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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Duivenoverlast wordt aangepakt (p. 3)Ook basisbereikbaarheid in Zele (p. 2)

N-VA vraagt goederenlift voor  
nieuwe assistentiewoningen 
Binnenkort start de renovatie van het gebouw van Sint-Blasius aan de 
Koevliet, dat wordt omgevormd tot assistentiewoningen. Op de plannen 
staat momenteel maar één personenlift getekend. Fractievoorzitter Kim 
Van Cauteren vroeg om er nog een grotere goederenlift aan toe te voegen.

“Wie naar een serviceflat verhuist, neemt zijn eigen meubels mee”, verduidelijkt Kim. 
“Een goederenlift maakt verhuizen gemakkelijker zonder schade aan het gebouw te 
veroorzaken. Daarnaast is het een ideaal alternatief voor wanneer de personenlift defect 
is. Zo zijn we zeker dat mensen niet opgesloten zitten in hun appartement als die lift niet 
werkt. De bewoners zijn immers vaak minder mobiele, oudere mensen die niet meer vlot 
de trap kunnen nemen.”

Geen overbodige luxe
Voor wie slecht te been is, is een lift geen overbodige luxe. Door de goederenlift groot 
genoeg te voorzien, kunnen ook de hulpdiensten er gebruik van maken om iemand met 
een brancard uit het gebouw te halen. De bevoegde schepen beloofde de kostprijs te laten 
ramen, maar gaf al mee dat de kans klein is dat er een goederenlift komt.

  Fractievoorzitter Kim Van  
Cauteren: “Voor wie slecht te 
been is, is een lift geen luxe.”

  Zaterdag 21 september om 20 uur: quiz  
Parochiezaal Durmen (Durmen 172, Zele) 
 
Pak je graag uit met al je weetjes over sporthelden of  
uit ‘de boekskes’? Wil je je algemene kennis testen? 
Verzamel dan nu een ploegje en doe mee aan onze  
vierde quiz.  
 
Maximaal vier personen per ploeg. Kostprijs: 20 euro 
Inschrijven via kim.vancauteren@n-va.be

Noteer in uw agenda
  Zaterdag 23 november vanaf 18 uur: pasta-avond 
Parochiezaal Durmen (Durmen 172, Zele) 
 
Net als de vorige jaren kan je op ons eetfestijn genieten van  
een zelfgemaakte spaghetti bolognaise of een lekkere croque 
monsieur. Nieuw dit jaar is onze overheerlijke tagliatelle met 
kip! Nadien schotelen we je een uitgebreid dessertenbuffet 
voor. 
 
Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden 
of via zele@n-va.be
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Ook basisbereikbaarheid voor Zelenaars
De Vlaamse Regering heeft grote plannen met het openbaar vervoer. In het kader daarvan polste gemeente-
raadslid Timothy Debeir naar een stand van zaken in Zele. “We willen zeker zijn dat de gemeenteraadsleden 
én de reizigers van De Lijn voldoende inspraak krijgen”, aldus Timothy. 

Basisbereikbaarheid en vervoerregio’s
Vlaanderen wil de omslag maken van basismobiliteit naar 
basisbereikbaarheid. Gedaan dus met lege of net overvolle  
bussen, en tijd om werk te maken van een vraaggestuurd 
beleid. De N-VA is daar een grote voorstander van, omdat de 
bussen van De Lijn zo veel efficiënter ingezet worden.

Gemeenteraadslid Timothy Debeir informeerde op de gemeente- 
raad naar de impact van de nieuwe plannen op het Zeelse 
busvervoer. Vanaf nu valt Zele binnen de vervoerregio Sint- 
Niklaas. Alle lijnen binnen die regio worden hertekend en  
samenwerking met andere regio’s is nodig voor de lijnen die  
tot buiten onze regio lopen. De N-VA wil dat het aanbod in  
Zele voldoende groot blijft en dat er nog steeds genoeg bussen 
naar Lokeren en Dendermonde rijden. Scholieren en pende-
laars moeten vlot op hun bestemming raken. 

Voldoende inspraak
In de gemeenteraad bleek dat er momenteel nog niet veel op 
tafel ligt. Toch wou de N-VA het punt nu al aankaarten om te  
garanderen dat het voldoende aandacht krijgt. De gemeente-
raadsleden én de reizigers van De Lijn in Zele moeten  
voldoende inspraak krijgen in de wijzigingen. We willen  
weten wat het vraaggestuurde vervoer  
precies inhoudt voor Zele en of het  
mogelijk is om rekening te houden 
met de wensen van bijvoorbeeld onze 
scholen.

Asbakken bij handelaars tegen zwerfpeuken 
Gemeenteraadslid en café-uitbater Luc Raman heeft onlangs een asbak aan 
zijn gevel bevestigd om te vermijden dat zijn klanten hun sigarettenpeuken 
op de grond gooien. Hopelijk volgen binnenkort meer handelszaken zijn 
voorbeeld.

