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zele
Nieuwe CD&V-kracht

binnen de OCMW-raad
Op 15 september 2009 legde Hilde 
Van Lysebettens de eed af als opvol-
ger van Maria Verheirstraeten in 
de Zeelse OCMW-raad. Hilde zal 
voortaan zetelen als raadslid voor 
de CD&V-fractie.

Met de komst van Hilde in de fractie 
krijgt de ploeg er een sterke vrouw bij 
die mee de CD&V standpunten kracht 
zal bijzetten.
Hilde gaat de uitdaging graag aan. Ze 
zal zich zo snel mogelijk inwerken in 
de diverse dossiers en dat samen met 
haar fractieleden Geert en Ruddy.

Ruddy Certyn (lid vast bureau), Hilde Van Lysebettens (raadslid) & Geert Verhelst (Fractieleider en lid BCSZ)

Hilde Van Lysebettens is afkomstig van Zele Heikant en 
sterk geëngageerd in het verenigingsleven, waarin ook 
haar beide ouders actief waren.
Het is van daaruit dat haar politieke interesse gegroeid 
is, vader Cesar Van Lysebettens was lange tijd gemeente-

raadslid. (23 jaar – feb 71 tot dec 94)
Hilde was geboeid door zijn inzet en manier waarop hij 
de taak uitvoerde.  Ze had er veel bewondering voor en 
daarom heeft Hilde de keuze gemaakt om de stap te zetten 
naar de actieve politiek.
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Maria Verheirstraeten werkt nu achter de 
schermen mee aan de OCMW-raad
Meer en meer dossiers die steeds ingewikkelder worden én voltijds wer-
ken, én een politiek engagement op de Provincie én werken als vrijwilliger 
in verschillende welzijns- en culturele organisaties…

Om deze engagementen op een ern-
stige manier inhoud te geven, moet 
er veel gelezen worden, dan moeten 
dossiers en vergaderingen voorbereid 
en opgevolgd worden.
Dit vraagt een grote tijdsinvestering 

en er moeten keuzes gemaakt worden 
om het werk goed te kunnen blijven 
doen.
Maria heeft de keuze gemaakt, in 
overleg met de partij, om bij het begin 
van dit nieuwe werkjaar, haar mandaat 

als OCMW raadslid door te geven. 
Ze verdwijnt echter niet uit het Zeelse 
politieke leven, 
integendeel.
Ze blijft actief in 
de partij om o.m. 
het welzijnsbeleid 
dat CD&V wenst, 
verder mee vorm 
te geven.  

BEACHVOLLEY!

De Vierwies leende zich op 29 au-
gustus weer optimaal voor een grote 
groep van zowel jong als oud. De 

beelden spreken voor zich.
Op naar de 10de editie in 2010!

Anne Catherine Cooreman

Zon, strand en zomerse cocktails: de ingrediënten van een geslaagd 
beachvolleybaltoernooi.

De nieuwe CD&V-fractie in de OCMW-raad
De vernieuwde CD&V-fractie in de OCMW-raad zal voortaan geleid 
worden door Geert Verhelst. Samen met Ruddy Certyn, nieuw lid van het 
vast bureau, en Hilde Van Lysebettens zullen zij op een constructieve maar 
kritische manier blijven verder werken aan een goed beleid binnen het 
Zeelse OCMW.
CD&V vraagt bijzondere aandacht 
voor :
- Het oude rustoord wordt een nieuw 
woon- en zorgcentrum waar de bewo-
ners centraal komen te staan. 
- De bijsturing van de plannen. Zo 
zal de nieuwbouw voor een gedeelte 
kunnen voorzien worden van groene 
energie dankzij de CD&V.
- Invulling van een kwaliteitsaudit en 

