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daden inbegrepen

Een toekomst voor Zelzate

CD&V Vrij Zelzate: hét alternatief 
voor onze gemeente
CD&V Vrij Zelzate is er in ge-
slaagd om kandidaten samen 
te brengen die iets betekenen 
en de Zelzaatse bevolking ver-

tegenwoordigen. Zij zitten op 
de zelfde golflengte en vor-
men een hechte  ploeg die wil 
werken aan de toekomst van 

onze gemeente.

Lees het hier, op pagina 4!
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Dit project is niet tegen iets of 
iemand maar vooral vóór Zelza-
te en zijn inwoners. Wij hebben 
de vaste overtuiging dat onze 
gemeente een mooie toekomst 
kan krijgen. 

Als een gemeentebestuur vandaag de 
juiste beslissingen wil nemen, die een 
goede toekomst niet in de weg staan, 
dan komt het er op aan om te weten 

hoe de gemeente er moet uit zien bin-
nen pakweg 10 à 20 jaar. Dat noemt 
men kortweg: “een visie hebben”. 
Onze visie is dat Zelzate vooral een 
goede woongemeente en het centrum 
van de regio moet zijn.

Wonen in Zelzate moet een aangename 
ervaring zijn. Dit moet het absolute 
doel zijn van het gemeentelijk beleid. 
Alle inwoners moeten trots kunnen zijn 

op hun gemeente. Alleen een divers be-
leid met aandacht voor alle bevolkings-
groepen kan zo iets verwezenlijken. 
{Iedereen inbegrepen} is dan ook geen 
loze slogan maar weerspiegelt waar wij 
voor staan: een beleid voor iedereen.
    
We willen positief  denken en geloven 
in een betere toekomst voor Zelzate. 23 
positieve, geëngageerde en gemotiveer-
de kandidaten zijn onze garantie. 

CD&V Vrij Zelzate: hét alternatief 
voor onze gemeente

1 Rik Laureys
Technicus scheikunde 
59 jaar
Gemeenteraadslid – 
Fractieleider CD&V
Voorzitter  KWB 

Voorzitter ACW

Tunnellaan 55
Rik.laureys@scarlet.be

2 Els Colpaert
Kleuteronderwijzeres
41 jaar 
OCMW-raadslid 
CD&V
Lid K.K. Harmonie 

Vredekring
Lid Femma 
Omer De Bruyckertstraat 27
els.colpaert3@telenet.be

3 Johan De 
Jonghe
OCMW-raadslid Vrij 
Zelzate - 50 jaar
Meestergast onder-
houd bij Arcelor Mittal 

Landstraat 15
dejonghejohan@telenet.be

4 Luc De Vos
Proces Operator 
54 jaar
Voorzitter 
CD&V Zelzate
Gemeenteraadslid

Voorzitter Turnclub SLTOS
Lid beheerraad BIB

Veldbrugstraat 58A
devos.kwist@skynet.be

5 Rosine Heynze 
voormalig 
campushoofd 
van het Technisch 
Instituut Sint-Laurens
60 jaar

Zeestraat 16
heynze.rosine@telenet.be

6 Ann Van Hecke
Analist-programmeur
47 jaar
Voorzitter van de ou-
derraad Sint-Laurens
Medewerkster van 

Femma en Judoclub Aka Karui Zelzate

John Schenkelsstraat 15
annvanhecke@hotmail.com

7 Jan Persoon
Meestergast laborant 
bij ArcelorMittal
32 jaar

Leegstraat 179
jan.persoon@skynet.be

8 Andrea 
Delemarre
Huisvrouw 
58 jaar

Voorzittter Femma centrum
Bestuurslid ACW

Notelaarstraat  20
christiaan.andrea@telenet.be

9 Wilfried 
Vereecke
Gepensioneerd 
66 jaar

Bestuurslid van KWB en ACW
Lid van GECORO en Milieuraad

Sch. Nap. De Meyserstraat 3
wilfried.vereecke@telenet.be
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10 Anita Rogiers
Huisvrouw 
61 jaar

Koophandelsplein 7
albert.de.meulenaere@telenet.be

11 Pascal 
Bonnetain
Kwaliteitscontroleur – 
3D meetspecialist
40 jaar
ondervoorzitter ouder-
comité SLZW

Penningmeester ACV-Zelzate
Ledenverantwoordelijk CD&V-Zelzate, 
bestuurslid ACW, bestuurslid DE Kring
Omer De Bruyckerstraat 26
pascal.bonnetain@telenet.be

