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N-VA Zele heeft nieuw bestuur

Boven: Timothy Debeir, Herman Van Boven, Sven Caudron, Luk Haentjens, Kim Van Cauteren, Patricia Van Malderen, Bruno Alens,
Erwin Van Cauteren, Tamara Van Laere. Onder: Freddy Thienpondt, Herman Van Driessche, David Boel, Miranda Van Eetvelde

Luk Haentjens unaniem herverkozen
als voorzitter van N-VA Zele
N-VA Zele organiseerde onlangs haar
driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Luk
Haentjens werd unaniem herverkozen
als voorzitter. David Boel zal als
ondervoorzitter de voorzitter volop
ondersteunen in zijn takenpakket.
Daarnaast werden ook Bruno Alens, Sven
Caudron, Herman Van Boven, Erwin Van
Cauteren, Kim Van Cauteren en Freddy
Thienpondt verkozen als bestuursleden.
De gemeente- en OCMW-raadsleden
Herman Van Driessche, Tamara Van
Laere, Timothy Debeir en Patricia Van
Malderen en Vlaams parlementslid
Miranda Van Eetvelde maken
automatisch deel uit van het bestuur.

Kom je graag meer over hen te weten?
Neem dan een kijkje op
www.n-va.be/zele.

En op 11 juli delen we traditiegetrouw een
kleine verrassing uit aan iedereen die zijn
leeuwenvlag laat wapperen.

Nieuwe dynamiek

Druk najaar

Een nieuw bestuur creëert een nieuwe
dynamiek. Naast onze constructieve
oppositie in de gemeente- en OCMWraad, willen we N-VA Zele op de
kaart te zetten door het organiseren
van allerlei activiteiten. Dit om ons
optimaal voor te bereiden voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Op 10 september organiseren we
een quiz. Schrijf je snel in bij
kim.vancauteren@n-va.be.
Meer info vind je hieronder. Later
dit najaar is iedereen welkom op ons
spaghetti-avond en onze gespreksavond.
Meer info daarover
volgt in onze volgende
editie, of kan je vinden
op onze website
www.n-va.be/zele of
via de sociale media.

We starten dit jaar verschillende nieuwe
initiatieven op. Op 29 mei organiseerden
we een eerste wandelzoektocht met
zelfgemaakt dessertbuffet.

Laat je leeuw wapperen op 11 juli!
Naar jaarlijkse gewoonte geeft N-VA Zele een cadeautje aan
al wie zijn leeuwenvlag laat
wapperen op onze Vlaamse
feestdag. Word je graag verrast,
maar heb je geen vlag in je
bezit? Neem dan contact op
met de afdeling via
zele@n-va.be!

10 september: quiz in
parochiezaal Durmen
Test nu je algemene kennis op de quiz van N-VA Zele!
Wanneer: 10 september, 19.30 uur
Waar: parochiezaal Durmen (Durmen 172, 9240 Zele)
Inschrijving: kim.vancauteren@n-va.be
Kostprijs: 15 euro
Praktisch: ploegjes van vier personen
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Actief taalbeleid in Zele
Nederlands stimuleren

De N-VA is erg tevreden dat de meerderheid verschillende
initiatieven heeft genomen om het Nederlands in Zele te
stimuleren. Dat zij zich daarbij heeft laten inspireren door
bestaande N-VA- initiatieven zoals in Aalst, kunnen we alleen
maar toejuichen. De taal spreken is immers een voorwaarde
om actief te kunnen deelnemen aan het openbare leven in
de gemeente en praktische zaken zoals inkopen doen of een
doktersbezoek vlot te laten verlopen.

Theorie versus praktijk?
Jammer genoeg wordt dit positieve initiatief overschaduwd
door de schepen van Integratie. In plaats van zijn schouders
onder dit project te zetten, bleek hij opvallend afwezig tijdens
de voorbereidende commissies. Daarnaast spreekt hij geregeld
Turks tijdens zijn spreekuur of tijdens het uitoefenen van zijn
ambt. Als schepen van Integratie bekleedt hij immers een
voorbeeldfunctie.

“Nederlands spreken
is een voorwaarde
om actief te kunnen
deelnemen aan het
openbare leven.”
Fractieleider Herman Van
Driessche

De N-VA is dus erg benieuwd naar de uitvoering van deze mooie
beloftes. “Een taalbeleid mag niet enkel bestaan uit het verdelen
van een foldertje, maar moet ook echt in de praktijk gebracht
worden. Dit zal heel wat inspanningen vergen van zowel het
personeel, als van de anderstaligen. En hopelijk ook van de
bevoegde schepen”, besluit Herman.

