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N-VA Zele zet in op veiligheid en toegankelijkheid
Op de laatste gemeenteraad stelde fractieleider Herman Van Driessche de European Disability Card voor.
Deze kaart moet de toegankelijkheid tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking bevorderen en vereenvoudigen.
Een beperking is immers niet altijd duidelijk zichtbaar. Deze
kaart moet ervoor zorgen dat deze mensen dat ook duidelijk
kunnen maken en gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten. Daarnaast is dit een goede oefening voor de gemeente om
na te denken over de toegankelijkheid van haar evenementen.
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad. De
kaart zal in september of oktober beschikbaar zijn. Intussen kan
er werk worden gemaakt van de concrete invulling.

Herman Van Driessche drong aan op een versnelde uitvoering,
maar dit mocht niet baten. Binnenkort zullen er wel fietspaden
aangelegd worden langs Avermaat en Meerskant. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt het investeringsbudget
voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en Zele kan hier
mee van profiteren.
De totale kostprijs wordt
geraamd op ruim 77 000
euro, meer dan de helft
daarvan komt uit het
Fietsfonds en zal dus met
Vlaams geld gefinancierd
worden. De ingrijpende
werken aan Avermaat en
Meerskant zullen dus ook
voor fietsers een positieve
impact hebben.

Veilige fietspaden

Vorig jaar stelde N-VA Zele voor om verlichting te plaatsen langs
het fietspad aan de spoorweg tussen Zele en Lokeren. Dit punt
werd toen goedgekeurd. Ondanks herhaaldelijk aandringen van
de N-VA, is er van de realisatie nog geen sprake. Het fietspad
wordt nochtans veel gebruikt, onder andere door studenten of
pendelaars. En tijdens de zomer door de vele bezoekers uit de
streek die langs daar naar de Lokerse Feesten fietsen. ’s Nachts
moeten ze dan in het pikdonker terugkeren, dit kan tot onveilige
situaties leiden.

 ractieleider Herman Van Driessche
F
vraagt om veilige fietspaden.

18 november:
spaghettifestijn
Op 18 november kan je genieten van
een heerlijke spaghetti (10 euro) of
een lekkere croque monsieur (8 euro).

22 september: quiz
Test je algemene kennis op onze 2de quiz op
22 september in de parochiezaal van Durmen.
Praktisch: ploegjes van vier personen.
Waar: parochiezaal Durmen
Wanneer: 22 september om 19.30 uur
Inschrijving: kim.vancauteren@n-va.be
Kostprijs: 15 euro

20 oktober: Geert Bourgeois
komt naar Dendermonde
Op vrijdag 20 oktober om 20 uur komt
Vlaams minister-president Geert Bourgeois spreken in Dendermonde. Iedereen
welkom in zaal Hangar 43 (Fabrieksstraat
39).

Iedereen is welkom vanaf 18 uur in de
parochiezaal van Durmen (Durmen 172,
9240 Zele).

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of via zele@n-va.be.
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Zomerakkoord federale regering
positief voor lokale ondernemers
Timothy Debeir is naast N-VA-gemeenteraadslid ook een jonge ondernemer. Als
uitbater van een cocktailbar op de markt van Zele weet hij hoe moeilijk het is om
een eigen zaak uit de grond te stampen. Hij is dan ook tevreden met de maatregelen voor kleine ondernemers die de N-VA in het zomerakkoord weet te realiseren.
Horecazaken hebben het niet altijd even gemakkelijk. Door een forse verlaging
van de belastingtarieven én een vereenvoudiging van de fiscaliteit voor alle bedrijven, met bijzondere aandacht voor onze kmo’s, krijgen zij opnieuw wat meer
ademruimte. Voor kleinere bedrijven is er een nog grotere en snellere verlaging
van het tarief. Oude fiscale regimes en fiscale koterijen verdwijnen en maken
plaats voor lagere tarieven en eenvoudige regels.
De hervorming wordt gefaseerd uitgevoerd. Het tarief daalt van 33 procent naar
25 procent in 2020. Voor kmo’s zal er al vanaf 2018 een sterk verlaagd tarief van
20 procent gelden voor de belastbare grondslag tot 100 000 euro.

Gemeenteraadslid Timothy Debeir:
“Als uitbater van een cocktailbar weet ik
hoe moeilijk het is om een eigen zaak uit
de grond te stampen.”

