
Veilig thuis in een welvarend Zele

ZELE
  zele@n-va.be I  www.n-va.be/zele I jaargang 2018 I nr. 2 I mei

V.U.: MIRANDA VAN EETVELDE, CESAR MEEUSSTRAAT 14

Herman Van Driessche trekt kartellijst N-VA-Zele Vlakaf
Herman Van Driessche zal op 14 oktober de lijst trekken voor het kartel N-VA-Zele Vlakaf. Herman zetelt  
al sinds 2001 in de Zeelse gemeenteraad. Als oppositieraadslid wordt hij geapprecieerd om zijn gedegen  
dossierkennis. Door zijn constructieve stijl slaagde hij er geregeld in om vanuit de oppositie punten te  
realiseren. Omdat hij tonnen ervaring kan voorleggen, besloten de N-VA en Zele Vlakaf hem gezamenlijk 
voor te dragen als lijsttrekker.

“We trekken naar de verkiezingen met de slogan ‘Veilig 
thuis in een welvarend Zele’. Welzijn en veiligheid worden 
de speerpunten van ons programma”, aldus Herman Van 
Driessche.

Herman is 60 jaar oud, gehuwd met Vlaams Parlementslid 
Miranda Van Eetvelde en heeft vier kinderen. Hij is  
advocaat en lesgever bedrijfsbeheer, burgerlijk recht en 
handelsrecht aan de PCVO.

N-VA en Zele Vlakaf besloten een jaar geleden om samen 
naar de kiezer te trekken, omdat er heel wat inhoudelijke 
raakvlakken zijn en om de versnippering in het politieke 
landschap tegen te gaan. Binnenkort stellen ze samen enkele 
topkandidaten en speerpunten van hun programma voor.

Pop-upcafé ‘Café Kartel’ - 8, 9 en 10 juni
N-VA en Zele Vlakaf organiseren op 8, 9 en 10 juni een pop-upcafé op de Zandberg nr. 6. U bent van harte 
welkom om kennis te maken met onze bestuursleden en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen en 
deel te nemen aan een van onze vele activiteiten. 

Doorlopend
• Wandelzoektocht
• Ideeënbus

8 juni
• 17 uur: Feestelijke opening
• 20 uur: Kaarting

9 juni
•  13 uur: Grime, springkasteel. Gratis pannenkoek voor  

iedereen die de kindertekening uit onze flyer komt afgeven

•  20 uur: Stand-upcomedy (Stijn Verdegem, Amelie Albrecht, 
Harald Scheerlinck en Elias Van Dingenen, (halve)finalisten 
De Humorklas Radio 2)

• 22 uur: Optreden van Driver

10 juni
•  10.30 uur: Aperitiefgesprek met Andries Gryffroy en Wase 

Wind
• 15.30 uur: Bierdegustatie door de Schuimkragen
• 20 uur: Prijsuitreiking wandelzoektocht
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Herman Van Driessche wordt geapprecieerd 
voor zijn dossierkennis en constructieve stijl.

Zele krijgt schepen van Dierenwelzijn (p. 3)Camera’s kosten dubbel zoveel als geraamd (p. 2)
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Zele krijgt schepen van Dierenwelzijn
Op voorstel van de N-VA krijgt Zele in de volgende bestuursperiode een schepen van Dierenwelzijn. Momenteel heeft iedereen  
de bevoegdheid van dierenwelzijn in zijn takenpakket. Het resultaat is dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt.  
Binnenkomende klachten over dierenmishandeling worden daardoor niet adequaat opgevolgd.

De schepen van Dierenwelzijn kan toezicht houden op het slachthuis in Zele en de handhaving van het verbod op onverdoofd 
slachten. Ook kan hij maatregelen nemen wanneer er sprake is van dierenmishandeling. Daarnaast is er nood aan een zwerf- 
kattenbeleid en kan de invoering van stil vuurwerk snel op de agenda geplaatst worden.

N-VA tegen verbod op crepi en  
dakkapellen in centrum Zele
De meerderheid geleid door Open Vld en ondersteund door oppositiepartij CD&V 
keurde in april een strenge regelgeving voor bouwen in het centrum van Zele goed. Wie 
in bepaalde straten van Zele zijn huis wil afwerken met crepi, een dakkapel wil of liever 
een plat dak bouwt, zal daar geen toestemming meer voor krijgen. In plaats van te gaan 
voor administratieve vereenvoudiging, legt de gemeente dus heel wat extra regeltjes op. 
Dat een overwegend liberaal bestuur met zo’n keizer-kostermentaliteit de keuzevrijheid 
van de potentiële Zeelse bouwheer zo aan banden legt, roept toch wel vragen op.

Dit verbod gaat veel te ver voor de N-VA. 
Niet enkel is er een verbod op bepaalde 
bouwmaterialen, je krijgt ook beperkingen 
opgelegd over de indeling van je huis. Je 
moet bijvoorbeeld verplicht een leefruimte 
aan de straatkant leggen. Wie een zuid-
westgerichte tuin heeft, kan dus niet meer 
optimaal genieten van de lichtinval en zicht 
op zijn tuin. Ook wie grote ramen wil – toch 
een trend van de laatste jaren – moet op-
letten: de ramen moeten verticaal zijn. Een 
vitrine aan een winkel kan dus niet meer 
over de hele breedte van je pand.