de optimalisering van de werking van 
het OCMW. Door toedoen van onze 
fractie werd de gehele werking onder 
handen genomen door een extern 
bureau en werd de overgang naar de 
nieuwbouw voorbereid.
- Het dossier van de serviceflats blijft 
voor ons een prioriteit. Je moet weten 
dat er een tekort dreigt aan te komen 
nu private initiatieven systematisch 

verdwijnen. Een samenwerking met 
de bouwmaatschappij sluiten wij niet 
uit.
- De betaalbaarheid voor de bewoner. 
Voor onze bewoner van het nieuwe 
woon- en zorgcentrum “De Meander” 
dient de ligdagprijs binnen het aan-
vaardbare te blijven. Tot op heden is 
de ligdagprijs nog steeds niet bepaald 
en dat baart onze fractie zorgen. 

Geert Verhelst (Fractieleider en lid BCSZ), 

Ruddy Certyn (lid vast bureau), 

Hilde Van Lysebettens (raadslid)

Namens de OCMW fractie
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GEEN EXCUSES A.U.B. 
Recente cijfers tonen aan dat de Zelenaar gemiddeld het laagste inkomen 
heeft van het arrondissement. Daarmee zakt Zele een plaats in de rang-
lijst van gemeenten en wordt de armste gemeente. 

De burgemeester noemt dit een erfenis 
uit het verleden. Te gemakkelijk om 
daarmee genoegen te nemen. Voor 
CD&V kan ons arbeidersverleden 
geen excuus zijn. Het huidige ge-
meentebestuur heeft de plicht om het 
tij te keren. 
En dat kan! Hamme – een gemeente 
met vergelijkbare historiek – slaagt er 

blijkbaar wel in om in gunstige zin te 
evolueren. Dat kan 2 dingen beteke-
nen: ofwel voeren zij een beleid dat 
vruchten afwerpt, ofwel boert Zele er 
steeds verder op achteruit. In beide 
gevallen is er werk aan de winkel voor 
het huidige gemeentebestuur.
Cruciale vraag: wat kan er in Zele 
gedaan worden? De Open VLD wil 

mensen met een hoger inkomen naar 
Zele lokken of ze er houden. Het 
spreekt voor zich dat bouwgronden 
voor tweeverdieners broodnodig zijn 
in Zele, maar of dit een oplossing is 
voor de (kans)armoedeproblematiek? 
Je smukt daarmee met wat geluk de 
statistieken inzake gemiddeld inko-
men op, maar doet niks aan de grond 
van de zaak: een pak (jonge) Zele-
naars zijn laaggeschoold en zitten 
zonder werk. 
Oogkleppen af graag: Zele heeft nood 
aan een degelijk (kans)armoedebe-
leid! Eentje dat meer voorstelt dan 
alleen maar de façade oppoetsen met 
het oog op de volgende verkiezingen. 
Wedden dat je door daar op in te zet-
ten meteen ook heel wat overlastpro-
blemen wegwerkt?
Hoog tijd om deskundige partners 
naar Zele te halen en tot actie over te 
gaan.

Hans Knop

Lat voor mandatarissen moet hoger
CD&V neemt leiding in debat over deontologie …

Een deontologische code moet ervoor 
zorgen dat al de mandatarissen van 
de gemeente op een professionele, 
transparante en verantwoorde wijze 
hun functie uitoefenen. CD&V legde 
in samenspraak met de andere oppo-
sitiepartijen een voorstel neer om in 
overleg met alle politieke partijen werk 
te maken van een dergelijke code voor 
mandatarissen. Dit voorstel is te lezen 
op www.cdenvzele.be
De meerderheid wees dit voorstel af 
en drong, zonder overleg, een voorstel 
van code op. 
“Nochtans kan een deontologische 

