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N-VA Zele en Zele Vlakaf samen naar de kiezer 
N-VA Zele en Zele Vlakaf trekken volgend jaar in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. Door met één 
lijst op te komen willen we de versnippering van het politieke landschap tegengaan en tegelijkertijd elkaar 
versterken. De N-VA en Zele Vlakaf hebben vastgesteld dat we heel wat inhoudelijke raakvlakken hebben, 
waardoor we onze krachten hebben gebundeld.

Tijdens de komende maanden zullen we intensief samen- 
werken om een sterk gezamenlijk programma uit te werken  
en een strijdvaardige lijst op te stellen. Ons kartel zal een  
duidelijk alternatief bieden voor de traditionele partijen.

We rekenen daarbij ook op u. Hebt u interesse in dit nieuwe 
project of wilt u er zelfs graag aan meewerken? Geef ons dan  
een seintje via zele@n-va.be.

Ben Weyts 
komt naar 
Zele!

Op dinsdagavond 30 mei komt de Vlaamse  
minister van Mobiliteit, Openbare werken,  
Vlaamse rand, Toerisme en Dierenwelzijn,  
Ben Weyts, spreken in Zele.

Ben Weyts is als minister verantwoordelijk voor echte 
investeringsdepartementen. In elk beleidsdomein zoekt hij 
de beste manier om bakens te verzetten, vooruitgang te 
realiseren en verandering te verwezenlijken. Hij komt de 
politieke actualiteit toelichten en brengt een uiteenzetting 
over de investeringen en de vooruitgang die hij vanuit de 
Vlaamse Regering boekte rond verschillende thema’s, 
zoals mobiliteit en dierenwelzijn.

DINSDAGAVOND

30 mei
Vanaf 20 uur 

Zaal De Wiek 
Dendermondebaan 8 

9240 Zele

Iedereen is 
van harte 
welkom!
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Tweede wandelzoektocht:  
iedereen welkom!
N-VA Zele organiseert haar tweede wandelzoek-
tocht. De eerste editie werd vorig jaar een bijzonder 
gezellige activiteit, waarbij enkel de weergoden niet 
meewerkten. Daarom kiezen we nu voor een zomer-
se datum. We verwachten jullie op zondag 25 juni, 
starten is mogelijk tussen 13 en 14 uur in taverne 
’t Gelag (Heikant 255). Op het einde van de tocht 
nodigen we u uit voor een heerlijk dessertenbuffet. 
De winnaar mag ook een mand met lekkers mee 
naar huis nemen. Voor kinderen is er een aangepas-
te zoektocht.

De ochtend van 14 februari trotseerde N-VA Zele de kou om de pendelaars 
te trakteren op een Valentijnschocolaatje. Zo staken we de vele reizigers, die 
tijdens hun treinreis wel eens last hebben van vertragingen, een hart onder 
de riem. De tijd die ze daardoor verliezen kunnen ze immers niet doorbren-
gen bij hun geliefde, familie of vrienden. De actie en de chocolaatjes werden 
door de reizigers positief onthaald en vooral gesmaakt.

Ronde van Vlaanderen  
vol vlaggetjes
Tijdens de Ronde van Vlaanderen deelde N-VA Zele 
1000 Vlaamse Leeuwenvlaggen uit aan de vele en-
thousiaste wielersupporters. Het werd een echt suc-
ces voor zowel onze afdeling als voor de aanwezige 
toeschouwers. De Vlaamse leeuwtjes waren zowel 
op het terrein als in de media alomtegenwoordig. De 
vele enthousiaste aanmoedigingen inspireerden de 
wielrenners tot een intense en spannende koers.

Realisatie skatepark

N-VA Zele pleit al sinds het begin van deze legislatuur voor 
een nieuw skatepark. Jarenlang werd dit beloofd, maar steeds 
stelde de meerderheid dit project uit. 

Er kwam pas echt schot in de zaak toen onze N-VA-jongeren in 2014 actie 
voerden aan de verouderde houten skaterampen op het sport- en wandel-
park Ter Elst. De houten infrastructuur was niet alleen verouderd, maar 
ook levensgevaarlijk. Meerdere jongeren liepen verwondingen, blessures en 
breuken op. Gemeenteraadslid Timothy Debeir pleitte maand na maand 
voor een versnelde realisatie van het project. En met succes. “Voor de N-VA 
was het absoluut noodzakelijk dat er snel een veilig, permanent en polyva-
lent skatepark kwam en niet onbelangrijk: op het Sportplein, en niet zoals 
sommigen opperden om het achter De Wiek te verstoppen en pas te reali-
seren in 2019. En nu moeten we werk maken van een verdere opwaardering 
van het volledige sport- en wandelpark Ter Elst. Een prachtige locatie in het 
centrum van Zele maar een waar de afgelopen jaren amper aandacht aan 
werd besteed”, besluit Timothy Debeir. 

