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We gaan door …

Onze 11 nieuwe mandatarissen

Met gemeentepolitiek ligt het toch 
enigszins anders. Er wordt maar één 
match gespeeld om de zes jaar. In 
die tussentijd wordt bepaald of  onze 
kinderen en kleinkinderen nog een 
toekomst hebben in Zele.

De manier waarop de frisse CD&V-
ideeën aansloegen in de aanloop naar 
de match van 14 oktober 2012, maakte 
duidelijk dat Zele een andere toe-
komst wou. Het weerhield de vroegere 
machthebbers er niet van om een front 

Arthur Cooreman, gemeenteraadslid
Een duidelijk plan voor de verkeersvei-
ligheid aan de scholen. Ieder verkeers-
slachtoffer is er één te veel. Betere inzet 
van de beschikbare middelen voor op-
timale openbare werken. Ik zal hierop 
blijvend aandringen.

Geert Verhelst, lid OCMW-raad
Na de bouw van het Woonzorgcentrum 
De Meander met dienstencentrum, dag- 
en kortverblijf, moeten we als OCMW 
meer werken buiten de Koevlietsite. 
Meer veldwerk en het aanpakken van 
de problemen aan de basis samen met 
alle Zeelse actoren binnen zorg, werk-
gelegenheid en armoede.

Maria Verheirstraeten,  gemeenteraadslid
Ik wil de komende jaren gaan voor 
een welzijn van de Zelenaars dat écht 
behartigd wordt! De zorg om mensen 
met minder kansen, de zorg om een 
degelijke huisvesting voor iedereen, 
de zorg om kinderen en ouderen, een 
schouderklopke als het moeilijk is maar 
vooral een structurele aanpak! 

Tom Schiettecat, 
fractieleider OCMW-raad 
Samen met de collega’s wil ik de 
komende jaren de regierol van het 
OCMW versterken in het sociaal beleid 
in Zele. Te veel initiatieven lopen nu 
naast elkaar. Er is nood aan coördinatie 
en samenwerking én aan vernieuwende 
ideeën, want de noden in Zele zijn 
groot. 

Pieter Herweghe, gemeenteraadslid
Als gewezen voorzitter van de jeugd-
raad spreekt het vanzelf  dat ik alles wat 
met jeugdwerk, met kinderen en jon-
geren te maken heeft, van dichtbij zal 
opvolgen. Maar ook de aandacht voor 
zorg en welzijn alsook voor Huivelde 
zijn belangrijk. Altijd constructief, maar 
kritisch als het nodig is!

Jos Withofs, gemeenteraadslid
We reiken de hand en willen samenwer-
ken om: 
- een inventaris te maken van groen-
zones en te overleggen over mogelijke 
uitbreiding.
- te overleggen met horeca-uitbaters 
over een bruisend Zeels ontmoetings-
leven.
- te zorgen voor echte ontmoetingsmo-
menten tussen oude en nieuwe Zele-
naars om tot betere wederzijdse kennis 
en erkenning te komen.

Heel wat mensen zien verkiezin-
gen als een match voetbal. Je 
speelt, je wint of verliest, en na 
de match een paar glazen met 
de vrienden. Volgende week is 
het weer feest.
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Johan Anthuenis, gemeenteraadslid
Een nieuw bestuur moet echte keuzes 
durven maken.

Hugo De Paepe, herkozen voorzitter 
CD&V-senioren
Ik wil de seniorengroep laten groeien en 
de “jonge” senior aantrekken. Een terug-
blik op de vorige samenkomsten geeft 
mij een goed gevoel: ik heb een goede 
werkgroep en altijd gelukkige en tevreden 
senioren die genieten van het aanbod!

Johanna Huylenbroeck, gemeente-
raadslid
Het leven is aan de durvers. Verande-
ring en ambitie voor Zele kan zeker!

