
De toekomst is zeer belangrijk want het is daar waar we de rest van ons 
leven gaan doorbrengen. We moeten die toekomst niet zo maar onder-
gaan. We kunnen die ook voor een stuk maken. Als een gemeentebe-
stuur vandaag de juiste beslissingen wil nemen die een goede toekomst 
niet in de weg staan, dan komt het er vooral op aan om te weten hoe de 
gemeente in al zijn facetten er moet uitzien binnen pakweg 10 à 20 jaar. 
Dat noemt men kortweg “een visie hebben.”
Lees de visie van CD&V-lijsttrekker Rik Laureys, hier op pagina 4!

toekomst inbegrepen
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iedereen inbegrepen

Woord van de voorzitter
CD&V Zelzate trekt in oktober naar de lokale verkiezingen met de slogan {iedereen 
inbegrepen} Overleg, luisterbereidheid, gedeelde waarden en respect, mensen met elkaar 
verbinden of in dialoog brengen. Onze visie moet verder reiken dan de komende legislatuur 
en uitvloeien over een langere periode. Wil Zelzate een bloeiende gemeente zijn waar het 
aangenaam wonen is voor alle bevolkingslagen {iedereen inbegrepen}, dan zal er moeten 
gestreefd worden naar een goede sociale mix. Dit biedt de beste garanties voor een leef-
bare gemeente. Dat wil zeggen dat er aandacht moet zijn voor de noden van alle inwoners. 
{iedereen inbegrepen} Met uw vragen, opmerkingen of suggesties kan u steeds terecht bij 
de CD&V - mandatarissen.

Luc De Vos
Voorzitter CD&V Zelzate - Gemeenteraadslid

Als inwoner van onze gemeente 
bent u 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 kun je te-
recht op cdenv.zelzate@gmail.com
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{iedereen een toekomst}

{kinderopvang inbegrepen}

Zelzate heeft veel troeven. De grote 
werken op de R4 maken dat onze 
gemeente zeer goed bereikbaar zal 
zijn. Dat schept heel wat mogelijk-
heden als woongebied met goede 
woon-werkverbindingen, als com-

mercieel centrum met ruime parkeer-
gelegenheden, als culturele gemeente 
met evenementen en een rijk vereni-
gingsleven, als sociale gemeente met 
goed gecoördineerde voorzieningen, 
als educatieve gemeente met scholen 

van verschillende netten, als spor-
tieve gemeente met tal van sportver-
enigingen, als toeristisch centrum 
waar verschillende fietsroutes samen-
komen, …
Een samenhangend beleid moet er 
voor zorgen dat al deze facetten op 
elkaar worden afgestemd en zodoen-
de een geheel vormen die het ver-
schil maakt voor onze leefkwaliteit. 
Maar dat komt niet vanzelf. De 
financiële mogelijkheden van onze 
gemeente zijn niet oneindig, integen-
deel. En de voorbije legislatuur heeft 
dat niet verbeterd. Dat maakt dat er 
vooral keuzes zullen moeten gemaakt 
worden en liefst de juiste keuzes. Er 
zijn nog heel wat gebieden inge-
kleurd op het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan waar tot nu toe nog 
niets mee gebeurd is en derhalve nog 
keuzes moeten worden gemaakt.
Er ligt dus veel werk op de plank 
voor het komende gemeentebestuur. 
Kwaliteit, visie en samenhang zullen 
broodnodig zijn. En dat zijn meteen 
de trefwoorden waar wij voor staan.

Rik Laureys
Lijsttrekker CD&V Zelzate

Hoewel kinderopvang tot nader 
order gemeenschapsmaterie is, be-
schouwt de Vlaamse overheid wel 
steeds meer de gemeente als regis-
seur van de kinderopvang. 

Sinds 2007 moet de gemeente een 
Lokaal Overleg Kinderopvang 
(LOK) organiseren. Dit is een lo-

kale adviesraad voor kinderopvang 
waar problemen en tekorten kun-
nen aangekaart worden door ge-
bruikers en aanbieders van opvang. 
Sinds de oprichting hebben we daar 
niets meer van gehoord. Toen wij in 
de gemeenteraad in het kader van 
problemen in de buitenschoolse 
opvang refereerden naar het LOK, 

hoorden onze bestuurders het in 
Keulen donderen.

