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ZELE
Te gek voor woorden
De bestuursmeerderheid wil een
geschenkbonnenautomaat aankopen ter ondersteuning van de lokale middenstand. Ik stond aan de
grond genageld. Een prestigeproject
of een paradepaardje, noem het hoe
u het wil. Maar aan 60 000 euro
plus jaarlijks 11 500 euro onderhoudskosten, dat is te gek voor
woorden. Zeker als men weet dat
men de lokale handelaars nog moet
vragen of ze überhaupt willen meestappen in dit project.

V.U.: Luk Haentjens - Narcislaan 156 - 9240 Zele - zele@n-va.be

Wij willen zeker en vast meewerken
aan ondersteuning van de plaatselijke middenstand, maar of dit met
zo'n geldverslindend project moest
gebeuren, is maar de vraag. Hier
waren andere en veel goedkopere
alternatieven.
U leest er alvast meer
over verder in
dit huis-aanhuisblaadje.

LUK HAENTJENS
Voorzitter
N-VA Zele

N-VA ZELE MAG TROTS ZIJN! 10 462 X BEDANKT!
N-VA Zele kan als afdeling weer bijzonder trots zijn. Miranda Van Eetvelde werd op 25 mei verkozen tot
Vlaams Parlementslid. Vanop de
achtste plaats behaalde ze een straffe
score van maar liefst 10 462 stemmen.
Miranda Van Eetvelde zetelde voor
25 mei al in het federale parlement en
maakt nu dus de overstap naar het
Vlaamse niveau.
Miranda Van Eetvelde: “Ik ben zeer
blij dat zoveel mensen opnieuw hun
vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Het is ook fijn om vast te stellen
dat de N-VA in Zele de grootste partij
was met een score van 32,62 %. Dit
toont aan dat onze afdeling goed werk
levert en dat we op hetzelfde elan
moeten doorgaan.”
Miranda specialiseerde zich in de
Kamer vooral in thema’s rond werk en
de arbeidsmarkt. In het Vlaams Parlement zal ze dit blijven opvolgen in de
commissie Economie. Verder zetelt
Miranda in de commissies Cultuur en
Onderwijs.

Ik ben zeer blij dat zoveel
mensen opnieuw hun
vertrouwen in mij hebben
uitgesproken.
Miranda Van Eetvelde
Vlaams Parlementslid

Langs deze weg bedanken wij nogmaals elke N-VA-kiezer en iedereen die zich
ingezet heeft om de campagne te ondersteunen.

ZELENAARS MORREN NA ONTVANGST REKENING ONROERENDE VOORHEFFING
Alle Zelenaars met een eigen woning zullen intussen wel hebben ondervonden hoe de vermaledijde begroting van december 2013 hen heeft opgezadeld met een fikse verhoging van de onroerende voorheffing. Bovendien komt dezer dagen
ook de rekening van de huisvuilbelasting in onze bus terecht. Die is bijna verdubbeld. De rekening van het waterverbruik
volgt nog. De N-VA heeft deze belastingverhogingen, die er gekomen zijn in weerwil van alle verkiezingsbeloftes, in al
zijn geledingen verworpen. Uiteraard stemde ze nu ook tegen deze begrotingswijziging om dezelfde voor de hand liggende redenen.

www.n-va.be/zele

DENKEN.DURVEN.DOEN.

GEMEENTELIJKE DIGITALE GESCHENKBONAUTOMAAT:

Duur paradepaardje
Iedereen is het er over eens dat de
plaatselijke middenstand zoveel
mogelijk moet ondersteund worden.
Het idee dat Zelenaars worden gestimuleerd om in de eigen gemeente
te winkelen door middel van geschenkbonnen is uiteraard niet
nieuw en verdient alleen maar aanmoediging. Of dat moet gebeuren
via een uitermate dure digitale geschenkbonautomaat die 7 dagen op
7 en 24 uur op 24 uur ter beschikking moet staan, is echter de vraag.
Zo’n automaat kost 60 000 euro, met
een jaarlijkse onderhoudskost van
11 500 euro. Allemaal op kosten van
de belastingbetaler. Dit lijkt, gelet op
de precaire financiële toestand van de
Zeelse schatkist toch weer een duur
paradepaardje.

