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Nieuw jeugdbeleidsplan

is andermaal gemiste kans

Het jeugdbeleidsplan werd slechts
“met de hakken over de sloot”
goedgekeurd door de gemeentelijke
jeugdraad. Het plan mist duidelijk
aansluiting bij diegenen voor wie
dit plan is bedoeld: de Zeelse jeugd.
Ook CD&V Zele maakt voorbehoud
bij 5 zaken.
De nood aan repetitieruimte wordt
geledigd door een chalet te voorzien
in het jeugdhuis. Een optie die er eigenlijk geen is, want de repetitieruimte kan niet gebruikt worden buiten
de openingsuren van het jeugdhuis.
Geen repetitie dus op maandag, op
donderdag behalve tijdens de schoolvakanties, op zaterdag tot 19 uur, op
zondagnamiddag,...
De nood aan fuifruimte wordt volledig miskend. Het jeugdbeleidsplan
biedt geen enkel perspectief.
De meest prangende nood inzake de
huisvesting van de Zeelse jeugdbewegingen - o.a. deze van KLJ Heikantwordt gewoon doodgezwegen.
CD&V is opgetogen over extra middelen voor de VP werkingen. Er is

Het gemeentebestuur wil de sporthal VHVD kopen. Kan de Zeelse jeugd hier “veilig” fuiven?

echter geen enkele garantie omtrent
het gebruik van deze centen en riskeert dus een maat voor niets te zijn.
Ook het probleem van de “overlast”
verdwijnt nagenoeg in de marge. Nu
reeds is duidelijk dat het probleem van
de Kloosterstraat uitdeint naar de aan-

Goed
gemutst
het nieuwe jaar in!

palende straten. De tijd dat onze jeugd
van hun overbezorgde ouders niet naar
Juvenes mocht gaan, ligt ver achter
ons. Nu is de tijd aangebroken waarop
jonge mensen buiten de schooltijd niet
meer naar de uitgangsbuurt mogen
komen.

Nieuwjaarsreceptie
met Wouter Beke

CD&V Zele nodigt jou en je partner van harte uit op haar
nieuwjaarsreceptie.
Vrijdag 28 januari 2011 om 20 uur in zaal Ons Huis, Huivelde 211.

Aandacht voor onze landelijke wegen

Snelheidszones in onze gemeente
Het gemeentebestuur wil in de
nabije toekomst snelheidszones
invoeren voor het hele grondgebied
van Zele.
90 km/u op de N 47, de Keltenlaan
en delen van de Gentsesteenweg, 30
km/u rond alle scholen, 50 km/u in
alle straten van de bebouwde kom en
drukst bebouwde wegen in de wijken
en 70 km/u op de ‘landelijke wegen’.
Maar in die laatste groep knelt het
schoentje!! 70 km/u in pakweg Meerskant, Bosstraat, Langevelde, Schoolstraat, en alle veldwegen?? Net die
wegen die vandaag gebruikt worden
door fietsers, joggers en wandelaars
die de rust opzoeken, door landbouwers met traag verkeer, door leerlingen die via die wegen naar school
moeten met de fiets… net die wegen
zonder fietspad, zonder verhoogde
berm of ‘vluchtplaats’ voor aankomend verkeer… net op die wegen
zullen onze automobilisten een bord
zien dat het wat sneller kan!

Alstublieft geen autorally waar onze kinderen naar school fietsen of opa even met de hond gaat wandelen!

