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Doe zo voort!

Vrijwilligers heb je in alle maten 
en gewichten. Ze zorgen er voor 
dat de boel gesmeerd loopt. Ze 
maken onze samenleving rijker en 
aangenamer.
Ook in Zele offeren mensen hun 
schaarse vrije tijd op om zich zo-
maar in te zetten: bij onze brand-
weer, in onze rust- en verzorgings-
tehuizen, ... Geen schoolfeest of  
sportwedstrijd zonder hun hulp 
achter toog of  tap. Geen parochie 
of  Roparun zonder vele vrijwillige 
handen.
Vrijwilligers nemen zelf  verant-
woordelijkheid en overstijgen het 
eigenbelang; twee bouwstenen van 
de christendemocratie. CD&V 
Zele blijft daarom ijveren voor 
een beleid dat vrijwilligers ècht 
respecteert en zonder politiek 
winstbejag ondersteunt. Het vrij-
willigerswerk in onze gemeente is 
immers van onschatbare waarde. 
2011 is het Europees jaar van 
het Vrijwilligerswerk. Tijd voor 
CD&V om alle Zeelse vrijwilligers 
te bedanken. Vooral zij die niet in 
de schijnwerpers staan, en Zele 
achter de schermen warmte en 
kleur geven:
Superbedankt!

Bart D’HEER
Voorzitter CD&V Zele

Is dit onze sporttoekomst?
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Voor alle duidelijkheid: CD&V heeft 
de aankoop van VHVD gesteund met 
het oog op een zinvol inbreidingspro-
ject. Niet voor binnensport dus. Voor 
CD&V is de infrastructuur enkel goed 
om af  te breken, te saneren en bouw-
rijp te maken.
Toch poogt men de Zelenaar te mis-
leiden. Daarom heel duidelijk de vier 
fabels …

FABEL 1: de gigan-
tische oppervlakte
In toespraken en in de media poogt 
men de Zelenaar te beïnvloeden 
door telkens te spreken over de grote 
oppervlakte waardoor VHVD een 
mogelijkheid uit de duizend zou zijn. 
Daarbij neemt men natuurlijk een 
loopje met de waarheid. Er is geen 
7 500 m2 sportoppervlakte zoals de 
schepen telkens vertelt. VHVD is in 
werkelijkheid totaal 7 319 m2. Dit is 

met inbegrip van de stroken grond 
rondom, de overdekte parking, de 
lange circulatieruimtes (bijvoorbeeld 
de lange inkomgang) en een aantal 
ongebruikte lokalen. Dus zeker niet 
allemaal oppervlakte om te sporten. 
Het maakt de sporthal dus zeker geen 
unieke mogelijkheid.

FABEL 2: een spotprijs
De gemeente Zele zal uiteindelijk een 
prijs van 1 250.000 EUR betalen voor 
de sporthal. Dit wil men doen uitschij-
nen als een heel goede prijs omdat 
dit gebouw aanvankelijk hoger werd 
geschat. Nu weet elke Zelenaar dat het 
een veelvoud van dit bedrag zal kosten 
om deze infrastructuur, die origineel 
dateert van 1850, om te toveren tot 
een sportaccommodatie aangepast aan 
de hedendaagse normen. Of vertellen 
we hier een fabeltje?

FABEL 3: redding van 
de Zeelse sportclubs 
De burgemeester en de schepen van 
Sport beweren dat door VHVD aan 
te kopen de Zeelse binnensporters 
gered zijn van een groot onheil. Het 
gemeentebestuur zou immers voor 
continuïteit zorgen voor de sportver-
enigingen die in VHVD gehuisvest 
zijn. Wie denkt dat op het ogenblik 
dat de elektriciteit grondig wordt 

vernieuwd men leuk zal 
kunnen blijven spor-

ten, die gelooft pas echt 
in fabels! Al de daken van 

het sportcomplex moeten 
volledig worden vervangen. 

Wie gelooft dat men dan lekker 
verder kan sporten? Verschillende 

onderbrekingen van enkele maan-
den tot meer dan een jaar liggen in 
het verschiet.  Waar moeten de clubs 
ondertussen naartoe? Waar is dan de 
oplossing die is beloofd?

FABEL 4:  toekomst 
voor de Zeelse bin-
nensport
Dat er ook nog noden zijn inzake 
overdekte sportaccommodatie bij 
andere Zeelse sportclubs … Oeps, dat 
was men in het gemeentehuis even 
vergeten. De schepen van Sport gaat 
er prat op dat hij een gesprek zal heb-
ben met alle gebruikers van VHVD. 
Op aandringen van CD&V zal hij nu 
ook peilen bij andere sportverenigin-
gen naar hun nood voor een aange-
paste sporthal. Uit deze bevraging zal 
hij vlug leren dat VHVD geen wissel 
is op de toekomst.  
Voor CD&V is er slechts één echte  
optie: een nieuwbouw. De prijs zal 
precies kunnen worden vastgesteld 
en de bouw zal aangepast zijn aan de 
behoeften en de noden van morgen. 
Maar toen gaf  de telefoon van het 
gemeentehuis een bezettoon ...

Dat de burgemeester en de 
schepen van Sport bewust 
onjuiste informatie versprei-
den als het over de aankoop 
van sporthal VHVD gaat, 
zeg je natuurlijk niet in een 
deftig opinieblad. We noe-
men het dus de vier fabels 
die men de Zelenaar poogt 
wijs te maken.

