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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 22 juli. 

Zalige Zeelse Zomerdagen
Beste Zelenaar

Als lokale vereniging heeft N-VA Zele als 
doel om mensen te verenigen rond een 
gezamenlijk project. Meestal om plezier 
te maken, soms ook voor het ernstige 
politieke werk. We merken dus vanuit 
eerste hand hoe moeilijk het is om op  
een veilige manier uit deze corona- 
pandemie te komen en in de mate van 
het mogelijke onze vroegere levensstijl 
weer op te nemen.

Zoals u ondertussen al weet, is dat niet 
evident. Mondmaskers zijn geen vreemd 
gezicht meer en zijn op veel plaatsen 
verplichte kost. Ontsmettingsgel heeft 
een plaats in elk huishouden en in iedere 
winkel. We houden al eens wat meer 
afstand en zijn terughoudender als we 
nieuwe mensen ontmoeten. We keken er 
in het begin vreemd bij op, maar als het 
ons kan helpen om onze hobby’s opnieuw 
ten volle uit te oefenen, dan is dat alles 
uiteindelijk een kleine moeite. 

De lokale Zeelse ondernemingen en 
verenigingen stellen alles in het werk om 
ons weer veilig plezier te laten beleven. 
Ik wil hen daarvoor bedanken. Zij hebben 
het de laatste maanden niet gemakkelijk: 
verplichte sluiting, activiteiten die niet 
mogen doorgaan waardoor inkomsten 
verloren gaan en door de strenge regels 
nog steeds minder klanten. Ik roep dan 
ook op: steun de lokale economie en 
steun de lokale verenigingen door te 
genieten van zalige Zeelse zomerdagen. 

Zorg voor elkaar en verzorg uzelf.

Sven Caudron, afdelingsvoorzitter 

Vlaamse feestdag in coronatijd

Met spijt in het hart annuleerden we onze 
11 juliviering op de markt van Zele. We konden het 
voor onszelf niet verantwoorden om met een groep 
onbetaalde vrijwilligers drank en ijsjes te verkopen 
terwijl onze lokale horeca zijn omzetverlies van de 
laatste maanden probeert goed te maken. 

Wie zijn Vlaamse Leeuw liet wapperen, kreeg van 
ons een gele roos op een coronaveilige manier. Een 
oproep die massaal gevolgd werd: we deelden nog 
nooit zoveel roosjes uit. Bedankt, Zelenaars!

Meer weten over N-VA Zele?

Wilt u na het lezen van dit blad meer weten over N-VA Zele? Wilt u graag eens kennis- 
maken? Word dan nu lid door ons te contacteren via zele@n-va.be.

Of volg onze Facebookpagina ‘N-VA Zele’ voor regelmatige updates over het werk van  
onze mandatarissen en vrijwilligers.



zele@n-va.be

 Gemeenteraadsleden Kim Van Cauteren 
en Herman Van Driessche kregen een rond-
leiding in onze nieuwe sporthal De Klodde.

 Fractieleider Kim Van Cauteren maakte haar 
radiodebuut bij onze lokale zender RBS. Ze sprak 
er over 11 juli en de politieke actualiteit.

Patricia Van Malderen vertegenwoordigt  
N-VA Zele in het arrondissement
Elke maand overleggen de verschillende N-VA-afdelingen van het arrondissement  
Dender met elkaar over de belangrijkste gemeente-overschrijdende dossiers. Voor ons  
zetelt Patricia Van Malderen al enkele jaren in het arrondissementeel bestuur en dat  
doet ze ook de komende drie jaar.

Oost-Vlaams provinciebestuur aan de slag met (alwéér) een 
nieuwe realiteit
“Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit”, zo betitelde de Oost-Vlaamse deputatie haar bestuursakkoord begin vorig jaar. 
Niemand kon vermoeden dat het coronavirus die realiteit een jaar later danig op haar kop zou zetten. De impact voor heel wat 
bedrijven en gezinnen laat zich allicht nog lange tijd voelen. Maar het provinciebestuur met N-VA-gedeputeerden Kurt Moens 
en Annemie Charlier stroopt de mouwen op om ook met déze realiteit aan de slag te gaan.

