
Het nieuwe Zilverbos werd op 20 oktober 
officieel geopend door Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en  Gezin Jo 
Vandeurzen. Guido De Wilde, voorzitter van 
de raad van bestuur van Zilverbos,  gaf 
toelichting bij het project en maakte duidelijk 
dat elke euro die ontvangen wordt in de vzw 
blijft en dus   in Zelzate blijft. 
OCMW-voorzitter Rik Laureys schetste de 
lange weg die werd afgelegd om tot dit nieuw 
woonzorgcentrum te komen. De financiële 
toestand van de gemeente maakte het 
onmogelijk om dit project alleen te dragen en 
er werd naar een partner uit de zorgsector 
gezocht. Tegelijk was er ook de tijdsdruk om 

de subsidie te behouden. In juni 2014 viel de 
beslissing om met  Sint-Lucas uit Gent en 
Veilige Have uit Aalter in zee te gaan. 
De Minister beaamde dat hier een goede 
beslissing werd genomen door het Zelzaats 
bestuur om samen te werken met externe 
partners uit de zorgsector en hij zag ook de 
ideale locatie voor het seniorendorp met de 
polikliniek Sint-Lucas, WZC Zilverbos, de 
bejaardenwoningen van het OCMW en, in de 
nabije toekomst, de  serviceflats Bloemenbos  
en  de seniorenflats van CVBA Wonen. Het 
officiële gedeelte werd afgerond met de 
onthulling van het kunstwerk "Sterrenkijker" 
van Aguirre y Otegui door de minister.

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
Foto: Luc Colleman
 

in ZELZATE
CD&V  - Vrij Zelzate
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Onze kinderen zijn onze toekomst. 
Ouders met kinderen moeten 
overdag de handen vrij hebben om 
te werken of om een kwaliteitsvolle 
job te zoeken. Kortom, om aan de 
toekomst van hun gezin te werken. 
Nog steeds neemt het aantal ouders 
toe dat op zoek is naar een geslaagde 
combinatie van arbeidstijd en 
gezinstijd. Een goed georganiseerde 
kinderopvang kan daar in 
belangrijke mate toe bijdragen. 
Daarom willen wij ervoor zorgen dat 
elk gezin met baby’s en peuters kan 
genieten van kinderopvang die niet 
alleen kwalitatief maar ook voor 
iedereen toegankelijk is.
Ook ons kinderdagverblijf en onze 
buitenschoolse opvang kwamen 
terecht in het tumult van 
veranderingen. Over de toekomst 
van de kinderopvang is ook het 
langst nagedacht.     
Zie verder binnenin , blad 3                                                                            

Zorgen voor de toekomst
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse 
opvang blijven in eigen beheer

CD&V Vrij Zelzate
Nieuwjaarsreceptie op zondag 29 
januari in de Kring. Aanvang 15u.

Iedereen welkom

BBQ CD&V VZ   -->

Zilverbos

WZC ZILVERBOS OFFICIEEL GEOPEND



Momenteel verblijft het gezin 
van Osama en Ahlam in onze 
opvang. Op zaterdag 3 december 
werd hun vierde zoon geboren. 
Ondertussen zijn zij erkend als 
vluchteling en wordt er naar een 
definitieve huisvesting gezocht.

Vluchtelingen in Zelzate

Een Syrisch gezin met vier 
kinderen

Het veranderings
traject in Zelzate
Samenwerking is het nieuwe codewoord.  
De thuiszorgdiensten werden uitbesteed 
en de exploitatie van het nieuwe 
woonzorgcentrum werd in een vzw-
structuur gebracht. Dit moet ervoor 
zorgen dat er een duurzame toekomst is 
voor de dienstverlening. 
Zelzate moet zich nog verder 
voorbereiden op die nieuwe toekomst. 
Vanaf 2019 zal het OCMW zoals we het 
vandaag kennen niet meer bestaan. Het 
samensmelten van OCMW en gemeente 
en de eenmaking van diensten is volop aan 
de gang. 

Reeds één miljoen vluchtelingen 
stroomden dit jaar Duitsland binnen, 
190.000 in Zweden, 30.000 in België en 
volgens het spreidingsplan kunnen er 
een tiental naar Zelzate komen. 

Velen hebben bij het 
vluchtelingenprobleem een 
onaangenaam dubbel gevoel. Men wil 
graag helpen maar er is ook het 
angstgevoel voor alles wat vreemd is. 

