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ZELE
11 juli

OOK VERANDERING IN ONZE ZEELSE AFDELING
Binnen onze lokale Zeelse N-VA-afdeling vonden er na de
bestuursverkiezingen ingrijpende wijzigingen plaats. Als nieuwe voorzitter
kan ik hierbij een volledig vernieuwd bestuur voorstellen.
Het is een toffe groep die bestaat uit een goede mix van mannen en vrouwen,
waaronder een ferme scheut jeugdig enthousiasme. We willen ons dan ook volledig inzetten voor de Zelenaar. ‘Dialoog - openheid - luisterbereidheid structuur - motivatie - visie’ zijn de zes pijlers van dit nieuwe bestuur. Op deze
basis willen we werk maken van lokale verankering
binnen onze gemeente.

11 juli is de Vlaamse feestdag en
daar zijn we als Vlamingen fier op.
Iedereen die op 11 juli zijn woning
met een Vlaamse Leeuw bevlagt
krijgt van N-VA Zele een attentie!
Wie zich op de dag van 11 juli zelf
lid maakt van de N-VA via onze
website www.n-va.be/zele krijgt
gratis lidmaatschap voor een jaar.
Ook kan men op de website terecht
voor het bestellen van een Vlaamse
Leeuwenvlag.

V.U.: Luk Haentjens - Narcislaan 156 - 9240 Zele - zele@n-va.be

Gespreksavond
Voor het arrondissement Dender en
Jong N-VA is de 11 juliviering een
begrip en mooie traditie geworden.
Ook dit jaar vieren wij onze
Vlaamse feestdag samen op
dinsdag 9 juli om 20 uur in
CC ‘Zaal Steenpoort’ Kerkstraat
115 in Dendermonde.
Gastspreker dit jaar is Huub Broers,
N-VA-fractieleider in de Senaat en
burgemeester van de faciliteitengemeente Voeren.
Gratis inkom en iedereen
is welkom!

www.n-va.be/zele

De oprichting van Jong N-VA en de onderhandelingen
die we momenteel voeren met het Vlaamse & Neutraal
Ziekenfonds zijn hiervan de eerste resultaten.
Namens het bestuur wens ik iedereen op 11 juli een
fijne Vlaamse feestdag toe, en natuurlijk ook een zonnige en aangename vakantieperiode.
LUK HAENTJENS
Voorzitter N-VA Zele

VERKAVELING KOUTERBOSSTRAAT:

INTREKKEN BELOFTE AANKOOP EN GOEDKEUREN
NIEUWE BELOFTE
De N-VA stelde zich al in november vorig jaar vragen bij de toepassing
van de verkoopsvoorwaarden van de verkaveling Kouterbosstraat.
Wanneer de notariële akte niet wordt verleden binnen een bepaalde tijd
is de verkoop van rechtswege nietig en blijft het voorschot (in casu 8 000
euro) verworven voor de gemeente. De terugbetaling betekent dus dat
het college afwijkt van haar eigen voorschriften en een geschenk
weggeeft aan de betrokkene.
Op de vraag of het gemeentebestuur dat consequent zal blijven doen en of
de voorwaarden dan niet beter zouden worden aangepast werd omstandig
heen gefietst. De burgemeester wrong zich in allerlei bochten om geen concreet antwoord te moeten geven. Waarom eerst strenge voorwaarden stellen en ze dan niet toepassen, blijft de vraag die de N-VA zich stelt.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Graag stellen wij u onze nieuwe bestuursploeg voor

V.l.n.r. Staande:
Miranda Van Eetvelde, Timothy
Debeir, Herman Van Driessche,
Geert Vereecken, Luk Haentjens,
David Boel, Bruno Alens,
Peter De Ryck, Tamara Van Laere,
Gert De Kimpe.
Zittend: Anja De Kerpel,
Viviana Uyttersprot,
Veerle Heirman, Paola Sales.
Ontbreken: Carine Laureyssens,
Chris Gossey, Patricia Van
Malderen

Zin in een babbel? Vind ons!
Voor een babbel, een vraag, een suggestie aan onze nieuwe ploeg, geven wij u hierbij enkele coördinaten.
Algemeen:
Website: www.n-va.be/zele - E-mail: zele@n-va.be
• Luk Haentjens: Voorzitter
• Geert Vereecken: Ondervoorzitter
• Tamara Van Laere: Secretaris
• Peter De Ryck: Penningmeester
• Carine Laureyssens: Ledenverantwoordelijke
• Miranda Van Eetvelde: Communicatieverantwoordelijke
• David Boel: Jongerenverantwoordelijke
• Paola Sales: Webbeheerder
• Veerle Heirman: Bestuurslid, Milieuraad
• Anja De Kerpel: Bestuurslid
• Viviana Uyttersprot: Bestuurslid

Mandatarissen Gemeenteraad:
• Herman Van Driessche, Bruno Alens,
Chris Gossey en Gert De Kimpe.
Mandatarissen OCMW:
• Patricia Van Malderen en Timothy Debeir
Nationaal mandataris:
• Miranda Van Eetvelde

N-VA Zele sportte voor het goede doel
Op 13 april werd voor de zevende keer de Ronde van Zele georganiseerd. Ook dit jaar was de N-VA van de partij. Met
Anouschka, Gert, David en Herman hadden we onze vier sportievelingen, zij liepen en fietsten afwisselend en zorgden
voor een meer dan behoorlijk goed resultaat. N-VA Zele was fier op zijn team!
Op 10 mei fietste Miranda voor de actie 1000 km Kom Op Tegen
Kanker, van Roeselaere naar Mechelen (130 km), zij nam met een
nationaal team van de N-VA deel. Missie geslaagd!
Op 19 mei waren we alweer paraat. Deze keer voor Roparun. De
N-VA-tent werd volledig ingekleed volgens het thema dit jaar van
cowboys en indianen. Heel wat vrienden en sympathisanten konden
bij ons terecht voor een fris pintje bier of glaasje wijn en voor de
overheerlijke tortillas van Carine.
Drie geslaagde evenementen met maar één doel voor ogen:
Het goede doel te steunen voor Kom Op Tegen Kanker.