“Het is wat paradoxaal”, stelt eerste gedeputeerde Kurt Moens. 
“Net doordat de wereld opener dan ooit werd, kon een virus vrij 
alle grenzen kruisen en ons veroordelen tot opsluiting in ons 
eigen huis. Heel wat bedrijven en handelaars moesten noodgedwon-
gen de deuren sluiten. De impact op onze economie is dus enorm.”

Extra investeringen 
De deputatie trok al vóór de coronacrisis volop de kaart van  
het lokaal, sociaal en duurzaam ondernemen. Door de crisis 
schakelt het provinciebestuur nu nog een versnelling hoger.  
Kurt Moens: “We hebben een relanceplan van bijna één miljoen 
euro uitgewerkt. Om geen overlappingen te hebben met maatre-
gelen van overheden, focussen we daarbij op een aantal niches 
zoals kringloopeconomie. Aan de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij werd gevraagd om maar liefst 12,6 miljoen euro aan 
investeringen te realiseren op de Oost-Vlaamse bedrijventerreinen.”

Lokaal kopen en genieten
De provincie promoot daarenboven het lokaal winkelen en bun-
delt de vele initiatieven om de lokale handel en horeca te helpen 
op de webpagina www.oost-vlaanderen.be/ikkooplokaal. Onder 
de titel ‘Lokaal kopen en genieten’ ondersteunt het provincie-
bestuur bovendien vzw’s, verenigingen en lokale besturen met 
een subsidie tot 25.000 euro per innovatief project dat land- en 
tuinbouw in het post-coronatijdperk vooruithelpt.

Vakantie in eigen provincie
Ook het toerisme zal er de komende maanden anders uitzien. 
Veel mensen herontdekten de voorbije maanden al hun eigen 
buurt. En dat is dan weer een positief aspect aan deze periode, 
stelt gedeputeerde Annemie Charlier: “Onze provincie heeft 
heel wat te bieden om van een vakantie in eigen streek een 
rijke ervaring te maken. Onze verschillende recreatiedomeinen 
bijvoorbeeld staan garant voor ontspanning en recreatie dicht 
bij huis voor jong en oud. En de ‘meerwaardezoeker’ kan dan 
weer terecht bij onze verschillende erfgoedcentra en -sites, die 
intussen allemaal coronaveilig weer de deuren hebben geopend. 
Er lopen momenteel een aantal interessante tentoonstellingen 
en ook voor kinderen is er een aangepast aanbod. Gelegenheid 
genoeg dus om te genieten in de eigen provincie.”

Provinciaal gedeputeerden Kurt Moens en Annemie Charlier.

Kort 
nieuws

 Zele ontvangt ruim 44.000 euro van de  
Vlaamse Regering om via het OCMW extra in  
te zetten op armoedebestrijding. 

Patricia Van Malderen 
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www.n-va.be/zele

N-VA verheugd over verlenging deadline speelstraten
Op de gemeenteraad van juli vroeg fractieleider Kim Van  
Cauteren aan de meerderheid om de deadline om een speelstraat 
aan te vragen in Zele te verlengen. In principe moesten alle 
aanvragen voor 1 mei binnen zijn bij de gemeente, maar door 
de corona-uitbraak namen velen een afwachtende houding aan.

“We vermoeden dat er straten zijn die geen aanvraag ingediend 
hebben, maar dat nu toch overwegen omdat veel mensen geen 
reisplannen hebben deze zomer”, aldus Kim Van Cauteren. 

We willen iedereen stimuleren om er een leuke vakantie met de 
buren van te maken. Ideaal voor de sociale cohesie! Gelukkig 
ging de meerderheid akkoord met ons voorstel.

Interesse? Ga naar www.zele.be/speelstraat.
 “Speelstraten zijn een ideale ontmoetingsplaats voor de buurt”, stelt 

fractieleider Kim Van Cauteren. 

