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

Openbare verkoop
Pastorie Huivelde
Een gemiste kans. Het gebouw had
voor allerlei zaken dienstig kunnen zijn in functie van het wijkleven in Huivelde, voor jeugdbewegingen, enz. Weg ermee. We hebben dat geld nodig om de aankoop
van klascontainers voor de tekenacademie te financieren, aldus de
burgemeester. Onzin is dat. Enkele
maanden geleden verkondigde hij
nog dat hij geen plannen had met
het gebouw en toen was de aankoop van de containers al lang
beslist. Het is gewoon een tactiek
van de paarse regeringen: de uitverkoop van gemeentelijke eigendommen zorgen voor éénmalige
opbrengsten om de begroting te
doen kloppen. Een gebouw verpatsen voor enkele containers. Kom
nou! Er komen alweer nieuwe
appartementen, daar gaat het om.
Alsof de markt nog niet genoeg
verzadigd is.
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Zele

Vlaanderen kan het alleen!
Vijftien maanden lang hebben de Franstaligen elk communautair gesprek onmogelijk gemaakt met een simpel “non”. Toen N-VA uiteindelijk de stekker eruit
trok werd dit door het Belgisch establishment op gejuich onthaald en ging men zich
eindelijk eens met de ernstige zaken gaan bezig houden. Welnu, we hebben het
inderdaad geweten. De chaos is compleet en de janboel die ze er intussen van
gemaakt hebben is ongezien in onze geschiedenis. De scheiding der machten, essentieel voor elke rechtstaat, werd op de helling gezet. De begroting ontspoort angstaanjagend. We stellen nu reeds een tekort van ca. 4% vast en dit is nog maar een
begin. Justitie is een puinhoop. Zware misdadigers worden ofwel niet gestraft,
vrijgelaten, met een premie van 250 EUR op terugreis gestuurd of kunnen simpelweg ontsnappen. Op 10 jaar tijd is er niks veranderd, aldus een jammerende justitieminister. Als klap op de vuurpijl diende Vlaanderen de KBC ter hulp te schieten
waar België niet wilde of niet kon omdat de Franstalige politici al vechtend over de
vloer rolden. Een duidelijker bewijs dat Vlaanderen in staat is om op eigen benen te
staan kan nauwelijks worden geleverd. Inzake de autosector stevenen we af op eenzelfde scenario want ”madam non” denkt er niet aan om iets wat ruikt naar Vlaams
te ondersteunen. En de paniek slaat nu ook toe bij de werkgevers. De VOKA-voorzitter slaakt een noodkreet. De recessie slaat ongenadig toe. 100.000 jobs komen in
gevaar en de politici doen niks. Vlaanderen is in staat om veel meer inspanningen
te leveren maar het blokkeren van de staatshervorming maakt zoiets compleet
onmogelijk, klaagt hij terecht aan. Hij slaat de nagel op de kop. Tevens moeten we
stoppen met het financieren van de verfransing rond Brussel. Franstaligen weigeren
te betalen voor Nederlandstalig onderwijs in Komen. Waarom zouden wij het
Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten wel nog bekostigen ? En dat terwijl
in Brussel ouders dagenlang in de bittere kou moeten kamperen om hun kinderen
in een Nederlandstalige school
te kunnen inschrijven wegens
gebrek aan financiële middelen voor de uitbreiding ervan ?
Hier moet dringend paal en
perk aan gesteld ! Ook wij
moeten maar eens neen zeggen.

Bart De Wever met
Herman Van Driessche
Voorzitter N-VA Zele
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Wijziging Begroting

De warme maaltijden in de gemeenteschool
worden voortaan verstrekt door de firma SODEXO. Dit betekent dat de school zelf niet langer
instaat voor de aanschaf van de ingrediënten.
Resultaat is dat de Zeelse middenstanders buitenspel worden gezet. Bovendien blijkt dat de ouders
van de leerlingen 10 eurocent per maaltijd meer zullen moeten betalen, niettegenstaande het feit dat de

kostprijs niet vermeerderd is. M.a.w. de gemeente
puurt een extraatje uit deze transactie van om en bij
de 9.000 EUR. Een regelrechte schande! Er is geen
enkele reden om in deze tijden, waarin iedereen de
mond vol heeft van dalende koopkracht, een hogere
prijs aan te rekenen voor de ouders. N-VA trok dan
ook fors van leer tegen deze verdoken lastenverhoging.

