Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen

DECEMBER 2020, NR. 4

I

Zele
V.U.: MIRANDA VAN EETVELDE, CESAR MEEUSSTRAAT 14, 9240 ZELE

zele@n-va.be

Zorg goed voor jezelf en je naasten
N-VA Zele wenst u en uw familie een gelukkig en
gezond nieuwjaar. In 2020 leerden we allemaal
om een goede gezondheid te appreciëren. Zeker
nu blijkt dat het coronabeestje erin slaagt het
hele land, en zelfs de hele wereld, voor een groot
stuk plat te leggen. Ook 2021 wordt een onzeker
jaar. We kunnen enkel hopen dat een vaccin ons
doet terugkeren naar de normaliteit.
Zorg ondertussen voor jezelf en je naasten. Heb
oog voor wie het fysiek, maar zeker ook
mentaal moeilijk heeft en trek tijdig aan de
alarmbel wanneer het niet meer lukt. Tijdens de
donkere wintermaanden durft de eenzaamheid
weleens toeslaan, neem dus contact op met
vrienden, kennissen of buren om hen een hart
onder de riem te steken. Bel eens iemand die je
lang niet meer gehoord hebt. Maak eens samen
een wandeling, de groene boorden van onze
mooie gemeente zijn er de ideale plaats voor.

Sven Caudron
Voorzitter

Terugblik op het
politieke jaar
In 2020 startte het meerjarenplan van
de nieuwe meerderheid die in 2018
verkozen werd. Maar ook op dat vlak
strooide de coronapandemie roet in het
eten. Veel projecten liepen vertraging op,
werden uitgesteld of afgelast. Dat had
uiteraard ook een budgettaire impact.
N-VA Zele heeft begrip voor die
uitzonderlijke omstandigheden.
Als oppositie zien we al enkele grote
lijnen waar we het niet mee eens zijn. We

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 14 december.

www.n-va.be/zele
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Toon je hart, geef bloed!

GEEF
BLOED

In normale omstandigheden kan je ons in deze periode traditiegetrouw op
de kerstmarkt vinden. De vorige jaren zamelden we steeds geld in voor een
goed doel in het kader van de ‘Warmste Week’ van Studio Brussel. Vorig
jaar hadden we oog voor mens en dier: zowel het noodwinkeltje als de vzw
van de Zeelse Zwerfk ittens ontvingen een mooi bedrag.
Dit jaar zijn kerstmarkten om veiligheidsredenen verboden. Daarom gooide StuBru
het over een andere boeg. Ze roepen
iedereen op om zelf het verschil te maken
voor iemand. Het bestuur van N-VA Zele
was enthousiast om ook iets te ondernemen.
Dus ook wij dragen ons steentje bij en
roepen iedereen op om bloed en plasma te
doneren bij het Rode Kruis.
Bloed geven kan je op vaste tijdstippen in het
Henri van Daelecentrum, Ons Huis (Huivelde)
of de Parochiale zaal De Kring (Heikant). Alle
data en hoe je een afspraak kunt maken vind
je via www.rodekruis.be/afdeling/zele.

Kim Van Cauteren is al bloeddonor
sinds haar achttiende: “Jouw
bloedgift kan een leven redden”,
weet onze fractievoorzitter.

brengen onze vragen en opmerkingen
steeds op een constructieve en
gemotiveerde manier op de commissievergaderingen en de gemeenteraad. Dat
werpt ook zijn vruchten af: regelmatig
worden onze voorstellen meegenomen in
het uitwerken van het beleid. Dat werk
is niet altijd erg zichtbaar, maar is voor
onze gemeenteraadsleden uiteraard wel
belangrijk.
We proberen steeds onze stempel te
drukken op dossiers en zullen dat de
komende jaren blijven doen. Voor meer
informatie mag je ons steeds contacteren
via onze website of Facebookpagina.

Van links naar rechts: gemeenteraadsleden
Herman Van Driessche, Kim Van Cauteren,
Timothy Debeir en Luc Raman.
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Nieuwe projecten moeten voldoende parkeerruimte voorzien
Met de afbraak van de sporthal VHVD, komt er een grote ruimte vrij voor nieuwe woningen, handelsruimte en groen.
Dankzij de Vlaamse bouwmeester konden we al enkele prestigieuze architecten aantrekken om het gebied een nieuwe
bestemming te geven. En we geven toe: het resultaat mag gezien worden.
Momenteel zijn er zestig wooneenheden en een zeventigtal parkeerplaatsen. Maar net daar knelt het schoentje
wat ons betreft. Op de gemeenteraad sprak Timothy Debeir dan ook zijn bezorgdheid namens onze N-VA-fractie
uit. De werkelijke parkeerbehoefte lijkt onderschat. Zele is geen grootstad met een goed uitgerust net van
openbaar vervoer, deelfietsen en -auto’s.
“De Lange Akker, Drieputtenstraat en de omliggende straten zijn smal en kennen een grote parkeerdruk”,
vertelt gemeenteraadslid Timothy Debeir. “Door voldoende parkeerplaatsen op het terrein te voorzien,
verlicht je de parkeerdruk in de buurt. Bovendien worden de straten zo ook een pak veiliger voor
fietsers. Bij de herinrichting van het centrum, staat de aanleg van fietspaden hoog op ieders
verlanglijstje, een win-win dus!”

