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Nen goeien babbel
Beste Zelenaar,

Het nieuwe jaar is ondertussen al goed ingezet. Niettemin wens 
ik u uiteraard nog steeds een goede gezondheid en hoop ik van 
harte dat u uw goede voornemens volhoudt.

Als politiek geëngageerde burger kijk ik al volop uit naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van eind dit jaar. U zal hier wellicht 
nog niet van wakker liggen, maar geleidelijk aan zal de politieke 
berichtgeving ook meer en meer uw richting uitkomen. Het 
wordt voor ons een uitdaging om u op een zo aangenaam moge-
lijke manier te overtuigen. Een sterk verhaal hebben we, sterke 
kandidaten ook, maar de communicatiekanalen anno 2018 zijn 
veranderd ten opzichte van vorige gemeenteraadsverkiezingen. 

Hebben bijvoorbeeld tuinborden nog hun plaats in het straat-
beeld? Het is de vraag die de N-VA in vele steden en gemeenten 
heeft gesteld, ook in Zele bij monde van N-VA-raadslid Timothy 
Debeir. Als N-VA Zele denken we dat er redenen genoeg zijn 
om van het concept af te stappen. U leest er verderop in dit blad 
meer over. 

De informatie zal meer en meer via sociale media tot bij u 
komen. Maar geen nood, ook daar willen we u niet vervelen 
met saaie informatie, maar gaan we u op een amusante manier 

proberen overtuigen van ons verhaal voor Zele. Want we werken 
voor u een sterk project uit, voor een aangenaam en bruisend 
Zele om in te wonen en te leven. In samenwerking met onze 
kartelpartner Vlakaf staken we onze koppen al meerdere keren 
samen om onze inhoudelijke speerpunten vast te leggen. U zal ze 
snel genoeg kunnen ontdekken, via oude en nieuwe media. 

Maar bovenal, als u iemand van ons ziet, klamp ons gerust aan, 
want een folder of een facebookpost kunnen toch nog steeds niet 
op tegen ‘nen goeien babbel’. 

“Geef ons uw 
mening, online 
of door een 
goeie babbel.”

Sven CAUDRON,  
voorzitter N-VA Zele

Zele vlagt voor Ronde  
van Vlaanderen
Op 1 april trekt de Ronde van Vlaanderen door Zele. De N-VA wil 
Vlaanderens Mooiste luister bijzetten en roept alle Zelenaars op om 
hun Vlaamse Leeuw buiten te hangen die dag. 

Nog geen leeuw? Neem dan contact op via zele@n-va.be. Zelf trek-
ken we die dag weer langs het parcours en naar de feestzones om 
iedereen te voorzien van kleine leeuwenvlagjes om de renners in stijl 
aan te moedigen.
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Vrijwilligers bij de politie
N-VA-fractieleider Herman Van Driessche stelde op de gemeente- 
raad voor om te onderzoeken of het mogelijk is om vrijwilligers 
toe te laten bij de politie, dit naar Antwerps voorbeeld. Bedoeling 
is om oud-politiemensen, ex-militairen, maar ook boekhouders, 
fiscalisten en informatici de politiediensten te laten bijstaan. 

De vrijwilligers 
kunnen enkele dagen 
per week helpen met 
het begeleiden van 
evenementen, be-
wakingsopdrachten 
of het controleren 
van zwarte geldstro-
men afkomstig van 
drugsdelicten Er is 
immers een aanzien-
lijke en groeiende 
groep van jongge-
pensioneerden die 
graag voor korte tijd 
zou willen werken 
voor de politie. 
Hierdoor kunnen zij 
de agenten ontlasten, 
zodat die opnieuw kunnen focussen op hun kerntaken. 

De precieze bevoegdheden, uitrusting en opleiding van het vrijwilligerskorps  
moeten nog via regelgeving bepaald worden. Maar de burgemeester was alvast 
enthousiast om ook in Zele te starten met vrijwilligers van zodra dit mogelijk is.

N-VA heeft een hart 
voor Zele
Op 14 februari, de dag van de liefde, trot-
seerden enkele Zeelse N-VA’ers de 

Op 14 februari, de dag van de liefde,
trotseerden enkele Zeelse N-VA’ers de
koude om chocolaatjes uit te delen aan het 
station van Zele. Het was de bedoeling de 
reizigers een hart onder de riem te steken 
voor de vele vertragingen en problemen 
bij het spoor. De tijd die ze daardoor  
verliezen kunnen ze immers niet door-
brengen bij hun geliefde, familie of  
vrienden. De actie was een succes en werd 
door de reizigers positief onthaald. 

Onbelast bijverdienen: sluit de jeugdsector uit
Leiders van jeugdbewegingen hoeven geen 500 euro per maand te krijgen voor hun engagement. De N-VA 
steunt de Vlaamse Jeugdraad in zijn vraag om de jeugdsector uit te sluiten van betaald vrijwilligerswerk. 
“Leiders van jeugdbewegingen zijn eerst en vooral vrijwilligers die dit doen vanuit een engagement”, zegt 
Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

In het Zomerakkoord van de federale regering staat het voorstel 
om in bepaalde sectoren mensen onbelast te laten bijverdienen. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen maandelijks 
maximaal 500 euro bijverdienen. Binnen de jeugdsector was 
er al van meet af aan felle kritiek op het federale voorstel. “De 
jeugdsector vreest dat de nieuwe regeling het onbetaald vrijwil-
ligerswerk in de jeugdsector in het gedrang brengt”, legt Vlaams 
Parlementslid Van Eetvelde uit.