N-VA heeft een  
 voor Zele

  De bestuursleden deelden Valentijnschocolaatjes 
uit aan de treinreizigers in het station.

  Leeuwenvlagjes en wielersupporters 
tijdens de Ronde van Vlaanderen.

  Vlaams Volksvertegenwoordiger Miranda 
Van Eetvelde met de trotse winnaar van 
de eerste wandelzoektocht.

  Gemeenteraadslid Timothy Debeir 
aan het vernieuwde skatepark.
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Pesten blijven bestrijden

Naar aanleiding van de Vlaamse Week tegen Pesten 
roept Miranda alle beleidsdomeinen op om hun schou-
ders te zetten onder een echt samenwerkingsverband 
tegen de moeilijke, hardnekkige problematiek van 
het pesten. In de cijfers komen namelijk niet altijd de 
verdoken of nieuwe vormen van pesten terug. 

Aan de problematiek van het pesten moet dan ook blij-
vend gewerkt worden om het pesten zo veel mogelijk 
terug te dringen. 

Nieuws uit het Vlaams parlement

Geen misbruik meer van RSZ-korting
Bij een aantal financiële instellingen werd er een vertrek- 
regeling aangeboden aan werknemers die meer dan 55 jaar 
oud zijn. Die personeelsleden kunnen thuisblijven en tot 
aan hun vervroegd pensioen een deel van hun loon blijven 
ontvangen. 

De bedrijven blijven voor deze ‘werknemers’ ook de RSZ-korting ont-
vangen. Miranda Van Eetvelde bevroeg daarop bevoegd minister Muy-
ters over deze problematiek, aangezien de regeling volledig ingaat tegen 
zowel het Vlaamse als het federale regeerakkoord. De bedoeling van die 
RSZ-korting is net om oudere werknemers aan de slag te houden. 

Miranda Van Eetvelde: 
“Bedrijven hebben de ver-
antwoordelijkheid om hun 
oudere werknemers in dienst 
te houden, of ze zeker en vast 
aan een nieuwe job te helpen. 
Een 53-jarige of een 55-jarige 
is voor ons niet afgeschreven 
en verdient beter dan naar huis 
gestuurd te worden met een 
zak geld. Bedrijven die dit toch doen, zullen geen korting meer krijgen 
van de Vlaamse overheid.”

Gemeentelijk nood- 
en interventieplan 
goedgekeurd
Het Gemeentelijk Algemeen Nood- 
en interventieplan (GANIP) werd 
op de laatste gemeenteraad unaniem 
goedgekeurd. 

Raadslid Timothy Debeir maakte van 
de gelegenheid  gebruik om terug te 
komen op het incident van 18 maart 
in het industriepark. Verschillende 
omwonenden waren niet op de hoogte 
gesteld van het dreigend gevaar van een 
gifwolk, ondanks de afkondiging van fase 
1 van het rampenplan. 

Uiteindelijk was de toestand gelukkig snel 
onder controle en was er geen reden tot 
paniek. Eind 2017 komt er onder impuls 
van de minister van Binnenlandse Zaken, 
Jan Jambon, een nieuw systeem waarbij 
iedere omwonende automatisch zal 
worden verwittigd per sms.

Gezocht: schepen van 
Integratie
Ook in Zele beroerde het referendum 
van Turks president Erdogan de 
gemoederen. Een schandelijk dieptepunt 
en rechtstreeks gevolg van dit buitenlands 
conflict was de vernieling van de lokalen 
van vzw Meridiaan. Zo’n vandalisme 
kan niet, om geen enkele reden. De 
schepen van Integratie moest in de laatste 
gemeenteraad nogmaals verantwoording 
afleggen voor zijn soms twijfelachtige 
communicatie en activiteiten. We stellen 
vast dat de schepen van integratie en 
diversiteit faalt in zijn beleid en in zijn 
voorbeeldfunctie.

Afsluiting terrassen 
woonzorgcentrum 
verhogen
N-VA Zele steunt het initiatief om de 
borstwering op de terrassen van het 
woonzorgcentrum te verhogen tot 2,2 
meter. Door de huidige beperkte hoogte 
durfde het personeel de dementerende 
bewoners niet alleen op het terras laten 
uit schrik dat ze over de afsluiting zouden 
kruipen en vallen. “Door deze aanpassing 
kan het personeel ook de dementerende 
bewoners van de zon en wat frisse lucht 
laten genieten”, aldus OCMW-raadslid 
Patricia Van Malderen.

 Miranda Van Eetvelde



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

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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