zele@n-va.be

NIEUWS UIT
GEMEENTER DE
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Nederlands als thuistaal
De N-VA beschikte over cijfers van de
Vlaamse regering waarin het gebruik van
het Nederlands als thuistaal van de leerlingen van alle Oost-Vlaamse scholen in tabel
werd gezet. Per school wordt het aantal en
het percentage van de leerlingen weergegeven die thuis geen Nederlands spreken.
Hieruit blijkt dat Zele bijzonder slecht
scoort en dat voornoemde cijfers vrij hoog

liggen in vergelijking met andere omliggende gemeenten. Dit gaat van 3 à 6 procent in de wijkscholen tot 19 à 44 procent in
de centrumscholen wat het kleuter- en
basisonderwijs betreft. Van 9 tot 22 procent
wat het secundair onderwijs betreft. De
vraag luidde dan ook simpel. Wat gaat de
gemeente daar aan doen? Er moet dringend werk gemaakt worden van taallessen.

Belastingen op het huis-aan-huis inzamelen van grofvuil
Het Vlaams materialendecreet (Vlarema) heeft met ingang van 1 juli
2013 het gratis ophalen van grofvuil
verboden. Het legt een tarief op van
minimum 0,05 euro en maximum 0,6
euro per kg.
De burgemeesters van de gemeenten
die deel uitmaken van IDM (een
blauw bolwerk, zeg maar) hebben
beslist om het belastingtarief vast te

leggen op 0,11 euro. Voor de Zeelse
burger dus ook een extra belasting,
alle verkiezingsbeloftes ten spijt.
Waarom men zich niet heeft beperkt
tot het minimum van 0,05 euro werd
alweer weggemoffeld onder het
credo ‘de vervuiler betaalt’. Echter
wat precies de kosten en de opbrengsten zullen zijn voor de gemeente (en
voor IDM) blijft zeer onduidelijk.

De huisvuilbelasting slaat in Zele dus
op met 6 eurocent per kg meer dan
het bij decreet opgelegde minimum.
Allicht volgt er binnen afzienbare tijd
nog een verhoging, want men gewaagt nu al van 0,20 euro per kg.
De N-VA vroeg de stemming en onthield zich omwille van het feit dat de
belasting niet werd beperkt tot 0,05
euro per kg.

Werken Gentsesteenweg duurder dan voorzien
Het plaatsen van zinkers aan de Gentsesteenweg waren
noodzakelijk voor de verkaveling Kouterbosstraat. Tot
daar geen enkel probleem. Volgens de offerte zou de gemeente 14 106,58 euro ten laste moeten nemen. Nu blijkt
echter uit de eindafrekening dat dat bedrag verdriedubbeld is tot 41 057,33 euro.
In plaats van 10 werden er 46 meter buizen aangebracht

omdat het onmogelijk was om steunblokken te plaatsen.
De N-VA stelde terecht dat een dergelijke afwijking echt
niet door de beugel kon. Er worden steeds dure studies
betaald en achteraf blijken deze telkens totaal zinloos. Het
verweer van de schepen als zou het dossier nog ‘van voor
haar tijd’ dateren doet niets terzake. De N-VA wilde uit
principe het punt niet goedkeuren en onthield zich als
enige fractie bij de stemming.

Parlementair werk Miranda Van Eetvelde
regering en problemen aan te kaarten. Dat goed parlementair werk
loont, wil ik bewijzen met het
volgende voorbeeld. Ook vaders
verdienen volwaardige ontslagbescherming!
Ook de afgelopen maanden heb ik
niet stilgezeten. Sinds kort is ‘bpost’
een van mijn belangrijkste thema’s
geworden, waardoor ik de afgelopen
tijd veel werk stak in het opvolgen
van de langverwachte beursgang
van bpost. Maar zoals steeds heb ik
me ook vastgebeten in de meer
sociale onderwerpen: kinderbijslag,
dienstencheques,
loopbaanonderbreking, …
Via een resem vragen aan de ministers probeer ik druk te houden op de

www.n-va.be/zele

Ik heb me de afgelopen weken namelijk intensief beziggehouden met het
onder de loep nemen van de verschillende verlofstelsels. En wat stelde ik
vast? Kersverse vaders die vaderschapsverlof willen opnemen om
zorg te dragen voor hun kind zijn onvoldoende beschermd tegen ontslag.
Het is namelijk zo dat ze tot 4 maanden na de geboorte 10 dagen verlof
kunnen opnemen. Hun ontslagbescherming loopt echter maar tot 3
maanden nadat ze hun werkgever op
de hoogte brengen. Gevolg? Vaak zijn

ze een maand of zelfs langer niet
beschermd tegen ontslag!
Als we willen dat meer en meer
vaders gebruik maken van vaderschapsverlof, om zo te komen tot een
meer gelijke verdeling van de zorgtaken binnen het gezin, moeten we
ook hen voldoende beschermen.
Daarom diende ik naar aanleiding
van vaderdag een wetsvoorstel in dat
voorziet in een volwaardige ontslagbescherming, zoals dat het geval is
voor alle andere verlofstelsels.
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 fb
http://facebook.com/miranda.vaneetvelde.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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