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CD&V Vrij Zelzate wenst u een Zalig Kersfeest, prettige eindejaarsfeesten 
en een voorspoedig 2016.

Om al deze wensen persoonlijk te kunnen overbrengen 
nodigen wij u graag uit op onze 

Nieuwjaarsreceptie 
op zondag 17 januari vanaf 15 u 
in de “Kring” in de Kerkstraat 56

Gastspreker: Peter Degadt, 
gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen.

Foto: Luc Colleman
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In het voorjaar van 2016 verhuist Home 
Bloemenbos naar het nieuwe Woonzorg-
centrum Zilverbos. De realisatie van het 
nieuwe Zilverbos oversteeg de financiële 
mogelijkheden van de gemeente Zelzate.  
Daarom werd er een samenwerkings-
overeenkomst getekend tussen OCMW 
Zelzate, gemeente Zelzate, vzw St-Lucas 
en vzw Veilige Have. Dit zal resulteren in 
de oprichting van vzw Woonzorgcentrum 
Zilverbos die vanaf 1 januari 2016 de ge-
bouwen, de werking, de exploitatie en de 
financiële verantwoordelijkheid voor het 
woonzorgcentrum van het OCMW zal 
overnemen. Deze vzw kadert binnen de 
mogelijkheden van titel 8 hoofdstuk IV 
van het ocmw-decreet.

Gezien de uitdagingen waar wij voor 
staan, zoals de vraag naar zorg en comfort 
van kritische zorgbehoevende ouderen, 
de betaalbaarheid van ouderen zorg en 
de krimpende overheidsbudgetten, ligt 
de oplossing in samenwerken met andere 
instellingen.

Dit past binnen het kader van het kern-
takendebat waarbij wij van mening zijn 
dat regie en coördinatie minstens even 
belangrijk zijn dan exploitatie van dienst-
verlening. Onze visie is om in de dienst-
verlening aan de bevolking zo veel moge-
lijk samenwerkingsverbanden te zoeken.

Al deze elementen hebben geleid naar de 
beslissing van de OCMW-raad van 22 
januari 2014 om bij de realisatie van het 
nieuwe woonzorgcentrum te streven naar 
de meest optimale vorm van verzelfstan-
diging  en samenwerking met een externe 
partner. 

Om tot een keuze te komen werd een 
procedure uitgeschreven. Er werd een 
leidraad opgesteld waarin werd beschre-
ven aan welke voorwaarden men moest 
voldoen om met ons samen te werken. 
Drie kandidaten hadden zich aangemeld. 
Er werd een grondige onderzoek gedaan 
van de kandidaten en een keuze gemaakt. 
Op de OCMW-raad van 6 januari 2015 
werd het analyseverslag goedgekeurd en 
beslist om verder te onderhandelen met 
de vzw St-Lucas Zelzate, bestaande uit 
AZ St-Lucas vzw en Woonzorgcentrum 
Veilige Have vzw.

Vzw St Lucas (uit Gent) en vzw Veilige 
Have (uit Aalter) zijn op deze uitdaging 
ingegaan om  samen met het OCMW en 
de gemeente Zelzate het project vzw Zil-
verbos op te starten en het nieuwe woon-
zorgcentrum verder uit te bouwen. De 
onderhandelingen hebben ons gebracht 
naar de ondertekening van een samen-
werkingsovereenkomst die op zijn beurt 
zal leiden tot de oprichting van de vzw 

Woonzorgcentrum Zilverbos. De kern-
voorwaarden van de samenwerking hou-
den het volgende in:
1. Alle personeel behoudt zijn werkze-

kerheid, in de toekomst is mogelijks 
zelfs personeelsuitbreiding voorzien

2. De gemeente en het OCMW behou-
den beslissingsrecht aangaande de 
dagprijs en het opnamebeleid

3. Voor de bewoners wordt een betaal-
bare dagprijs gehanteerd

4. Het zorgaanbod wordt uitgebreid
5. De gemeente moet geen financiële 

bijdrage meer leveren aan de werking 
van het woonzorgcentrum vanaf 
01.01.2016 

Zorgverlening kent een zeer breed spec-
trum waarin vele actoren hun steentje 
bijdragen. Het project Zilverbos zal mede 
garant staan voor een juiste zorg voor ie-
dere Zelzatenaar wat uiteindelijk het ul-
tieme doel is.

Ter ondersteuning van dit beleid wordt 
binnenkort het project “assistentiewo-
ningen Bloemenbos” gestart, waarbij in 
totaal een 60-tal assistentiewoningen zal 
worden gebouwd op de plaats van het 
huidige Bloemenbos. De toekomst van 
de betaalbare ouderenzorg en van de te-
werkstelling in Zelzate is aldus verzekerd.

Nieuw woonzorgcentrum “Zilverbos”

Op de plaats van het huidige home bloemenbos komt deze 
nieuwbouw met een 60-tal assistentiewoningen

De werken aan het nieuwe woonzorgcentrum schieten goed op. De verhuis 
zal dit voorjaar reeds kunnen gebeuren en dat is vroeger dan verwacht.