Mix van bouwstijlen
De N-VA heeft het gevoel dat deze regels 
gekopieerd werden van steden die hun 
historische markt (terecht!) willen bescher-
men. Alleen gaat dit voor Zele niet op. Bij 
ons is er al een mix van allerlei bouwstijlen, 
dit kan je met de nieuwe regels niet op korte 
termijn veranderen. Voor de N-VA mag 
er wel een verduidelijking komen van het 
regelgevend kader en het stedenbouwkundig 
plan voor het centrum van Zele. Maar het 
voorstel dat nu op tafel ligt is zo streng dat 
het niet eerlijk is voor wie in de bepaalde 
centrumstraten woont. 

Jeugdmonitor ook in Zele dankzij N-VA
Sinds eind 2017 kunnen gemeenten en steden intekenen op het nieuwe aanbod van de jeugdmonitor. Dankzij 
die tool komen lokale besturen te weten wat de noden zijn van kinderen en jongeren in hun gemeente of stad. 
“Eind januari hadden 43 gemeenten al een account aangemaakt. Ook Zele zal in de toekomst gebruikmaken 
van de jeugdmonitor”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

In september 2017 stelden ministers Gatz 
en Homans de jeugdmonitor voor.  
Hiermee willen zij gemeenten en steden 
helpen om werk te maken van een kind-
vriendelijk, lokaal beleid. 

“Hoewel de tool nog maar beschikbaar 
is sinds september, waren 43 gemeenten 
in januari al bezig met de opstart van de 
jeugdmonitor”, zegt Vlaams Parlements- 
lid Miranda Van Eetvelde, die de cijfers 
opvroeg. “Op korte tijd zijn dat al mooie 
resultaten. Participatie op het lokale niveau 
wordt alsmaar belangrijker en ook onze 
jongste burgers worden hier meer en meer 
bij betrokken. Daarom is het goed dat men 
beter kan nagaan wat er bij hen leeft. Er 

zijn overigens geen nadelen aan de  
bevragingen verbonden. Ze zijn volledig  
anoniem en worden gratis aangeboden 
vanuit de Vlaamse overheid.”

Jeugd actief betrekken bij beleid
Miranda Van Eetvelde stelde voor om 
de jeugdmonitor ook in Zele te organi-
seren. Dit werd door de gemeenteraad in 
maart unaniem goedgekeurd. Een goede 
zaak volgens Van Eetvelde: “Kinderen 
en jongeren zijn de toekomst van onze 
samenleving. Net zoals volwassenen hebben 
kinderen specifieke behoeften en bekijken 
ze de omgeving vanuit een eigen referentie- 
kader. De N-VA beschouwt kinderen en 
jongeren als medeburgers die volwaardig 

deelnemen aan de samenleving. Ook onze 
jeugd kan en moet actief worden betrok-
ken bij het beleid.”

Het bestuur van N-VA Zele luisterde de doortocht van 
Vlaanderens Mooiste op met Vlaamse leeuwenvlagjes.

“Een schepen van Dierenwelzijn zal 
sneller ingrijpen bij klachten” 
OCMW-raadslid Patricia Van Malderen

“Dit verbod gaat 
wel erg ver voor 
een partij die  
vrijheid als thema 
claimt.”
Gemeenteraadslid  
Timothy Debeir

Camera’s kosten dubbel zoveel als geraamd
De meerderheidspartijen stelden een studiebureau aan om een 
raming op te stellen voor het plaatsen van extra camera’s in het 
centrum van Zele. Op basis van de voorwaarden die ze daarin formu-
leerden, bleek de kostprijs zo’n 216 000 euro te zijn. Maar nadat een 
kritische gemeenteambtenaar het dossier evalueerde, bleek er heel 
wat aan te schorten: de camera’s in het oorspronkelijke bestek hadden 
niet de beoogde kwaliteit en een onderhoudscontract van 130 000 
euro werd niet mee opgenomen in de raming. Resultaat: het prijs-
kaartje werd verhoogd naar 414 676 euro, bijna een verdubbeling dus.

De N-VA is absoluut voorstander van extra camera’s in het centrum. Recente  
inbraken en vechtpartijen tonen aan dat hier nood aan is. Maar we stellen ons grote 
vragen bij de totstandkoming van dit dossier. Waarom deed het gemeentebestuur  
niet van bij de start een beroep op de expertise in eigen huis? Ons goed opgeleid  
gemeentepersoneel moet het vertrouwen krijgen zich in dergelijke materie te  
verdiepen en expertise op te bouwen.

Betere kwaliteit verhoogt pakkans
Goede camera’s kosten veel geld, maar bewijzen ook hun nut: de betere kwaliteit maakt 
gezichtsherkenning mogelijk en verhoogt zo de pakkans. De camera’s kunnen dan ook 
in verbinding gesteld worden met de ANPR-camera’s die geplaatst worden langs de 
invalswegen van Zele. Die camera’s scannen nummerplaten om verdachte voertuigen 
meteen te signaleren aan de politie. Dit alles kadert uiteraard in een ruimer veiligheids-
beleid, waar er ook ingezet wordt op preventie door onder andere de gemeenschaps-
wacht, de straathoekwerker, gezinsondersteuning via het ROTZ enzovoort.

“We moeten meer 
gebruik maken van 
expertise in eigen 
huis.”
Fractievoorzitter  
Herman Van Driessche

“De jeugdmonitor zoekt de noden van 
kinderen en jongeren in Zele.” Vlaams 
Parlementslid Miranda Van Eetvelde
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


