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De schepen van Jeugd en Integratie maakt er een sport van om straffe 
uitspraken te doen in de media. Keer op keer moet de burgemeester de 
gemoederen bedaren en de plooien gladstrijken. 

De N-VA had meer verwacht van een 
schepen die dialoog tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen in de gemeente moet 
stimuleren. Maar zijn acties zetten mensen 
tegen elkaar op, in plaats van hen samen te 
brengen.

Sint-discussie zaait verdeeldheid
U herinnert zich ongetwijfeld de 
goedbedoelde actie van de ‘Sint’ die uitliep 
tot een racisme-rel die heel Zele bezighield. 
In november vroeg N-VA-gemeenteraadslid 
Timothy Debeir naar het standpunt van de 
meerderheid hierover. 

De burgemeester sprak verzoenende 
taal maar de vraag of ook de schepen 
dit onderschreef, bleef onbeantwoord! 
Hij maakte alvast geen aanstalten om te 
erkennen dat hij in de Sint-discussie in de 
fout ging. 

Alcoholverbod bij jeugdverenigingen?
Op de gemeenteraad van september 
kondigde de schepen in kwestie aan dat 
hij een alcoholverbod voor sterke dranken 
wil opleggen aan jeugdverenigingen. Ook 
de sluiting van nachtwinkels tijdens de 
Roparun of de kerstmarkt zou hij genegen 
zijn. Maar hierover bleef het ook al stil toen 
we het officiële meerderheidsstandpunt 
vroegen. Het onderwerp is nu verbannen 
naar een commissie.

De N-VA hoopt dat de knoop binnenkort 
eindelijk doorgehakt wordt. Voor onze 
fractie is het duidelijk: àlle verenigingen, 
of het nu gaat om jeugdverenigingen of 
andere clubs, moeten zich houden aan de 
bestaande wettelijke regels. Geen alcohol 
dus voor wie jonger is dan 16 jaar en geen 
sterke drank voor minderjarigen. Geen 
discriminatie tussen de verschillende 
soorten verenigingen. En geen betutteling 
vanuit de gemeente.

Hef het glas op 
2017 met de N-VA!

Vlaams 
Parlementslid 
Miranda Van 
Eetvelde en 
afdelings- 
voorzitter  
Luk Haentjens 
nodigen u uit 
op de nieuwjaarsreceptie van N-VA 
Zele op 29 januari 2017. 

Iedereen is vanaf 11 uur welkom 
in koffie- en eethuis Vivaldi op 
de markt van Zele om het glas te 
heffen op het nieuwe jaar.

N-VA steunt  
Music for Life

Op 18 december verkocht N-VA 
Zele windlichtjes op de kerstmarkt. 
De opbrengst gaat integraal naar 
de vzw’s Pinocchio, Villa Clemen-
tina en Canisha, waarvan Marieke 
Vervoort meter is. 

De verkoop kadert 
in de jaarlijkse 
Music For Life- 
actie van Stubru. 
N-VA Zele draagt 
daar graag een 
steentje aan bij.

ZONDAG

29 januari  
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Koffie- en eethuis  

Vivaldi, Markt, Zele

Spreekt schepen 
van Jeugd voor 
hele meerderheid?

“Krijgen jeugdverenigingen nu 
een alcoholverbod of niet?” 
Gemeenteraadslid Timothy Debeir
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Spaghettifestijn is groot succes
Op 19 november organiseerde N-VA Zele zijn allereerste 
spaghettifestijn. Het werd meteen een groot succes. 
Dankzij uw steun konden we een mooi bedrag schenken 
aan de Zeelse Hondenschool nadat zij het slachtoffer 
werden van brandstichting. 
Ook Désiré Roels konden we gelukkig maken. Hij gokte dat de 
cadeaumand 5,7 kg woog en zat daarmee slechts 44 gram naast het 
werkelijke gewicht. 

Proficat, Désiré: je mag de mand mee naar huis nemen! 

Meerderheid moet besturen, geen campagne 
voeren
N-VA fractieleider Herman Van Driessche hekelt het feit dat de in 2012  
gebroken verkiezingsbelofte dat de belastingen niet verhoogd zouden worden, 
nu gecompenseerd wordt door cadeautjes uit te delen en grote projecten te 
starten. Open Vld is daarmee al volop begonnen aan haar campagne voor de 
verkiezingen in 2018. 
Zo werd aangekondigd dat de milieubelasting van 55 euro zal halveren. Dat klinkt misschien 
mooi, maar de belasting zit daarmee nog steeds niet op het niveau van vóór de belasting- 
verhoging van 2013. En dat terwijl de meerderheidspartijen nog geen jaar eerder op hun zieltje 
hadden beloofd dat er van zo’n belastingverhoging absoluut geen sprake kon zijn. 

De Zelenaar heeft nood aan een globale visie in plaats van het gemorrel in de marge zoals nu met 
veel bombast in de pers aangekondigd wordt. “We verwachten dat de meerderheid Zele bestuurt 
in plaats van nu al campagne te voeren”, besluit Herman.

Zeelse bevolking draagt hondenschool warm hart toe
Op 5 november organiseerde de Zeelse Hondenschool een benefiet nadat de lokalen en alle materiaal  
vernield werden na brandstichting. Meer dan 500 Zelenaars en leden van sympathiserende hondenscholen 
kwamen hen een hart onder de riem steken. Ook N-VA Zele schonk een deel van de opbrengst van haar  
eetfestijn aan de Hondenschool. Hiermee kan ze nieuwe materialen aankopen.

