
We bouwen Zele op 
met zoveel mogelijk 
Zelenaars samen 
» 

» DE WEG VOORUIT
ZELE



Zele is van ons
allemaal.
» 

Samen vastpakken. 
Da’s de enige weg 
vooruit.
»
April, mei en juni ... 10 weken lang doorkruisten we 
alle straten van Zele. We belden aan bij 8.400 huizen 
om je persoonlijk uit te nodigen voor de WIJkraad 
in jouw buurt. We beluisterden honderden mensen 
over grote en kleine problemen, en wisselden toffe 
ideeën uit.

Bedankt om met ons in gesprek te gaan! Het succes 
van onze toer doorheen de Zeelse wijken heeft ons 
nog meer overtuigd van wat we eigenlijk al lang wis-

ten: veel Zelenaars geloven in de kracht van Zele, 
weten wat Zele nodig heeft en willen meewer-
ken om Zele weer sterker te maken.

En dat is nodig. Zele heeft alle kansen. Die 
moeten we nú grijpen. Goede voetpaden, 

plaats maken voor Koning Fiets, zwaar 
vervoer uit de wijken halen, snelheid 

remmen, asociaal gedrag aanpakken, 
bruggen bouwen tussen de Zeelse 
gemeenschappen, gezellige groene 
pleinen, winkelstraten en terrassen 
… 

Als we meer levenskwaliteit willen, 
moeten we daar met zijn allen onze 
schouders onder zetten. Samen kun-
nen we het verschil maken. 

Doe mee, en kies voor de weg vooruit.

Hans KNOP 
Kandidaat-burgemeester 

» cdenvzele.be

Er wordt vaak beslist in de verga-
derzalen van het gemeentehuis 
zonder jou daarbij te betrekken. 
Dat is niet meer van deze tijd. 
CD&V wil werk maken van een 
sterke band tussen jou, je buren 
en het gemeentebestuur. Want 
enkel in dialoog vinden we de 
beste oplossingen voor jouw 
straat of wijk, en onze gemeente.



AMBASSADEURS 
voor de weg vooruit!
» 
Naast onze kandidaten kiezen heel wat mensen nu al voor 
de weg vooruit. We vroegen enkele van onze ambassadeurs 
om jou te vertellen waarom zij geloven in het CD&V-project.  
Meer weten over wie ze zijn, de reden van hun keuze, 
onze andere ambassadeurs of zelf ambassadeur worden?  
Welkom op www.cdenv.zele.be/ambassadeurs!

JAN:  “Een sterk team, 
dat voluit strijdt tegen 
de  verzuring, en zorg zal 
dragen voor mens, dier en 
natuur. “

TIM: “CD&V heeft een 
geweldige ambitie voor 
Zele en kiest voluit voor 
vernieuwing. “

AN: “Ik geloof dat CD&V 
zal zorgen voor een 
warm Zele, waar ruimte 
is voor groene (speel-) en 
ontmoetingsruimte.“

FILIP: “Een CD&V-bestuur? 
#besluitvaardig #competent 
#integer #visie #bescheiden 
#volhardend“

JOOST: “Als sportraad-
voorzitter streef ik, net 
als CD&V, naar een betere 
toekomst voor elke Zeelse 
sporter en vereniging.“

GREET: “Voor een Zele 
met meer groen, gezellige 
pleinen en veilig verkeer voor 
voetgangers en fietsers.“

HERMAN & TINEKE: “Wij willen 
wonen in een verkeersveilige 
gemeente waar iedereen 
elkaar met respect behandelt.“

ESTHER: “CD&V durft 
problemen aankaarten op 
weg naar een vernieuwd en 
dynamisch Zele.“

LINDA: “CD&V is dé 
gezinspartij, staat open 
voor andere culturen, en is 
bekommerd om het milieu.“

LUC: “CD&V wil de Zele-
naar echt een stem geven. 
Luisteren, afwegen, en dán 
doen. Geen stilstand meer.“

GUY: “Een respectvol Zele, 
waar iedereen zich bewust 
is van zijn rechten én zijn 
plichten.” 

