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Wijblad  van CD&V-Zele - april 2018

“Zele opbouwen doen we met zoveel 
mogelijk Zelenaars samen” 

Hans Knop, kandidaat-burgemeester

zele.cdenv.be

in Zele

OVER DE SPORTHAL, DE CAMERA’S, ZWERFVUIL & ZONNEDELEN

NIEUWE GEZICHTEN OP DE CD&V-LIJST 

ONZE DIALOOG & WIJKRADEN 

DE LENTEBBQ

COLOFON
 

Heb je een  
opmerking over  
het gemeente- 
beleid of de CD&V-werking in Zele? 
Of heb je een suggestie voor wat 
beter kan? Bezoek ons op 
www.cdenvzele.be! 

Jouw lokale contactpersoon:
Thomas Bauwens  
(thomas-bauwens@hotmail.com)

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenvzele

Verantwoordelijke uitgever:
Bert Van Cauteren 
Eekstraat 57 9240 Zele 

CD&V wil naast een plan voor Zele, ook een plan voor elke WIJk in het bijzonder. 
Zo weet je precies wat jij in jouw buurt van ons mag verwachten. Maar zo’n 
WIJkplan opstellen doen we niet alleen. Jij weet als geen ander wat er beter kan 
in jouw straat. En dus willen we jouw voorstellen horen. Kom naar de WIJkraad 
in jouw buurt, en geef mee vorm aan de toekomst van jouw woonomgeving 
en die van je kinderen.

En we laten ook de kinderen zelf meedromen!

!

Een plan voor elke WIJk! 

Schilder je droom voor jouw straat of WIJk op een groot bord, maak je eigen  
PEP -T-shirt, speel het grote ‘Weg vooruit’-spel, word burgemeester voor 1 dag, 
maak een PEP  -selfie, laat je schminken, kom smikkelen en smullen!

De avonturen van PEP !

15/04 | Heikant, Bosstraat & omgeving  
22/04 | Schrijvers-, Bloemen- & BVA-wijk  
29/04 | Durmen, Hoek & omgeving  
06/05 | Markt, Zandberg & omgeving 
13/05 | Avermaat, Meerskant & omgeving  
20/05 | Huivelde, Hansevelde, Rinkhout & omgeving  
27/05 | Dendermondebaan, Ommegang-, Langestraat  
            | & omgeving  
03/06 | Kouter, Driesstraat & omgeving  
10/06 | Tuinwijk, Elststraat & omgeving 
17/06 | Station, Lokerenbaan & omgeving  



Elke Zelenaar kent de uitdagingen waarvoor 
we staan. En dus kan ook jij ongetwijfeld een 
stevig steentje bijdragen in de zoektocht 
naar de oplossingen die Zele nodig heeft. 
Daarom willen we je uitnodigen om met ons 
mee te denken over hoe we Zele de komen-
de jaren gaan vastpakken.

Op 28 maart gingen we een eerste keer met 
ruim 30 Zelenaars aan de slag. Boeiend! En 
er volgen nog 2 uitwisselmomenten. We wil-
len jouw ideeën horen, en die van ons bij jou 
toetsen. Geen blabla of grote theorieën. We 
werken concrete acties uit die Zele op de 
kaart zullen zetten. 

Op 22/06 maken we definitieve keuzes.

VEILIGHEIDSCAMERA’S
PLOTS €200.000 DUURDER

 

Camera’s kunnen een belangrijk sluitstuk 
zijn van een veiligheidsbeleid. Maar dan 
moeten die wel een plaats kijgen  in een 
doordachte lokale veiligheidsaanpak en de 
werking van de politie. Zo werkt het jam-
mer genoeg nog niet in Zele. Intussen kos-
ten de veiligheidscamera’s in het centrum 
van de gemeente geen €216.000, maar 
€414.000. De aangestelde expert (€14.000) 
bleek dan toch niet zo expert te zijn.  
En er zijn nog camera’s gepland. Als die ook 
in prijs verdubbelen ... Veiligheid is belangrijk, 
maar zoveel geld uitgeven op basis van een 
krakkemikkig dossier is voor CD&V wat veel 
van het goede. Met onze Zeelse centen ga 
je deftig om, ook al komen de verkiezingen 
steeds dichterbij. 

DE SPORTHAL KOMT ER ...  
NU NOG EEN MOBILITEITSPLAN 
EN GELD VOOR DE UITBATING

De nieuwe sporthal komt er dan toch. Eindelijk. 
Na 5 jaar treuzelen wordt alles eraan gedaan om 
nog voor de verkiezingen de eerste steen te leg-
gen van een moderne indoorsportinfrastruc-
tuur. En dat is geen moment te vroeg!

Waar wel nog niet over is nagedacht is de ver-
keers- en parkeerdruk die dit met zich mee zal 
brengen voor de omgeving van de Zandberg. 
Het CD&V-voorstel voor een ondergrondse par-
king werd verworpen. En ondanks onze vele 
vragen naar  de centen voor de uitbating en het 
onderhoud van de sporthal ontbreekt ook daar-
van nog elk spoor. Er is dus nog heel wat werk 
aan de winkel. CD&V blijft de hand uitsteken om 
mee te denken.

