doorkruisen om daar te geraken. 

We hopen dan ook 
dat de minister de 
situatie herbekijkt 
zodat Zelenaars 
bijvoorbeeld in Lokeren 
of Dendermonde 
terechtkunnen. Een 
andere oplossing kan 
zijn om op bepaalde 
tijdstippen een zitting 
te organiseren in een 
gemeentelijke ruimte.” 
De minister liet weten 
dat hij de suggestie voor 
Zele zal bekijken.

Herinrichten N47 en op- en afrittencomplex E17 blijft aanslepen

Nieuw logo voor Zele: duur en onnodig

N-VA haalt slag thuis: verlicht fietspad naar Lokeren komt er!
Kim Van Cauteren (28) 

versterkt N-VA Zele
• “Eind juli verhuisde ik van Lede naar Zele. Mijn wortels 

liggen in Zele: mijn grootvader verhuisde naar Lede voor 

de liefde van zijn leven. Nu keer ik terug met de liefde van 

mijn leven, een geboren en getogen Zelenaar. Terug naar 

de roots dus.  

• Ondanks de negatieve berichtgeving in de pers van de 

laatste maanden, vind ik Zele een aangename gemeente 

om te wonen. Toen we naar de oktoberkermis en 

kerstmarkt kwamen, merkten we dat er in de gemeente 

een bruisend sociaal - en verenigingsleven bestond. Ik 

kijk er alvast naar uit om mijn eerste Roparun mee te 

maken!  

• Ik draai al jaren mee binnen de N-VA: als voorzitster van 

de afdeling Lede, voorzitster van Jong N-VA nationaal en 

fractieleider in de gemeenteraad in Lede. Hierdoor heb ik al 

heel wat ervaring opgedaan. Deze ervaring wil ik nu volop 

inzetten in de Zeelse N-VA-afdeling. 

Gemeenteraadslid Tamara 
Van Laere informeerde 
over de intenties van het 
gemeentebestuur voor het 
offerfeest. Vlaams minister 
van Dierenwelzijn Ben 
Weyts besliste immers dat er 
niet meer onverdoofd mag 
geslacht worden op tijdelijke 
slachtvloeren in Vlaanderen. 
Onverdoofd slachten mag enkel 
in erkende slachthuizen. 

Het antwoord van de schepen 
was klaar en duidelijk. Er wordt 
dit jaar niet geslacht op de 
slachtvloer in de Baaikensstraat 
en rituele thuisslachtingen 
zijn verboden. De moslims 
worden in overleg met het 
moskeebestuur aangeraden om 
een gift te doen. Als ’t goed is 
zeggen we het ook.

Onverdoofd slachten wordt verboden
N-VA Zele zamelde 
450 euro in voor 
Bednet 
N-VA Zele wist 2015 
goed af te sluiten 
door 450 euro in te 
zamelen voor de 
Music For Life actie 
van Studio Brussel. 
Dit deden ze door kaarsjes 
te verkopen. Dit bedrag gaat 
integraal naar de vzw Bednet, een 

vzw die zieke 
kinderen in 
staat stelt op 
afstand lessen 
te volgen in de 
klas. Zo wordt 
vermeden 
dat deze 

kinderen door hun ziekte een 
grote schoolachterstand oplopen 
én daarbovenop nog eens in een 
sociaal isolement vallen.

Gemeenteraadslid Timothy 
Debeir 

Gemeenteraadslid Tamara Van Laere

Onder het motto ‘N-VA heeft een hart voor 
Zele’, trotseerden enkele N-VA’ers de bijtende 
kou om de winkelende Zelenaars een Valen-
tijnschocolaatje te bezorgen. “Door buiten te 
komen met een actie als deze, tonen we aan 
de Zelenaars dat ze ons steeds mogen aan-
spreken en dat we voor hen klaar staan”, 
zegt voorzitter Luk Haentjens.