IDM en de ‘propere pioniers’ deelden de asbakken uit om het aantal zwerfpeuken te vermin-
deren. Uit cijfers van OVAM blijkt dat bijna de helft van het zwerfvuil bestaat uit sigaretten- 
peuken. In de peuken zitten heel wat schadelijke stoffen die de bodem en het grondwater 
vervuilen. 

Op de gemeenteraad pleitte Luc Raman voor een uitbreiding van het project, zodat ook andere 
handelaars een asbak aan de muur kunnen hangen. Wie een asbak ziet hangen voor hij een 
handelszaak binnenstapt, zal zijn peuk niet zomaar op de grond gooien. 

  Gemeenteraadslid Luc  
Raman bevestigde een  
asbak aan zijn gevel om 
zwerfpeuken te voorkomen.

Geslaagde 11 juli- 
viering bracht veel 
volk op de been
Op onze zonovergoten Vlaamse feestdag deelden we 
roosjes uit aan wie zijn leeuwenvlag liet wapperen.  
’s Avonds was iedereen welkom om een ijsje te  
komen eten of een Klauwaard-bier te komen proeven.

  Gemeenteraadslid Timothy  
Debeir: “Er moeten nog 
steeds voldoende bussen 
door Zele rijden.”
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Interview met Cindy Van Herck
De Zeelse N-VA-afdeling draait op vrijwilligers die met veel goesting een handje toesteken.  
Ze helpen op onze activiteiten, offeren hun vrije avond op om te vergaderen en trekken er  
mee op uit om bijvoorbeeld dit huis-aan-huisblad in uw brievenbus te droppen. Een van die  
gemotiveerde vrijwilligers is Cindy Van Herck.

Hoe ben je bij N-VA Zele terechtgekomen?
“Enerzijds door het enthousiasme van mijn  
echtgenoot Kris Steeman, anderzijds natuurlijk 
ook omdat de gemeentepolitiek mij wel interes-
seert. Ik wil er graag zelf mee voor zorgen dat 
Zele ook voor de ouderen en voor mensen met 
een beperking een aangename plaats wordt om 
in te wonen.”

Welke hobby’s heb je nog?
“Koken, bieren proeven en vooral de vele  
Vlaamse gemeenten ontdekken.”

Ben je een katten- of hondenmens? 
“Ik ben een grote kattenliefhebber. Onze kattin 

heet Mutsie en onze twee katers noemen we ‘de 
Frits’ en ‘Venteke’.”

Wat was voor jou de meest memorabele activiteit 
van N-VA Zele?
“De leukste activiteit tot nu toe vond ik toch  
wel de kerstmarkt. Er was een speciale sfeer en 
het was ook wel een uitdaging om daar in de 
kou te staan. Gelukkig konden we ons af en toe 
opwarmen aan de barbecue. Eigenlijk zijn alle 
activiteiten plezant. Ook de eerste echte 11 juli- 
viering was supergeslaagd. We hebben er veel 
tijd ingestoken, hard gewerkt en koesterden hoge 
verwachtingen. Als dat dan slaagt, ben je toch 
wel enorm trots op die fantastische ploeg.”

Duivenoverlast wordt aangepakt 
Gemeenteraadslid Herman Van Driessche klaagde de overlast van de vele 
duiven in het centrum van Zele aan. Hij is blij dat het probleem nu wordt 
aangepakt voor het uit de hand loopt.

De vele duiven in het centrum zijn niet alleen erg hinderlijk, met hun zuurhoudende  
uitwerpselen beschadigen ze ook voertuigen. Bovendien verspreiden ze ziektes zoals  
ornithose en salmonella. De meerderheid erkende het probleem en beloofde contact op  
te nemen met RATO vzw, een dienst die verschillende Oost-Vlaamse gemeenten helpt  
om onder meer ratten en duiven te bestrijden. 

In samenspraak met RATO werd beslist om voederbakken te plaatsen met daarin een 
anticonceptiemiddel. Op die manier vermindert het aantal duiven drastisch en toch op 
een diervriendelijke manier. De N-VA is tevreden met deze oplossing. Een proper centrum 
is belangrijk voor de Zelenaar en voor onze uitstraling naar bezoekers toe.

  Gemeenteraadslid Herman Van 
Driessche is blij dat de gemeente 
actie onderneemt tegen de  
duivenoverlast in het centrum.

Zeelse 
topvrijwilliger 

in beeldWie is Cindy?
•  45 jaar
•  Woont in den Heikant

•  Gehuwd met Kris Steeman

•  Trotse mama van twee 

geweldige dochters

•  Werkt al twintig jaar met 

hart en ziel in de thuiszorg
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