
Airbezen in Zelzate
Naar analogie 'Airbezen in  
Antwerpen' ( 2014) wordt dit jaar in Oost-
Vlaanderen via aardbeiplanten het fijn 
stof in de lucht gemeten. In de provincie 
werden 12500 plantjes verdeeld 
waarvan 140 in  Zelzate. Het is nu aan de 
"adoptieouders" om hun 
Airbezenplantje goed te verzorgen zodat 
in juni de blaadjes voor analyse kunnen 
geoogst worden.           www.airbezen.be

Als het van CD&V 
afhangt wordt het SAC 
niet verkocht!!
(Sociaal Adminidtratief Centrum)
Door de extra inkomsten, door de 
verkoop van Bloemenbos aan de VZW 
WZC Zilverbos, is de verkoop van het SAC 
om budgettaire redenen niet meer 
noodzakelijk. Ook al kan het SAC, na de 
integratie van OCMW in gemeente, in 
principe vrij gemaakt worden, dan nog 

kan het gebouw een zeer belangrijke rol 
spelen in het sociaal beleid van de 
gemeente. Zelzate heeft een aanzienlijke 
armoede en er is nood aan ontmoeting 
en ondersteuning van gezinnen.
Het SAC-gebouw kan ruimte bieden aan 
sociale actoren die actief helpen in 
armoedebestrijding.  Denken wij maar 
aan het "Huis van het kind", de Sociale 
Kruidenier, CAW, Samenlevingsopbouw,
Rap op Stap, en... het zorgloket.

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))
(cdenv.zelzate@gmail.com)

Website:
zelzate.cdenv.be

in ZELZATE
CD&V  -  Vrij Zelzate
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Zelzate, het vernieuwde park
Een plaats om veilig  te wandelen, te sporten en te genieten van de 
vernieuwde omgeving.
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Eerder was overeengekomen dat het 
Agentschap voor Natuur en Bos het feitelijke 
beheer en onderhoud van het park zou 
overdragen aan het gemeentebestuur  van 
Zelzate, weliswaar na een grondige 
“vernieuwing”.  Dit in overleg met de Vlaamse 
minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw, Joke Schauvliege. Er werd door 
haar diensten meer dan €200.000 
uitgetrokken en de gemeente legt daar 
€50.000 bij. Het resultaat mag er zijn, en na 
de vernieuwde aanleg van de vijver is het 
grote park op de oude kanaalbedding één 
grote groene long voor onze gemeente! 

 Zelzate in actie



CD&V                
Actieve krachten

op de achtergrond

IN DE KIJKER

Hubert De Kezel

Een goed thuisfront opent een 
wereld van uitdagingen!
Ik kom uit een Boekhouts gezin met duidelijk Christelijk 
geïnspireerde  ouders en ik  ben de oudste van 3 kinderen. Na 
de plaatselijke scouts belevingen en de schooltijd bij St Laurens 
ben ik blijven plakken in Zelzate en woon nu samen met mijn 
vrouw al 40 jaar met plezier in wijk Vogelzang. We hebben 1 zoon 
en 2 leuke kleinkinderen.  Ik was werkzaam bij Cerestar/Cargill 
in Sas Van Gent, grotendeels als voedingsmiddelentechnoloog 
in de Europese zoetwaren industrie voor technische begeleiding 
en service van de geleverde grondstoffen.  
Eens in onze gemeente geïnstalleerd, was ik  al gedreven om wat 
meer te betekenen voor de mensen om mij heen. Ik zat in diverse 
verenigingen, schoolcomités, oud leerlingenbonden en 
gemeentelijke activiteiten. Ik ben een 10-tal jaar voorzitter 

geweest van de smalfilm club ZAKI, waarbij velen de jaarlijkse 
activiteiten zoals de S8-smalfilmfestivals zich zeker nog 
herinneren. En die passie leeft nog steeds!
Sinds 2 jaar ben ik meer actief bezig bij het lokale CD&V team, 
een ploeg die streeft voor een gemeente met structuur, 
verdraagzaamheid, klasse, een veilig en gezond gezinsleven 
voor alle leeftijden, cultuur, milieu, ....en daar wil ik ten volle aan 
meewerken. 
Vooral een goede structuur en gedrevenheid van een divers 
team is een uitdaging die ik ten volle steun, samen met de 
bekommernis voor de ouderen in onze gemeente. Daarnaast  is 
het volgen van de milieu problematiek en met name de 
geluidsoverlast een must. Uitdagend!

Waar een WIJ is, is een weg.

Even voorstellen
nieuw lid bij CD&V Zelzate:                 
Frankie Michiels
Ik ben er zeker van dat reeds vele mensen me kennen al was het 
maar om het feit dat ik rolstoelpatiënt ben, en met deze 
beperking regelmatig ging vissen. Privé heb ik een vriendin en 
twee dochters: Stephanie en Magali. Als hobby ben ik zeer 
geïnteresseerd in alles van Willy Vandersteen, en het verzamelen 
van oude Belgische bankbiljetten en noodgeld uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog. 
Inderdaad, ik was voorheen ook lid van de VLD-SD partij waar ik 
toch enkele jaren ondervoorzitter  ben geweest, maar waarbij ik 
een genoodzaakte beslissing moest nemen voor een definitief 
ontslag. Na een goede 2 jaar heb ik de draad terug opgenomen, 
en ben gaan zoeken naar een partij die zich zeer dicht aansluit 
bij mijn ideologieën en de burger. CD&V staat voor mij als een 
partij die eerbied heeft voor alles en zeker ook geen uitdaging uit 
de weg gaat. 

 Mijn doelen liggen ten eerste naar het hulpbehoevende daar ik 
zelf een spierziekte heb, en ook de economie. In het verleden 
ben ik in verschillende grote zaken manager geweest, en dit 
boeit me nog steeds. De economie is zeer belangrijk voor 
Zelzate! Ook verjonging  van de partij is een belangrijk feit, en 
hierbij wil ik een oproep doen om jongeren aan te trekken.  
Politiek is niet saai, eerder leuk, en men kan veel doen voor 
anderen. Ook het woord “ WIJ “ zegt me veel, want WIJ staat 
voor “iedereen”. Dus geen egoïstische “ IK- vorm “ waar andere 
partijen veel mee spelen.  Praten is zeer belangrijk voor mij, en 
dan weet je natuurlijk hoe de sfeer in onze gemeente zit.  Hier 
zouden WIJ uiteraard een grote verandering kunnen brengen. 
Dus als je me ziet mag je me steeds aanklampen en je mening 
uiten om tot een oplossing te komen. Soms benoemen we te 
veel de slechte dingen  tegenover het goede. 

Ik hoop u echt te mogen ontmoeten!

Frankie Michiels