Het gemeentelijk beleid voor kin-
deropvang maakt deel uit van het 
lokaal sociaal beleid. Het nieuw 
decreet Kinderopvang geeft het 
LOK de taak om een lokaal loket 
kinderopvang op te richten waar 
ouders terecht kunnen voor opvang 
van hun baby en peuter. Dit kan 
onderdeel uitmaken van het Sociaal 
Huis.

Politiekers denken aan de volgende verkiezingen, goede 
bestuurders daarentegen denken vooral aan de toekomst. 
Daar wringt het schoentje in Zelzate. Er zijn te veel po-
litiekers en te weinig bestuurders, te veel strategie en te 
weinig inhoud. 

Momenteel heeft Zelzate een bijzonder beperkt beleid 
omtrent opvang van kinderen. De activiteiten over de ver-
schillende domeinen worden niet gecoördineerd en er is 
geen communicatie naar ouders met (jonge) kinderen.
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{bouwgrond inbegrepen}

De woningmarkt in de Gentse regio is 
verzadigd. Honderden jonge profes-
sionals zoeken na hun studies een be-
taalbare woning in de buurt van Gent 
omdat ze daar werken. Het potentieel 

van onze gemeente is zo groot.
Het is onbegrijpelijk dat het niet 
benut wordt. Is het niet schrijnend dat 
er net over de gemeentegrens gigan-
tische reclameborden staan om in 
Zeeuws-Vlaanderen te gaan wonen
terwijl Zelzate zijn bouwgronden niet 
verkocht krijgt? 
Zelzate ligt midden een gebied met 
veel tewerkstelling op 15 minuten 
van Gent en ongeveer 30 minuten 
van Antwerpen. Je zou verwachten 
dat de gemeente overspoeld wordt 

door jonge gezinnen die in de streek 
werken. Toch niet. Waarom niet? Het 
imago van de gemeente is zwaar ge-
schaad, de communicatie is zwak, er is 
geen gezinsbeleid.
Meer jonge inwoners betekent meer 
inkomsten. Jonge gezinnen zijn grote 
verbruikers: meer inkomsten voor de 
zelfstandigen. Maar dan moet ook de 
gemeente uit haar pijp komen. Met 
een conservatief  en te eenzijdig beleid 
trek je geen jonge inwoners aan. 

Het werd onder veel media-
aandacht aangekondigd, 
de gemeente Zelzate had 
40 kavels bouwgrond te 
koop. Helaas was het succes 
niet navenant. Er werden er 
maar een 8-tal van verkocht.

Nog meer dan 30 kavels bouwgrond in de Zonnebloemstraat liggen te wachten op nieuwe bewoners.

De gemeente moet een ondersteu-
nende rol kunnen vervullen in het 
vinden van baby-
opvang voor aanstaande ouders, 
ouders met een pasgeborene, adop-
tiegezinnen en pleeggezinnen.

Wat betreft buitenshoolse opvang 
werken sportdienst, jeugddienst, 
OCMW en scholen volledig los 
van elkaar. Het kan de taak van de 
gemeente zijn om alle initiatieven te 
coördineren, op mekaar af  te stem-
men en een aanbod te voorzien op 
maat van gezinnen met werkende 
ouders. Ook hier krijgt de gemeente 
een regisseursrol.
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{iedereen proper}

