
Met de in huldiging van een groot 
bijenhotel opende onze minister Joke 
Schauvliege het vernieuwde park. Het 
park kreeg een facelift dankzij de inzet 
van haar dienst 'Natuur en Bos'. De 
doorsteek op het einde van de Oostkade 
werd gesloten voor het autoverkeer en in 
de groenzone opgenomen. De dichte 
begroeiing aan de randen van het park 
werden grotendeels gesnoeid zodat het 
park ruimtelijker, veiliger en 
toegankelijker werd. Vlaanderen 
investeerde op deze manier meer dan 
200.000 euro en onze gemeente meer 
dan 50.000 euro.

Er waren tal van activiteiten en 200 
jongeren uit de jeugdverenigingen 
kampten tegen mekaar. Er reden koetsen 
rond, je kon er ontbijten, golfen en 
boogschieten of een grote wandeling 
maken.
Er kwam een muziekband optreden en 
een groep ballet dansertjes gaf het beste 
van zichzelf.
Het park strekt zich uit van de 
jachthaven in het noorden tot de 
tunnelingang in het zuiden en biedt 
mogelijkheden voor tal van 
buitenaktiviteiten.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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

Uw lokale contactpersoon:
Rik Laureys (rik.laureys@scarlet.be)
foto's: Luc Colleman
copywright: Provincie Oost-Vlaanderen

Website:
Zelzate.cdenv.be

in ZELZATE
CD&V - Vrij Zelzate

Wijblad  van CD&V-ZELZATE jaargang 17 - november 2017

Zelzate, dorp met 
geschiedenis.
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Stel u voor, Zelzate 40 jaar 
geleden....

We gaan 40 jaar terug in de tijd. 

De geboorte van MIetje Stroel, de  
volkstoeloop  naar de Cavalcade, Kunst 
& Ambachtenmarkt, 2e gidsen parade, 
de verschillende harmonieën, de 
Katvissers en zoveel meer binnen- en 
buiten activiteiten. 
Veel verenigingen die toen heel actief 
waren zien we terug op het scherm.
De markt, de gebouwen, de mensen: 
alles terug in de tijd.
Toenmalige amateurkineasten legden 
alles vast op Super 8. Samen met 
Hubert De Kezel werkten we aan een 
digitale  en verbeterde  versie, met 
respect voor de originele versie.
Misschien herken je jezelf en vele 
anderen. Kom kijken!

Zondag 26 november 
in De Kring Kerkstraat 56 
Aanvang 14.30 uur

Het park kreeg dankzij  Joke 
Schauvliege een nieuwe look
en werd feestelijk geopend

Kom kijken 'Zelzate anno 1975-1976'

Nieuwjaarsreceptie CD&V VZ 
Zondag 28 jan 14u30 De Kring

Zelzate
bruisende 
gemeente

DE OPENING V/H VERNIEUWDE PARK 
KREEG JEUGDIGE BELANGSTELLING      



CD&V Vrij Zelzate doet mee aan 
de warmste week en steunt VZW 
Canisha. Deze organisatie  leidt  
assistentiehonden op die 
personen met een beperking 
kunnen bijstaan in het dagelijks 
leven.  

CD&V VZ werkt aan een 
sociale toekomst voor 
onze gemeente

In Zelzate wordt een rationalisatie 
doorgevoerd in de Sint-Laurensscholen 
waarbij de site “Maria Middelares” wordt 
verlaten en de school gecentraliseerd 
wordt op de hoofdlocatie “Sint-Laurens”. 
Dit biedt het voordeel enerzijds om het 
onderwijsconcept aan te passen aan de 
hedendaagse normen en anderzijds om 
het project van de tienerschool meer 
gestalte te geven. Concreet zullen de 
leerlingen van de derde graad 
basisonderwijs en eerste graad secundair 
onderwijs onder gezamenlijke leiding 
worden uitgebouwd. Die geïntegreerde 
benadering zorgt voor een optimale 
doorstroming en welbevinden van de 
leerlingen. 