code enkel werken als er voldoende 
draagvlak voor is”, argumenteert 
CD&V-fractieleider Hans KNOP, 
“daarom wilden wij zelf geen code 
voorleggen maar een overleg opstar-
ten.” 
De meerderheid blokte elk grondig 
debat over haar eigen voorstel af en 
beperkte zich tot een minimale stan-
daardtekst. Het risico is daardoor reëel 
dat de code niet meer wordt dan een 
vodje papier.
CD&V laat het hier niet bij.
Hans Knop: “We richten zelf een 
commissie op om een volwaardige 

deontologische code op te stellen. 
Raadsleden van alle partijen die ernstig 
willen meepraten, zijn welkom. Als we 
echt correct aan politiek willen doen 
en eventueel misbruik vermijden, dan 
moet de lat hoger.”
Voor CD&V moet de deontologische 
code o.a. bepalingen bevatten over 
de besteding van belastinggeld voor 
verdoken politieke propaganda, de 
communicatie van beleidsmaatregelen 
vooraleer ze daadwerkelijk beslist zijn 
en de betrokkenheid van wijken en 
adviesraden in belangrijke dossiers. 
Elementen die nu volkomen ontbreken.
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10.450 keer dikke merci!
De Vlaamse parlementsverkiezingen hadden dit jaar 
iets bijzonders. Met Hans Knop had Zele immers een 
kandidaat in de top van de CD&V-lijst.

Hans en zijn team werkten maanden-
lang keihard om de strijdplaats die 
Hans kreeg toegewezen te verzilveren. 
CD&V moest daarvoor een zetel extra 
binnen halen. Op een haar na misten 
we de kans om opnieuw een Zeelse 
vertegenwoordiger naar Brussel te stu-
ren, maar het resultaat was een ferme 
opsteker naar de toekomst toe. CD&V 
maakt zich nu al op voor de volgende 
uitdaging: Zele 2012!

7 juni in enkele cijfers
Meer dan 300 mensen staken op één of andere manier een handje toe.
CD&V had maar 250 kiezers extra nodig om die 7de parlementszetel te verove-
ren. Ruim 35.000 handgeschreven enveloppes werden gebust. 180 draaiende - en 
vliegende - borden werden verspreid over de regio Waas & Dender. Hans stond 
door weer en wind aan een paar duizend deuren. Dat allemaal leverde 10.450 
voorkeurstemmen op. In Zele/Berlare haalde Hans met 2.655 stemmen het hoog-
ste aantal voorkeurstemmen van alle kandidaten. Hij klopte daarmee zelfs de 
lijsttrekkers van de verschillende partijen. Proficiat Hans!

Bart D’heer, voorzitter CD&V Zele

GEZINSDAG:
UITSTAP
WACHTEBEKE
Niet voor niets is CD&V dé gezinspar-
tij. De werkgroep Beweging besloot dit 
jaar om iedereen te laten genieten van 
een zalige boottocht richting Provinci-
aal Domein Puyenbroeck. Een ideale 
activiteit voor jong en oud.
Op een vroeg uur was iedereen op tijd 
verzameld en vertrok de boot ‘Golden 
River II’ in Lokeren.
Dankzij de deskundige gids kregen we 
een stukje geschiedenis van Daknam 
en omliggende streken te horen. Het 
landschap was prachtig. Stukjes onge-
repte natuur kwamen in ons zichtveld. 
De kleine mannen wervelden over het 
dek.
Na de fijne babbels op de boot konden 
de kinderen naar hartelust ravotten in 
de zeer grote speeltuin van het Provin-
ciaal Domein. De anderen maakten een 
stevige wandeling maken, deden aan 
minigolf of ... dronken een frissen pint. 
Voor elk wat wils.
’s Avonds bracht de schipper ons veilig 
terug naar Lokeren.
Een zeer aangename dag was in nog 
aangenamer gezelschap.

Nadine Van Hoorick

GEspot
IN ZELE

“Waar men gaat langs Zeelse wegen, komt men 
enkel scheve vlaggemasten tegen.” De achte-

loosheid van het huidig bestuur toont zich ook in 
het straatbeeld. V
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