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Overlast nu aanpakken!

TERUG FIER ZIJN OP ZELE
Straatraces, vechtpartijen, vandalisme … Het deed pijn om te
zien hoe Zele enkele weken geleden de pers haalde. CD&V
deed de voorbije jaren herhaaldelijk voorstellen om de situatie te verhelpen en bood hulp aan over de partijgrenzen
heen. Nu de boel ontploft is, wordt er eindelijk geluisterd.
Oude CD&V-voorstellen werden in gewijzigde vorm opgepikt, nieuwe voorstellen aanvaard. Op korte termijn lijkt de
situatie daardoor onder
controle. Maar wat op langere termijn? CD&V is er van
overtuigd dat het niet te laat
is om erger te voorkomen.
Maar dan moeten we de boel
wel grondig aanpakken. Het
wordt hoog tijd dat onze gemeente weer op een positieve manier het nieuws haalt.
Lees meer op pagina 4.

versterken
Uitbreiding
politiekorps
Al op de politieraad van oktober
2009 vroeg CD&V twee extra agenten om het straatracen en de overlast grondig aan te pakken. Toen
werd geweigerd geld vrij te maken.
Meer dan één agent was onmogelijk.
Intussen verergerde de situatie. Nu
er slachtoffers vielen, kunnen er
plots zes agenten bij. De aanwerving
neemt wellicht nog enkele maanden
in beslag, maar nadat de burgemeester dit voorstel al die tijd weglachte,
gaat hij er nu op in. Geen minuut
te vroeg. Het zal nodig zijn om het
vertrouwen van de Zeelse bevolking
terug te winnen.

Johan Anthuenis
Gemeenteraadslid

verbinden
Politie in
Kloosterstraat en
omgeving
versterkt de buurt

vooruitzien
Commissie
overlast moet
vooruit kijken

Camera’s en meer blauw op straat
bieden geen oplossing ten gronde
De dure veiligheidscamera’s alleen
voor het groepje jonge gasten dat de
konden het probleem niet oplossen, boel verziekt. Als we willen vermijdat was al duidelijk bij de instalden dat die groep groeit, moeten
latie ervan. CD&V drong daarom
enerzijds ouders meer betrokken
onmiddellijk aan op een combinatie omgaan met hun kinderen, en
met verhoogde politieaanwezigheid. moeten anderzijds signalen uit het
Na jaren getreuzel komt die er nu.
onderwijs en het welzijnsveld snelHet oorspronkelijke voorstel van het ler tot actie leiden. CD&V wil een
schepencollege om te patrouilleren
overlastcommissie waarin horeca,
van de Kouter tot de Zandberg, was onderwijs, jeugdwerk, welzijnsdienvoor CD&V onvoldoende. We eissten en de Turkse gemeenschap
ten permanente aanwezigheid in de samen met de politiek naar oplosKloosterstraat en directe omgeving. singen zoeken. Volgens het huidige
Op die manier krijgen buurtbewobestuur is dit niet nodig. Een overners en jongeren een aanspreekpunt lastcel (met daarin de burgemeester
in de uitgaansbuurt, maar kan ook
en preventieambtenaar van Berlare,
voorkomen worden dat de problede korpschef, de Zeelse prevenmatiek zich niet verlegt. Op de getieambtenaar en de aan te werven
meenteraad van 22 september werd overlastmanager) moet dat varkentje
ons voorstel aanvaard.
wassen. Wat de mensen uit Berlare over de Zeelse situatie kunnen
vertellen, is ons een raadsel. Door
niet iedereen gelijktijdig rond tafel
te brengen, missen we de bundeling
van heel wat expertise. Voor CD&V
is dit een zwaktebod. De toekomst
wordt onvoldoende voorbereid.

Tom Schiettecat
Gemeenteraadslid

Johanna Huylenbroeck
Gemeenteraadslid

Eindelijk politieke samenwerking?
Elke Zelenaar moet zich veilig
voelen. Jarenlang negeerden burgemeester en schepenen de signalen
uit politieke hoek, het jeugdwerk,
de horeca en wijkcomités. Voorstellen om aan de situatie in en rond de
Kloosterstraat te verhelpen werden
weggelachen. De CD&V-ploeg zag
al langer dat de meerderheid niet
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wist uit welk hout pijlen maken.
Daarom staken we verschillende
keren tevergeefs de hand uit, en
boden hulp aan over de partijgrenzen heen. Desondanks bleef CD&V
herhaaldelijk voorstellen doen om
de gespannen situatie in en rond de
Kloosterstraat te verhelpen. Eindelijk met succes. Op korte termijn

lijkt de situatie nu onder controle.
Maar we zijn er nog niet. Er is geen
tijd meer te verliezen willen we de
problemen ook op lange termijn uit
de wereld helpen. Burgemeester, de
uitgestoken hand blijft.
Hans KNOP
CD&V-fractieleider gemeenteraad

