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Uw vrijwillige inzet is onbetaalbaar
Recent stond 5 december naar goede gewoonte in het 
teken van de internationale dag van de vrijwilliger. Dé 
gelegenheid om de miljoenen vrijwilligers die zich overal 
ter wereld inzetten in de kijker te plaatsen. Vanuit onze 
eigen inzet als N-VA-bestuursleden beseffen we dat 
er veel werk kruipt in de opzet en de organisatie van 
activiteiten en evenementen. Hetzelfde geldt voor de vele 
Zeelse verenigingen die dankzij de inzet van vrijwilligers 
kunnen blijven bestaan.

De bestuursleden van N-VA Zele volgen momenteel een 
reeks vormingen om een goed onderbouwd programma 
op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van vol-
gend jaar. Tegelijkertijd willen we met beide voeten in de 
werkelijkheid blijven staan. We zien dat ook in Zele een 
(h)echte en warme gemeenschap iets is om actief werk 
van te maken. Daarom steken we de hand uit naar het 
middenveld: een samenleving bouw je uit van onderuit, 
waarbij het verenigingsleven via jeugdwerking, wijkwerk-
ing, sport, religie en ecologie mensen bij elkaar brengt.

In navolging van de spannende tweede editie van onze 
quiz en onze fakkeltocht, staken wij voor u onze handen 
uit de mouwen op ons jaarlijks eetfestijn. We zijn als 
vrijwilligers, in de rol van kok, garçon of afwasser, dan 
ook verheugd dat dit jaar weer een bijzonder succesvolle 
en gezellige editie was. Kon u er niet bij zijn? Niet get-
reurd, op de kerstmarkt van 17 december stellen we ons 
opnieuw ten dienste om u van een verwarmend hapje en 
drankje te voorzien. Tot dan!

Sven Caudron,
Voorzitter N-VA Zele  “N-VA steekt de hand uit naar het middenveld”

Van links naar rechts: Herman Van Driessche, Her-
man Van Boven, Miranda Van Eetvelde, Patricia 
Van Malderen, Kim Van Cauteren, Timothy Debeir 
en Sven Caudron

N-VA op de kerstmarkt
Net als vorig jaar bemant de N-VA een kraampje op de 
Zeelse kerstmarkt. 
We organiseren er een gezellige winterbarbecue. 
Wie het bonnetje uitknipt, krijgt bovendien 
een gratis hotdog. 
Ook verkopen we chocosticks om 
lekkere échte chocolademelk mee 
te maken! Met de chocosticks 
steunen we Music For Life. De 

opbrengst gaat naar de vzw’s Hartekamp en Zon-
nebloemblaadjes. Deze twee vzw’s zorgen ervoor 
dat kindjes met een beperking of ziekte een 
leuke tijd beleven op zomerkamp, tijdens 
uitstapjes of tijdens een weekendje weg!

Nieuwjaars- 
receptie N-VA 
en Zele Vlakaf
Op 28 januari is iedereen welkom 
op de gezamenlijke nieuwjaars-
receptie van N-VA Zele en Zele 
Vlakaf. Iedereen wordt vanaf 
10.30 uur verwelkomd in het 
zaaltje op de Gentsesteenweg 138, 
9240 Zele. Met een hapje en een 
drankje zetten we het nieuwe jaar 
feestelijk in.

“1 gratis hotdog” aan 
de stand van de N-VA 

op de kerstmarkt op 17 
december 2017. 

(zolang de voorraad strekt)
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Sneeuwtelefoon is een feit 
Op de gemeenteraad van januari werd het voorstel van N-VA 
voor een sneeuwtelefoon in Zele unaniem goedgekeurd. Hier-
door kunnen ouderen die slecht te been zijn en hulpbehoeven-
den een nummer bellen om de sneeuw voor hun deur te laten 
ruimen. 
Het OCMW werkte het voorstel verder uit. In alle Zeelse wijken 
zullen ouderen en hulpbehoevenden kunnen rekenen op vrij-
willigers voor kleine klusjes. Het OCMW verzorgt de coördina-
tie, zodat er maar één centraal nummer nodig is waar iedereen 
naar kan bellen.

“Dankzij N-VA kunnen 
hulpbehoevenden vlot-
ter de hulp inroepen.”

Patricia Van Malderen, 
OCMW-raadslid

Megalomaan project van meer dan 100 miljoen

Het provinciebestuur wil al zijn diensten central-
iseren in de Leopoldskazerne. Dit megalomane 
project heeft een prijskaartje van meer dan 100 
miljoen euro. Om het project te financieren wil de 
deputatie alle provinciale gebouwen verkopen. 

Vorig jaar besliste het provinciebestuur om het PAC Zuid te 
verkopen door een algemene biedprocedure bij de notaris. Na-
dien werd opeens via een procedurewijziging beslist het PAC 
te verkopen via de Vlaamse ‘Afdeling vastgoedtransacties’. 
“Het is onaanvaardbaar dat dergelijke grote dossiers zo slordig 
worden voorbereid,” vindt de Oost-Vlaamse N-VA-fractie.

Beslissingen al meermaals teruggedraaid
Het is niet de eerste keer dat de deputatie beslissingen terug-
draait. In 2010 besliste de provincie om extra kantoorruimte 
aan te kopen aan het Zuid voor 21 miljoen euro en 33 miljoen 
euro te voorzien voor de renovatie, met bemiddeling van het 
architectenbureau Nero. Eind 2013 werd deze procedure stop-
gezet en gekozen voor de Leopoldskazerne. Aan Nero werd een 
fikse schadevergoeding betaald. 