KATRIEN: “Voor meer 
groen, fietsers en voet-
gangers eerst, en autoluwe 
landelijke wegen.“

DRIES & ORILY: “Wij 
kiezen voor Hans en zijn 
team: om hun visie, passie 
en energie! “

MAUREEN: “Een wande-
ling met de kinderwagen ... 
op heel wat voetpaden is 
dat geen ontspanning.”

BIRGEN: “Ik ben een 
familiemens. Geef mij maar 
de warmte van CD&V.“



OP TOER  
Het verhaal van de WIJkraden
» 

Aperitief? Check! WIJk-
tafels? Check! Spring-
kasteel? Check! 10 zon- 
dagen lang ... De WIJkkar 
klaar om uit te rijden.

Persoonlijk uitnodigen 
werkt nog altijd het 
best. In groep de straten 
afschuimen en aanbellen 
maar!

En was die er niet, dan 
zorgden we zelf voor een 
lekker afsluitmoment 
om te vieren dat alweer 
een wijk of straat werd 
bezocht.

Geen feestje zonder mooie 
uitnodiging. Gelukkig 
hadden we schoon jong 
volk om op de coverfoto 
te zetten :-)

Eerst altijd even spannend. 
Gaat er volk afkomen? 
Maar uiteindelijk altijd een 
succes! Met dank aan het 
(meestal) erg mooie weer!

Niet thuis? Dan zoch-
ten we een creatieve 
oplossing. Je persoonlijke 
uitnodiging mocht je niet 
zomaar in de brievenbus 
vinden, toch?

Enkele honderden Zele-
naars, plantten bijna even-
veel vlagjes met knelpunt-
en en leuke suggesties 
op onze stratenplannen. 
Inspiratie genoeg.

Gelukkig was er af en toe 
een Suzy om de  
huisbezoekers van de 
uitdroging te redden. 

Samen met jou zoeken we oplossingen  
op maat van jouw WIJk voor:

Alle aandachtspunten en  
suggesties van de  

WIJkraden vind je op  
www.cdenv.zele.be/WIJkraad

Onze WIJkraden hebben ons heel veel  informatie en ideeën opgeleverd. Daarmee willen we zo 
snel mogelijk aan de slag. Dit is alvast onze belofte aan jou!

We organiseren jaarlijks een nieuwe WIJkraad  
om te bespreken hoe ver we staan   

met de uitvoering van ons WIJkplan. Waar 
nodig sturen we bij of vullen verder aan.
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En de klein mannen? Die 
schilderden de zotste 
dromen op grote borden 
...

... en maakten de gekste 
bokkensprongen op ons 
springkasteel.

De weg vooruit naar een Zele 

waar je graag thuis- én  

buitenkomt 

»



DE WEG 
VOORUIT

Stap mee op de weg 

vooruit voor  

Zele 

» 

We gaan door!

Een fietsparlement, een rolstoel- en 
kinderwagentest van onze voetpaden, 
een schoolstraatexperiment, een 
klimaattop … Onze ideeën om zoveel 
mogelijk Zelenaars de komende 
maanden ervan te overtuigen te 
kiezen voor de weg vooruit zijn in volle 
ontwikkeling.

Stap je mee?

Als steeds meer mensen zich duidelijk 
uitspreken voor een andere aanpak, dan 
kiest Zele in oktober gegarandeerd voor 
de weg vooruit. En dat is nodig. We willen 
kansen grijpen en werken aan een toekomst 
voor onze kinderen en kleinkinderen in 
Zele. Het is belangrijker dan ooit dat ook jij 
jouw steentje bijdraagt. In het stemhokje, 
én daarbuiten. Zin om mee te werken? Laat 
iets weten. 

» hans@knop.be


