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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uw Zeelse kandidaten voor 26 mei
Op 26 mei moeten we met z’n allen terug naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese  
verkiezingen. Op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement vindt u twee Zelenaren terug:  
Miranda Van Eetvelde op plaats 10 en Luc Raman op plaats 21.

Miranda zetelt momenteel als Vlaams Parlementslid en is 
dus geen onbekende naam op de nationale kieslijsten van de 
N-VA. Ze neemt al voor de vierde keer deel aan de verkiezingen. 
In 2010 werd ze verkozen voor de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en in 2014 voor het Vlaams Parlement.

Werkgelegenheid en jeugdbeleid
Ook nu wil Miranda de Vlaamse N-VA-lijst steunen, dit  
keer vanop de 10de plaats: “De afgelopen jaren heb ik mij  
in het Vlaams Parlement gefocust op thema’s zoals werk- 
gelegenheid en jeugdbeleid. Jongeren klaarmaken voor en  
ouderen helpen op de arbeidsmarkt is mijn passie. Als de  
kiezer het wil, blijf ik mij daar graag voor inzetten.”  
Miranda is getrouwd met Herman Van Driessche,  
advocaat en N-VA-gemeenteraadslid in Zele. 

Naast Miranda heeft Zele nog een tweede vertegenwoordiger 
op de kieslijsten. Luc Raman is nieuw in de nationale politiek. 
Hij is leerkracht van beroep en houdt daarnaast ook al 33 
jaar ’t Kaffee (Shamrock) open op de markt van Zele. In het 
verleden was hij in Zele als schepen bevoegd voor onderwijs,  
middenstand, buurtwerking, kinderopvang, toerisme, mark-
ten en foren. 

Kwaliteitsvol onderwijs
Vanop de 21ste plaats wil hij de lijst voor het Vlaams Parlement 
volop steunen: “Als cafébaas, leerkracht en voormalig schepen 
weet ik wat er leeft onder de mensen en hoe je dat in beleid kan 
omzetten. Ik wil sterk inzetten op ons onderwijs, met de nodige 
hervormingen en investeringen in infrastructuur. Want het 
zijn onze jongeren die de uitdagingen van morgen voor onze 
economie, ons milieu en ons sociaal beleid moeten aangaan.”

Luc Raman
Plaats 21 Vlaams Parlement

Miranda Van Eetvelde
Plaats 10 Vlaams Parlement
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Kim Van Cauteren is onze nieuwe fractievoorzitter
Kim Van Cauteren is de nieuwe fractievoorzitter van N-VA – Zele Vlakaf. Met Kim als voorzitter 
trekt onze partij voluit de kaart van de vernieuwing en verjonging. Op de eerste gemeenteraad 
liet Kim zich meteen opmerken door te vragen naar het bestuursakkoord. Onze fractie wil het 
immers hebben over de inhoud en op een constructieve manier meewerken aan het beleid.  
Het bestuursakkoord zet de politieke lijnen uit voor de komende zes jaar en is de basis voor  
de beleidsdocumenten die we eind dit jaar mogen verwachten. Voor N-VA – Zele Vlakaf is het 
dus een belangrijke leidraad om het beleid te evalueren de komende maanden.

N-VA Zele kiest nieuw afdelingsbestuur
Sven Caudron en Patricia Van Malderen werden unaniem herkozen als voorzitter en ondervoorzitter  
van N-VA Zele. Met een uitbreiding van het bestuur en een herverdeling van de functies maakt onze 
N-VA-afdeling een goede doorstart.

Sven Caudron, voorzitter van N-VA Zele: “Ik ben uiteraard heel 
tevreden dat ik unaniem het vertrouwen kreeg van de N-VA 
leden om onze afdeling de komende drie jaar te leiden. Mijn doel 
is om N-VA Zele verder op de kaart te zetten door een brede 
waaier aan activiteiten te organiseren, van informatief tot recreatief. 
Onze constructieve oppositie in de gemeenteraad houden we de 
komende jaren uiteraard aan.”

Patricia Van Malderen zal als ondervoorzitter en ledenverant-
woordelijke de voorzitter volop ondersteunen in zijn takenpakket. 
Daarnaast werden ook Cindy Van Herck, Erik Goris, Erwin Van 
Cauteren, Herman Van Boven, Kim Vercauteren, Kris Steeman, 
Maarten-Johannes Dewint, Nancy Dierickx en Willy Van 
Malderen verkozen als bestuursleden. De gemeenteraadsleden 
Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Timothy Debeir 
en Luc Raman en Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde 
maken automatisch deel uit van het bestuur. 