Huidige provinciehuis is groot genoeg
Begin 2015 presenteerde de gedeputeerde op één A4 de ultieme 
verantwoording dat de verhuis naar de Leopoldskazerne 
goedkoper zou zijn dan het PAC Zuid of het huidige provin-
ciehuis. De verkoop van het PAC Zuid ging 68,6 miljoen euro 
opleveren. Dit werd later bijgesteld naar 50 miljoen euro en een 
recente schatting brengt de waarde op slechts 36 miljoen euro. 
Op de commissie van 15 januari 2015 bleek dat de provincie 
eigenaar kon worden van het huidige provinciehuis in de 
Gouvernementstraat en dat dat groot genoeg zou zijn om alle 
diensten te centraliseren.

Amateuristisch dossier
“De Leopoldskazerne is veel te groot voor een afgeslankt 
provinciebestuur. Er zijn goedkopere en geschiktere opties. 
We storen ons vooral aan het amateurisme in dit dossier. De 
expertise van de diensten trekken we niet in twijfel, wel de 
gebrekkige aansturing. De gedeputeerde draagt de volledige 
verantwoordelijkheid voor dit krakkemikkige dossier. De 
Oost-Vlaming heeft er nochtans recht op dat er zorgvuldig met 
belastinggeld wordt omgesprongen”, besluit de N-VA-fractie .

N-VA Zele wenst  
u een prettige Kerst!
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Gun jeugdbewegingen de ruimte om te leren uit fouten 
“De jeugdbeweging heeft nog steeds een unieke rol voor de opvoeding van kinderen en jongeren”, zegt 
Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. “Natuurlijk zijn de incidenten van de afgelopen maanden te 
betreuren, maar mogen we ook pleiten voor een beetje verdraagzaamheid?”

Het was een bewogen zomer voor de jeugdbewegingen. Eerst 
was er een nachtspel dat uit de hand liep, waarbij een tiener 
in shock naar het ziekenhuis moest. Van een andere jeugdbe-
weging op kamp werd 3 000 euro gestolen. Nog een andere 
jeugdbeweging werd weggepest door lokale jongeren.

Eén groep werd het slachtoffer van haar eigen succes: zij 
waren met te veel om samen de trein naar huis te nemen 
zoals gepland. Niet veel later bereikten ons krantenkoppen 
over stopgezette kampen wegens ziekte na contact met het 
vervuilde water van de Ourthe.

Pleidooi voor verdraagzaamheid
De voorvallen plaatsten de jeugdbewegingen volop in de aandacht. Meteen leek iedereen ook een mening klaar te hebben. Naast 
de evidente harten-onder-de-riem op sociale media, waren er ook die hun gal spuwden over de leiding, over de ‘nodeloze risico’s’ 
en over de ‘herrie en overlast’.

Natuurlijk zijn de incidenten te betreuren en hoop je dat ze zich niet herhalen. Maar mogen we ook pleiten voor een beetje ver-
draagzaamheid? Voor een positieve benadering en voor het erkennen van het belang van de jeugdbeweging? Voor veel jongeren is 
de jeugdbeweging een universiteit van het leven. Ze leren er met elkaar omgaan, plannen en organiseren. Natuurlijk worden soms 
fouten gemaakt. Laat hen die fouten maken en eruit leren. Wij maakten die vroeger ook, waarom zouden jeugdbewegingen van nu 
dit ook niet mogen doen?

Renovatie soccerterrein  
Ter Elst komt eraan
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) geeft 
subsidies om sportterreinen in een nieuw kleedje te stoppen. 
N-VA Zele stelde op de gemeenteraad van september voor 
een aanvraag in te dienen om het ‘soccerterrein’ op Ter Elst te 
renoveren.
De slechte staat van dit terrein werd al eerder door ons aan 
de kaak gesteld, maar zonder concreet gevolg. Nu werd het 
voorstel van N-VA wel unaniem goedgekeurd. Ons gemeente-
raadslid Timothy Debeir zal dit dossier blijven opvolgen.

“Het soccerterrein is 
dringend aan renovatie 
toe.”
Timothy Debeirn, Gemeenteraadslid

“Jeugdbewegingen 
verdienen onze steun.”

Miranda Van Eetveld,  
Vlaams Parlementslid

  Fractieleider Herman Van Driessche:
“Geen welles-nietes-spelletjes over veiligheid!”

Fakkeltocht om fietspad te 
verlichten
N-VA Zele organiseerde een fakkeltocht om het fietspad 
van Zele naar Lokeren te verlichten. Op een ludieke manier 
klaagden we aan dat dit fietspad niet veilig is. De beloofde 
verlichting komt er maar niet, en nu blijkt er een welles-nie-
tes spelletje aan de gang tussen de provincie en de gemeente. 
De provincie beweert dat Zele nooit een dossier indiende. De 
Zeelse meerderheid daarentegen zegt dat ze geen goedkeu-
ring krijgt van hogerhand. 
Dat is uiteraard geen oplossing voor de vele schoolgaande 
kinderen en pendelaars die van het fietspad gebruik maken. 
N-VA eist daarom snel duidelijkheid, zodat de verlichting er 
op korte termijn komt.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - 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:     /     /
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2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


