
zelzate.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 11 - nr 2 - februarI - maart 2012

2012 wordt een 
belangrijk jaar 

voor Zelzate

 De Vlaamse regering wil de R11, waaronder onze Frans 
Beirenslaan, in de toekomst gebruiken om te R1, de Ring 
rond Antwerpen dus, te ontlasten. CD&V Borsbeek vindt 
dat dat in geen geval mag gepaard gaan met een verlies 
van woonkwaliteit voor de Borsbekenaars. 
Lees het hier, op pagina 4!

De gemeenteraadsverkie-
zingen komen dichterbij. 
Er resten ons slechts een 
zestal maanden vooraleer 
we naar de stembus trek-
ken en bepalen hoe het 
bestuur er de volgende 6 
jaar zal uitzien.

Lees het hier, op pagina 4!

Woord van de voorzitter
CD&V Zelzate wil de partij 

van de toekomst zijn
In het besef  dat er echt wel voldoende waardevolle 
mensen zijn die het goed voor hebben met Zelzate 
en willen werken aan die toekomst van onze ge-
meente. Met een uitgesproken doordachte visie en 
een plan op lange termijn, hebben CD&V-Zelzate 
en Vrij-Zelzate besloten om samen te werken en 
een kartellijst te vormen voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. De bedoeling is om een sterk 
lokaal bestuursniveau tot stand te brengen met een 
lange termijn visie. In mijn ogen heeft Zelzate veel 
troeven maar die worden te weinig benut. Gezien de 
dreigende onweerswolken boven de gemeentekas zal 

alle creativiteit en de daaruit vloeiende beleidsopties optimaal moeten worden aange-
wend. Er zal zeer efficiënt moeten omgesprongen worden met de middelen. Het zal 
een kwestie worden van krachten bundelen en beperken tot kerntaken. Met uw vragen, 
opmerkingen of  suggesties kan u steeds terecht bij de CD&V-mandatarissen.

Luc De Vos
Voorzitter CD&V 

Zelzate

Minister Steven Vanackere in Zelzate



Eén van de pijnpunten is het 
kruispunt Westkade-Kanaal-
straat. Er is plaats genoeg voor 
een goede oplossing met een af-
zonderlijke busbaan naar de brug 
toe. Bij een gesloten brug zal er 

tijdens de spitsuren altijd een 
probleem zijn. Dat krijgt men 
nooit helemaal opgelost. Maar 
dat mag de renovatie niet in de 
weg staan. Het is een kwestie 
van deskundig advies vragen en 

vooral beslissen.

Als in de toekomst (5 à 10 jaar) 
de grote werken aan de R4 zullen 
uitgevoerd zijn, wordt de Ka-
naalstraat door het centrum en 
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Een toekomst voor onze gemeente

Laat ons eerlijk zijn, er is één en 
ander recht te trekken in onze 
gemeente. Zelzate beleeft niet zijn 
gelukkigste dagen, maar heeft een 
imagoprobleem en komt regelmatig 
op negatieve wijze in de media. Er 
wordt nauwelijks bestuurd. Maar 
wat wil je met bestuurders die meer 
met zichzelf  bezig zijn dan met u, 
de Zelzaatse burger. Het ontstellend 
gebrek aan visie en het absolute 
korte termijn denken, maakt dat er 
niets is dat ook maar aan een beleid 
doet vermoeden. 
Ondanks die negatieve spiraal en dat 
slechte imago zijn er nog altijd men-
sen genoeg die Zelzate de moeite 
waard vinden. Mensen die hier graag 
wonen en werken, die een hart heb-
ben voor Zelzate en daar iets willen 
voor doen. Voor die mensen, voor 
u allemaal, hebben wij dit nieuw 
project opgezet. We trekken naar de 
verkiezingen met de lijst CD&V-Vrij 
Zelzate. Omdat we er van overtuigd 
zijn dat Zelzate meer in zijn mars 

heeft dan zijn imago laat uitschijnen. 
Het komt er voor ons op aan een 
beleid te voeren voor alle Zelza-
tenaren. Ons verhaal is een sterk 
verhaal. We zullen het nog sterker 
maken en onze visie concretiseren. 

Wij gaan er voor in de overtuiging 
dat we dit met uw hulp tot een goed 
einde kunnen brengen.

Rik Laureys
Gemeenteraadslid

Het busplein aan de Oost- 
en Westkade is aan renova-
tie toe. De Lijn  heeft daar 
een budget voor uitgetrok-
ken en zocht overleg met 
de gemeente. Een goede 
zaak lijkt dit, ware het niet 
dat de gemeente nog niet 
veel heeft bijgedragen en 
enkel voor vertraging van 
het dossier heeft gezorgd. 