12 Valerie Haillez
Zorgkundige 
19 jaar

Haverstraat 16
valerie_haillez11@hotmail.com

13 Hendrik 
De Corte
Laborant bij Bayer 
bioscience 
33 jaar

Wachtebekestraat 16
hendrikdecorte@hotmail.com

14 Elisa 
De Jonghe
Studente 
19 jaar

Landstraat 15 
elisa_dejonghe@hotmail.com

15 William 
Temmerman
Operator 
50 jaar
Bezieler Kunstatelier

Burg. J. Chalmetlaan 101
william.temmerman1@telenet.be

16 Lieve Gouwy
Arbeidster 
57 jaar

Assenedesteenweg 133 
lieve.gouwy@scarlet.be

17 Peter Coucquyt
Arbeider 
42 jaar

Merellaan 24 
peter.christine@telenet.be

18 Annie Buysse
Onderwijzeres 
54 jaar

Leegstraat 196B
buysse.annie@telenet.be

19 Sandra Van 
der Cruyssen
Arbeidster 
48 jaar

Spechtenlaan 3
marnix.hamerlinck@telenet.be

20 Olga Van de 
Walle - Van Hecke 
Gepensioneerde 
69 jaar
bestuurslid van KAV 
(Femma)

Asnedesteenweg  92
janenolgavandewalle@skynet.be 

21 Ronnie 
Colpaert
Gepensioneerd 
ingenieur
68 jaar
Voorzitter K.K. Har-

monie Vredekring
Lid Beheerraad KVV
Roggestraat 4
ronald.colpaert@belgacom.net

22 Lydia Maes
Gepensioneerd 
68 jaar

Kasteelstraat 32
lydia.maes2@telenet.be

23 Erick 
De Wispelaere
Gepensioneerd 
72 jaar

Ooievaarslaan 20 
erick.dewispelaere@skynet.be



6



7



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 
- 

V
er

ki
ez

in
g

sd
ru

kw
er

k 
g

em
ee

nt
e-

 e
n 

p
ro

vi
nc

ie
ra

ad
sv

er
ki

ez
in

g
en

 1
4

 o
kt

o
b

er
 2

0
12

.

8

Voor het volledige programma zie  
www.zelzate.cdenv.be

{betaalbaar wonen inbegrepen}
Zelzate ligt midden een gebied met veel 
tewerkstelling, op 20 minuten van Gent 
en 30 minuten van Antwerpen. Samen 
met het uitgebreide schoolaanbod in de 
gemeente maakt het dit tot een ideaal 
woongebied. 
•	 Betaalbaar wonen moet ook kwali-

teitsvol wonen zijn.
•	 Betere kwaliteit van het huuraanbod 

en meer koopwoningen
•	 Meer plaats voorzien voor privéver-

kavelingen voor het bouwen van 
gezinswoningen.

•	 Aansluiten bij het Sociaal Verhuur-
kantoor Meetjesland

{propere leefomgeving  
inbegrepen}
We moeten blijven ijveren voor een 
propere gemeente. 
•	 Het plan tegen zwerfvuil moet inte-

graal uitgevoerd worden. 
•	 Betere organisatie van opkuis en on-

derhoud van het openbaar domein.
•	 Meer aandacht voor bloemperken, 

bloembakken en plantsoenen.

{veilige gemeente inbegrepen}
•	 Meer steun en versterking van de 

straathoekwerker.
•	 Versterken van de wijkpolitie voor 

aanpak van criminaliteit, overlast, 
vandalisme en kleine ergernissen.

•	 Toepassen van gemeentelijke admi-
nistratieve sancties om overlast te 
weren.

{kinderen inbegrepen}
•	 Aanbod van kinderopvang voort-

durend toetsen aan de vraag zowel 
voor voorschoolse als buitenschoolse 
opvang. 

•	 Een onthaalbeleid naar de ouders 
toe.

•	 samenwerking met jeugd- en sport-
dienst om in de toekomst wachtlijs-
ten in de buitenschoolse opvang te 
vermijden 

{ouderen inbegrepen}

•	 De realisatie van een nieuw rusthuis. 
•	 Het huidige gebouw krijgt best een 

bestemming in het zorgwonen.
•	 Uitbreiding van aangepaste woon-

eenheden voor senioren.
•	 Coördinatie van thuiszorgdiensten.
•	 Ondersteuning van de seniorenraad

{Toekomstgerichte en gezonde 
gemeente inbegrepen}
Zelzate aantrekkelijker maken voor jon-
geren en jonge gezinnen:
•	 Oprichting van een jeugdcentrum 

met ruimte voor initiatieven al dan 
niet onder begeleiding van de jeugd-
opbouwwerker 

•	 Blijvende ondersteuning van de 
jeugdbewegingen en de jeugdwerking 
bij sportverenigingen

•	 Aangepaste en goed onderhouden 
speelpleinen in elke wijk. 

Zelzate aantrekkelijker maken voor 
bewoners en ondernemers:
•	 Een beleid voor iedereen.
•	 Stimuleren van activiteiten die het 

sociale leven in de gemeente aanwak-
keren. 

•	 Aanbieden van infrastructuur
•	 De Markt moet  meer verkeersluw en 

aantrekkelijker worden.

{veiligheid en mobiliteit  
inbegrepen}
De grote infrastructuurwerken op de 
Kennedylaan maken dat onze gemeente 
beter bereikbaar zal zijn en goede ver-
bindingen heeft met de regio. Dat biedt 
ook mogelijkheden binnen de gemeente.
•	 De veiligheid van de zwakke wegge-

bruiker moet centraal staan.
•	 Ontwikkeling van een voetgangers-
netwerk	en	een	lokaal	fietsroutenet-
werk.

•	 Omvormen van de Kanaalstraat,  
vanaf  de Traktaatweg tot de Assene-
desteenweg,  van doorgangsweg tot 
interne lokale verbindingsweg.

•	 Omvormen van de Assenedesteen-
weg op De Katte van doorgangsweg 
naar woonstraat.

•	 Heraanleg van het Busplein en op-
timaliseren van de verkeersstoom in 
en rond het centrum.

Een greep uit ons programma