Samenwerking gemeentebestuur - POM
De gemeente wil het beheer van de industrieterreinen voor gans het grondgebied uit handen geven
aan POM. Hieronder valt ook het nieuwe bedrijventerrein (Wijnveld). Terloops weze aangestipt dat het
onteigeningsplan voor het deelplan ‘Wijnveld’ van
het Provinciaal RUP niet werd goedgekeurd door de
bevoegde overheidsinstanties. Eén en ander bete-

Fietsendiefstal
Fietsendiefstal is een echte plaag
geworden. Reeds enkele maanden
geleden kaartte N-VA het probleem
aan in de gemeenteraad. In Zele kan je
als gedupeerde terecht op een website
van de politie waarop foto’s staan van
de gevonden en/of gestolen fietsen.
Meestal zijn deze fietsen afkomstig van
de buurgemeenten. Reden waarom het
aangewezen is om de omliggende politiekorpsen ertoe aan te zetten een
gelijkaardig systeem uit te werken.
Recent vernamen we dat Lokeren
eveneens een website opent met foto’s
van gestolen/gevonden fietsen. En nu
pas vernamen we dat HammeWaasmunster eenzelfde initiatief zal
nemen.

kent dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid van zich afschuift en nog maar weinig in de
pap zal te brokkelen hebben als er bepaalde beleidskeuzes zullen getroffen worden inzake deze terreinen. N-VA blijft zich verzetten tegen elke maatregel
die het bedrijventerrein ‘Wijnveld’ een stap dichterbij brengt, consequent als ze is.
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Haalbaarheidsonderzoek
lokale grondenbank Zele
Voor de realisatie van het bedrijventerrein Wijnveld
dienen gronden te worden aangekocht.
Hoofdzakelijk landbouwgrond. VLM (Vlaamse Landmaatschappij) maakte reeds een landbouwstudie voor
het gebied. Toch vindt men het nodig om nogmaals
een studie te laten uitvoeren in het kader van het
Sigmaplan. Kostenplaatje: 9.823 EUR. Beter ware het
dit geld te verdelen onder de getroffen landbouwers.
N-VA stemde als enige fractie tegen het voorstel van de
meerderheid.

Hallo, ik ben
Miranda Van Eetvelde,
N-VA Communicatie-verantwoordelijke voor het arrondissement Dender en secretaris
van N-VA Zele. Ik ben kandidaat voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni.

4de plaats
Oost-Vlaanderen voor
de Vlaamse verkiezingen.

Wenst u informatie over het
programma van onze partij of
de werking van N-VA, geef mij
gerust een seintje.

Wenst u zich lid te maken
en/of deel uit te maken van
onze lokale werking, aarzel niet!
miranda.vaneetvelde@n-va.be
www.nvazele.be
Bent u lid, dan ontvangt u maandelijks het
Nieuw-Vlaams Magazine waarin u de standpunten van N-VA kan lezen, onze mandatarissen leert kennen om hun werk en inzet in het
parlement en de interessante speeches, teksten
van onze populaire voorzitter te weten komt.
Kortom u bent steeds van de laatste trends,
weetjes en informatie van onze partij op de
hoogte.
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“De slimste ben ik zeker niet. Maar één ding
weet ik wel. Met een sterker Vlaanderen
kunnen we de crisis beter aanpakken.”
Bart De Wever, voorzitter N-VA

België blokkeert
Vlaanderen en Wallonië houden er vaak andere meningen
op na. Daar is niks mis mee. Samenwerken als goede buren
met respect voor elkaar moet kunnen. Maar op Belgisch
niveau krijgt men niets meer voor elkaar.

Een sterker Vlaanderen werkt.
Het bewijs is er!
2008 was een rampjaar voor onze bankwereld. De federale
regering kwam met een ‘oplossing’: ze verkocht Fortis voor
een appel en een ei aan Parijs. Met als gevolg dat honderdduizenden - vooral Vlaamse - spaarders en beleggers hun
appeltje voor de dorst in rook zagen opgaan. Later weigerden
de Franstalige partijen om de door-en-door Vlaamse bank
KBC uit de nood te helpen. Nog goed dat Vlaanderen
wel daadkrachtig optrad of de ramp was niet te overzien.

Wilt u meer weten over het programma of de werking van de N-VA,
dan kan u bellen naar 02 219 49 30,
faxen naar 02 217 37 10 of mailen naar info@n-va.be

Sterker Vlaanderen, minder crisis

www.sterkervlaanderen.be

