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iedereen inbegrepen

Dat onze gemeente in een negatieve 
spiraal terecht gekomen is, kunnen we 
niet ontkennen.  Er moet dringend een 
nieuwe wind waaien zodat we onze 
gemeente nieuwe vooruitzichten kunnen 
bieden. Met de lokale verkiezingen van 
14 oktober 2012 in het vooruitzicht zul-
len onze CD&V-Vrij Zelzate kandidaten 
voluit gaan voor dialoog, voor luister-
bereidheid, voor meer respect en vooral 
voor een nieuw beleid. 

Deze luisterbereidheid was te merken op 
onze marktactie in mei jl. Met de slogan 
{iedereen inbegrepen} en de vraag aan 
velen wat ze zouden doen bij “één dagje 
burgemeester zijn“ was heel duidelijk. 
Een goed bestuur en een gemeente die 
iedereen kansen geeft en waar elk van 
ons zijn verantwoordelijkheid opneemt. 
Zoals de foto’s aantonen vonden velen, 
met een natje en een droogje, de weg 
naar deze actie. Toekomstgericht kan je 

veel kandidaten van onze vernieuwde en 
gemotiveerde ploeg ontmoeten tijdens 
allerlei activiteiten en tijdens de verkie-
zingscampagne. Aarzel niet om onze 
bestuursleden en mandatarissen aan te 
spreken en neem gerust een kijkje op 
onze vernieuwde website: www.zelzate.
cdenv.be

Luc De Vos

Voorzitter CD&V Zelzate

Gemeenteraadslid

Woord van de voorzitter

CD&V/Vrij Zelzate: onder die naam bieden wij ons 
aan voor de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. We zijn er in geslaagd om kandidaten samen 
te brengen die iets betekenen en de Zelzaatse 
bevolking vertegenwoordigen. Zij zitten allemaal 
op dezelfde golflengte en vormen een hechte 
ploeg die wil werken aan de toekomst van onze 
gemeente. Lijsttrekker is Rik Laureys, gemeen-
teraadslid en fractieleider. Op de tweede plaats 
staat Els Colpaert, OCMW-raadslid. De derde 
plaats wordt ingenomen door Johan De Jonghe, 
OCMW-raadslid. Erick De Wispelaere is lijstduwer. 

Verder wordt de lijst aangevuld met enkele oude 
getrouwen en heel wat nieuwe jonge krachten. 
Wonen in Zelzate moet een aangename ervaring 
zijn. Dit moet het absolute doel zijn van het ge-
meentelijk beleid. Alle inwoners moeten trots zijn 
op hun gemeente. Alleen een divers beleid met 
aandacht voor alle bevolkingsgroepen kan zo iets 
verwezenlijken. 
{Iedereen inbegrepen} is dan ook geen loze slo-
gan, maar weerspiegelt werkelijk waar wij voor 
staan: een beleid voor iedereen.
Meer nieuws op www.zelzate.cdenv

CD&V/Vrij Zelzate



Gemeentekas in crisis

Er weren nochtans geen grote investe-
ringen gedaan gedurende de voorbije 
6 jaar. Dat betekent dat het dagelijkse 
beleid van onze gemeente meer kost 
dan er inkomsten zijn. Je moet al niet 
te hard nadenken om te weten dat dit 
niet kan blijven duren. Toch heeft ons 
gemeentebestuur niets ernstigs onder-
nomen om de tekorten in te dijken. 
Integendeel, en als klap op de vuurpijl 
zien we nu dat er tal van festiviteiten 

worden georganiseerd om zichzelf  in 
het daglicht te stellen. Men put uit de 
gemeentekas om zijn verkiezingscam-
pagne te financieren.

Is er een oplossing?
Hebben onze bestuurders dan niet één 
moment gedacht aan het belang van 
onze gemeente en de Zelzatenaren. Ik 
denk het niet. Men heeft vooral aan 
zichzelf  gedacht en volop geld ver-

speeld in een vete tussen SPa en VLD.
Is er dan geen toekomst meer voor 
Zelzate. Toch wel. Met een goed door-
dacht en samenhangend beleid is nog 
veel mogelijk. Maar dan zal er een be-
stuur moeten gevormd worden die het 
conflictmodel van de voorbije jaren laat 
varen en gaat voor een samenwerkings-
model. En om dat te bereiken zullen er 
mensen moeten gevonden worden die 
elkaar vertrouwen en willen en kunnen 
samenwerken. Wij hebben die mensen 
en bieden ze u aan voor de komende  
gemeenteraadsverkiezingen. Het is nu 
aan u om de juiste keuze te maken.