Timothy Debeir
Gemeenteraadslid

Loonopslag en meer handen aan
het bed voor zorgsector
De coronacrisis toont aan wat iedereen eigenlijk al lang weet: de
zorgsector wordt ondergewaardeerd. Heel wat ziekenhuizen en
woonzorgcentra kampen hebben onvoldoende handen aan het bed.
Veel zorgberoepen vinden moeilijk nieuwe krachten waardoor de
werkdruk enorm hoog is. Nu de pandemie door ons land raast, staat
velen het water aan de lippen.
Ons bestuurslid Cindy Van Herck gaf dit voorjaar een pakkende getuigenis
in het nationale ledenblad van de N-VA en via onze Facebookpagina. Haar
noodkreet en die van vele anderen in de zorgsector wordt nu gehoord.
Nadat er eerder al federale maatregelen werden genomen, trekt nu ook de
Vlaamse Regering van minister-president Jan Jambon 577 miljoen euro
extra uit voor de zorg- en welzijnssector. Vlaanderen doet daarmee een
nooit eerder geziene inspanning om de loon- en arbeidsvoorwaarden van
de zorgsector te verbeteren en de werkdruk te verminderen.

Minister Ben Weyts investeert
meer dan 150.000 euro in
Zeelse scholen
Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode maar liefst drie
miljard euro uit voor investeringen in scholenbouwprojecten. Ook onze
Zeelse scholen profiteren daarvan.
De Vrije Basisschool Heikant ontvangt iets meer dan 100.000 euro voor de
herinrichting van te kleine klaslokalen tot twee ruime klaslokalen en de
renovatie van de traphal tot de eerste verdieping.
Olvi-Pius X ontvangt net geen 50.000 euro om de stookplaats van Blok C
aan te pakken. Het defecte verwarmingstoestel wordt afgebroken en vervangen
door een volledig nieuwe gasketel. N-VA Zele juicht die investeringen toe
aangezien ze het comfort van onze Zeelse leerlingen verbetert.

zele@n-va.be
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Vrijwilliger in de kijker:
Miranda Van Eetvelde
Dag Miranda, kan je jezelf even kort voorstellen?
“Ik ben de fiere mama van vier geweldig jongvolwassen
kinderen en de echtgenote van Herman Van Driessche. Hij is
advocaat en gemeenteraadslid in Zele, ook ik ben een geboren
en getogen Zelenaar. Ik werk als bemiddelaar bij VDAB en
was tien jaar actief als nationaal politica voor de N-VA, zowel
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als in het Vlaams
Parlement. Daarvoor was ik ook deelstaatsenator.”

Hoe ben je bij N-VA Zele terechtgekomen?
“Ik heb de politiek in Zele altijd gevolgd. Dat kwam vooral
door mijn schoonvader Clovis en echtgenoot Herman Van
Driessche die al actief waren in de gemeentepolitiek. Het
interesseerde mij wel, maar ik dacht altijd: één politicus in
het gezin is voldoende. Met de geboorte van onze kinderen en
voltijds werkende was het ook allesbehalve een evidente stap.”
“Toch stond ik in 2006 voor het eerst op de kartellijst van
N-VA en CD&V. Daarna ging de bal snel aan het rollen en
stond ik quasi elke verkiezing, zowel lokaal als nationaal, op
een lijst. In 2010 werd ik voor het eerst rechtstreeks verkozen
vanop de zesde plaats voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het federale niveau. In 2014 ook op het Vlaamse
niveau als Vlaams parlementslid.”

Welke hobby’s heb je nog?
“Naast de politiek nemen vooral lezen en wandelen een groot
deel van mijn tijd in beslag. Maar sinds kort heb ik nog een
nieuwe passie: padel. Dat is een heel leuke en verslavende
racketsport waarbij je de bal, die lijkt op een tennisbal, over het
net moet krijgen. Je kan het met twee of vier spelers beoefenen.
Het is een soort mix van tennis en squash, op een met glas
ommuurd terrein. Ik speel het meerdere keren per week in de
Topspin en ben er helemaal gek op.”

Wat is volgens jou de verborgen parel van Zele?
“Ik vind ‘den Dijk’ heel erg mooi en hou van de jaagpaden
langs de Schelde, die vervelen nooit. Maar ook ‘den Hoek’
heeft prachtige wandelwegen. Die heb pas later ontdekt dankzij
mijn zoon en schoondochter die in die buurt gingen wonen.
Nu gaan we er regelmatig wandelen. Afkomstig van ‘den
Heikant’, ligt daar toch nog altijd een stukje van mijn ziel.”

Wat is de meest memorabele activiteit van N-VA Zele?
“Een klassieker is ‘De Ronde van Zele’, in aanloop naar de
doortocht van Roparun. Dit jaar moeten we die helaas moeten
missen door de coronacrisis. Het geeft me telkens een
adrenaline-stoot als die caravaan en wielrenners door onze
straat vliegen. Hopelijk kunnen we daar vanaf volgend jaar
opnieuw van genieten.”

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/zele
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

