
“Een weg naar Zilverbos,
een weg van oud naar nieuw,
een weg naar de toekomst
een weg naar betere zorg."

BESTRIJDING
KINDERARMOEDE

We kunnen er helaas niet omheen. De
armoede in onze samenleving is
toegenomen.
De Vlaamse regering geeft aan de gemeente
de gelegenheid om extra subsidies te
bekomen in het kader van de
armoedebestrijding.
Kinderen in zwakke gezinnen komen er niet
toe om voluit mee te doen met hun
leeftijdsgenoten. De drempel naar een
jeugd- of sportvereniging is dikwijls te hoog.
In samenwerking met
Samenlevingsopbouw wordt een project
"Sport- en spelbrug" voorbereid. Daarbij
worden kennismakingsdagen met initiaties
georganiseerd in scholen en op de
speelpleintjes in de wijken. Op een
laagdrempelige manier kunnen kinderen en
hun ouders kennis maken met het sport- en
spelaanbod in de gemeente.
Voor dit project worden intense
samenwerkingen gezocht met de Zelzaatse
sport- en jeugdverenigingen.
Het project kan van de Vlaamse
gemeenschap tot 50.000 euro subsidie
krijgen.

Al jaren een goede formule!

Op 11 september wordt iedereen, leden en sympathysanten, van
harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse lekkere barbecue.

Waar:                  De Kring, Kerkstraat 56, Zelzate
Wanneer: 11 september
Prijs:  18 €
Aperitief:                 vanaf 11.30 u.

IEDEREEN VAN HARTE
WELKOM !

Inschrijven bij

Lieve Gouwy
(lieve.gouwy@gmail.com)

of Luc De Vos
(devos.kwist@skynet.be).

ZELZATE,
SCHUIF MEE
AAN ONZE BBQ

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking 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
Coverfoto:  L Colleman

in ZELZATE
CD&V Vrij Zelzate

Wijblad  van CD&V-Zelzate jaargang 16 - augustus 2016
,,

Zelzate wil een dienstbare en zorgzame
gemeente zijn.

De uitdaging om de dienstverlening
ondanks een slinkend budget nog
verder uit te bouwen wordt waar
gemaakt dank zij de samenwerking
met verschillende organisaties uit de
zorgsector.

Het nieuwe woonzorgcentrum
Zilverbos is daar een voorbeeld van.

Lees hierover op pagina 3.

Zelzate,
waar zorg primeert!

OCMW  voorzitter Rik Laureys
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Vaarwel Leon.

Zelzate heeft afscheid genomen
van Leon Laureys. Leon was
actief als gemeenteraadslid van
het toenmalige CVP en was
jarenlang voorzitter en lid van
talrijke Katholieke
verenigingen waaronder het
ACW.
Daarnaast was hij
‘Commandeur in de Orde

Leopold II’ en is hij gewezen
Administrateur-Generaal van
de VDAB.

Onze gemeente moet en kan beter. Laat ik
eerlijk zijn: ik ben een mens die er niet voor
terugschrikt mijn verantwoordelijkheid op te
nemen en mij in te zetten voor een
menslievend en leefbaar Zelzate. In een tijd

van beperkte budgetten, sterke vergrijzing
van de bevolking, meer behoefte aan sociale
dienstverlening en behoud van onze
verwachtingen, zijn we gedwongen om een
strak beleid en visie verder te ontwikkelen.  De
beste garantie voor een leefbare gemeente
moet komen uit alle bevolkingslagen, diverse
culturen en leefgemeenschappen. Een goede
sociale mix dus.
De realisatie van het nieuwe vzw
Woonzorgcentrum Zilverbos en daarbij de
toekomstige assistentiewoningen dragen we
hoog in het vaandel. Realiseren van
kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare
ouderenzorg is voor onze partij CD&V Vrij

Zelzate het allerbelangrijkste en moet
toegankelijk zijn voor iedereen. Onze visie is
die van een WIJ en moet verder reiken dan de
huidige legislatuur en uitvloeien over een
langere periode. Waar een WIJ is, is een weg!
Veel van het werk gebeurt achter de
schermen zoals het voorbereidend werk van
nieuwe activiteiten of vergaderingen. Wij
engageren ons op verschillende niveaus. We
zijn vertegenwoordigd in het Provinciaal
Bestuur en het Regio Bestuur Gent-
Meetjesland waardoor we op de hoogte
blijven van belangrijke streekdossiers en
beslissingen op nationaal niveau.
Belangrijk is dat we kunnen rekenen op het
vertrouwen en op de steun van ons
partijbestuur, onze mandatarissen en de
leden. Onze leden vormen een klankbord
voor wat er leeft in onze gemeente! Help ons
in dit streven en wordt lid.

