Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen
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Beste Zelenaar
De koude wintermaanden staan voor de
deur. Normaal gezien is dat een tijd waarin
we gezellig samenkomen, de verwarming
een paar graden hoger zetten en er een
dekentje of dikke trui bij nemen. Maar
gezien de huidige gang van zaken, zullen
ook de feestdagen anders verlopen dan we
gewend zijn.
Wees creatief
Ik wil dan ook graag een oproep doen om
de komende periode uw innerlijke mens
zoveel mogelijk te versterken. Maak van
alle noden en verplichtingen een deugd,
wees creatief en scherp uw fysieke en
mentale kracht aan. Maak van wandelen
een gewoonte of zelfs een hobby. Dat kan
perfect in Zele, er zijn zoveel mooie stukjes
natuur met bijbehorende wandelpaden.
Gemeenteraadslid Herman Van Driessche
bewijst hiernaast dat u tijdens het wandelen
in onze gemeente zelfs uw culturele kennis
kan bijspijkeren.
Geen jaarlijks eetfestijn
Eind november stond normaal gezien een
aangepaste afhaalversie van ons jaarlijks
eetfestijn gepland. Helaas besliste de
huidige coronasituatie daar anders over.
We stellen het voorlopig uit naar een latere
datum. Toch zijn er ongetwijfeld genoeg lokale zaken die u graag van hun lekkernijen
voorzien. Verwen uzelf maar eens goed met
een lekkere fles wijn of een lokaal biertje.
In ieder geval wil ik u, in naam van het
voltallige N-VA-bestuur, een fijn en gezellig
eindejaar toewensen. Hou het veilig.

Sven Caudron
Voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 23 november.

Douches in sporthal De Klodde
zichtbaar vanop de gang
Herman Van Driessche kaartte op de gemeenteraad in oktober een privacyprobleem aan in de nieuwe sporthal. Wanneer de kleedkamerdeuren
opengaan, ziet iedereen in de gang de mensen onder de douche staan.
“Tijdens de lockdown mogen de kleedkamers tijdelijk niet gebruikt worden.
Maar wanneer ze opnieuw opengaan, moet er toch een extra beschutting of
andere vorm van afsluiting komen”, vertelt Herman Van Driessche.
“Er zijn normaal gezien heel wat sportactiviteiten in sporthal De Klodde.
Daardoor er is ook veel passage in de gangen van de kleedkamers. In tijden
van #MeToo lijkt dat toch verre van ideaal. Het gaat om dames, heren en
kinderen. Veel mensen tillen daar terecht zwaar aan.” De schepenen zoeken
nu naar een oplossing.
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Bedrijfsbelasting
zorgt voor protest

om onder de belasting uit te komen, nu is
er tenminste een faire regeling.”
Niemand geeft zonder nadenken zomaar
50 euro uit. Het gemeentebestuur wekt het
beeld dat alle ondernemers rijk zijn en in
het verleden profiteerden van het systeem.
Dat strookt absoluut niet met de werkelijkheid. Integendeel, veel ondernemers
proberen het hoofd boven water te houden,
zeker in dit vreselijke jaar.

Eind vorig jaar hervormde de meerderheid de bedrijfsbelastingen in onze
gemeente. Iedereen met een ondernemingsnummer betaalt voortaan
minimum 50 euro. Dus ook mensen
met een bijberoep. Hoe groter de
oppervlakte van je bedrijf, hoe meer
belastingen je betaalt. Op de laatste
gemeenteraad kwam het tot een verhitte
discussie. N-VA-gemeenteraadslid en
Zeels ondernemer Timothy Debeir legt
de situatie uit.
De N-VA verzette zich al meerdere malen
tegen die belasting. Waarom?
“Vooral omdat onze gemeente momenteel al veel leegstand kent, op de Kouter
bijvoorbeeld. We scoren ook slechter dan
vergelijkbare gemeenten en moeten er alles
aan doen om ondernemen in Zele aantrekkelijk te maken.”

Gemeenteraadslid en Zeels ondernemer
Timothy Debeir: “We vragen de meerderheid
om de bedrijfsbelasting te herbekijken.”
werden. We vragen het gemeentebestuur
dus om bij te sturen en dossier per dossier
te bekijken.”

Er werden toch ook al heel wat acties op
poten gezet voor de zelfstandigen in Zele?
Dat klopt. Dat juichen we uiteraard toe.
Wij hebben als oppositiepartij ook zelf
aan die acties meegewerkt. Maar vooral
winkels en horecazaken konden daarvan
profiteren. De dienstverlenende sector en
vrije beroepen hadden er niets aan. Vindt
u het rechtvaardig dat een zelfstandige
thuisverpleegster dit jaar opeens een extra
taks moet betalen terwijl de coronacrisis
nog volop woedt? De N-VA alvast niet.

Wat nu?
Op de gemeenteraad van september
“Daarnaast voelt de belasting onrechtvaar- Wat vond je van de reactie van de
beloofde de meerderheid om het systeem te
dig aan: wie door de coronapandemie nog meerderheid?
herbekijken. Wij zullen vanuit de oppositie
geen inkomsten verwierf dit jaar, moet
Hun uitspraken choqueerden me. Ik citeer: op dezelfde nagel blijven kloppen zodat
toch betalen. We horen dat er ook heel wat “Wat is 50 euro nu voor een ondernemer?” de beloofde aanpassingen er ook effectief
dubbele of foute formulieren verstuurd
en “Vroeger werd er massaal gesjoemeld
komen.