Extra Vlaams budget voor jeugd-, sport- en cultuursector

De Vlaamse overheid gaf Zele meer dan 200 000 euro subsidies voor de zwaar getroffen jeugd-, sport- en cultuursector. De 
gemeente kan dat geld vrij spenderen. Het bestuur besloot de werkingsbudgetten die in 2019 uitgekeerd werden, nogmaals uit te 
betalen. Dat bovenop de middelen voor 2020. Over het overige budget werd nog geen beslissing genomen.

Uitbreiding uitleendienst
De N-VA stelde voor om er extra spelmateriaal voor de gemeentelijke uitleendienst mee te kopen en om springkastelen ter 
beschikking te stellen aan wie een speelstraat inricht, aan jeugdbewegingen of aan speelpleinen. Uiteraard aan te kopen bij de 
Zeelse handelaars, zodat ook zij een duwtje in de rug krijgen.

Oppositie voeren ≠ overal tegen zijn
Intensieve samenwerking levert sterk coronaplan op
‘De politiek’ liet de laatste maanden geen goede indruk na. Politici van alle strekkingen die openlijk ruzie maken. Twitterrelletjes. 
Stoere taal. Openlijke ruzies. Velen smullen ervan, de bevolking staat er met verbazing naar te kijken. Gelukkig gaat het er niet 
overal zo aan toe. In Zele werkten politieke partijen en experten samen aan gedragen coronamaatregelen.

In Zele wordt heel wat ‘onzichtbaar’ werk verzet achter de scher-
men. De N-VA vindt het belangrijk dossiers op hun inhoud te 
beoordelen. Goede voorstellen keuren we goed. En slechte voor-
stellen proberen we bij te sturen. Omgekeerd werkt het gelukkig 
ook zo: we hebben al meermaals gemerkt dat onze voorstellen 
aanvaard worden of onze opmerkingen verwerkt worden.

Ook middenstand vertegenwoordigd 
Partijen en experten werken goed samen, ook in Zele. Het  
voorbereidende werk van grote dossiers gebeurt in commissies 
per thema. Eind maart werd een werkgroep opgericht die de  
verschillende maatregelen uitwerkte rond de coronacrisis. Elke 
politieke partij mocht een vertegenwoordiger sturen met speci-
fieke expertise rond lokaal ondernemen. Voor ons nam gemeente- 
raadslid en horeca-uitbater Timothy Debeir deel. Daarnaast 
zetelden ook vertegenwoordigers van de middenstandsorganisa-
ties in de werkgroep. Kwestie van maatregelen uit te werken die 
gedragen worden door alle getroffenen.

Het intensieve werk leverde gerichte acties op: de Shop&Win, de 
ondernemers- en horecabon en de maatregelen voor kwetsbare 

gezinnen. Uiteraard moesten er compromissen gesloten worden 
– de budgetten zijn immers niet eindeloos – maar uiteindelijk 
kwam er een werkbaar plan op tafel.

 “Met onder meer de Shop&Win ondernam Zele gerichte acties tegen de 
gevolgen van de coronamaatregelen”, zegt raadslid Timothy Debeir.

3



Op ontdekkingstocht in Vlaanderen
Deze zomer wordt er eentje in eigen land. Geniet zonder zorgen en in 
alle veiligheid van al het moois dat Vlaanderen te bieden heeft. 

Fan van ons rijk Vlaams erfgoed? 
Surf naar openmonumenten.be/erfgoedezomer, koop een 
Open Monumentenkaart en beleef een erfgoede zomer.

Of ga zorgeloos op zwier met de YouFlanders-app. 
Surf naar youfl anders.be of scan de QR-code. Dan ziet u in één oogopslag 
waar het rustig en dus veilig is.

Kom uit uw kot en ga op reis in Vlaanderen Vakantieland.

Beleef een erfgoede 
zomer in Vlaanderen.

Ga zorgeloos op 
zwier in Vlaanderen 
Vakantieland met de 
YouFlanders-app.

Zuhal Demir
Vlaams minister van Toerisme

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Erfgoed