Met de indienstname van het
nieuwe woonzorgcentrum
Zilverbos is terug een stap gezet
naar meer en betere zorg in
Zelzate. Dit mogen we gerust
een nieuwe mijlpaal in onze
gemeente noemen.

Om de realisatie van het nieuwe Zilverbos
haalbaar te maken en tegelijkertijd de
ervaring van een groot modern
woonzorgcentrum binnen te halen werd een
samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW
Zelzate, gemeente Zelzate, vzw St-Lucas
Zelzate en vzw Veilige Have. Dit resulteerde in
de oprichting van vzw Woonzorgcentrum
Zilverbos die vanaf 1 januari 2016 de werking,
de exploitatie en de financiële
verantwoordelijkheid van het OCMW
overnam.
De bouw van het nieuwe WZC startte in juni
2014 en was in mei 2016 afgewerkt. Half mei
konden de residenten van Bloemenbos hun
intrek nemen in het nieuwe Zilverbos. De
verhuis was geen sinecure. Dankzij de inzet
van directie en personeel en met de hulp van
de families en vrijwilligers  werd die opdracht
tot een goed einde gebracht.

OCMW-voorzitter
Rik Laureys

Ondertussen hebben de meesten hun draai
gevonden in Zilverbos. De aanwezigheid van
bewoners, personeel en bezoekers hebben
een ziel gebracht in het nieuwe gebouw.
Zilverbos heeft een capaciteit van 124
bewoners waarvan 4 in kortverblijf.
Daarnaast start binnenkort ook een
dagopvang onder de leiding van Familiehulp.
Het oude Bloemenbos wordt weldra
afgebroken om plaats te maken voor 68
aanleunflats (serviceflats).
De 10 leegstaande bejaardenwoningen in de
Rusthuislaan werden aangekocht door CVBA
Wonen. Zij zullen er 24 seniorenflats
realiseren.
Dit alles maakt de site rond Zilverbos tot een
seniorendorp met tal van mogelijkheden.

HET NIEUWE ZILVERBOS
HEEFT EEN ZIEL GEKREGEN

WZC
ZILVER
BOS
voor duurzaam
ouderenbeleid
in Zelzate
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Wil je ook lid worden?
Laat het ons weten via cdenv.zelzate@gmail.com

EEN WOORD VAN LUC,
ONZE LOKALE
VOORZITTER
Samen wonen, samen werken, samen leven.

Nieuws uit Zelzate

KINDEROPVANG BLIJFT!!

IBO
De dienst buitenschoolse opvang is in volle
evolutie. De traditionele IBO (initiatief
Buitenschoolse Opvang) alleen voldoet niet
meer aan de stijgende vraag. Ook hier is een
vooruitstrevende actie met meer
samenwerking nodig. Uiteindelijk zijn alle
diensten en organisaties die werken aan de
vrijetijdsbesteding van schoolkinderen
potentiële partners.
De samenwerking wordt in de eerste plaats
gezocht bij de lagere scholen, de jeugddienst
en de sportdienst van de gemeente.
Daarnaast wordt via  Samenlevingsopbouw
en het Huis van het Kind een
vrijwilligerswerking rond huistaak
begeleiding opgezet. Ook dit kan
geïntegreerd worden in de buitenschoolse
opvang.
Ondanks alle geruchten kunnen we hier met
een gerust hart laten weten dat de
buitenschoolse opvang, zowel voor en na
schooltijd als tijdens de verlofdagen,
verzekerd blijft.

KDV
Ook voor het kinderdagverblijf wordt een
samenwerking opgezet.  Hiervoor werden
kandidaten gezocht en werden gesprekken
opgestart met  "Solidariteit voor het gezin".
Ondertussen zijn we gekomen tot een
samenwerkingsovereenkomst. We hopen
nog dit jaar tot een definitieve samenwerking
te komen.
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