Beste Zelenaar,
Eind januari kreeg ik van onze leden het 
vertrouwen om ook de komende 3 jaar – 
samen met onze mandatarissen en bestuurs-
leden – CD&V op de Zeelse politieke kaart 
te zetten. Met de echte uitslag van de voorbije 
verkiezingen in het achterhoofd en de spirit 
van onze nieuw- en herverkozen mandataris-
sen op het netvlies, kan ik mij een moeilijker 
en onaangenamer opdracht bedenken.
Wie de komende maanden een negatieve en 
verzuurde CD&V ploeg verwacht kan ik nu 
al ontgoochelen. Een dergelijke attitude zat 
en zit niet in ons DNA.
Samen met jullie hoop ik dat het nieuwe 
gemeentebestuur de uitdagingen aangaat en 
het beter doet dan de voorbije 6 jaar. CD&V 
Zele zal hier alvast op een positieve en con-
structieve manier op toezien.

Bart D’heer, herkozen voorzitter CD&V Zele

Ahmet Yildirim, gemeenteraadslid
Zorg voor meer kwaliteit in openbare 
werken, stimuleer de lokale economie 
en investeer in samenleven. Wedden dat 
Zele er terug bovenop komt?

Thomas Bauwens, voorzitter 
JONGCD&V Zele
Als voorzitter van de enige politieke jon-
gerenvereniging in Zele wil ik vooral zoveel 
mogelijk jongeren aanspreken om hen te 
laten zien dat politiek echt niet saai hoeft te 
zijn! Ik wil met JONGCD&V Zele de stem 
van de Zeelse jongeren laten horen met 
gerichte acties die de noden van de jongeren 
in de picture plaatsen. Wil je mee werken, 
helpen, denken? Ben je tussen 16 en 35 
jaar? Neem dan zeker contact met me op: 
thomas-bauwens@hotmail.com
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te vormen tegen de matchwinnaar. 
Ondanks uw signaal krijgen we de ko-
mende zes jaar meer van hetzelfde.

Het zij zo. Onze sterke ploeg staat er. 
Klaar. Boordevol energie om onze 
toekomstideeën samen met u vorm te 
geven.

Peper… Meer pit… Het blijft brood-
nodig. Voor Zele! Voor u! U kunt op 
ons rekenen.

Hans Knop
CD&V-lijsttrekker/

fractieleider gemeenteraad

We mogen trots zijn op onze Zeelse 
sportverenigingen met vele waardevolle 
mensen. Uit respect voor al hun inzet 
moet onze gemeente zorgen voor een 
nieuwe sporthal.  Vanuit de OCMW-raad 
wil ik de sport toegankelijk maken, ook 
voor de minderbedeelde jeugd.

Lieve 
Van Cauteren
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

www.zele.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Dank aan onze vier uittredende mandatarissen 
voor hun steun: vroeger, nu en later

Gemeenteraadsleden

OCMW-raadsleden

Bewaar dit strookje

TOT UW DIENST

Gerard Herweghe, uittre-
dend gemeenteraadslid.

Hans KNOP Heikant 282 hans@knop.be 0495 25 29 99

Johanna HUYLENBROECK Lokerenbaan 65 johanna.huylenbroeck@skynet.be 0497 62 16 00

Johan ANTHUENIS Eikenlaan 53 johan.anthuenis@telenet.be 0478 63 14 33

Maria VERHEIRSTRAETEN Lokerenbaan 8 maria.verheirstraeten@telenet.be 0477 44 85 00

Tuur COOREMAN Kapellestraat 5 arthur.cooreman@hotmail.com 0476 50 05 13

Pieter HERWEGE Neereindestraat pieterherwege@yahoo.com 0498 13 18 73

Jos WITHOFS Heikant 1 jos.withofs@skynet.be 0476 92 63 18

Ahmet YILDIRIM Kouterbosstraat ahmet.yildirim@dalcom.be 0475 71 20 47

Tom SCHIETTECAT Van Hesedreef 53/2 tom.schiettecat@telenet.be 0495 33 16 96

Geert VERHELST Rinkhout 90 geertverhelst@belgacom.net 0478 58 25 87

Lieve VAN CAUTEREN Langestraat 17 lieve.van.cauteren@telenet.be 0479 29 90 97

Hilde Van Lysebettens, 
uittredend lid OCMW-raad.

Ruddy Certyn, uittredend 
lid OCMW-raad.

Okay Özel, uittredend 
gemeenteraadslid.

U kunt met vragen en op-
merkingen steeds bij ons 
terecht. Aarzel niet om 
contact op te nemen of een 
afspraak te maken.

Waar mogelijk helpen we u graag.

✂