Universiteit van het leven
De N-VA steunt de vraag van de Vlaamse Jeugdraad en diverse 
jeugdbewegingen om de leiders van de jeugdbewegingen uit te 
sluiten van betaald vrijwilligerswerk. “Vele jongeren worden 
gevormd in een jeugdbeweging. Voor velen is het een universiteit 
van het leven. Ze leren er met elkaar omgaan, en de bluts met de 
buil te nemen. Ze leren er plannen en organiseren. Dat is steeds 
gebeurd op basis van een vrijwillig engagement. We moeten dit 
dan ook blijven bewaken”, besluit Van Eetvelde. 

  Fractievoorzitter Herman Van Driessche wil dat  
politieagenten zich concentreren op hun kerntaken.

  Onze bestuursleden deelden op Valentijnsdag  
chocolaatjes uit aan het station.

“Leiders van jeugdbewegingen zijn 
eerst en vooral vrijwilligers die dit doen 
vanuit een engagement.”

Miranda VAN EETVELDE, Vlaams Parlementslid
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Verkiezingsborden: een dure en vervuilende folklore
N-VA-gemeenteraadslid Timothy Debeir pleit ervoor om tijdens de 
komende gemeenteraadsverkiezingen enkel nog officiële gemeentelijke 
aanplakborden toe te laten. Hij wil de wildgroei aan verkiezingsborden 
stoppen. “Verkiezingsborden zijn dure folklore geworden. Er bestaan 
andere, milieuvriendelijkere manieren om campagne te voeren”, zegt 
raadslid Debeir.
Aangezien een wettelijk verbod niet kan, 
stelt hij een akkoord voor over de par-
tijgrenzen heen. Jammer genoeg gaan 
de andere partijen niet akkoord. Maar 
binnenkort zullen we wél gezamenlijke 
afspraken maken om uitwassen tijdens de 
campagne te vermijden. 

Aandacht voor het milieu
Er zijn nochtans goede redenen voor een 
verbod: de borden en affiches hebben een 
grote impact op het milieu. Enerzijds door 
de productie, anderzijds omdat de affiches 
vaak afregenen of -waaien, waardoor ze 

op straat of in de natuur terechtkomen. 
Daarnaast zie je dikwijls omgewaaide 
borden en half loshangende affiches die 
zorgen voor een verloederde indruk van 
de gemeente, vaak zelfs nog weken na de 
verkiezingen. 

Dure folklore
Ten slotte zijn borden een duur campagne- 
middel in verhouding tot hun effect: Zele-
naars kunnen zich op zo veel verschillende 
manieren informeren, zowel offline als on-
line, dat de borden stilaan folklore worden. 
Maar die folklore is nu net het argument 

van de andere partijen om er wel mee door 
te gaan… 

De N-VA zal er op de gezamenlijke ver-
gadering alvast voor pleiten om tijdens de 
campagne rekening te houden met deze 
argumenten en hoopt dat de andere partij-
en meestappen in een scenario waarbij er 
meer aandacht is voor het milieu.

Deradicaliseringsambtenaar 
werkt preventief
N-VA-fractieleider Herman Van Driessche vroeg op de gemeen-
teraad naar het takenpakket van de deradicaliseringsambte-
naar. Daaruit bleek dat er nog geen zaken van radicalisering 
zijn behandeld. 

De deradicaliseringsambte-
naar zorgt er vooral voor dat 
er geen geradicaliseerden naar 
Zele komen en helpt allochtone 
gezinnen om de weg te vinden 
naar de juiste instanties. Zo 
probeert hij een voedingsbodem 
voor radicalisme te vermijden. 
Daarnaast wordt er ook heel 
wat expertise opgebouwd, zodat 
problemen tijdig gedetecteerd 
worden.

Preventief werken
De N-VA is opgelucht dat er 
geen vertrekkers zijn, maar 
roept ook op tot waakzaam-
heid. Het is positief dat er 
preventief gewerkt wordt rond 
intrafamiliaal geweld, kansar-
moede, verveling en ontwrichte 
gezinssituaties. Die zijn een 
voedingsbodem voor radica-
lisering bij maatschappelijk 
kwetsbare jongeren.

  Gemeenteraadsleden 
Herman Van Driessche 
en Timothy Debeir: “De 
deradicaliseringsambte-
naar en ROTZ, het huis van 
het Kind, werken gelukkig 
vooral preventief”

Evenwichtige fusie OCMW 
en gemeente
Vanaf volgend jaar smelten de gemeente en het OCMW 
samen. De integratie van het OCMW moet leiden tot een 
sterker sociaal beleid en dus een betere dienstverlening. Maar 
dit heeft tot gevolg dat ook het personeel moet fuseren. Geen 
gemakkelijke taak, aangezien de statuten erg verschillen van 
elkaar. 

Een goed evenwicht
OCMW-raadslid Patricia Van Malderen volgt het dossier 
op de voet op: “We willen er zeker van zijn dat er een goed 
evenwicht gevonden wordt tussen het behoud van verwor-
ven rechten en het samenbrengen van de twee entiteiten. Er 
zullen heel wat functies verdwijnen, personeelsleden zullen 
verschuiven van dienst enz. We waken er over dat dit steeds 
in goed overleg met alle betrokken partijen gebeurt.” 

“We waken erover dat de fusie 
ook goed is voor het personeel.”
Patricia VAN MALDEREN, OCMW-raadslid
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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


