Jaargang 2013 • Nr. 1 • februari

ZELE
DINSDAG

26
februari
2013

Gespreksavond
met
Theo Francken
Over asiel en
migratie

VOOR EEN VEILIG, SPORTIEF EN LEEFBAAR ZELE
14 oktober 2012 ligt al een tijdje achter ons. Toch graag een oprecht woord
van dank aan al onze kiezers. Dankzij uw vertrouwen zullen Gert, Bruno,
Herman en Chris uw stem verdedigen in de gemeenteraad. Vanuit de
oppositie zullen zij op een constructieve manier het belang van al onze
inwoners van onze gemeente behartigen.
Timothy en Patricia zullen in de OCMW-raad erover waken dat de mensen die
het moeilijk hebben met raad en daad worden bijgestaan. Zij zullen
opbouwend meewerken aan de ontwikkeling van een sociaal beleid in Zele.
Samen met de burger en onze voltallige ploeg N-VA’ers
willen we werken aan een veilig, sportief en leefbaar
Zele.

V.U.: Patricia Van Malderen - Kastanjelaan 61 - 9240 Zele - info@n-va.be

Jan Praetzaal in Zele
Dienstencentrum,
Lokerenbaan 43
Vanaf 20.00 uur.
De toegang is gratis
Iedereen is van harte welkom.
WOENSDAG

6
maart
2013

Bestuursverkiezingen
Dienstencentrum ZIAC
Zwaanstraat 7, Zele

Tot slot wil ik u allen uitnodigen op dinsdag 26 februari
2013 op de gespreksavond met N-VA-Kamerlid Theo
Francken. Theo zal de problematiek rond ‘asiel en
migratie’ nader komen toelichten. Meteen ook de
gelegenheid om kennis te maken met onze
mandatarissen en volksvertegenwoordiger Miranda
Van Eetvelde. Iedereen van harte welkom !

PATRICIA
VAN MALDEREN
Voorzitter
N-VA Zele

LID WORDEN? DAT KAN!
N-VA Zele maakt deel uit van de snelst groeiende politieke partij in Vlaanderen,
met reeds meer dan 35 000 leden.
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die
weegt op het beleid? Wilt u mee inspraak hebben in het gevoerde beleid in Zele?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u de mogelijkheid op een open en directie dialoog
met de partij. Er zijn in maart 2013 in alle N-VA-afdelingen nieuwe
bestuursverkiezingen. Als lid bent u stemgerechtigd.
In 2014 zijn er verkiezingen voor Europa, België en Vlaanderen. Als u lid wordt,
geeft u de kans aan de N-VA om in die komende verkiezingen het verschil te
maken en te zorgen voor de broodnodige veranderingen in dit land.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per jaar voor het eerste gezinslid. De overige
gezinsleden op hetzelfde adres kunnen bijlid worden voor 2,5 euro. Jongeren
tot en met 30 jaar betalen 5 euro lidgeld per jaar.
Voor meer informatie, neem contact op met zele@n-va.be.

www.n-va.be/zele

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze vertegenwoordigers
in de gemeenteraad
Herman
Van Driessche
Ik ben begonnen
aan mijn derde
legislatuur als
gemeenteraadslid.
Voorheen zetelde ik ook nog in de
OCMW-raad. Door de jaren heen heb
ik dus wel wat ervaring in
gemeentepolitiek opgebouwd.
Bovendien geeft mijn opleiding als
jurist ook het nodige voedsel om de
soms moeilijke dossiers te verwerken.
Ik ben dus goed geplaatst om te
weten wat er leeft bij de Zelenaars en
wat zij precies verwachten van het
gemeentebestuur. De voorbije zes jaar
stond ik er weliswaar nog alleen
voor, maar in de vernieuwde
gemeenteraad is onze N-VA-ploeg
verviervoudigd. Zo kunnen we onze
stempel drukken op het beleid, ook al
is dat vanuit de oppositie. Veiligheid,
leefbaarheid en de dringende
uitbouw van een goede
sportinfratstructuur blijven onze
stokpaardjes. Ik zal er samen met
Bruno, Chris en Gert het beste van
maken om aan de wensen van de
Zeelse burger tegemoet te komen.

