
Breuk meerderheid 
versterkt CD&V in 
OCMW

Door het vertrek van de OCMW-
voorzitter dienden enkele wissels te 
worden doorgevoerd. Tot onze 
verbazing werd de kandidatuur van 
Geert Verhelst goedgekeurd als lid 
van de commissie algemeen beleid. 
Eén lid van de meerderheid stemde 
mee met de oppositie. "We gaan van 
de situatie gebruik maken om onze 
ideeën met nog meer overtuiging op de 
agenda te plaatsen", zegt Geert Verhelst.

Omdat de Zeelse gemeenschappen vooral over elkaar praten, maar niet met 
elkaar, startte CD&V zelf een dialooginitiatief. Op 18 maart zaten we een eerste 
keer met 20 geïnteresseerde Zelenaars rond de tafel. Alle knelpunten werden 
zonder taboes op tafel gegooid. Blijkt dat iedereen dezelfde zorgen deelt.

Schuif je mee aan tafel ?

Na een rondje 'wie is wie' kwamen we snel tot 
de kern van de zaak. In een open gesprek 
kwamen we vrij makkelijk tot een oplijsting van 
de uitdagingen. Onder andere onderstaande 
werkpunten zullen de volgende 
dialoogmomenten aan bod komen:

• Hoe zorgen we ervoor dat mensen 
Nederlands leren en  spreken?

• Hoe stimuleren we wederzijds respect?
• Hoe stimuleren we ouderbetrokkenheid 

op school?
• Wat doen we aan de (verkeers)overlast en 

het onveiligheidsgevoel? 
• Hoe nemen we de drempels naar (jeugd)

verenigingen weg?
• ...

We vragen experten om  te helpen bij het zoeken 
naar oplossingen. Wil jij nog aansluiten? 
Contacteer dan Hans (hans@knop.be) of Ahmet  
(ahmet.yildirim@dalcom.be).

BRUGGEN BOUWEN 
WERKT

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Verantwoordelijke WIJ-blad
Thomas Bauwens
(thomas-bauwens@hotmail.com
www.zele.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzele

in Zele
zele.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Zele jaargang 17 - April 2017

De lente is in 't land. De eerste 
zonnestralen geven extra energie.
Voor CD&V het moment om jou, je gezin, 
je buren en vrienden uit te nodigen op 
onze jaarlijkse lenteBBQ.

Op 1 mei verwelkomen we je graag in 
parochiezaal De Kring (Zele-Heikant). 

Inschrijven kan via
www.zele.cdenv.be/lentebbq, 
of bij  onze bestuursleden.
Mogen we je verwelkomen? We hebben 
je er alvast supergraag bij!
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Ahmet en Hans tijdens hun oproep voor het 

dialoogmoment



Enkele weken geleden schreef de 
jeugdraad een open brief waarin zij 
het college in gebreke stelt. De 
jongeren klagen aan dat ze geen 
antwoord krijgen op een advies over 
alcoholgebruik op evenementen die 
door jeugdverenigingen worden 
georganiseerd.   

Een trieste illustratie van de manier waarop 
deze bestuursmeerderheid met participatie 
omgaat. Voor JONGCD&V moet het anders: 
we willen een echte dialoog met jongeren. En 
dat betekent een advies van de jeugdraad 
ernstig nemen, ook wanneer dit niet strookt 
met de eigen visie. Het bestuur moet 
minimaal de moeite nemen om een 

antwoord te schrijven wanneer de jeugdraad 
een advies geeft. Betrokkenheid en dialoog 
verhoogt de kwaliteit van genomen 
beslissingen. Als jongeren zich engageren om 
mee na te denken over het beleid, moeten ze 
op zijn minst serieus genomen worden.  

Een integraal veiligheidsbeleid zoekt 
het evenwicht tussen preventie en 
repressie. Camera's kunnen daarin 
een rol spelen, maar zijn slechts een 
deel van de oplossing. 

Van een integraal veiligheidsplan is in Zele 
geen sprake. Het lijkt er dus op dat de 
geplande camera's (totale kostprijs ruim 
700.000€) meer  veiligheidstheater zijn, dan 
veilgheidsbeleid. Om te vermijden dat onze 
veiligheid wordt herleid tot een erg dure 
verkiezingsstunt, pleit CD&V voor een 
expertenoverleg. Dat moet zich naast de inzet 
van camera's ook buigen over andere  
overlast- en veilgheidsmaatregelen.

Om de veiligheid te waarborgen moet je een 
plan hebben om overlast en criminaliteit te 
voorkomen, én snel en krachtig op te treden 
als er zich toch problemen voordoen. Ook op 
plaatsen waar geen camera's hangen. 
Doordat Zele geen plan heeft, steken allerlei 
overlastfenomenen de kop op, zonder dat er 
nog maar een begin van oplossing is. 

