
Laat je vaccineren!
Zele werd andermaal zwaar getroffen door het coronavirus. 
De vele besmettingen zorgden er voor dat zowel de scholen 
als de paaskampen de deuren moesten sluiten. Als mede-
werkster in een buitenschoolse kinderopvang stond ik de 
wanhopige ouders vaak met raad en daad bij. We merkten 
dat ze het moeilijk hadden om (tele)werk, gezin en sociale 
verplichtingen te combineren. 

Bij velen zakte de moed in de schoenen bij de aankondiging 
van de strengere maatregelen. Ook kinderen zien hard af van 
al die beperkingen. Daarom een paar bemoedigende woorden: 
we gaan er samen voor! Als we doorzetten, verslaan we dit 
virus. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort opnieuw in 
levenden lijve ontmoeten. 

Een deel van de oplossing is een hoge vaccinatiegraad. Zo 
stopt het virus met woekeren en beschermen we de zwaksten 
onder ons. Ik gaf me alvast op als vrijwilliger om te helpen in 
het vaccinatiecentrum in Sporthal Meulenbroek in Hamme. 
Ook interesse? Ga dan naar de website van de eerstelijnszone 
Dender en registreer je als vrijwilliger. Medewerkers in de 

vaccinatiecentra worden trouwens voorafgaand gevaccineerd.

Worstel je met twijfels of vragen? Begrijpelijk! 
De communicatie in de pers was/is niet 
altijd even duidelijk. Alle objectieve 
en wetenschappelijke informatie staat 
gebundeld op www.laatjevaccineren.be.

Patricia Van Malderen
Ondervoorzitter

Fraude in Zeelse sociale woningen aangepakt
Grote consensus in de gemeenteraad: een sociale woning moet toegewezen worden aan de zwaksten in onze maatschappij. 
Wie een (buitenlandse) eigendom bezit, mag geen recht hebben op een sociale woning.

Fractievoorzitter Kim Van Cauteren pleitte er daarom voor in te 
tekenen op het raamakkoord dat Vlaams minister van Wonen 
Matthias Diependaele aanbiedt om in 41 landen onderzoeks-
opdrachten uit te voeren op buitenlandse eigendommen.

“Het is uiteraard niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren”, 
vertelt Kim. “We willen niet dat mensen in een sociale woning 
bij voorbaat bekeken worden als fraudeurs. Wie een woning 
bezit, bijvoorbeeld door een scheiding, schenking of erfenis 
krijgt een jaar de tijd om die te verkopen. Bovendien houden 
sociale verhuurkantoren altijd rekening met de persoonlijke 
situatie van de cliënten.”

Gekregen voordelen terugbetalen
“Maar de rotte appels moeten eruit. Wie zich een eigendom kan 
permitteren in Spanje, Frankrijk of Turkije, moet ook in staat 
zijn een woning te vinden op de private markt. Zij moeten de 
voordelen die ze hebben gekregen, terugbetalen. Zo komen er 
plaatsen vrij voor degenen die het écht nodig hebben. Een win-
win-win dus! In Zele staan er jammer genoeg heel wat mensen 
op de wachtlijsten, we hopen hen dan ook op korte termijn te 
kunnen helpen”, besluit Kim.

We willen geen heksenjacht. Maar wie fraude pleegt, 
moet plaatsmaken voor wie de woning écht nodig heeft”, 
stelt fractievoorzitter Kim Van Cauteren.
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Slechte staat landelijke wegen zorgt voor gevaarlijke situaties
Gemeenteraadslid Herman Van Driessche vroeg op de gemeenteraad om het 
onderhoud van landelijke wegen op te schroeven. 

De regen en sneeuw van de voorbije maanden zorgde op vele plaatsen voor diepe 
putten. In het bijzonder klaagde hij de toestand in de Waterstraat aan omdat het 
daar tot echt gevaarlijke situaties leidt.

Door de coronapandemie kiezen veel Zelenaars ervoor buiten te sporten. Ze 
maken gebruik van de landelijke wegen langs de groene boorden van onze 
gemeente om ten volle te genieten van hun loop- of fietstocht. Maar wegen zoals 
de Waterstraat zijn onverlicht. De slechte zichtbaarheid van de vele putten en 
diepe plassen zorgen daarom voor gevaarlijke situaties. Onze vraag werd intussen 
opgevolgd en de eerste werken werden al uitgevoerd.

Zwerfvuil is een echte plaag
Gemeenteraadslid Timothy Debeir vroeg de gemeente om strenger 
op te treden tegen de zwerfvuilplaag. Ondanks het vele werk dat onze 
groendienst en de propere pioniers elke dag verzetten, lijken onze 
bermen wel vuilnisbakken. De huidige maatregelen zijn duidelijk 
onvoldoende.

Een mobiele camera en het aanstellen van bijkomende intergemeentelijke 
GAS-vaststellers, zal de pakkans verhogen. Daar staan we uiteraard 
achter. Maar er zijn nog bijkomende maatregelen nodig om de zwerfvuil-
plaag te stoppen. Zijn onze inwoners voldoende vertrouwd met het 
afsprakensysteem in het recyclagepark of kiezen ze voor de gemakke-
lijkheidsoplossing en dumpen ze hun afval in de natuur? Staan er wel 
voldoende vuilnisbakken op het openbaar domein? Weten overtreders 
dat er straffen op staan, zodat er een ontradingseffect is?