CD&V Zele vindt dit allerminst een
veilige oplossing. En het lijkt ons ook
nogal vreemd: in die straten waar 70
km/u echt waaghalzerij is, zou het
toegelaten zijn (probeer het maar niet
uit in de Vaartstraat, Van Der Moerenstraat of Waterstraat…). In naam van

alle kwetsbare weggebruikers op onze
minder druk bebouwde wegen vraagt
onze partij de aangepaste snelheid
aan te duiden en geen algemene zone.
Gerard Herwege
Gemeenteraadslid CD&V

Zien, Oordelen,… Wandelen
“Zien-Oordelen-Handelen” was het
credo waarmee Jozef Cardijn een
grootse vormingsbeweging op gang
bracht.
Lokale en bovenlokale politici beroepen zich maar al te graag op de
aanpak van één van onze grootste Belgen. De volledige rit van het drieluik
wordt echter steeds minder uitgereden. Evidente analyses en populaire
oplossingen worden maar al te graag
in de media geventileerd. Nochtans
zijn politici verkozen om niet alleen
te oordelen maar ook om te handelen door het het nemen van concrete
acties.
In Zele is het jammer genoeg niet
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anders. In het zog van Angela Merkel
en Yves Leterme is Open VLD er als
de kippen bij om voor de camera’s
van VTM te bevestigen dat de integratie van allochtonen in onze gemeente
weldegelijk is mislukt. Dat zij de
laatste jaren geen enkele structurele
maatregel hebben opgestart wordt er
uiteraard niet bijgezegd.
Lijst M.A.S.S.A.R.T doet het zowaar
nog beter. Zij presenteren de Zelenaar
een ‘Budgetspel’ op een ogenblik dat
de afwikkeling van het dossier Wijnveld een hypotheek legt op de financiële toekomst van onze gemeente.
Aan analyses en oplossingen is er
geen gebrek. Maar om een aantal
structurele problemen wandelt de

huidige bestuursmeerderheid schaamteloos heen zonder te handelen.
Bart D’heer
Voorzitter CD&V Zele
bart.dheer@skynet.be

.direct Informatieblad CD&V

Opgravingen Kouterbosstraat

zichtbaar voor elke Zelenaar
Op de geplande nieuwe verkaveling aan de Kouterbosstraat zijn
archeologische vondsten gedaan uit
de Romeinse en Keltische periode.
Deze ontdekkingen zijn van grote
waarde maar zorgen er ook voor
dat de werken voor de nieuwe
verkaveling voor onbepaalde duur
worden opgeschort.

De scholen moeten op zijn minst de mogelijkheid krijgen de opgravingen te bezoeken

‘Daarom pleiten wij er voor om van
de nood een deugd te maken,’zegt Johanna Huylenbroeck. ‘Aangezien deze
opgravingen heel wat kosten aan de
Zeelse gemeenschap, kan ze er maar
beter mee van profiteren. Zo vinden
wij dat de scholen op zijn minst de
site moeten kunnen bezoeken in het
kader van de lessen. Daarnaast zou het

fantastisch zijn om de vondsten hier in
het museum te bewaren.’
Ook kan er achteraf iets gedaan worden in het straatbeeld met de vondsten
zoals in Gent bij het Sint-Pietersplein.
Zo kunnen we bijvoorbeeld de verlichtingspalen of de straten noemen
naar een gevonden voorwerp. Dit alles
voorzien van een bordje met foto en

uitleg (cfr. de borden van de André
Bogaertroute). Bij het binnenrijden
van de wijk kan er eveneens een bord
worden voorzien met de plattegrond
van de gevonden nederzetting... En ga
zo maar door. Wij hopen alvast op een
woonwijk die gekleurd wordt door de
Zeelse geschiedenis.

Felicitaties voor concertproject

‘De Grootste Belg’
5 & 6 november 2010 zette de Koninklijke Harmonie Kunst Adelt een
puike prestatie neer met de organisatie van ‘Kunst Adelt kiest…
DE GROOTSTE BELG’. vrijgemaakt.
De muzikanten van Kunst Adelt deelden voor deze gelegenheid het podium
met onder meer Jelle Cleymans, Elisabeth Herman, Philippe Robrecht en
Stefanie Vermeiren. Radiostem Friedl’
Lesage loodste het talrijk opgekomen publiek doorheen een wervelend
muzikaal programma. Beide uitvoeringen waren samen goed voor 1.420
enthousiaste toeschouwers.
Organisator en muzikant Tom Schiet-