Bruno
Alens
Ik doe aan politiek
om onze Vlaamse
waarden en normen
te bewerkstelligen.
Politiek is een kwestie van geven en
nemen, maar de huidige coalitie
denkt vooral aan ‘nemen’, dat is
reeds bewezen. Denken we maar aan
het prestigieuze gemeenschapscentrum dat nu al handenvol geld
kost en waardoor andere projecten
wellicht op de helling komen te
staan. Ik zal ook bijzondere aandacht
besteden aan veiligheid en sport.
Constructieve politiek staat bovenaan
mijn agenda.

Chris
Gossey
Ik ben een geboren
en getogen Zelenaar
en was 39 jaar actief
als commercieel
vertegenwoordiger in diverse
nationale en internationale bedrijven.

Ik wil me politiek inzetten om van
Zele terug een levendige en warme
gemeente te maken waar iedereen
zich veilig en thuis voelt. Ik zetel ook
voor de N-VA in de politieraad.

Gert
De Kimpe
Sinds januari 2013
zetel ik in de
gemeenteraad.
Vroeger was ik
zeer actief binnen een Zeelse
jeugdbeweging. De ondersteuning
van de jeugd vind ik een prioriteit
voor de komende zes jaar. Door actief
te luisteren naar de jeugd kunnen we
voorstellen uitwerken die de Zeelse
jeugd ten goede komen. Gezien de
beperkte financiële middelen moeten
we creatief durven omgaan met de
beschikbare ruimte.
Samenwerkingsovereenkomsten
tussen scholen en sportclubs kunnen
hierbij helpen. Indien de huidige
infrastructuur echter niet voldoet,
moeten we dit duidelijk maken aan
de beleidsmakers en onze taak als
deel van de minderheid in de
gemeenteraad waarmaken.

N-VA voert meteen stevige oppositie
Dat de N-VA na de verkiezingen
doorgaat op haar elan bleek
intussen al ettelijke malen in de
gemeenteraad.
Zo stelde de partij de gevolgde
procedure bij de aankoop van de
sporthal aan de kaak. Deze aankoop
werd niet vooraf aan de
gemeenteraad ter stemming
voorgelegd, wat een duidelijke
inbreuk was op het gemeentedecreet.

N-VA gooit bommetje
Ook bij de installatievergadering van
de nieuwe gemeenteraad zorgde de
N-VA voor opschudding. ‘De N-VA
gooide een bommetje’, aldus

zele@n-va.be

sommige kranten. Een lid van de
meerderheid ondertekende immers
twee verschillende voordrachtsaktes
voor de politieraad hetgeen pertinent
in strijd is met de wettelijke
voorschriften. Tot tweemaal toe werd
de raad voor lange tijd geschorst in
een poging het euvel recht te zetten.

Hevig protest
Bij de discussie over een
verkavelingsaanvraag (Oude
Kouterdreef) bleek dat er totaal geen
rekening gehouden werd met de vier
bezwaren die werden ingediend. Ze
werden simpelweg afgedaan als
‘ongegrond’ maar bevonden zich niet
eens in het dossier. De N-VA

protesteerde heftig tegen deze gang
van zaken en keurde het punt dan
ook niet goed. De partijen die het
punt wel goedkeurden, veegden de
klachten dus zonder kennisname van
tafel. Is dat het nieuwe open beleid
naar de burger? Er is nog werk aan
de winkel.