Is dit onze sporttoekomst? 
4 fabels over VHVD

Johan Anthuenis
johan.anthuenis@

telenet.be
0478 63 14 33
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Op 11 januari vulde de raadszaal zich 
met protesterende personeelsleden, 
gehuld in vuilniszakken.
“We werden fout geïnformeerd bij 
het nemen van de eerste beslissing,” 
vertelt CD&V-fractieleider Geert 
Verhelst, “de meerderheid verzekerde 

ons dat het personeel geen loonsver-
lies zou lijden en dat er geen opmer-
kingen waren vanuit het personeel en 
de vakbonden. Dat bleek onjuist.”
De CD&V-fractie liet de beide 
systemen vergelijken. Bij 63 % van 
de controles bleek loonverlies.Vooral 
de deeltijds werkenden en de laagste 
looncategorieën deelden in de klap-
pen. 
De andere oppositiepartijen vorm-
den front met CD&V. Samen dwon-
gen ze de meerderheidpartijen het 
CD&V-voorstel te volgen: de beslis-
sing werd 3 maanden bevroren voor 

evaluatie en het personeel zou deze 
keer wèl betrokken worden bij de 
besluitvorming. 
Een historische overwinning: CD&V-
raadsleden Hilde Van Lysebettens, 
Ruddy Certyn en Geert Verhelst kre-
gen voor het eerst een voorstel vanuit 
de oppositie goedgekeurd.  

Vanaf  maart 2011 beschikt Zele over 
een eigen landbouwleerpad. Dit pad 
brengt wandelaars en fietsers dichter 
bij de land- en tuinbouw. Via informa-
tieborden langs de route en in de buurt 
van land- en tuinbouwbedrijven leer je 
meer over deze boeiende sector. Zo’n 
leerpad komt er uiteraard niet zomaar. 
Binnen de Zeelse Landelijke Gilden 
werkte bestuurslid André Colman jaren-
lang om een dergelijk landbouwpad ook 
in Zele te realiseren. Die inzet wordt 
nu – eindelijk- beloond.  Reden genoeg 
voor CD&V Zele om André een be-
zoekje te brengen en hem te bedanken 
voor het vele werk, veelal ook achter de 
schermen. Dank & proficiat!

CD&V Zele zet in 2011 het vrij-
willigerswerk extra in de kijker 
én in de krant, met telkens een 
bezoek aan een verdienstelijke 
Zelenaar. 
Een schouderklop en een bloe-
metje als ‘dankjewel’ voor zo 
veel belangeloze inzet. 
Wie verdient volgens jou ook een 
presentje? 
Suggesties zijn welkom bij Tom 

Schiettecat (tom.schiettecat@
telenet.be / 0495 33 16 96 / Van 
Hesedreef  53 W2). Vrijwilligers 
maken het verschil!

De vele negatieve reacties 
die onze OCMW-raadsleden 
bereikten over het nieuwe 
verloningssysteem voor 
onregelmatige prestaties, 
deden CD&V besluiten het 
dossier ter harte te nemen. 

CD&V neemt het op voor OCMW-personeel

Zeels landbouwleerpad is resultaat van vrijwilligerswerk

Europees jaar van de vrijwilliger

Geert Verhelst
0478 58 25 87

geertverhelst@
belgacom.net

André Colman, initiatiefnemer van het Zeelse landbouwleerpad, samen met vrouw Mar-
griet, CD&V voorzitter Bart D’heer, Geert Verhelst (voorzitter Landelijke Gilden Zele), 
provincieraadslid Maria Verheirstraeten (de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het 
project) en kamerlid Leen Dierick.
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Heldere visie
Onze gemeente komt dus in aanmer-
king voor de bouw van grootschalige 

windturbines. Al een tijdje regent het 
dan ook aanvragen voor windmolen-
projecten op Zeels grondgebied. Het 
college van burgemeester en schepenen 
bekijkt de aanvragen echter ‘dossier per 
dossier’ in plaats van een ruimtelijke 
visie te ontwikkelen.

Initiatief nemen
“Een gemiste kans,” meent CD&V-
gemeenteraadslid Tom Schiettecat, “Dat 
er windmolens komen in Zele staat 
immers vast. Als je niet wil dat er boven 
je hoofd wordt beslist waar die komen, 
kan je maar beter de touwtjes in handen 
nemen. CD&V vraagt al lang om een 

duidelijke visie en een beleid rond duur-
zame energie.” 

Eindelijk?
“Na lang aandringen lijkt het college 
eindelijk bereid om op onze vraag in 
te gaan. Hopelijk grijpt Zele nu haar 
kans,” benadrukt Tom Schiettecat de 
CD&V-eis.

De zoektocht naar ‘groene 
energie’ doet de ‘wind-
markt’ volop groeien. 
Daarom bakende de pro-
vincie Oost-Vlaanderen 
zoekzones af voor de in-
planting van windmolens. 
Omwille van de ligging 
langsheen de E17 en de 
status van ‘economisch 
knooppunt’, ligt Zele volle-
dig in zo’n zoekzone. 

Een Zeelse visie op windenergie? “Zucht!”

Tom Schiettecat
tom.schiettecat@

telenet.be
0495 33 16 96

Gaat de meerderheid eindelijk in op de vraag van CD&V om de touwtjes zelf in handen te nemen?