WINST VOOR MILIEU &  
KLIMAAT

 

Dankzij JONGCD&V krijgt Zele eindelijk een 
lokaal klimaatplan.   Op voorstel van CD&V zijn 
we nu ook aangesloten bij de Statiegeldallian-
tie. Daarmee geven we een duidelijk signaal 
dat we zwerfvuil meer dan beu zijn. En dankzij 
CD&V maken we ons klaar om zonnedelen 
mogelijk te maken. Zo zullen mensen die zelf 
geen zonnepanelen kunnen leggen, toch 
kunnen investeren in zonnepanelen op daken 
van gemeentegebouwen of bedrijven, en zo 
hun energiefactuur laten dalen.

Meer info over onze 
voorstellen  

op www.cdenvzele.be
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DE ZEELSE CD&V-PLOEG 
WORDT NOG STRAFFER!

Alleen een sterke ploeg 
krijgt Zele op de weg 
vooruit

Kindvriendelijke schoolomgevingen, pro-
pere, (fiets)veilige en groene straten en 
pleinen, asociaal gedrag bannen, brug-
gen bouwen tussen gemeenschappen,  
een bruisende winkelkern en drugvrije 
uitgangsbuurt, een warm ouderenzorg-
netwerk, armoede bestrijden ...

‘t Is een stevige boterham, maar dit is wat 
ons met zijn allen te doen staat om Zele 
op de weg vooruit te krijgen. 

Alleen een sterke bestuursploeg, die be-
reid is om echt te luisteren en samen te 
werken met zoveel mogelijk Zelenaars, 
kan het verschil maken. 

Precies daarom is CD&V opnieuw op zoek 
gegaan naar mensen die tussen de men-
sen staan, om onze ploeg nog sterker te 
maken. Zelenaars die weten wat er leeft, 
en geloven in Zele.  En die hebben we ge-
vonden. We stellen er alvast een paar aan 
jullie voor. De anderen houden we nog 
even achter. We houden je graag nieuws-
gierig :-).

Kandidaat zijn voor de verkiezingen of 
niet ... Wil je deel uitmaken van een team 
gedreven Zelenaars? Neem contact! We 
hebben je er graag bij.

Hans KNOP  
Lijsttrekker | kandidaat-burgemeester 
E hans@knop.be
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“De tijd dat alles in het 
gemeentehuis werd beslist, is nu 
wel écht voorbij. Je kan Zele niet 
op de weg vooruit krijgen zonder 
écht te luisteren naar de Zelenaar.”

Hans Knop 
kandidaat-burgemeester

Toon VAN CAUTEREN (57)

Evenementenverantwoordelijke bij het Zeelse gemeentebe-
stuur, Roparunner, Zeelse sportman van het jaar ... Toon smijt 
zich voor een sportief, verdraagzaam en divers Zele, waar kor-
daat wordt opgetreden tegen wie dingen doet die die verdraag-
zaamheid ondermijnen.  Hij wil ook op zoek naar ruimte voor 
grote evenementen in de gemeente.

Mady MOERNAUT (66)

Mady is samen met haar man zaakvoerder van Woondecora-
tie De Wilde. Ze is ook voorzitter van middenstandsorganisatie 
9240.be. Eén brok energie die Zele terug in zijn oude glorie wil 
herstellen. Ze wil een bloeiende middenstand, en snel werk ma-
ken van een degelijk integratie- en veiligheidsbeleid.  

Fien VAN DER SLYCKEN (21)

Dans- en theatergekke kleuterjuf, KSA’er ... Sympathieke sping-
in-’t-veld die  wil dat rekening wordt gehouden met de mening 
van jongeren.  Ze droomt van een frisse gemeente, die inves-
teert in jeugd en jeugdbewegingen, een tof cultureel aanbod, 
en groene en veilige straten en pleinen.   

Joris COOREMAN (34)

Joris was jarenlang hoofmonitor bij VP Marsupilami, is pas ge-
start als zelfstandig interieurbouwer, en net vader geworden van 
Arthur. Hij wil Zele economisch sterker maken, met een bloei-
end centrum en een fijne uitgaansbuurt. Het gemeentebestuur 
moet snel reageren wanneer problemen worden gesignaleerd, 
en Zelenaars moeten  betrokken worden bij beslissingen.  

Pieter D’HAUWER (23)

Bestuurslid van de Zeelse jeugdraad, en studeert sociaal werk. 
Stroomt over van ideeën.  Pieter wil mensen actief opzoeken 
om samen in te zetten op een aangename nabije omgeving.  
Hij wil werk maken van warme buurten, waar mensen zorg dra-
gen voor elkaar. In Zele moet iedereen zich thuis voelen! Samen 
maken we het Zele van morgen.

Tineke LOOTENS (36)

Tineke is moeke van Lou, Flo en Noor, pedagoge en werkt in De 
Kleuterkouter. Vrijwilliger bij Welzijnsschakel Zele (Kolleblom-
me), en  fan van Transitie Zele en alle Zeelse jeugdbewegingen. 
Tineke  wil Zele een lange termijnvisie geven met aandacht 
voor jonge gezinnen en kwetsbare mensen in een bruisende, 
warme, groene en veilige omgeving. 
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