PMD-beslissing nadelig voor sorteren
Vorig jaar stelden we al vragen over het feit dat PMD niet meer welkom 
is in het containerpark. Uit onderzoek van IDM blijkt nu dat er zich 
heel wat plastic afval in de grijze bak bevindt. Die beslissing moest 
ervoor zorgen dat de geurhinder in het containerpark zou afnemen.

Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat Zelenaars wél met de geur-
hinder zitten? Nu blijkt wel degelijk dat dit verbod ervoor zorgt dat er 
minder goed wordt gesorteerd. We roepen de bevoegde schepen op om 
het gesprek met IDM aan te gaan en naar een oplossing te zoeken.

 Gemeenteraadslid Timothy 
Debeir en N-VA-bestuurslid en 
propere pionier Kris Steeman 
vragen extra maatregelen tegen 
het vele zwerfvuil.

Trouwen op idyllische plekjes 
in openlucht
Trouwen is voor veel koppels één van de mooiste dagen 
van hun leven. Daarom stellen heel wat gemeenten 
bijzondere plekjes ter beschikking in open lucht om die 
dag nog specialer te maken. 

Kim Van Cauteren vroeg op de gemeenteraad om dat 
ook in Zele mogelijk te maken. Het park Peeters of het 
buitentheater dat aan de Wiek gebouwd zal worden, zijn 
voorbeelden van idyllische trouwlocaties. We zouden dit 
pas invoeren nadat er versoepelingen mogelijk zijn en er 
opnieuw meer activiteiten in de buitenlucht (met meer-
dere mensen) kunnen plaatsvinden. De geldende veilig-
heidsmaatregelen respecteren, blijft de grootste prioriteit.

De reactie van de meerderheid was negatief, uit angst om 
de besmettingen in onze gemeente de hoogte in te jagen. 
Onze N-VA-fractie deelt die bezorgdheid uiteraard. Toch 
hopen we dat ons voorstel in de toekomst nog bekeken 
kan worden. Zo maken we van een bijzondere dag een 
onvergetelijke dag.

Gemeenteraadslid Herman Van Driessche 
is tevreden dat de slechte staat van de 
Waterstraat wordt aangepakt.

 “Trouwen in het park 
of aan het nieuwe 
buitentheater van De 
Wiek zou een trouwdag 
extra speciaal maken”, 
zegt fractievoorzitter Kim 
Van Cauteren.
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Politie pakt overtreders 
coronamaatregelen streng aan
Op vraag van onze N-VA-fractie werden op de 
gemeenteraad de politiecontroles voor corona-
overtredingen toegelicht. De politie werkt hard, 
maar kan enkel optreden wanneer ze vaststellingen 
kunnen doen. 

Naast preventieve maatregelen en waarschuwingen, 
werden in totaal 533 COVID-pv’s opgesteld. 440 
daarvan waren overtredingen op het verplaatsings- en 
samenscholingsverbod. 25 pv’s handelden over de 
mondmaskerplicht. 90 pv’s gingen over de gezondheid 
in het algemeen.

Vanaf nu sneeuwpret in een 
autovrije straat
Begin vorig jaar stelde Kim Van Cauteren voor om sneeuwstraten 
in te voeren in Zele. Dat principe werd unaniem goedgekeurd op de 
gemeenteraad. Ook het bijhorende reglement is onlangs gestemd. 
Daardoor is het inrichten van sneeuwstraten nu officieel mogelijk.

Sneeuwstraten bevorderen de sociale cohesie doordat buren elkaar 
ontmoeten tijdens de donkere winterdagen. De drempel om elkaar 
te helpen, met bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken van het voetpad, 
wordt zo weer wat kleiner. 

Om de ervaring compleet te maken, stelden we voor om in de 
gemeentelijke uitleendienst een paar sleeën en ander materiaal te 
voorzien. Ook dat werd toegezegd. Sneeuw- en speelstraten vraag je 
aan via www.zele.be/speelstraat.

Paaseitjes voor onze kappers
Net nadat de kappers opnieuw openden, gingen enkele N-VA-
-bestuursleden langs met paaseitjes. Zo wilden we hen bedanken 
om ons te verlossen van onze coronakapsels. Jammer genoeg was 
de opening van korte duur. Nog voor Pasen moesten ze alweer 
de deuren sluiten.

We wensen iedereen die getroffen wordt door de maatregelen 
goede moed. We hopen snel weer langs te komen om ons te laten 
verzorgen, iets te komen eten en drinken, feestjes te organiseren, 
onbeperkt te winkelen, …

Michel Meesen volgt Luc Raman op als gemeenteraadslid
Tijdens de rollercoaster van het afgelopen jaar stelden heel wat mensen hun voorheen 
hectische leven in vraag. Zo ook gemeenteraadslid Luc Raman. Hij besloot daarom 
zijn gemeenteraadszitje door te geven aan Michel Meesen. Michel Meesen gaf op zijn 
beurt zijn zetel in de BCSD-raad door aan Bernadette Nies.

We bedanken Luc voor de fijne samenwerking. We wensen Michel en Bernadette veel 
succes met hun nieuwe functie!

Luc Raman
Oud-schepen en gemeenteraadslid

www.n-va.be/zele
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