De bestuursverkiezing was meteen ook de aanleiding om de 
kerntaken opnieuw te verdelen. Fractievoorzitter Kim Van  
Cauteren blijft secretaris, Kim Vercauteren wordt penningmeester, 
Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde blijft communicatie- 
verantwoordelijke. Kris Steeman wordt organisatieverantwoor-
delijke en gemeenteraadslid Timothy Debeir neemt opnieuw de 
jongerenwerking op zich.

We bedanken de bestuursleden die deel uitmaakten van het 
vorige bestuur maar nu om professionele redenen stoppen.  
Bedankt voor jullie inzet en veel succes met jullie activiteiten!

Bovenaan v.l.n.r.: Maarten-Johannes Dewint, Kim Vercauteren, Patricia Van Malderen, Cindy Van Herck, Erwin Van Cauteren,  
Kim Van Cauteren, Luc Raman, Herman Van Boven, Sven Caudron
Onderaan v.l.n.r.: Erik Goris, Willy Van Malderen, Nancy Dierickx, Kris Steeman en Miranda Van Eetvelde. Ontbreken op de foto om 
professionele redenen: Herman Van Driessche en Timothy Debeir.

Kim Van Cauteren
Fractievoorzitter N-VA – Zele Vlakaf

Kriebelt het om ook mee te doen? Komt u graag eens kennismaken 
met enkele bestuursleden? Mail dan naar zele@n-va.be of 
neem contact op via de Facebookpagina van N-VA Zele!
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Het bestuursakkoord voor Zele is klaar
Op de gemeenteraad van februari stelde de meerderheid op vraag van onze fractie het bestuurs- 
akkoord voor. En we geven het toe: er zitten heel wat interessante voorstellen in, die nauw aansluiten 
bij ons eigen programma. We zijn nu benieuwd naar de concrete uitwerking én naar de financiering 
ervan. De meerderheidspartijen hebben alvast beloofd de belastingen niet te verhogen. Een belofte 
waar we hen aan zullen houden!

Principes project Groene Stroom blijven overeind
Bij de voorstelling waren er nog heel wat onduidelijkheden 
over het project Groene Stroom. Maar één ding staat niet 
ter discussie: de principes die tijdens de vorige legislatuur 
over alle fracties heen werden vastgelegd. De straten blijven 
toegankelijk voor alle verkeer, al zullen bepaalde gebieden 
autoluw worden. Hoe dat zal worden uitgewerkt, is nog een 
vraagteken. Voor N-VA – Zele Vlakaf is het alleszins cruciaal 
dat de lokale handelaars goed bereikbaar zijn, ook voor wie 
niet meer goed te been is. Voldoende parkeerplaatsen zijn 
dus onontbeerlijk.

Veel onduidelijkheid over veiligheidsbeleid
CD&V wil een nieuwe weg inslaan als het gaat over het 
veiligheidsbeleid. Uit het bestuursakkoord konden we nog 
niet goed afleiden hoe dat er in de praktijk zal uitzien, en dat 

baart ons toch wat zorgen. De functie van deradicaliserings-
ambtenaar is momenteel niet ingevuld en de jobinhoud van 
de straathoekwerker krijgt een andere invulling. We hopen 
dat hun nuttige werk op het vlak van gezinsondersteuning, 
opsporing van radicalisering en huishoudelijk geweld wordt 
verdergezet.

We vragen ons ook af of er wel voldoende blauw op straat zal 
zijn. We kunnen ons zeker vinden in politiepatrouilles op 
de fiets of mobiele camera’s, maar is er voldoende personeel 
om alles op te volgen en zijn er voldoende agenten om op 
straat te patrouilleren? Geldt het versterkte toezicht enkel 
voor bepaalde zones of voor heel Zele? Veel vragen waar we 
de komende maanden duidelijkheid over willen krijgen. Ons 
politieraadslid Herman Van Driessche volgt het thema ook 
nauwgezet op in de politieraad.

Onze gemeenteraadsleden Luc Raman, Herman Van Driessche, Kim Van Cauteren en Timothy Debeir gaan voor een constructieve oppositie. 

N-VA Zele wenst u een 
schitterend voorjaar en 
een vreugdevol Pasen.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