tecat (CD&V gemeenteraadslid)
blikt terug op een bijzonder geslaagd
evenement: “Naast het muzikale is er
immers het volledige organisatorische
en logistieke luik. Een gigantische
uitdaging die succesvol werd afgerond
dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
Vooral de zoektocht naar een geschikte concertlocatie verliep moeizaam.
Maar uiteindelijk vonden we begin
september onderdak in het industrie-

park. Nog net op het nippertje om
alles tijdig rond te krijgen. ”
De fabriekshal in de Industriestraat
werd keurig omgetoverd tot een
gigantische concerthal, inclusief een
indrukwekkend concertpodium, professionele licht- en geluidsinstallatie,
videoschermen en een gezellig foyer.
Ook wat op het podium gebracht werd
mocht gezien én – vooral - gehoord
worden. Klasse!

Proficiat aan Kunst Adelt en we kijken alvast uit
naar een volgende editie. Dergelijke initiatieven
doen Zele écht bruisen.
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CD&V ijvert reeds jaren voor de
bouw van bijkomende assistentiewoningen, vroeger serviceflats
genoemd. Tot op heden werden
hiervoor nog geen budgetten
vrijgemaakt.
Dankzij meerdere tussenkomsten van
CD&V is in september 2007 aan het
OCMW een voorafgaande vergunning
verleend voor 30 wooneenheden in de
Driesstraat. We zijn dan ook verheugd
te kunnen vaststellen dat in het budget
van 2011 een investeringsbudget hiervoor voorzien is. De nodige voorbereidingen voor het aanduiden van een
ontwerper, projectbeheerder , financiering ea. worden hiervoor getroffen
vanaf volgend jaar.De realisatie zal
voor volgende bestuursperiode zijn.
Deze nieuwe woningen -gebouwd
vlak bij het nieuwe rustoord- maakt
dat een senior toch nog zelfstandig
kan wonen. Wij zullen over dit dossier
blijven waken als een goede huisvader
van begin tot einde.
Geert Verhelst, Ruddy Certyn,
Hilde Van Lysebettens
OCMW-fractie

- Onteigeningen:
3,5 miljoen € extra kost
- Kosten advocaten en juridische procedures: 245.000€

START 2de fase
woonzorgcentrum
DE MEANDER
De Meander telt 106 kamers en 2
kamers voor kortverblijf.
De tweede fase is al in opbouw. De
oude gebouwen werden gesloopt en
begin 2012 zou het tweede deel in
gebruik moeten genomen kunnen
worden. De tweede fase zal ook een
dagverzorging en dienstencentrum
bevatten.
Daarnaast wordt ook intern gesleuteld
aan de werking. De keuken voorziet
in een koude lijn. Hierbij worden
de maaltijden aan huis geleverd en
dienen ze ter plaatse te worden opgewarmd met de microgolfoven. Het
organigram van het personeel werd
vertekend en de werking van de diensten werd afgestemd op de bewoner
en de nieuwbouw.
Dit alles met maar één doel voor

ogen: de bewoner centraal plaatsen en
de nodige zorgen verzekeren.
Onze fractie blijft waakzaam toezien
op het beleid van de meerderheid.
Voor vragen en suggesties :
0478/582.587. - geertverhelst@belgacom.net
Hilde, Ruddy en Geert

Nieuwe rustoord nog tegenover oude deel

Met de senioren

op stap!

Op 12 oktober 2010 bezochten de senioren de drukkerij van het Laatste Nieuws te Lokeren. Later op
24 november schoven ze de benen onder tafel in het
PCVOWD en gingen nadien op stap naar Laarne.
8

.direct Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 7 - december 2010

Verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

OCMWnieuws

Dé cijfers van 2010:
extra kostprijs
industriepark Wijnveld