Onze vertegenwoordigers in de OCMW-raad
Patricia
Van Malderen
Als OCMWraadslid maak ik
deel uit van het
comité Sociale
Zaken. Daar wil ik mij ten volle
inzetten voor mensen die het door
omstandigheden moeilijk hebben. Ik
wil mijn steentje bijdragen om deze
mensen opnieuw in de maatschappij
te integreren, hen te helpen hun eigen
verantwoordelijkheid op te nemen en
hun zelfredzaamheid te vergroten,
waardoor ze opnieuw meer
zelfvertrouwen en zelfrespect krijgen.
Dit steeds in de geest van het verhaal
over rechten en plichten. Verder zal ik
graag meewerken aan de uitwerking
van de voorstellen op het vlak van
sociaal beleid. Samen met Timothy
zie ik het als onze taak om toe te zien
op de verdere uitbouw van de
diensten en deze te verbeteren waar

nodig. Prioritair wordt ook de
samenwerking met het sociale
dienstbetoon, zowel binnen onze
eigen gemeente als over de
gemeentegrenzen heen. Als
begeleidster in de Buitenschoolse
Kinderopvang staat ook het belang
en het welzijn van het kind bovenaan
mijn verlanglijst.

Timothy
Debeir
Voor het eerst
maakt onze partij
deel uit van de
OCMW-raad. De
honger is dan ook groot om alle hens
aan dek te zetten opdat het OCMW
haar kerntaken naar behoren kan
blijven uitvoeren. Onze N-VAafdeling ijvert voor een transparante
samenwerking van OCMW’s over de
gemeentegrenzen heen.
(Kans)armoede, drugsmisbruik, ... is

immers overal aanwezig. Samen met
Patricia wil ik erover waken dat het
OCMW de mensen die het moeilijk
hebben zo efficiënt mogelijk helpt om
terug op de eigen benen te staan.
Ik wil er ook over waken dat het
nobele werk van de OCMWpersoneelsleden op de juiste manier
gewaardeerd wordt en dat hun
belangen in de raad verdedigd
worden. Dat was vroeger niet altijd
het geval. Daarom zullen wij op
regelmatige basis de voorzitter
herinneren aan zijn nieuwjaarstoespraak waarin hij ijvert om na de
noodzakelijke infrastructurele
vernieuwing van het
woonzorgcentrum in deze legislatuur
de kaart van het verzorgend en
verplegend personeel te trekken. De
N-VA is bereid hier op een positieve
manier aan mee te werken: de
Zelenaar verdient een rustige en
zinvolle oude dag!

Ondertussen, in het parlement
Miranda Van Eetvelde,
N-VA-Kamerlid
Ondertussen ben ik al 2,5 jaar actief in Brussel als
volksvertegenwoordiger. Brussel lijkt misschien veraf, maar
eigenlijk hou ik me bezig met dossiers die een directe impact
hebben op ons allen als broodwinner, student of ouder: ik beet me
vast in thema’s zoals werkloosheid, dienstencheques, kinderbijslag
en loopbaanonderbreking. Ik leg minister De Coninck en
staatssecretaris Courard hierover dan ook regelmatig het vuur aan
de schenen.

Onkelinkx aan tand voelen
Maar ook als consument behartig ik je belangen. Sinds enkele maanden volg ik alles wat met ‘de post’ te maken
heeft op en hamer ik op het belang van een goede dienstverlening voor de consument en goede
arbeidsomstandigheden voor de postbodes. In al deze dossiers verlies ik de regio nooit uit het oog. Denk maar
aan de discussie over het statuut van de Zeelse OCMW-personeelsleden, waar ik minister Onkelinkx aan de tand
voelde, of de postbedeling in onze regio, waarbij ik de nodige druk uitoefende op minister Magnette.
Zelf vragen of suggesties? Ik ben steeds bereikbaar via mail miranda.vaneetvelde@n-va.be
of via gsm 0497 94 71 38. Op mijn website kan men mij volgen www.mirandavaneetvelde.be, alsook via
twitter https://twitter.com/mveetvelde en facebook http://facebook.com/miranda.vaneetvelde.

www.n-va.be/zele

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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