2012 wordt een 
belangrijk jaar voor Zelzate
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vanaf  de Tractaatweg, over de 
brug, tot aan de Assenedesteen-
weg, een lokale weg voor ver-
plaatsingen binnen de gemeente 
en een in- en uitvalsweg. Dat 
heeft gevolgen voor het centrum 
van de gemeente. Mits de nodige 
aandacht voor het vermijden van 
sluipverkeer kan de structuur van 
de baan meer afgestemd worden 
op lokaal verkeer. Doorgaand 
verkeer moet langs de tunnel.

Het marktplein is aan herzie-
ning toe. Na het debacle met de 
parkeermeters is het ondertus-
sen duidelijk dat er enkele aan-
passingen nodig zijn om weer 
een functioneel centrumplein te 
creëren. Nu is er duidelijk te veel 
doorgaand verkeer op de markt. 
Het gedeelte van de kerk tot het 
gemeentehuis schikt zich best, 
mits enkele aanpassingen, tot een 
meer verkeersluw plein.

De aanleg van een parallelweg 
naast de expresweg van Zelzate 
naar Assenede moet de natuur-
lijke verbinding tussen beide 
gemeenten worden. Zeker als 
de op- en afritten in Assenede 
verdwijnen. Aangepaste beweg-
wijzering en eventuele afspraken 
met de GPS-operatoren moeten 
het sluipverkeer langs de Asse-
nedesteenweg tegengaan. Op die 
manier moet het mogelijk zijn 
om de weg door De Katte om 
te vormen van doorgang naar 
woonstraat.
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Spijtig dat deze belangrijke aanvraag al 
zeer veel vertraging heeft opgelopen 
(door jarenlange, zinloze problemen in 
de sp.a -VLD-meerderheid, n.v.d.r.). Het 
huidige rusthuis kan op termijn worden 
omgevormd tot serviceflats of  een 
groep van assistentiewoningen.
“We moeten goede OCMW-zorgen 
combineren met verstandig omgaan 
met belastinggeld,” aldus Els Colpaert. 
CD&V-raadslid Els Colpaert heeft 5 
jaar positief  meegewerkt en wil
• verdere professionalisering van de so-
ciale dienst. CD&V wil dat er niet alleen 

financiële hulp geboden wordt. Gebrui-
kers moeten ook begeleid worden om 
hun situatie te verbeteren zodat ze niet 
meer afhankelijk zijn van OCMW-hulp. 
• het oprichten van het Sociaal Huis: 
een plaats waar de inwoners alle in-
formatie (ook van andere organisaties 
die hulp aanbieden) kunnen bekomen. 
Zelzate is één van de weinige Vlaamse 
gemeenten die dit nog niet heeft. 
• opstarten van doorgangswoningen: 
voor deze tijdelijke huisvestiging werd 
ondertussen, na aandringen van CD&V, 
subsidie aangevraagd en ook verkregen.

• organisatie en werking in Home 
Bloemenbos: herzien in functie van het 
Woonzorg decreet en afstemmen op de 
leefgroepwerking in het nieuw rusthuis.
• samenwerking met jeugd- en sport-
dienst: om in de toekomst wachtlijsten 
in de buitenschoolse opvang te vermij-
den. 
• samenwerking met de sociale huisves-
tigingsmaatschappij: doorstroming van 
gebruikers naar een sociale huurwoning. 
Woningverhuur is geen taak van het 
OCMW.

OCMW krijgt toekomst
Er moet dringend met de bouw van een nieuw rusthuis 
gestart worden. “Goed nieuws komt er aan,” volgens 
OCMW-raadslid Els Colpaert. “Er zal nog deze maand 
goedkeuring komen voor de subsidiëring door minister 
Vandeurzen.”

Maquette nieuw rusthuis

Hier komt het nieuw rusthuis.

Els Colpaert, OCMW-raadslid

Beste inwoner van Zelzate, we zouden 
ook graag een beroep willen doen op 
uw expertise en inzichten. Als inwoner 
bent u namelijk het best geplaatst om 
aan te geven wat er moet veranderen in 
uw leefomgeving.
Heb je een verhaal of  ideeën over de 
toekomst van Zelzate? Wat wil je zien 
veranderen? Laat het ons weten. Met al 
uw ideeën kan u terecht op onze web-
site http://zelzate.cdenv.be

Werk mee aan de toekomst van 
onze gemeente

Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv


