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CD&V Vrij Zelzate wenst u een Zalig Kers-
feest, prettige eindejaarsfeesten en een voor-
spoedig 2014.

Om al deze wensen persoonlijk te kunnen 
overbrengen nodigen wij u graag uit op onze 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 26 januari vanaf  
15 uur in de “Kring” in de Kerkstraat 56.

Gastspreker: 
Vlaams Parlementslid 
Veli Yüksel

Wij gaan voor 
een warm 
Zelzate

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

CD&V Vrij Zelzate, tot uw dienst met 4 mandatarissen:
Rik Laureys, OCMW-voorzitter, Tunnellaan 55, tel. 0476 45 92 02
Els Colpaert, OCMW-raadslid, Omer De Bruyckerstraat 27, tel. 0477 49 79 97
Johan De Jonghe, gemeenteraadslid, Landstraat 15, tel. 0476 36 22 70
Jan Persoon, gemeenteraadslid, Leegstraat 179, 0497 85 61 61
Luc De Vos, partijvoorzitter, Veldbrugstraat 58a, 0477 40 24 27



Het is vijf voor twaalf voorbij

Red Zelzate

Kerntaak

Red de dienstverlening

De alarmkreten over de Zelzaatse 
financiële toestand klinken reeds vele 
jaren en uit verschillende hoeken. Toch 
is men blijven besturen alsof  er niets 
aan de hand was, alsof  de middelen on-
beperkt waren. Er werden duurbetaalde 
compromissen gemaakt, cadeaus uitge-
deeld en wisselmeerderheden opgezet 
om toch maar zijn zin te krijgen zonder 
te denken aan de gevolgen op langere 

termijn. Er is de laatste 12 jaar niet 
structureel ingegrepen en ondertussen 
droogden een aantal inkomstenbronnen 
op. Er zijn geen dividenden meer uit 
gas, elektriciteit of  Dexia. Integendeel, 
alle aandelen die bij privatisering extra’s 
konden opbrengen zijn verkocht.
Het gevolg is dat de huidige be-
stuursmeerderheid geconfronteerd 
wordt met een enorm structureel 

tekort op de dagelijkse werking van de 
gemeentelijke diensten. Dit tekort moet 
hoe dan ook weggewerkt worden. Deze 
taak krijgt elke gemeente opgelegd. 
Besparen is geen gemakkelijke en ook 
geen pijnloze opdracht Er zijn reeds 
een aantal acties ondernomen die pijn 
hebben gedaan. Er is ingegrepen in het 
personeelsbestand. Helaas, dit zal niet 
volstaan.

Je voelt zo aankomen dat dit niet zal 
kunnen met wat ontvetten en kleine 
besparingen hier en daar. Ingrijpende en 
structurele maatregelen zullen nodig zijn 
om zware besparingen te doen zonder 
de dienstverlening in te perken. CD&V 
Vrij Zelzate gelooft dat het mogelijk is 
en dat die besparingen noodzakelijk en 
dringend zijn. Anders loopt deze ge-
meente zich te pletter tegen het gebrek 
aan financiële middelen en zullen ande-
ren beslissen wat er moet gebeuren.

De kerntaak van het OCMW is de 
sociale dienst. De besparingen moeten 
niet alleen het financieel evenwicht 
brengen maar tevens middelen vrij-
maken om de sociale dienst verder uit 
te bouwen waarbij het zwaartepunt 
moet liggen om mensen terug in het 
normale levenscircuit te brengen en 
niet meer afhankelijk te zijn van steun. 
Dat wil zeggen: steun geven waar het 
noodzakelijk is. Maar ook begeleiding 
geven tot uitputting van al zijn rech-

ten, budgetbegeleiding en schuldbe-
middeling voorzien waar mogelijk en 
trajecten opzetten naar tewerkstelling 
en huisvesting. 

Heel wat van deze diensten worden 
vandaag al geleverd. Maar is nog heel 
wat te doen naar veldwerk, proactief  
werken en begeleiding toe. Anderzijds 
moet een degelijk handhavingsbeleid 
er voor zorgen dat steun enkel gaat 
naar zij die het echt nodig hebben. 

Zal dit vandaag gerealiseerd worden? 
Neen, dit zal jaren duren. Maar CD&V 
Vrij Zelzate wil samen met zijn part-
ners in Zelzate de juiste weg inslaan. 
De weg naar een financieel evenwicht 
en een gewaarborgde dienstverlening.

Rik Laureys

De grootste financiële slokop in Zelzate 
is het OCMW. Het is dan ook normaal 
dat daar de grootste inspanningen moe-
ten geleverd worden. 

De voorbije jaren is ons OCMW door 
allerlei politieke compromissen voort-
durend overgefinancierd. De nood tot 
besparen werd niet gevoeld. Vandaag 
kunnen we alleen maar vaststellen dat 
het Zelzaats OCMW zijn veelzijdige 
opdracht niet meer alleen kan realiseren. 
Daar zijn gewoon de middelen niet meer 
voor. 