Nieuw leven voor verwaarloosde André Bogaertroute
Een van de weinige voordelen van de lockdown was de herontdekking van onze eigen gemeente. Het gemeenschapsleven
viel zo goed als volledig stil, dus trokken Zelenaars erop uit om de groene boorden te ontdekken. Een echte aanrader is
de ‘André Bogaertroute’.
De route is negen kilometer lang en loopt
deels over verharde- en onverharde wegen.
Je wandelt van Zele Durmen naar Hamme
Sint-Anna en Waasmunster via een traject
dat voor een groot deel langsheen de
Durme loopt.
De ‘André Bogaertroute’ eert de Zeelse
beeldende kunstenaar met zijn schilderijen via bewegwijzerde bordjes. De bordjes
werden geplaatst door Toerisme Vlaanderen, maar de gemeente is verantwoordelijk
voor het onderhoud. Gemeenteraadslid
Herman Van Driessche stelde vast dat heel
wat van die originele bordjes in slechte
staat zijn en riep de meerderheid op om ze
in ere te herstellen.

zele@n-va.be

“We willen de bordjes met
de kunstwerken van André
Bogaert in ere herstellen”,
zegt gemeenteraadslid
Herman Van Driessche.
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VillaVip Zele van start
Tijdens de vorige legislatuur legde OCMW-voorzitter Tom
De Bruyne van kartelpartner Zele Vlakaf de basis voor wat
VillaVip Zele zou worden. Het unieke project werd over alle
politieke partijen heen gesteund en werd recent boven het
doopvont gehouden.
Het enthousiaste Zeelse zorgkoppel Bart Pletinck en Angelique
De Schepper van VillaVip Zele gooit, samen met hun gezin,
zijn hele leven om om te zorgen voor tien personen met een
verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij waren alvast enorm
onder de indruk van hun motivatie en vastberadenheid. Ze
vangen de bewoners dag en nacht op in een huiselijke sfeer met
een professionele omkadering.
Veel succes, Bart en Angelique!

Bermen te vroeg gemaaid, regels niet nageleefd
Onderaannemers die voor onze gemeente werken, blijken de regelgeving over
bermbeheer aan hun laars te lappen. Toen we de bevoegde schepen daarover
bevroege, viel hij compleet uit de lucht. Uiteindelijk werd ons bevestigd dat ze
geen vergunning hadden om vroeger te maaien dan toegelaten. N-VA Zele eist
een correcte naleving van de regels.
Wegbermen nemen misschien niet veel plaats in, door hun alomtegenwoordigheid vormen ze een belangrijke biotoop voor bijen en andere bestuivers. Door
wegbermen op een ecologische manier te beheren, vinden ze meer voedsel.
Inheemse planten en kruiden krijgen meer ruimte en dat heeft ook positieve
gevolgen voor andere dieren. Daarom is iedere gemeente verplicht om strenge
regels te volgen over het gebruik van pesticiden. Maar ook voor het maaien van
bermen bestaan regels: voor 15 juni is dat niet toegelaten, een eventuele tweede
maaibeurt mag pas na 15 september uitgevoerd worden.

Door de coronapandemie en de lockdown in het voorjaar, liepen veel leerlingen
een leerachterstand op op school. Zele telt heel wat anderstaligen, een deel van
hen sprak maanden aan een stuk amper Nederlands thuis. Om de achterstand
weg te werken, organiseerde De Leerschakel zomerscholen. Daarnaast organiseerde het Huis van het Kind ‘Rotz’ taalstimulerende activiteiten.
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt 95.000 euro subsidie uit voor
het ‘Groot Zeels Taalbad’. Daarmee wordt een halftijds taalcoach aangeworven
om een tweejarig taaltraject uit te werken. Hij of zij zal taalinitiatieven ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. Een project dat onze
N-VA-fractie enkel kan ondersteunen.

Samen met N-VA-minister Ben Weyts zetten we
ons in om taalachterstand weg te werken.”
Fractieleider Kim Van Cauteren

Zeelse jeugdverblijven
krijgen steun van
minister Zuhal Demir
Vlaams minister van Toerisme Zuhal
Demir kende al 12,5 miljoen euro aan
steunmaatregelen toe aan het sociaal
toerisme. Ook drie Zeelse jeugdverblijven
konden op extra subsidies rekenen.
Concreet gaat er over Ravotti, De
Gratiebossen en Den Bookhamer.
Het geld zal voor verschillende doeleinden
gebruikt worden: sociale kortingen voor
mensen in armoede, vakantieorganisaties die samenwerken
in het netwerk ‘Iedereen
verdient vakantie’ en om de
zorg- en jeugdverblijven in
Vlaanderen te ondersteunen.
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© Wouter Van Vooren

Een goede kennis van het Nederlands
geeft kinderen extra kansen
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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

014229