Men weet nog niets
Bovendien is helemaal niet bewezen
dat dit digitale systeem echt lonend is

voor onze zelfstandigen. Het schepencollege stelt dat een stadsambtenaar, samen met de bevoegde
schepenen, bij de handelszaken zal
langsgaan om hen warm te maken
voor het project. Dus eigenlijk weet
men nog niets. Voor de handelszaken
is alles weliswaar gratis maar toch
zullen velen zich moeten aanpassen
en een ‘betaalkaartenbakje’ moeten
aanschaffen. De N-VA en de andere
oppositiepartijen uitten dan ook hun
bedenkingen bij het dure digitale systeem.
Geschenkbonnen kunnen toch evenzeer in samenwerking met de handelszaken op niet-digitale (lees: veel
goedkopere) manier verspreid worden? Elke dag (ook op zondag) zijn er
handelszaken open en bereikbaar. In
Knokke en Mol is de digitale automaat een succes, aldus de schepen.
Maar dat zijn echte toeristische trekpleisters en totaal geen referenties

voor Zele. In andere gemeenten komt
men van het systeem terug wegens
veel te duur.

Gefronste wenkbrauwen
Een lid van de meerderheid en toekomstig schepen van Middenstand
verdedigde het project op eerder originele wijze: “In het verleden gaf ik
mijn personeel geschenkbonnen voor
het koopcentrum in St-Niklaas. Nu
ga ik dat anders regelen.” Dit deed
toch wat wenkbrauwen fronsen bij de
aanwezigen!

HERMAN
VAN DRIESSCHE
Fractieleider

Een gezonde geest in een gezond lichaam!

N-VA Zele deed in de OCMW-raad
een voorstel om gratis groenten en
fruit uit te delen aan kansarme inwoners. De gemeente kan namelijk
inschrijven op een initiatief van de
Vlaamse Overheid, dat zo’n gratis
bedeling mogelijk maakt.
“Mensen in kansarmoede vinden
moeilijk de weg naar gezonde voeding. Nochtans hoeft gezond eten
niet duur te zijn, zeker in vergelijking
met kant-en-klare maaltijden of ongezonde snacks en tussendoortjes. Bovendien voelen mensen zich fitter en
gezonder wat op termijn de ziekte-

zele@n-va.be

kosten naar beneden haalt. En dat
hebben ze bij het Agentschap voor
Landbouw en Visserij van de
Vlaamse Overheid al een tijdje begrepen. Reeds geruime tijd bieden zij
OCMW’s de mogelijkheid om gratis
groenten en fruit af te halen op veilingen om uit te delen aan mensen die
het moeilijk hebben én betalen zij ook
de transportkosten hiervan terug!
Heel wat OCMW’s vroegen een afhaalpasje aan, zeker met de huidige
‘Ruslandcrisis’ waarbij heel wat
Vlaamse fruitboeren met overschotten blijven zitten”, aldus N-VAOCMW-raadslid Timothy Debeir

Afhaalpasje
Berlare, Waasmunster, Laarne, Wichelen, Wetteren, … zij hebben allemaal
een afhaalpasje in hun bezit. Onze
gemeente vooralsnog niet, en daarom
sprak onze fractie de voorzitter
hierop aan tijdens de raadszitting van
30 september. Timothy Debeir: “Dit is
toch een uitgelezen kans om een
breed project rond gezonde voeding

uit te werken en zo de mensen die het
nodig hebben dat duwtje in de rug te
geven?”
Het is ook een manier om mensen uit
hun sociaal isolement te halen, door
bijvoorbeeld een georganiseerd
bezoek aan de fruittelers te brengen,
een kookworkshop te houden, enzovoort.

Haalbaarheid wordt onderzocht
In de OCMW-raad kon het N-VAvoorstel op heel wat aandacht rekenen. De OCMW-voorzitter gaf
alvast de opdracht aan de OCMWadministratie om meer info te verzamelen over de haalbaarheid van ons
voorgestelde actieplan.
“Dat is voor ons de essentie van
participeren in de OCMW-raad. Geen
politieke spelletjes, maar proberen
concrete voorstellen te formuleren
om zo het beleid mee vorm te geven”,
besluit Timothy.

