
De verkiezingen van 25 mei zijn ook 
belangrijk voor de gemeenten. De ge-
meente staat vandaag voor grote uitda-
gingen, wat financieel kan doorwegen. 
Iedere inwoner kan blijven rekenen op 
een gemeente die een goede dienstver-
lening biedt. Sterkere zorg op maat voor 
iedereen blijft voor onze partij een be-
langrijke doelstelling. 

De realisatie van het toekomstige 
woonzorgcentrum dragen we hoog in het 
vaandel. Veel geruchten doen de ronde, 
maar er zal gestreefd worden naar een 
maximale dienstverlening en minimale 
gevolgen voor het personeel. 

Kwaliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen in de zorgsector is voor onze 
partij het allerbelangrijkste. Een ge-

meente beter en aantrekkelijker maken 
doe je niet alleen, dat doe je samen. Op 
een doordachte, vooruitstrevende maar 
vooral ook warme en menselijke manier 
bouwen we samen aan een Sterke toe-
komst. Samen Sterk, dat is de kracht van 
de christendemocratie.

STERKER ZELZATE, STERKER VLAANDEREN
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Een Sterker Vlaanderen,  
een Sterker Zelzate begint  
met een Sterk lokaal bestuur

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 

Partijvoorzitter Luc de Vos, OCMW-raadslid Els Colpaert, 
gemeenteraadsleden Jan Persoon en Johan De Jonghe en OCMW-
voorzitter Rik Laureys vormen ons lokaal team dat wil instaan voor een 
warm en sterk Zelzate samen met de CD&V op vlaams, Belgisch en 
Europees niveau. Daarom is een stem voor CD&V op 25 mei zo belangrijk.
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Hierover zijn zal heel wat valse geruchten 
de ronde gegaan. Laat mij duidelijk zijn: het 
nieuwe woonzorgcentrum komt er. 

Wellicht zal het niet helemaal meer vol-
ledig in eigen handen zijn. Ook hier wordt 
een partner gezocht in de zorgsector om de 
nieuwbouw en de exploitatie te realiseren. 
Er wordt hoe dan ook overgestapt naar een 
verzelfstandigde vzw-structuur. 

Het nieuwe woonzorgcentrum komt er 
dankzij de samenwerking met het Vlaamse 
niveau. De totale kost van de nieuwbouw 

wordt geraamd op 15 miljoen. Er is een 
goedkeuring voor een subsidie van de 
Vlaamse Gemeenschap van 9 miljoen. Dit 
betekent een eigen inbreng van 6 miljoen 
euro. Die inbreng zal samen met een part-
ner gebeuren. De investering en de exploi-
tatie zullen binnen de vzw blijven. 

Er wordt gestreefd naar een maximale 
dienstverlening en minimale gevolgen 
voor het personeel. Deze keuzes zullen de 
dienstverlening in onze gemeente garande-
ren voor de toekomst.

In afwachting van de nieuwbouw wordt de 
exploitatie van home Bloemenbos gewoon 
verder gezet. Ondertussen werd de bouw-
opdracht voor het nieuwe woonzorgcentrum 
reeds gegeven. 

Op 19 mei 2014 starten officieel de bouw-
werken. Het volledige project wordt in een 
later stadium door de nieuwe VZW overge-
nomen. Er wordt verwacht dat het nieuwe 
woonzorgcentrum in de loop van 2016 klaar 
zal zijn.

Het nieuwe  
woonzorgcentrum komt er

Het nieuwe woonzorgcentrum wordt gerealiseerd op het open terrein 
achter het huidige Home Bloemenbos. De hoofdingang zal bereikbaar 
zijn via de Chalmetlaan en langs de polikliniek van Sint Lucas. Voor CD&V 
Vrij Zelzate was de realisatie ervan een prioriteit die ook in het Zelzaatse 
bestuursakkoord werd ingeschreven. OCMW-voorzitter Rik Laureys blijft 
nauwlettend toezien op de verdere afwikkeling.
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Lange tijd stopte het fietspad langs de Poel 
aan de grens met Assenede. Dit zorgde 
voor een moeilijke en gevaarlijke situatie 
voor fietsers tussen Zelzate, Assenede en 
Sas van Gent. CD&V was van in de beginne 
vragende partij voor verder zetten van het 
fietspad richting Zelzate. 

Ook hier was samenwerking met de hogere 
bestuursniveaus van essentieel belang. 
Dankzij de medewerking van de Provincie 
is dit fietspad kunnen aangelegd worden. 
De vele fietsers vanuit Assenede en Neder-
land geraken nu op een veiliger manier op 
school of werk.

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan 
de realisatie van een stuk nieuw fietspad 
naar Arcelor Mittal. Dit zal de fietsers vanaf 
de Brug van Zelzate op een veiliger manier 
naar Sint Jan Baptist en Arcelor Mittal bren-
gen. Ook dit was zonder samenwerking met 
de hogere overheid niet mogelijk.

Het fietspad 
langs de Poel 
brengt ons  
dichter bij  
elkaar

De belangrijke verkeersaders (R4, E39, 
Tractaatweg) rondom onze gemeente zullen 
hoe dan ook een belangrijke invloed hebben 
op de ontwikkeling van Zelzate. 

Hierbij is het voortdurend contact tus-
sen de verschillende bestuursniveaus van 
groot belang. Dit is vaak een moeilijke en 
ingewikkelde aangelegenheid. Er zullen 
de komende jaren nog verschillende grote 
infrastructuurwerken moeten gebeuren. 
Hierbij is voor CD&V Vrij Zelzate de leef-
baarheid van onze gemeente een voortdu-
rende zorg. 

Dankzij goede samenwerkingen komt er 
heel binnenkort een vrachtwagensluis die 
doorgaand zwaar verkeer door Zelzate moet 
aan banden leggen.

Pas onlangs werd het nieuwe rond punt aan 
Ocas afgewerkt. Dit zorgt voor een soepele 
draaischijf tussen het verkeer van Gent naar 
Antwerpen en Nederland enerzijds en de 
industrie in het havengebied anderzijds. De 
fietstunnel zorgt voor een veiliger fietsver-

keer. Zelzate wordt hier een stukje beter 
bereikbaar.

Veiliger fietsen 
aan Ocaskruispunt

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER ZELZATE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij de financiële steun van de Vlaamse 
Gemeenschap start halverwege mei de 
bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. 
Voor een maximale dienstverlening met 
minimale gevolgen voor het personeel.

Door medewerking van de Provincie kon 
het nieuwe fietspad langs de Poele aan-
gelegd worden voor een verkeersveiligere 
fietsverbinding tussen Zelzate, Assenede 
en Sas van Gent.

Met het nieuwe rond punt aan Ocas met de 
veilige fietstunnel wordt Zelzate een stukje 
beter bereikbaar dankzij de samenwerking 
met de overheid.
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