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N-VA zat niet stil!
Mensen die op 11 juli hun
Vlaamse leeuw lieten wapperen,
kregen -naar goede gewoonteeen verrassing. Met succes!
We mochten nog nooit zo veel
cadeaus uitdelen.
In september organiseerden we
onze eerste quiz. Wat met twintig
deelnemende ploegen meteen
een succes genoemd kan
worden. De kluizenaars,
De Vlammers en Under Siege III
vormden de top 3, Team Mystic
ging met de drankprijs naar huis.
Op 19 november is iedereen
welkom op ons eetfestijn tussen
18 en 22 uur in schooltje de
Vlinderboom (Avermaat).
Je kunt er spaghetti eten voor
10 euro en croque monsieurs
voor 8 euro.
Kaarten verkrijgbaar bij
onze bestuursleden of via
zele@n-va.be.

De N-VA schenkt een deel
van de opbrengst aan
de heropbouw van
de hondenschool.

Inbrakenplaag en brandstichting
teisteren hondenschool
N-VA-gemeenteraadslid en voorzitter
van de Zeelse Hondenschool, Tamara
Van Laere, vroeg de gemeente dringend
in te grijpen om de inbrakenplaag te
stoppen die de Hondenschool teistert.
“Dit jaar werd er al zeven keer ingebroken
in de Hondenschool, met heel wat
vandalisme en vernielingen tot gevolg.
De Hondenschool zelf draaide steeds op
voor de kosten, ondanks hun vraag aan
de gemeente – die eigenaar is van het
gebouw – om ondersteuning en extra
veiligheidsmaatregelen.”

Brandstichting

Tijdens de nacht van 25 september liep
de situatie helemaal uit de hand en werd
er brand gesticht, waardoor het gebouw
volledig vernield werd. Dit is dus een
extreem voorbeeld waartoe het getalm van
de meerderheid kan leiden. Het sneller
plaatsen van veiligheidscamera’s op het
terrein had vermoedelijk een afschrikeffect

gehad, of had alleszins de zoektocht naar de
dader(s) gemakkelijker gemaakt. De N-VA
heeft de volledige steun gevraagd van het
bestuur en verwacht oplossingen van hen.

Initiatieven heropbouw

De Hondenschool wil de moed niet laten
zakken en een doorstart maken van de
werking. Om het gebouw herop te bouwen
zullen echter financiële middelen nodig
zijn. Daarom schenkt N-VA Zele een deel
van de opbrengst van haar eetfestijn op 19
november aan de Hondenschool. Wie meer
wil doen, kan via crowdfunding geld storten
op http://www.worldofcrowdfunding.
com/steun-de-zeelse-hondenschooldie-slachtoffer-werd-van-brandstichting
Op 5 november zal vanaf 14 uur een
benefiet georganiseerd worden en zijn er
verschillende activiteiten gepland.
Meer info via www.zeelsehondenschool.be

EETFESTIJN N-VA ZELE

 -VA gemeenteraadslid en voorzitter Zeelse
N
hondenschool Tamara Van Laere: “We laten
de moed niet zakken en willen zo snel mogelijk
een doorstart maken van onze werking.”

Wanneer: 19 november tussen 18 - 22 uur
Waar: school De Vlinderboom (Avermaat 135a, Zele)
Wat: s paghetti (10 euro). Croque monsieurs (8 euro)
Kaarten: bij de bestuursleden of via zele@n-va.be.
Een deel van de winst gaat naar de heropbouw van de
hondenschool.