Tegelijkertijd groeien de noden. We zul-
len dus op alle vlakken samenwerkingen 
moeten vinden om daar aan te voldoen. 
Dit moet niet alleen onze financiële 
noden delgen maar vooral het aanbod 
van de diensten uitbreiden. Dit betekent: 
meer kinderopvang, meer plaatsen in het 
woonzorgcentrum, de realisatie van ser-
viceflats, meer aanbod van poetsdiensten 
en thuiszorg. De voornoemde diensten 
worden ook door andere organisaties 
aangeboden. De uitdaging is hier om 
voldoende en duurzame samenwerkings-
verbanden op te bouwen. 
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Woord van de Voorzitter

Voor een deel bevindt de dialoog zich 
nu online via sociale media en dergelijke. 
CD&V Vrij Zelzate is altijd de partij van 
de dialoog geweest. Daar wil ik op blijven 
inzetten als afdelingsvoorzitter. De inwo-
ners van Zelzate verwachten meer van 
een politieke partij dan louter informatie, 
ze willen gehoord en betrokken worden. 

Onze gemeente staat voor een grote 
opdracht, we worden geconfronteerd met 
een ontstellend tekort op de gemeente-
begroting. De nieuwe beleids-en beheers-
cyclus dwingt ons om financieel op orde 
te zijn. Dat betekent dat tegen het einde 
van deze bestuursperiode de uitgaven niet 
groter mogen zijn dan de inkomsten! 

Het gebrek aan beleid tijdens de vorige 
legislaturen, beslissingen ad hoc, tegen-
strijdige beslissingen “zonder visie “ heb-
ben geleid tot de financiële problemen 
waarmee we nu te maken krijgen. 

Onmiddellijk hebben wij met de partij 
ingezien dat men dit tekort zo maar niet 
op de burger mag en kan verhalen. 
Als we weten dat in 2013, zonder ingre-
pen, het tekort op de gemeentebegroting 
om en bij de 2 miljoen zal zijn, dringen 
zich zeer ingrijpende maatregelen op. 
De huidige meerderheid is zich daarvan 
bewust en weet dat zowel gemeente als 
OCMW voor een zware opdracht staan. 

We staan samen met onze coalitiepartners 
voor een enorme uitdaging. Als afdelings-
voorzitter wil ik samen met de collega’s 
de juiste keuzes maken.

Luc De Vos
Voorzitter CD&V Zelzate

vertegenwoordiger in het 
CD&V-regiobestuur Meetjesland

vertegenwoordiger in het provinciaal 
bestuur CD&V Oost-Vlaanderen

We beleven vandaag woelige 
tijden in Zelzate. Het zoge-
naamde middenveld dat men-
sen verenigt en een brug vormt 
met de politieke wereld is niet 
meer zo vanzelfsprekend. 
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EEN GOED GEZIND 2014 VOOR IEDEREEN EEN GOED GEZIND 2014 VOOR IEDEREEN 

KOOP DE ORANJE HANDSCHOENEN, STEUN EEN GOED DOEL.
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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 lokale contactpersoon
Rik Laureys  
(rik.laureys@Scarlet.be)
www.zelzate.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Ons park

De herinrichting tegen 2016 zal gesubsi-
dieerd worden en onder begeleiding ge-
beuren van Vlaams minister van Milieu, 
Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege.

De enquête werd georganiseerd om te 
peilen naar de meningen en ideeën van 
parkbezoekers en omwonenden (betref-
fende de Oost- en Westkade, de Suiker-
kaai en de Havenlaan).

De vragenlijst werd verspreid in Zel-
zate Oost en West. Ook de pers werd 
gevraagd hiervan melding te maken in 
de regionale dagbladen. 

Op de maandagmarkt van 30 september  
werd de bevolking ook naar hun mening 
gevraagd. De actie heeft een 100-tal 
ingevulde vragenlijsten opgeleverd.

De Zelzatenaar wil vooral een open, ver-
licht, proper en een veilig park. Rusten 
op een bankje en genieten van de jog-
gers behoord ook tot hun wensen. Het 
park dient ook budget- en onderhouds-
vriendelijk te zijn.

Uit het item ‘Uw mening’ haalden we de 
onderstaande top 10
• een veilig gevoel – meer toezicht, 
sociale controle,

• lage begroeiing, open gevoel,
• laat het park geen gevangenis zijn 
voor de kinderen, …
• betalende toiletten,
• hondentoiletten, afgebakende hon-
denloopweide,
• park moet uitnodigen, geen verscho-
len plaatsen,
• uitgangen met slalombeugels,
• zone 30 West- en Oostkade
• onderhoud op zitbanken verhogen,
• overdekte rustplaatsen.

Johan De Jonghe
Gemeenteraadslid

Met het oog op de herinrichting van het park en de opmaak van 
een beheerplan werd er door CD&V Vrij Zelzate een bevraging 
onder de Zelzaatse bevolking gestart. 