verzorgen
Nieuwe dienstverlening voor WZC De Meander

Lokaal dienstencentrum al dan niet uitgebouwd
met sociaal of senioren restaurant

Met onze CD&V-fractie willen we onderzoeken hoe een
seniorenrestaurant of een sociaal restaurant (voor alle
leeftijdscategorieën) interessant kan zijn voor Zele.
Wij gingen op werkbezoek bij een
bestaand seniorenrestaurant van
WZC Meulenbroek in Hamme en
plannen een bezoek aan het sociaal
restaurant in Dendermonde.
In Hamme is een ontmoetingsruimte ingericht om dagelijks ’s

middags een warme maaltijd aan
te bieden aan zowel bewoners van
de serviceflats als 65-plussers van
de gemeente. De ruimte zit goed
gevuld en iedereen zit met smaak
te eten. Ondertussen een babbelke
met buurvrouw of -man. Onze

fractie is er voor te vinden om dergelijke dienstverlening ook in Zele
vorm te geven. Een warme maaltijd
voor weinig geld geeft iedereen een
kans. Met sociale tewerkstelling
vervullen we ook daar onze doelstelling.
Geert Verhelst, Ruddy Certyn,
Hilde Van Lysebettens
OCMW fractie

De Turkse gemeenschap is dit ook beu

Ook vanuit de moskeevereniging
werd het gemeentebestuur al ettelijke keren aangesproken om de losge-

slagen jongeren aan te pakken. Het
gaat om een handvol jonge mannen
waar de Turkse gemeenschap geen
vat op heeft. Iedereen beseft zeer
goed dat hetgeen zij doen, negatief afstraalt op de Turkse mensen
in Zele die het wel goed menen.
Autochtonen en allochtonen komen

tegenover elkaar te staan.
Dit moet worden aangepakt. Wij
zijn bereid om te helpen waar mogelijk om de Zeelse gemeenschap
terug te verbinden.
Okay Özel
Gemeenteraadslid
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Jong geweld

CD&V Zele is springlevend

Gerben Rasschaert is de jongste telg
uit het gezin Rasschaert dat gehuisvest is in ‘den bocht op Rinkhout’.
Gerben is 21 jaar en is bijna even
lang een geëngageerde Zeelse burger.
Waar kan je Gerben ontmoet hebben?
• Gerben turnde van 1996 tot 2010
bij de Sint-Xaveriusturnkring. Van
2006 tot 2010 gaf hij ook recreatieve training aan 6 tot 12 jarigen.
• Gerben zijn ziel ligt bij de Hui-

Verbinden
Vooruitzien
Verzorgen
Versterken
CD&V heeft sterke wortels in het
verleden, maar een programma
geënt op de problemen van vandaag. CD&V heeft haar ideologisch
huiswerk in de boekenkast, maar
haar uitgangspunten helder en klaar.
Geen oneliners voor ons, maar 4
V’s: Verbinden, Vooruitzien, Verzorgen en Versterken.
Deze 4 V’s zijn de fundamenten
voor de christendemocratie van de
toekomst en wat ons betreft ook de
kapstokken waaraan wij een nieuwe
toekomst voor Zele willen ophangen.De uitdagingen die voor ons
liggen zijn groot, maar de aanpak
kan en moet anders.

Bart D’heer
Voorzitter afdeling
CD&V Zele
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veldse Chirojongens. Hij is al een
hele tijd lid en heeft er net drie jaar
als hoofdleider opzitten.
• Engagement voor de jeugd in de
zomervakantie op het speelplein
Pietieterken.
• Muzikale talenten die hij inzet in
het knapenkoor In Vehementi Spiritu o.l.v Marc Van Steen.
• Van 2005 tot 2009 op de rugbyvelden van Sint-Gillis Dendermonde.
• Lector in de Sint-Ludgerusparochie.
‘Gerben’, een niet alledaagse naam.
Inspiratie zochten zijn ouders in
Friesland. Daar staat zijn naam voor
‘Beer met de speer’ … Wat zeker
niet ontoepasselijk is!

Vanaf 1 december 2011 is onze nieuwe website
te bewonderen op

www.zele.cdenv.be
Zeker checken!

Provinciale steun
voor concert
Op 15 oktober 2011 brachten de twee
Zeelse verenigingen Makeblijde en de
Minnezangers samen met het Mechels
Kathedraalkoor en een gelegenheidsorkest
een prachtige uitvoering van het Requiem
en het Magnificat van Rutter. Hiervoor kon
onder andere gerekend worden op een
sponsoring van de provincie, mede dankzij
ons provincieraadslid Maria Verheirstraeten.

Op 26 oktober 2011 brachten onze senioren een bezoek aan het Vlaams parlement.
Alweer een geslaagd evenement!
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We zetten graag ons
JONGCD&V geweld in de
kijker om dat te bewijzen.
Deze keer:
Gerben Rasschaert.