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Paul Geerinck
benoemd tot
Ereschepen
Paul Geerinck (Zeelse Belangen)
mag zich ereschepen van de
gemeente Zele noemen. Hij
was gemeenteraadslid van 1971
tot eind 1994 en was zes jaar
schepen van Financiën, Handel
en Nijverheid. Zeelse Belangen
was een lokale VU-afdeling in
Zele. Na het opdoeken van de
VU, koos Paul voor de N-VA.
Daarom zet N-VA Zele hem in de
bloemetjes als ereschepen in Zele.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Derde minder bezoekers voor bibliotheek Zele
De bezoekerscijfers van de Zeelse bibliotheek zijn de laatste vijf jaar met 32,37
procent gedaald. Het aantal ontleningen verminderde eveneens met 21,34 procent.
De schepen legde de oorzaak hiervan bij de digitalisering en het de verhoogde
gebruiksvriendelijkheid. Dat is echter slechts een deel van de verklaring. Het feit dat
het aantal ontleningen ook met een vijfde daalde, toont namelijk aan dat er meer aan
de hand is.
Hamme, Berlare en Wichelen
slagen er wel in om het aantal
ontleningen te doen stijgen, terwijl
ze in Zele met een vijfde daalden.
Ondanks de vele initiatieven die
de bib neemt, lijkt ze er toch niet
in te slagen de uitleners op peil
te houden. De N-VA blijft dit
opvolgen in de gemeenteraad zodat
men de daling kan tegenhouden.

 erman Van Driessche, fractieleider gemeenteraad:
H
“De bib moet aantrekkelijk blijven voor jong en oud.”

De N-VA kaart op de gemeenteraad regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties aan. We hebben daarbij altijd bijzondere aandacht
voor de zwakke weggebruikers. Zo ging het onlangs over de weggehaalde verlichtingsarmaturen in de Vlietstraat ter
hoogte van het viaduct over de E17.
Eandis haalde de oude armaturen weg, maar plaatste niet meteen nieuwe
verlichting en voorzag ook geen tijdelijke vervanging. Nu de dagen korter worden en er opnieuw heel wat schoolgaande kinderen langs fietsen,
kan dit leiden tot gevaarlijke situaties met het vele zware vrachtverkeer
dat er dagelijks passeert.

Deadline = 16 december

Zeelse verenigingen kunnen al gebruik maken van
bepaalde sportinfrastructuur in scholen. De N-VA
wil nog meer materiaal en lokalen ter beschikking
stellen. Dankzij de subsidies krijgen de scholen
extra en kwalitatief sportmateriaal en kunnen de
sportclubs blijven om te trainen. De meerderheid
beloofde het voorstel te bekijken, maar heeft nog
geen concrete plannen. Scholen kunnen zich tot
16 december inschrijven voor de projectoproep.
De N-VA blijft dit opvolgen, zodat scholen deze
deadline zeker niet missen.
In het Vlaams Parlement verdedigde Vlaams
Parlementslid en Zelenaar Miranda Van
Timothy Debeir, gemeenteraadslid aan de gemeenteschool: “Zowel scholen als verenigingen
Eetvelde het project. “Veel sportverenigingen in
winnen er bij om sportinfrastructuur te delen.”
Vlaanderen hebben een tekort aan voldoende
ruimte, terwijl veel sporttakken meer leden
sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en
dan ooit hebben. Het is dan ook goed nieuws dat de Vlaamse
naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te
Regering bereid is om schoolbesturen aan te zetten om hun
stellen voor lokale sportclubs.”

“Te weinig en geen evenwichtige spreiding”
Luk Haentjens, voorzitter N-VA Zele: “Er moet ook
aandacht zijn voor de zwakke weggebruiker bij infrastructuurwerken.”

Zele kreeg van Vlaams minister voor Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, een subsidie van 37 350 euro
om 1-euromaaltijden aan te bieden aan kansarme kinderen. Patricia Van Malderen volgt het project op in
de OCMW-raad en informeert regelmatig naar de stand van zaken. Ondanks de opgelopen vertraging, is
het project op 1 september van start gegaan.

zele@n-va.be

N-VA-raadslid Timothy Debeir pleitte er op de laatste gemeenteraad voor nog meer schoolinfrastructuur
open te stellen voor Zeelse verenigingen. N-VA-minister Muyters trekt namelijk 2,37 miljoen euro subsidies
uit voor projecten waar scholen hun sportinfrastructuur kwalitatiever maken en openstellen. Zele komt ook
in aanmerking.