Meer transparantie in aanbestedingsprocedures
Op de OCMW-raad stelde raadslid Timothy Debeir vragen
over de toewijzing en verlening van het contract om medicijnen te leveren aan het OCMW. De gunning is niet transparant
gebeurd, waardoor de lokale apothekers niet op de hoogte
waren dat ze konden meedingen voor het contract.
Voor een arme gemeente als Zele telt elke cent. De N-VA hekelt
daarom de manier van werken: noch de lokale apothekers, noch
de OCMW-raadsleden waren op de hoogte van dit dossier.
Nochtans, hoe meer apothekers kunnen voldoen aan de eisen
van de gemeente, hoe beter de gemeente kan onderhandelen over
de prijs.
OCMW-raadslid Patricia Van Malderen: “Niet enkel de prijs is belangrijk, ook andere voorwaarden, zoals een goede service speelt
mee. Maar aangezien aanbestedingsprocedures heel gedetailleerd
opgemaakt kunnen worden, is het misschien mogelijk een lagere
prijs te bedingen zonder aan kwaliteit in te boeten. De N-VA bena-

“De manier van
werken bij het
toekennen van dure
aanbestedingen is
niet transparant.”
OCMW-raadslid Patricia Van
Malderen

drukt dat het de betrokken apotheek niet viseert, maar andere
Zeelse apothekers moesten ook kunnen meedingen.”

Realisatie skatepark eind deze zomer
Na lang aandringen en
verschillende initiatieven van de N-VA, zal
het beloofde skatepark
eindelijk gerealiseerd
worden tegen eind
deze zomer. Aan de
Tuinwijk-ingang van
de sportpleinen komt
een skatepark dat ook
aan BMX’ers, steppers, in-line skaters en
andere liefhebbers zal
kunnen bekoren.

zele@n-va.be

Naast voldoende skatelijnen, had Timothy ook
aandacht voor de randvoorwaarden: beperken
van geluidsoverlast,
voldoende verlichting
en vuilbakken en een
reglement zodat zowel
de gebruikers als de
buurtbewoners op de
hoogte zijn van afspraken op het skatepark.

“Voor het ontwerpen
van het skatepark
zijn we gaan gluren
bij de buren in
Aalst. Daar bouwde
men een populair
skatepark waarbij de
skaters zelf ook een
insteek hadden.”
Gemeenteraadslid
Timothy Debeir
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Nieuws uit het Vlaams Parlement

Spannende tijden voor de jeugdsector
Ook in het Vlaams Parlement werkt de N-VA volop om Vlaanderen te versterken. Vlaams Parlementslid
Miranda Van Eetvelde diende onlangs twee decreten in die het Vlaams jeugdwerk nog krachtiger moeten
maken.
Zo werd het decreet dat de
jeugdverenigingen ondersteunt en
subsidieert, aangepast. Dit was nodig
omdat steeds meer organisaties toetraden
tot het subsidiesysteem. Dat heeft een
negatief effect op de organisaties die al
gesubsidieerd werden: om ook de nieuwe
verenigingen te ondersteunen, moeten
de andere immers inleveren. Om dat
ongewilde effect aan te pakken, diende

Miranda Van Eetvelde haar voorstel in,
dat ook werd goedgekeurd.
Niet alleen het subsidiemechanisme van
het jeugdwerk werd aangepakt. In het
tweede voorstel van decreet werd een
jarenlang probleem uit de jeugdsector
opgelost: de onroerende voorheffing.
Verschillende erkende jeugdorganisaties,
jeugdhuizen en jeugdverblijven in

Vlaanderen werden de voorbije jaren
door de fiscus op de vingers getikt omdat
ze geen onroerende voorheffing betalen.
Dit oud zeer werd eveneens aangepakt
door Miranda Van Eetvelde waardoor alle
jeugdorganisaties nu kunnen genieten
van een automatische vrijstellingsregeling
voor onroerende voorheffing. Ook dit
decreet werd goedgekeurd.

“Ook ons jeugdhuis
Juvenes wordt vrijgesteld van onroerende
voorheffing. Nogmaals
het bewijs dat de N-VA
zorgt voor verandering.”
Vlaams Parlementslid
Miranda Van Eetvelde

Veiligheid op evenementen moet beter
In Zele vinden heel wat grote evenementen plaats. De veiligheid moet op elk evenement kunnen
gegarandeerd worden, dit is echter niet altijd het geval.
De organisatie van grote evenementen zoals de Roparun of de
jaarmarkt brengt heel wat organisatie met zich mee. Ook op vlak
van veiligheid moeten er heel wat procedures in acht genomen
worden. Bijvoorbeeld: wanneer auto’s door de afgebakende zones
rijden en er geen voetgangerszone wordt voorzien.
Zo trekt de jaarmarkt veel kijklustigen op het zandbergplein.
Vaak zijn dit gezinnen met kinderen die komen kijken naar de
paardenparade. Paarden worden daarbij gelost en geladen en
steken de straat over, net als de kijklustigen. Als een paard schrikt
door lawaai of loslopende honden kan het plots op hol slaan, met
vaak nare gevolgen. We hebben de indruk dat de voorbereiding
voor deze grote evenementen en de afspraken met de politie en
hulpdiensten mank loopt. Nonchalante is in deze nochtans geen
optie!
Tamara Van Laere: “Enkel goeie afspraken en
toezicht op het uitvoeren van veiligheidsplannen,
zoals het correct plaatsen van nadarhekken,
kunnen ongelukken vermijden. Want de
Zelenaar verdient het om veilig deel te nemen
aan evenementen.”

“De goede uitvoering van veiligheidsplannen kan kostbare minuten
opleveren in noodgevallen”
Tamara Van Laere, gemeenteraadslid en
hoofdverpleegster van de Lokerse spoeddienst

www.n-va.be/zele

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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