1-euromaaltijden
groot succes

 CMW-raadslid Patricia Van Malderen:
O
“Voor 1 euro krijgen kinderen in armoede een
gezonde maaltijd.”

Na een aarzelende start
blijken de 1-euromaaltijden een groot succes te
zijn in Zele. 135 kinderen
maken gebruik van dit
initiatief om voor 1 euro
een gezonde maaltijd te
eten. Met dit initiatief
zorgt Vlaams minister
van Armoedebestrijding
Liesbeth Homans ervoor

dat kinderen in armoede
toch een gezonde maaltijd
krijgen, in plaats
van het vaak ongezonde
eten dat ze anders eten.
Door de maaltijden in
de scholen aan te bieden,
worden kinderen die deelnemen aan het initiatief
niet gestigmatiseerd.

Gebouw SintBlasius krijgt nieuwe
bestemming
De N-VA is tevreden dat er zo snel een nieuwe
bestemming is gevonden voor het gebouw aan
de Koevliet. Momenteel is de afdeling geriatrie,
palliatieve zorgen en revalidatie daar nog gevestigd, maar zij verlaten het gebouw. De gemeente
zal dit renoveren en er assistentiewoningen in
onder brengen. De concrete uitvoering en timing
moeten nog vastgelegd worden, maar deze snelle
beslissing is uiteraard positief. Zo zal er snel werk
gemaakt worden van nieuwe assistentiewoningen zonder dat er elders open ruimte ingepalmd
wordt.

zele@n-va.be

Hier komen binnenkort assistentiewoningen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Bibliotheek opnieuw
aantrekkelijker
2015 was een rampjaar voor de Zeelse bibliotheek. Zowel het bezoekersaantal als het aantal
ontleningen daalden naar een ongezien dieptepunt. Nu lijkt er enige verbetering op komst.
Het aantal bezoekers is met meer dan 20 000
spectaculair gestegen naar 65 816, tegenover
45 666 in 2015.
De bibliotheek is terug een ontmoetingsplaats geworden,
waar mensen naartoe komen om rustig de krant te lezen of
waar studenten komen om te blokken.
Het slechte nieuws is dat het aantal personen dat een boek
ontleent jaar na jaar blijft dalen. Van meer dan 5 000 enkele
jaren geleden naar 4 952 in 2015 en 4 684 vorig jaar.

Wijk-werk vervangt
PWA-systeem

 ractieleider Herman Van Driessche:
F
“Het aantal bezoekers van de bib stijgt maar het
aantal ontleners blijft dalen.”
Er zal dus een blijvende inspanning geleverd moeten worden om daar een positieve kentering in te krijgen.

Nieuws
uit het
Vlaams
nt
Parleme

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen
gezet voor het nieuwe systeem van wijk-werken.
“Dat moet de opvolger vormen voor het verouderde PWA-systeem. Het wijk-werk moet meer
dan bij het PWA-stelsel een eerste opstap bieden
naar werk”, aldus Vlaams Parlementslid en
Zelenaar Miranda Van Eetvelde.
Wijk-werk is een specifiek instrument om werkzoekenden
die niet meer aankunnen dan een zeer beperkt aantal uren,
toch een concrete werkervaring te geven. Voor sommige
werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
is immers zelfs deeltijds werk niet haalbaar.
Van Eetvelde: “Om hun competenties bij te schaven, wordt
nu het nieuwe systeem van wijk-werken ingevoerd. Het
grote verschil met het PWA-systeem is de tijdslimiet.
Voordien konden werkzoekenden in het systeem blijven
functioneren zonder dat er effectief werd ingezet op een
pad richting de reguliere arbeidsmarkt.
Tijdens die periode bouwden de werkzoekenden ook geen
rechten op, wat zeer nadelig was voor hen. Nu is er, in

 laams Parlementslid Miranda Van Eetvelde:
V
“Werkzoekenden worden nu beter geholpen om
opnieuw in het reguliere arbeidscircuit aan de slag
te gaan.”
tegenstelling tot het PWA-systeem, wel een traject richting
werk, wat voor ons van primordiaal belang is.”
Het traject voor wijk-werken kan maximaal twaalf maanden duren. Maar daarna worden de werkzoekenden wel
effectief en duidelijk begeleid richting een arbeidsplaats.
Op die manier kunnen er meer mensen terechtkomen op
de reguliere arbeidsmarkt.

www.n-va.be/zele

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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
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