Ondertekening van 
de samenwerkings- 
overeenkomst tussen 
gemeente en ocmw 
Zelzate, vzw St-Lucas en 
vzw Veilige Have
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Tot en met het werkjaar 2015 werd en 
wordt het onderhoud van het Park van 
Zelzate gecoördineerd en uitgevoerd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos. In 
de loop van 2014/15 leidden gesprekken 
tussen het Gemeentebestuur van Zelzate, 
het Agentschap voor Natuur en Bos en de 
Afdeling Maritieme Toegang (eigenaar van 
het domein) tot een overeenkomst waar-
in alle partijen zich konden vinden. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos neemt het 
beheer van het Park van Zelzate op zich 
tot einde 2015. Het Gemeentebestuur 
zal vanaf 2016 het beheer op zich nemen. 
Het ANB engageert zich om in functie van 
deze overdracht het Park van Zelzate van 
een grondige “Make-over” te voorzien. 

Om het participatieve karakter van deze 
ingreep te vergroten nam het Gemeente-
bestuur het initiatief tot een bevraging bij 
de omwonenden. Het oplijsten van de ge-
wenste ingrepen en de naar voor gebrachte 
ideeën resulteerde in een algemeen plan 
van aanpak :
• Het vergroten van de sociale context 

door het op strategische plaatsen weg-
nemen of snoeien van beplanting en 
bomen.

• Vergroten van de doorkijk in het park 
in haar lengte-as.

• Het vergroten van de toegankelijkheid 

door aanleg en heraanleg van enkele 
paden.

• Verhogen van de belevingswaarde van 
het zuidelijk parkdeel door het gedeel-
telijk onderbreken van de Westkade.

• Het vergroten van de initiële attracti-
viteit door het aanbrengen van enkele 
infrastructuurelementen waaronder en-
kele speelheuvels en een combi-houten 
speeltoestel.

Voor de geplande wijzigingen en wer-
ken aan het Park werd de noodzakelijke 
stedenbouwkundige vergunning aange-
vraagd. In het traject van deze vergunning 
werd eveneens een openbaar onderzoek 
georganiseerd door het Gemeentebestuur.

Het dossier ligt op dit moment voor goed-
keuring bij de stedenbouwkundige ambte-
naar van de Dienst Ruimtelijke Ordening 
te Gent. Na het verkrijgen van de steden-
bouwkundige vergunning zal het Agent-
schap voor Natuur en Bos een overheids-
opdracht uitschrijven voor de uitvoering 
van de opgesomde werken. De feitelijke 
uitvoering van de werken is voorzien in 
het voorjaar van 2016. Deze werken zul-
len worden gefinancierd en gecoördineerd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Na deze ingrepen wordt het feitelijke beheer 

en onderhoud van het park overgedragen 
aan het Gemeentebestuur van Zelzate. Het 
Gemeentebestuur verwerft hierdoor grote 
autonomie in het toekomstige gebruik en 
beheer van het park. Dit uit zich nu al in 
het beheer van de visvijver door de gemeen-
te waarbij met vrijwilligers toezicht wordt 
gehouden. Het nabij gelegen bedrijf Rüt-
gers neemt het klein onderhoud van een 
deel van het park voor zijn rekening.

Deze realisatie “make-over” is tot stand 
gekomen na overleg met Vlaams minister 
van Omgeving, Natuur en Landbouw 
Joke Schauvliege. 

Ons park 
krijgt een “make-over”
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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.afdeling.zelzate.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/zelzate.cdenv

 
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 Ve
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Elke vrijdagmorgen van 9 tot 11u komen 
Nederlands- en anderstaligen samen in 
het CVO ISBO, Assenedesteenweg 163, 
om te babbelen over het leven. Er wordt 
gepraat over de meest uiteenlopende on-
derwerpen en af en toe gaat men op uit-
stap om Zelzate beter te leren kennen.
De bijeenkomsten verlopen in het Neder-
lands en zijn toegankelijk voor iedereen. 
Bedoeling is om anderstaligen communi-

catievaardigheden in het Nederlands bij 
te brengen maar ook om elkaar te ont-
moeten. 
Zonder mensen is er geen praatgroep. 
Dus is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
inwoners van Zelzate weten dat Babbelo-
nië bestaat. Vertel het dus voort. Of beter 
nog, kom eens een kijkje nemen. Babbel-
onië is een initiatief van Samenlevingsop-
bouw.

Rap-op-Stap in Zelzate
Samenlevingsopbouw, die in Zelzate het 
“Huis van het Kind” organiseert, start 
in samenwerking met vzw Lichtpunt en 
ocmw-Zelzate een Rap-op-Stap kantoor 
en krijgt daarvoor een subsidie van 3000 
euro van de provincie Oost-Vlaanderen.
Rap-op-Stap wil het vrijetijdsaanbod 

toegankelijker maken voor mensen in 
armoede. Het aanbod van het sociale 
reisbureau bestaat uit daguitstappen en 
meerdaagse vakanties met ruime kortin-
gen maar ook lokale sport- en cultuurac-
tiviteiten komen aan bod.
Er wordt gewerkt vanuit 3 locaties: De 

kastanje op het Kastanjeplein (later Vre-
dekaai) op vrijdag van 9 tot 11.45u, 
Lichtpunt op de Assenedesteenweg op de 
eerste en derde donderdag van de maand 
en het sociaal centrum van het OCMW 
in de Kleine Landeigendomlaan elke 
werkdag van 10 tot 11.45u.