"Dit beslis je niet snel omdat de verkiezingen 
dichterbij komen. Dergelijk paniekvoetbal 
biedt geen enkele garantie op een veiliger 
Zele. Daarvoor is meer  nodig.  Als dit een 
poging is om het onveiligheidsGEVOEL te 
verminderen zoals de burgemeester zegt,  
dan is dit  wel een erg duur aspirientje", besluit 
fractieleider Hans Knop.

Zorgverstrekkers vinden niet altijd een 
parkeerplaats dicht bij de patiënt/
cliënt en verliezen daardoor vaak 
kostbare tijd met het zoeken naar een 
vrije parkeerplaats. Kathleen De 
Munck zocht en vond steden en 
gemeenten die daarvoor al een 
oplossing uitdokterden. Haar voorstel 
om een gelijkaardig systeem ook in 
Zele in te voeren, werd goedgekeurd 
op de gemeenteraad.
 

Sticker 

Weldra zullen Zelenaars door middel van een 
sticker kunnen aangeven dat een dokter, 
verzorgende, verpleegkundige, kinesist … 
voor hun oprit of garagedeur mag parkeren 
wanneer ze iemand in de buurt moeten 
verzorgen. 
CD&V-gemeenteraadslid Kathleen De Munck 
is door haar professionele achtergrond in de 
zorgsector als geen ander bekend met de 
problemen die zorgverleners elke dag 
opnieuw ervaren. Parkeren is daar één van. 
Alvast daarvoor vond ze een oplossing in 
Roeselare, in Gent, en op nog zovele andere 
plaatsen. Het systeem werkt op vrijwillige 
basis. Mensen kunnen zorgverstrekkers 
toestemming geven om voor hun garage of 
oprit te parkeren, door een sticker goed 

zichtbaar aan te brengen. Die sticker kunnen 
ze afhalen op het gemeentehuis.

Misbruik vermijden

De zorgverstrekker van zijn kant is in het bezit 
van een ‘zorgkaart’ die zichtbaar in de wagen 
wordt gelegd. Hierop is het telefoonnummer 
van de zorgverstrekker en de nummerplaat 
van de wagen terug te vinden. Zo wordt 
misbruik vermeden, en kan de 
zorgverstrekker steeds makkelijk worden 
gecontacteerd indien de geparkeerde wagen 
de bewoner toch zou hinderen bij het verlaten 
van zijn oprit of garage. 
 
Kathleen kon de volledige gemeenteraad 
overtuigen van de meerwaarde van het 
systeem. Het voorstel werd unaniem 
goedgekeurd. Alleen op een invoerdatum 
wilde het schepencollege zich niet 
vastpinnen.

“Waarom hieraan nog niet 
eerder gedacht werd in Zele is 
een raadsel. Het voorgestelde 
systeem is eenvoudig en kost 
geen geld. Het kan echt niet 
lang duren om dit op te starten. 
Ik volg het op de voet! ”

PARKEEROPLOSSING
 ZORGVERSTREKKERS

Elke week groeit onze 

facebookpagina. Vind 

leuk en deel!

facebook.com/
cdenvzele
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Nog meer Zeels CD&V-nieuws?
Check onze website, Facebookpagina of schijf je in voor onze 
maandelijkse nieuwsbrief via www.zele.cdenv.be/inschrijven-

CAMERA'S ALLEEN 
MAKEN ZELE NIET 
VEILIGER 
CD&V pleit voor een integraal  veiligheidsbeleid

JONGCD&V voor een echte dialoog met jongeren

CD&V ZELE IN ACTIE

BURGEMEESTERSCONVENANT
JONGCD&V gaf een groentenmand met 
lokaal geteelde groenten af aan de 
burgemeester. Daarmee  vroegen onze 
jongeren om het burgemeestersconvenant 
te ondertekenen, en te werken aan een 
daling van de CO2-uitstoot in de gemeente . 
De meerderheid wou dit niet ondertekenen, 
uit schrik afgerekend te worden op de cijfers. 
JONGCD&V laat dit niet los. 

KOM'IESENDAG
Tijdens de Kom'iesendag van 9240.be was 
CD&V op post om alle Zeelse handelaars te 
bedanken. Ze kregen een bedankkaartje 
omdat hun blijvende inzet ervoor zorgt dat 
Zele geen spookgemeente wordt .

KONING FIETS OP LENTEJAARMARKT
Na ons schoolpoortbezoek in september 
vroegen we Zelenaars  op de lentejaarmarkt 
om door middel van rode stickers aan te 
duiden waar de fietsknelpunten zich in onze 
gemeente bevinden. In geen tijd kleurde ons 
reuzestratenplan helemaal rood. Er is 
duidelijk nog heel wat werk voor Koning Fiets 
in Zele op de troon zit.

 #RVZ2017
Al jaren loopt CD&V mee met de Ronde van 
Zele ten voordele van Roparun. Ook dit jaar 
was ons loopteam van de partij. Topsfeer! 
Ondanks een stevige tegenwind verbeterden 
we opnieuw onze tijd. We kijken al uit naar 
volgend jaar. 
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JONGCD&V wil dat de Jeugdraad serieus wordt 

genomen.