Volle vuilnisbakjes op het busplein, 
perrons bezaaid met sigarettenpeuken, 
kauwgom, etensresten, blikjes, plastic 
flesjes, tickets, papieren zakjes. De markt 
lag er niet veel fraaier bij, en het was niet 
eens marktdag!
Daarom brachten we in maart de vraag 
naar een actief  zwerfvuilbeleid terug op 
de agenda van de gemeenteraad, waarbij 
we aandrongen om de probleemomge-
vingen in kaart te brengen en gepaste 
maatregelen uit te werken. Op basis van 
die gegevens kunnen, op een gefundeer-
de manier, acties ondernomen worden 
om de netheid te verhogen of kan men 
concluderen bepaalde activiteiten in som-
mige straten af  te zwakken en in te zet-
ten in straten waar dit noodzakelijker is. 
Zo worden de middelen efficiënt ingezet. 
Ook op vlak van sensibilisatie kan er in 
onze gemeente nog heel wat gebeuren.
We drongen er bovendien op aan om op 
het busplein en de markt de frequentie 
voor het ledigen van de vuilnisbakjes 
te verhogen en de veegwagen daar wat 
meer in te zetten. Of misschien laat men 
het onderhoudspersoneel beter manueel 
vegen tijdens piekuren op de markt en 
het busstation. Zo maakt men voorbij-
gangers bewust dat men er actief  mee 
bezig is. 

Andere voorstellen waren:
• de oprichting van een properteam 
wordt overwogen;
• een subsidiereglement voor scholen 
of  verenigingen die een omgeving 
zwerfvuilarm houden;
• samenwerking met lokale sociale eco-
nomie voor het ruimen van zwerfvuil;
• het aanspreken van scholen, instellin-
gen, handelaars, ... op hun verantwoor-
delijkheid in het proper houden van 
hun omgeving;
• een kordatere toepassing van de ge-
meentelijke administratieve sancties.

De bevoegde schepen noemde het 
dweilen met de kraan open en dat is het 
ook als er geen duurzaam en globaal be-
leid voor een propere gemeente wordt 
opgezet. Initiatieven op dat vlak worden 
al gauw een slag in het water als ze geen 
deel uitmaken van een samenhangend 
beleid. 
Daarom werd in samenwerking met ge-
meenteraadsleden Jan Coppens en Karl 
Segers een concreet actieplan uitgewerkt 
dat op de gemeenteraad van april ter 
stemming werd voorgelegd.

Dit plan omvat:
1. In samenwerking met St-Jan-Baptist 

wordt vier keer per jaar het hele grond-
gebied van de gemeente buurt per buurt 
zwerfvuilvrij gemaakt. 
2. De gemeente mobiliseert de buurt 
om mee de handen uit de mouwen 
te steken en om de buurt proper te 
houden. Via de gemeentelijke commu-
nicatiekanalen, een huis-aan-huis bericht 
en aankondigingsborden worden de 
inwoners op de hoogte gesteld van de 
komende opkuisbeurt en opgeroepen 
om mee te doen. 
3.Uitwerken van een toelagereglement 
voor verenigingen en buurtcomités die 
knelpuntplaatsen zwerfvuilvrij willen 
maken tussen de trimestriële opkuis-
beurten. Wij denken hierbij aan Markt, 
Busplein, Groenplein, Hoogbouwplein.
4.Opmaak van een vuilnisbakkenplan. 
5. Pilootproject met peukenpalen. Op 
vijf  plaatsen in de gemeente worden 
peukenpalen geplaatst:gemeentehuis, 
Pierets-De Colvenaerplein (zitbank); 
uitgang sporthal (Westkade); Groen-
plein (luifel), COC De Brug (ingang). 
Lediging en opvolging gebeurt door 
IDM.
6. Jaarlijkse rapportering over het zwerf-
vuilplan aan de gemeenteraad via een 
commissie leefmilieu: evaluatie, bijstu-
ring, aanvulling.
Suggesties genoeg. De taak is nu aan 
het gemeentebestuur. Wij ijveren in elk 
geval voor een propere gemeente!

Carine van Belleghem
Gemeenteraadslid

Al in februari 2008 deed de CD&V-fractie een oproep tot een 
systematische aanpak van de zwerfvuilproblematiek. We zijn 
nu ruim 4 jaar later en de gemeentelijke zwerfvuilactie van 
maart was opnieuw heel confronterend. Vooral in de omge-
ving van het busstation en de markt, toch de visitekaartjes 
voor onze gemeente! 