De gemeente zelf is eigenaar van de gebouwen en  
moet voor vervanging zorgen. Momenteel wordt nog  
bekeken hoe de terreinen worden ingericht. In afwach-
ting verhuisden zeven containers die op het voetbal-
plein van de Heikant stonden naar de terreinen van de 
Hondenschool. De containers zijn jammer genoeg in 
slechte staat waardoor renovatiewerken zich  
opdringen. 

Tamara Van Laere, voorzitster van de Hondenschool  
en N-VA-gemeenteraadslid is alvast blij dat er een  
oplossing in de maak is: “Ik hoop dat er snel een  
definitieve oplossing komt zodat we deze tragedie 
achter ons kunnen laten.”

Scoutsgebouwen worden vernieuwd
Omdat de scoutswerking in Zele een groot succes is, 
barstten de scoutsgebouwen bijna uit hun voegen. Een 
uitbreiding drong zich dus op. Ook een renovatie was 
aan de orde. De scouts ontvingen hiervoor 116 000 euro 
subsidie van de gemeente. 

In eerste instantie bedroeg de subsidie de helft van de geraamde werken, 
maar jammer genoeg liepen de kosten op. N-VA-fractieleider Herman 
Van Driessche vroeg daarom aan de burgemeester om extra geld te 
voorzien, maar voorlopig houdt het schepencollege de boot af. Als er 
een extra vraag van de scouts zou komen, belooft de meerderheid die 
evenwel te bekijken.

Vlaanderen investeert in brandveiligheid
Dankzij N-VA-minister Ben Weyts ontvingen de Zeelse scouts bovenop 
de gemeentelijke subsidie wel bijna 39 000 euro om de gebouwen 
brandveilig te maken. Het geld ging naar brandveilige deuren en 
plafonds. Dit vernam Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde toen 
de cijfers van het Toerisme-voor-Allen bekend gemaakt werden. 

Toerisme-voor-Allen maakt vakanties voor zorgprojecten en jongeren 
betaalbaar. De scoutsgebouwen worden opengesteld voor andere 
jeugdbewegingen zodat ze op een goedkope én veilige manier kampen 
kunnen organiseren.

  Herman Van Driessche, 
N-VA-fractieleider

  Het bestuur van N-VA Zele kon een mooi bedrag overmaken aan 
Tamara Van Laere, voorzitster van de Zeelse Hondenschool.

Ronde van Vlaanderen rijdt 
door Zele
Fractieleider en wielerliefhebber Herman Van Driessche is 
verheugd dat de Ronde van Vlaanderen in 2017 door Zele rijdt. 
Zeven gemeenten uit de regio kunnen zich ‘Stad van de Ronde’ 
noemen, waaronder Hamme en Berlare. 

Hamme dankt dit aan het succes van Greg Van Avermaet en Berlare 
aan de prestaties van Preben Van Hecke. Fred De Bruyne, die de 
Ronde exact zestig jaar geleden won, wordt gevierd. Al deze renners 
hebben hun ‘roots’ in Zele. Toch krijgt Zele niet de titel ‘Stad van 
de Ronde’. Ook al won onze eigen Michel D’Hooghe tachtig jaar 
geleden Vlaanderens mooiste. 

Herman Van Driessche pleitte 
er op de gemeenteraad voor 
om bij wijze van hommage 
aan onze kampioenen de 
Ronde te laten passeren aan 
het geboortehuis van Greg en 
Michel. De renners rijden via 
Hansevelde, Huivelde, Dr. A. 
Rubbensstraat, Markt, Cesar 
Meeusstraat, Kouterstraat en 
zo langs de Gentse Steenweg. 
Een klein ommetje bleek niet 
mogelijk, maar dankzij de len-
tekermis zullen de Zelenaars 
van de passage van de Ronde 
ongetwijfeld een feest maken!

Geriatrie, revalidatie en  
palliatieve zorgen verdwijnen
Op de OCMW-raad vernam Patricia Van Malderen dat de 
diensten geriatrie, revalidatie en palliatieve zorgen van het 
AZ Sint-Blasius vanaf volgend jaar uit Zele verdwijnen.  
In de overblijvende diensten investeert AZ Sint-Blasius wel: 
de bestaande gebouwen worden gerenoveerd en gemoderni-
seerd. Het voormalige klooster wordt dan weer omgebouwd 
tot ziekenhuis. 

De reden voor het vertrek 
van die diensten is dat 
het gebouw erg verouderd 
is en niet meer aan de 
normen voldoet. Gelukkig 
vallen er geen ontslagen 
want het personeel kan 
mee verhuizen naar Den-
dermonde. De gebouwen 
zijn eigendom van het 
OCMW, dat nu op zoek 
moet naar een nieuwe 
bestemming. 

De N-VA zal hier mee op 
toezien. Wij hopen dat de 
gebouwen niet enkel ver-
nieuwd worden, maar ook 
voor extra tewerkstelling 
zorgen.

  Omwille van de verouderde 
gebouwen verdwijnen de diensten 
uit Zele, zegt OCMW-raadslid 
Patricia Van Malderen.  Herman Van Driessche voor het 

geboortehuis van Michel D’Hooghe.

“De scoutslokalen worden 
gerenoveerd, uitgebreid en 
brandveilig gemaakt.”
Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde 
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