Eerbied voor de mens, vrijheid en 
solidariteit zijn de pijlers van de 
christendemocratie. Wij zijn van 
mening dat mensen, die geen andere 
keuze hebben dan op de vlucht te 
slaan voor een verschrikkelijke oorlog, 
mogen rekenen op onze hulp. 
We kiezen voor een tegelijk 
menselijke, realistische en correcte 
oplossing die oog heeft voor rechten, 
maar ook voor plichten. 
Wij kunnen het voortouw nemen om 
erkende vluchtelingen een volwaardig 
bestaan te helpen opbouwen. 

OCMW Zelzate heeft daarin reeds vorig 
jaar het initiatief genomen en een 
opvangmogelijkheid (lokaal 
opvanginitiatief) voor een gezin van 
vijf personen geopend. Een tweede 
opvangplaats voor nog eens vijf 
personen is in voorbereiding. Tot 
vandaag werden reeds drie gezinnen 
opgevangen waarvan er reeds twee, 
na erkenning, een definitieve 
huisvesting hebben gevonden. 

Momenteel verblijft het gezin van 
Osama en Ahlam met hun kinderen in 
onze opvang. Op zaterdag 3 december 
werd hun vierde zoon geboren.
Ahlam is lerares Engels maar de 
school waar zij les gaf is 
gebombardeerd. Osama heeft een 
juridische opleiding genoten en 
werkte bij de politie. Ze zijn gevlucht 
toen hij moordopdrachten kreeg die 
hij niet wou uitvoeren.

Vervolg van voorpagina.

Er werden verschillende pistes onderzocht 
om tot duurzame oplossingen te komen. 
Uiteindelijk blijkt dat voor Zelzate het in 
eigen openbare handen houden van de 
kinderopvang de beste oplossing is, hetzij 
aangepast aan de vernieuwde visie van de 
Vlaamse regering.

Met deze vernieuwde visie verbeteren we de 
buitenschoolse opvang op drie niveaus. Ten 
eerste zorgt men ervoor dat de kinderen 
opgevangen worden in een uitdagende 
omgeving die niet voorbijgaat aan de 
behoeften van kinderen uit 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen en 
kinderen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. Ten tweede 
denkt men aan de ouders door een aanbod 
aan opvang te organiseren die het toelaat 
om de opvoeding te combineren met het 
professioneel leven en vrije tijd. Ten slotte 
beoogt men met deze visie de verschillende 
vormen van opvangs- en 
vrijetijdsmogelijkheden op elkaar af te 
stemmen.

Om dit te bereiken wil men werk maken van 
de lokale samenwerking tussen opvang, 

scholen, jeugd-, cultuur- en 
sportinitiatieven. De diverse partners slaan 
de handen in elkaar met een gedeelde visie 
op kwaliteitsvolle opvang en op de vrije tijd 
van kinderen. Hun aanbod stemmen ze daar 
gezamenlijk op af. Voor Zelzate betekent dit 
dat onze kinderopvangen structureel 

worden ondergebracht bij de dienst vrije tijd 
van waaruit de coördinatie tussen 
verschillende diensten en organisaties in 
onze gemeente kan gebeuren.

Op termijn wordt de huidige financiering van 
de Vlaamse overheid aan de voorzieningen 
omgezet in een financiering van het aanbod 
via de gemeenten zelf. De financiering zal 
geënt worden op lokale 
samenwerkingsverbanden onder regie van 
het lokale bestuur. 

De Sociale Dienst van het OCMW wordt op 

termijn in het gemeentehuis ondergebracht.

Diensten blijven goed werk leveren 
dankzij de inzet van het personeel
We zitten in een transitieperiode, een 
periode van veranderingen en 
aanpassingen, wat voor ons personeel 
zeer moeilijke is en twijfel en 
onzekerheden met zich  meebrengt. Toch 
zien we dat ondanks deze moeilijke 
omstandigheden de diensten van OCMW 
en gemeente blijven draaien en dit dankzij 
de bekwaamheid en inzet van ons 
personeel. Dit verdient ons respect en onze 
dankbaarheid!

ZORGEN 
VOOR DE TOEKOMST
Op initiatief van CD&V Zelzate

“Het in eigen beheer 
houden van de 

kinderopvangen blijkt de 
beste oplossing mits er 

voldoende samenwerking 
wordt gezocht."