Geen aandacht voor brandveiligheid in gemeentehuis
Als facility manager heeft N-VAgemeenteraadslid Gert De Kimpe
elke dag te maken met preventie
en welzijn op de werkvloer.
Daarom is hij steeds waakzaam als het gaat om veiligheid in publieke ruimtes en gebouwen. In het gemeentehuis laat de brandveiligheid alvast te wensen over.
“Grote delen van het gemeentehuis zijn in het nabije verleden gerenoveerd en dit is voor de bouwheer een ideale
moment om zijn gebouw aan te passen aan de geldende
normen. Een korte blik tijdens een raadszitting deed alvast mijn wenkbrauwen fronsen. Brandblusapparaten
waren niet aanwezig of waren verouderd en zaten achter
slot en grendel. De evacuatiewegen waren nauwelijks
aangeduid en diverse zaken belemmerden een vlotte
doorgang. In het sanitair is geen noodverlichting en diverse deuren voldoen niet aan de nodige brandweerstand”, aldus Gert.

vermoeden. Een paar bladzijden met aan te passen punten is het resultaat. De gemeente dient de kleine aanpassingen onmiddellijk uit te voeren, voor de meer
ingrijpende werken dient men een actieplan op te stellen.
Wij betreuren het dat er bij de verbouwing zeer weinig
aandacht is besteed aan brandveiligheid. Indien men hiermee voor de verbouwingen rekening had gehouden konden kosten vermeden worden.
Het is de plicht van het gemeentebestuur om hun personeelsleden en burgers publieke gebouwen ter beschikking
te stellen die aangepast zijn aan de
normen en dit niet als last te zien.
Wij zullen dit blijven opvolgen en
een korte audit opmaken van andere publieke gebouwen die reeds
in gebruik zijn en die nog in gebruik moeten genomen worden,
zoals De Wiek.

Aanpassingen onmiddellijk uit te voeren
GERT DE KIMPE
Gemeenteraadslid

Daarop hebben we aan de brandweer een rondgang gevraagd. Het verslag van deze rondgang bevestigde ons

‘Bee save’-verzamelpunten
Er zijn ook massaal veel hagen en
bloemen uit het landschap verdwenen, waardoor het vinden van een
geschikte habitat quasi onmogelijk
wordt. Bovendien is het resterende
aanbod aan vegetatie te eenzijdig
geworden.

Sinds enkele jaren hebben de
bijen het alsmaar moeilijker. 20 tot
30 % van de huidige bijen halen
het einde van de winter niet. Jong
N-VA Zele wil alvast de mensen
mobiliseren om onze bijen te
helpen, via verzamelpunten voor
zaden van bijenvriendelijke
bloemen en planten.
De bijen hebben het wereldwijd
moeilijk door tal van factoren. In de
eerste plaats zijn er allerlei parasitaire en bacteriële ziekten zoals het
Amerikaanse en Europese vuilbroed.

www.n-va.be/zele

Derde hoofdreden, en momenteel
een van de belangrijkste, is het gebruik van pesticiden. Deze worden
onder andere gebruikt in sproeistoffen en komen via de sapstroom van
de plant in het stuifmeel terecht. Dit
zenuwgift veroorzaakt verlamming
en sterfte of verzwakt de bijen
waardoor ze gevoeliger worden
voor ziekten en uiteindelijk eveneens sterven.

Fruit en groenten duurder
Aangezien bijen instaan voor de bestuiving van het merendeel van de
planten, waaronder vele groenten
en vruchten, riskeren bij een dalende bijenpopulatie de prijzen van
het resterende fruit en de groenten

sterk te stijgen. Een sterke afname
van de biodiversiteit zal uiteindelijk
nefast zijn voor de mens door een
tekort aan voedselbronnen.
Jong N-VA Zele brengt deze problematiek onder de aandacht door het
in het leven roepen van de ‘Bee
Save’-verzamelpunten. Deze geelzwarte verzamelbussen worden her
en der binnen Zele opgehangen.
Bedoeling is dat elke inwoner zijn
of haar steentje kan bijdragen, door
zaden van bloemen of bloemdragende planten uit zijn of haar tuin,
in deze bussen te deponeren met
vermelding soort en kleur. In het
voorjaar worden de opgehaalde
zaden gratis verdeeld onder de
Zelenaars om uiteindelijk tot een
grotere spreiding en diversiteit te
komen aan bloemen waardoor de
bijen meer kans hebben tot overleven. Hebt u interesse om een ‘Bee
Save’-verzamelpunt op te hangen,
neem gerust contact op met N-VA
Zele op zele@n-va.be.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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