Rik Laureys - Gemeenteraadslid

Graag hadden we wat goed nieuws gebracht over de gemeente-
lijke financiële toestand. Helaas is dat niet mogelijk. We kunnen 
alleen vaststellen dat er jaar op jaar met verlies werd gewerkt. 
2011 sluit af met een tekort op het boekjaar van 1,4 miljoen euro. 
De begroting van 2012 laat absoluut geen beterschap zien. Het 
spaarpotje die de gemeente had door de verkoop van het elektri-
citeitsnet zit er bijna door.
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Elisa De Jonghe en Valerie Haillez, bei-
den 19 jaar, zijn de jongste kandidaten 
op de lijst CD&V-Vrij zelzate voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Valerie volgde en opleiding verzorging 
in het Technisch Instituut Sint-Laurens 

en voleindigt nu een zevende jaar 
kinderzorg. Zij doet nu reeds weekend-
werk in een rusthuis en liep stages in 
zelzaatse scholen en het kinderagver-
blijf.
Elisa kreeg en opleiding wetenschap-

pen-wiskunde in ASO Sint-Laurens en 
studeert nu toegepaste psychologie aan 
de KATHO in Kortrijk. Ze was actief  
bij Chiro Samjolé en deed vakantiejobs 
in de kinderopvang.
Elisa stelt dat politiek iets is dat ook 
jongeren moet bezig houden. Hun kan-
didatuur moet een nieuwe wind laten 
waaien  in de gemeente en het uitteke-
nen van het beleid niet enkel overlaten 
aan geroutineerde politiekers. Zij willen 
hun generatie vertegenwoordigen en 
jongeren motiveren om interesse te 
betonen in gemeentepolitiek.
Het bestrijden van armoede en zeker 
jeugdarmoede moet een van de top-
prioriteiten worden. De mogelijkheid 
tot maximale ontwikkeling moet en 
basisrecht zijn.

Onze jongste kandidaten
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Tijdens onze marktactie op Pinkstermaandag konden we rekenen op uw uitgebreide be-
langstelling. De foto’s spreken voor zich.
Uw mening telt en het werd ons ook duidelijk gemaakt: “Zelzate wil een beter bestuur.”

Marktactie
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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
Rik Laureys 
(rik.laureys@scarlet.be)
www.zelzate.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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Rik Laureys benadrukte het belang van 
het middenveld en de vrijwilligers als 
sterkmakers van de democratie en een 
dam tegen het groeiend individualisme 
en populisme. De accentennota bevat 
vier pijlers:

Een thuis voor iedereen.
Het Sociaal Huis
Verkeer een zaak voor iedereen
Oog op de toekomst

Meer uitleg vind je in de ACW-folder 
die huis aan huis werd bedeeld.

Minister Joke Schauvliege gaf  een 
toelichting op haar Cultuur- en Milieu-
beleid. 
Armoede is vandaag de dag meer 
dan weinig centen hebben, het is ook 
mentale uitsluiting. Het is ook culturele 
uitsluiting Zij benadrukte het belang 
van een gemeentelijke cultuurbeleid dat 

iedereen aanspreekt en de participatie 
aan cultuur versterkt. De gemeente 
moet blijven investeren in cultuur. Van-
uit Vlaanderen wordt gestart met een 
proefproject: de UiTPAS: een algemene 
vrijetijdskaart, voor iedereen, maar met 
verschillende functies. Voor de eenen 
zal hij werken als een kortingkaart, voor 
anderen als een spaarkaart. 
De bescherming van lichamelijke en 
stoffelijke belangen waar ook de tekst 
van Rerum Novarum naar verwijst, 
slaat ook op een gezond en veilig 
leefmilieu. Lucht, water, bos, bodem en 
biodiversiteit – om er maar enkele te 
noemen – zijn ons te dierbaar om ze te 
laten verknoeien. 

Rerum Novarum in Zelzate
ACW-Zelzate had zijn jaarlijkse Rerum Novarum viering in de ont-
moetingsruimte van het PVT Krekelmuyter van Sint Jan Baptist op 
Zelzate-west. Voorzitter Rik Laureys gaf er een toelichting bij de 
accentennota van ACW over het gemeentelijk beleid. Gastspreker 
was Minister van Milieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege.

Wie onze campagne wenst te ondersteunen door een bord te plaatsen, affiches te hangen of actief 
mee te werken kan contact opnemen via cdenv.zelzate@gmail.com
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