"Sociale Kruidenier" in Zelzate
Op onze vraag heeft OCMW-Zelzate de 
beslissing genomen om een sociale 
kruidenier in onze gemeente uit te 
bouwen. Het is daarvoor in overleg 
met Samenlevingsopbouw en PC Sint 
Jan Baptist.  We hopen nog dit jaar 
effectief te starten. 
De Sociale Kruidenier staat voor het 
aanbieden van kwaliteitsvoeding en 
basisproducten voor wie het 
financieel moeilijk heeft,  een 
buurtwinkel met kwalitatieve 
producten aan sterk verminderde 
prijzen. We willen niet alleen een 
kwaliteitsvol alternatief bieden voor 
noodhulp, we willen eveneens een 
ontmoetingsplaats zijn in het kader 
van de armoedebestrijding. Door 
financieel zwakkeren uit hun 
isolement te halen en begrip te tonen 
voor hun problematiek vervullen wij 
een maatschappelijke rol. In onze 
winkel zullen mensen een luisterend 
oor, een goed gesprek en bijkomende 
hulp vinden.

Activering en trajectbegeleiding via 
Welzijnsband Meetjesland
OCMW-Zelzate heeft principieel beslist 
om voor activering en 
trajectbegeleiding zich aan te sluiten 
bij cluster Meetjesland die op zijn 
beurt zal overgenomen worden door 
Welzijnsband Meetjesland.  Op die 
manier zullen we onze inspanningen 
opdrijven om onze cliënten meer 
kansen te bieden op tewerkstelling in 
het normale economische circuit. 
Daarnaast krijgen mensen die 
moeilijker toegang hebben tot 
tewerkstelling een intensievere 
begeleiding en werkervaring via 
sociale  tewerkstelling zoals artikel 60.

Noteer reeds in uw agenda:
Nieuwjaarsreceptie CD&V Vrij Zelzate
Zondag 28 januari 2018 
14.30u Kring Kerkstraat Zelzate
Iedereen welkom !!

De Vlaamse regering wil de Antwerpse 
en Gentse havens verder uitbouwen. Via 
het samenwerkingsverband “Project 
Gentse Kanaalzone” zijn onder andere 
de gemeente Zelzate en de provincie 
Oost-Vlaanderen betrokken. 
De economische vooruitgang mag de 
leefbaarheid van de inwoners van dit 
omliggende gebied niet aantasten 
(denk hierbij aan het plaatselijke milieu 
of mobiliteit). Daarom hebben deze 
economische gebieden een 
evenwichtige inrichting nodig.  
Een deel van het project bestaat uit 
“Groen Raamwerk”. Het project werd 
door de betrokken overheden 
ondertekend op 7 juni 2010. 

Op bedrijventerreinen zijn vaak vrije 
plaatsen (bermen van wegen en 
spoorlijnen, stroken met pijpleidingen, 
oevers, waterbekkens, enz.) die vaak 
niet ingericht worden. De betrokken 
overheid zorgt er voor dat deze lege 
plekken groen worden ingericht. Bomen 
werden zo al aangeplant en een 
bijenhotel werd geplaatst. 

Groen Raamwerk zorgt voor meer 
biodiversiteit en een aangenamer 
uitzicht. Ecologisch beheer is bovendien 
goedkoper dan klassiek beheer.

De bedrijven doen dit op vrijwillige 
basis. 

Indien u een bedrijf kent dat wil 
meewerken, dan kan u mailen naar 
info@gentsekanaalzone.be
Voor meer informatie kan u terecht op 
de site www.gentsekanaalzone.be/
groenraamwerk

Benieuwd naar andere provinciale 
initiatieven?  Volg dan het werk van 
onze provinciale mandatarissen via 
www.oost-vlaanderen.cdenv.be. 

Openingswoord door o.a. OCMW-voorzitter 

Rik Laureys  en opbouwerkster Muraz Sahan  

Huis van het Kind en 
Rap op Stap in het SAC
Sociaal Aministratief Centrum
Kleine Landeigendomlaan 2a
Zelzate gaf aan "Samenlevingsopbouw" 
de opdracht om het "Huis van het Kind" uit 
te bouwen in onze gemeente. Na wat  
rondzwervingen krijgt het "Huis van het 
Kind" een vaste stek in het SAC. Naast een 
ontmoetingsruimte vind je er ook een 'Rap 
op Stap' kantoor waar budgetvriendelijke 
reizen en uitstappen worden aangeboden.

WIST JE DAT … 
DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
INZET OP MEER GROEN IN DE 
KANAALZONE?

“Het gaat hem niet om de 
grootse dingen, maar om 

de meest duurzame.”
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