Speelbossen in Vlaanderen

Maaltijden voor 1 euro, ook in Zele!

Patricia Van Malderen, OCMW-raadslid: “Een gezonde maaltijd en
ondersteuning voor de ouders moet de kinderarmoede in Zele doen
dalen.”

Sportinfrastructuur scholen openstellen voor verenigingen

Uitbreiding dringt zicht op

Aandacht voor verkeersveiligheid

Ook aan het fietspad Zele-Lokeren langsheen de spoorweg signaleerden
we problemen. Door het aanbrengen van een betonnen afsluiting is er een
vernauwing van de rijbaan ontstaan die je door een gebrek aan verlichting
en signalisatie pas heel laat opmerkt. De meerderheid beloofde voor beide
problemen een oplossing, maar de N-VA zal dit uiteraard blijven opvolgen
om te controleren of er op korte termijn aanpassingen gedaan worden.
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Kinderen die met een lege
brooddoos naar school komen
of waarbij vermoed wordt dat ze
in aanmerking komen, worden
door de scholen doorgegeven
aan de bevoegde diensten van
het OCMW. Zij kunnen dan
een gezonde maaltijd krijgen op
school, gekoppeld aan integrale
gezinsondersteuning. Buiten de
scholen kunnen gezinnen ook
terecht in het dienstencentrum.

In het restaurant voor senioren
kunnen volwassenen voor twee
euro en kinderen voor één euro
een gezonde maaltijd nuttigen.
Zo zet men een structureel
begeleidingstraject op rond een
vertrouwenspersoon en komt het
volledige gezin in contact met een
breed netwerk van organisaties
die onder meer huistaakbegeleiding en preventieve gezinsondersteuning aanbieden.

Kinderen hebben ruimte nodig om te kunnen ravotten. Liefst
in een groene omgeving. Daarvoor kunnen zij terecht in
speelzones in de Vlaamse bossen. “Hoewel het de bedoeling is
dat binnen twee jaar elke gemeente zo’n speelzone heeft, zijn
we daar nog lang niet”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger
Miranda Van Eetvelde vast. Zij vroeg de cijfers op bij de
minister van Omgeving en Natuur, Joke Schauvliege.
Maar liefst 98 van de 308 Vlaamse gemeenten hebben geen
afgebakende speelzone. Vooral Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant hebben een tekort aan voldoende groene speelruimte.
Limburg telt bijvoorbeeld vijf keer meer speelzones dan OostVlaanderen. Maar Oost-Vlaanderen heeft wel 600 000 inwoners
meer. Deze kinderen hebben dus niet veel aan toegankelijke
bossen in de Kempen en in Limburg. In Zele is er een speelbos,
maar dat is verwaarloosd en slecht bereikbaar. De locatie is
verre van ideaal: net aan de op- en afritten van de E17. Hierdoor
maken de jeugdverenigingen hier geen gebruik meer van.
Nochtans heeft minister Schauvliege het streefdoel om tegen
2018 in elke gemeente minstens een speelzone te voorzien. Op
dit ogenblik lijkt de minister dit streefdoel niet te halen. Sterker
nog: sinds mei 2014 is er zelfs een kleine vermindering in het
aantal hectare aan speelzones.

 iranda Van Eetvelde, Vlaams Parlementslid: “Het Zeelse speelbos is
M
moeilijk toegankelijk en slecht onderhouden.”

“Er moet dringend meer ingezet worden op de creatie van
nieuwe speelzones in onze regio. Dat kan zowel door bestaand
bosgebied toegankelijk te maken als door de creatie van nieuwe
bossen met speelzones. Tezelfdertijd moet het aanbod ook
bekender gemaakt worden bij kinderen en jongeren. Vaak
kennen zij deze toegankelijke speelzones niet eens” besluit Van
Eetvelde.

www.n-va.be/zele
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

