
De afgelopen maanden hebben onze 
mensen zich ingespannen om het voor 
de bewoners van Zelzate interessant en 
gezellig te maken. We mochten rekenen 
op heel wat bezoekers tijdens de druk 
bijgewoonde filmvoorstelling “Zelzate 
anno 1975-76”. Niet alleen was De Kring 
te klein voor het vele volk, maar ook de 
andere voorstellingen op alle afdelingen 
in Zilverbos en in De Kastanje werden 
druk bijgewoond.

Er was ook de indoor Kerstmarkt in De 
Kring en onze aanwezigheid op de 
Kerstmarkt aan de schaatsbaan in 
Zelzate. 
Daarnaast kon iedereen genieten van 
een “Zoete” nieuwjaarsreceptie eind 
januari, waar naast een drankje heel wat 
zoets kon gegeten worden. Allemaal 
verse producten, desserts gemaakt door 
een deel van onze leden. Tussendoor 
hebben we geluisterd naar een prima 

voordracht van Mieke van Hecke, lijst 
trekker CD&V Gent.
Op zaterdag 16  juni hebben we ook nog 
onze barbecue vanaf 18u in de KRING  
waarmee we de zomervakantie op gang 
trekken. De nieuwe ploeg "Zelzate 
Positief" zal daarbij zeker aanwezig zijn. 
Iedereen is van harte welkom en de 
uitnodiging is verder in dit WIJ blad terug 
te vinden.

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Rik Laureys
(rik.laureys@scarlet.be)

Volg ons op Facebook:
CD&V Zelzate.

website
Zelzate.cdenv.be

in ZELZATE
CD&V ZELZATE

Wijblad  van CD&V-Zelzate Jaargang 18 Mei  2018

CD&V Zelzate in politiek project
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Onze lokale CD&V heeft een nieuw politiek 
initiatief genomen door samen met enkele 
zittende mandatarissen en andere zeer 
enthousiaste mensen van onze gemeente, 
ZELZATE POSITIEF op te richten. Deze 
initiatiefnemers willen in oktober naar de 
kiezer trekken met een positieve 

ingesteldheid en met een ruime en open blik 
naar de toekomst gericht. 
Aarzel niet om ons team te vervolledigen en 
stuur een bericht naar rik.laureys@scarlet.be  
of claudio.rizzo@telenet.be.

CD&V Zelzate, mét warmte en stijl
                              Feestelijkheden met mensen van bij ons.



Hallo, ik ben Ann, geboren en getogen in 
Zelzate. Ik groeide op in een gezin van zes, liep 
school in Zelzate, Gent en Leuven en was tijdens 
mijn jeugd voornamelijk actief in het Zelzaats 
sociale gebeuren. Ik kreeg van mijn ouders vele 
kansen: ik turnde, was in de zwemclub, ging naar 
de muziekschool, was in de Chiro, CM, 
volksdanste …. Tijdens deze leuke tijden 
ontmoette ik Geert, ook een rasechte Zelzatenaar. 
Enkele jaren later trouwden wij en kwamen, na 
een kleine omweg door Gent en Moortsele, 
opnieuw in Zelzate terecht. Ik werd fiere mama 
van drie kinderen, die ondertussen hun eigen 
levensweg uitbouwen. 
Naast mijn werk voor CD&V ben ik een trotse 
analist-programmeur. Ik ben mijn carrière gestart 

toen software ontwikkeling zijn intrede deed. Vele 
jaren later en vele ervaringen rijker kwam ik 
terecht in mijn huidig team, waar ik programma’s 
ontwikkel voor het AZ Maria Middelares. 
Daarnaast ontspan ik mij door te fitnessen bij 
GSF Sportief Zelzate Turnen en volg ik 
volksdans. 
Doorheen de jaren ontdekte ik nog een passie, nL. 
de politiek. In 2012 sloot ik mij aan bij CD&V 
Zelzate. Waarom? Omdat wat toen aan de gang 
was in de Zelzaatse politiek mij soms met 
verstomming sloeg. Ik wou niet langer aan de 
zijlijn staan en besloot mijn steentje bij te dragen, 
een beslissing waar ik nog steeds volledig achter 

sta. De laatste jaren heeft CD&V hard gewerkt om 
zijn brede visie om te zetten in een degelijk 
beleidsplan. Het was geen gemakkelijke opdracht 
maar ik ben trots op wat we samen bereikt 
hebben. Nu is het tijd voor een volgende stap en 
volg ik Jan op als nieuw gemeenteraadslid. Hoe zie 
ik dit? Samen werken, evenwicht vinden en 
respect. Dit zijn voor mij waarden die ik hoog in 
het vaandel draag. Samen werken aan de toekomst 
en evenwicht vinden in de keuzes die moeten 
gemaakt worden. En bovenal, op een respectvolle 
manier. Daarom kies ik resoluut voor vernieuwing, 
hopelijk  u ook. Daar doen we het voor. 
                                            Ann

Samenwerking brengt ons het verst!

Informatie van  Rik Laureys, OCMW voorzitter.

Op vrijdag 13 april werd door OCMW-Zelzate en CVBA Wonen een 
overeenkomst ondertekend waarbij 61 woningen, waaronder 50 
bejaardenwoningen, van OCMW in beheer werden gegeven van 
CVBA Wonen. Het OCMW nam die beslissing omdat de verplichte 
administratie rond sociale huur heel veel specifieke ervaring en 
kennis verreist. De sociale bouwmaatschappij heeft die ervaring 
en kennis in huis want zij beheren reeds een duizendtal sociale 
huurwoningen. Op die manier wordt de OCMW-administratie 
ontlast en kunnen zij zich meer bezighouden met de kerntaken 
van het OCMW. CVBA Wonen staat onder streng toezicht en dat 
garandeert een correcte manier van toewijzen.

Deze overdracht van beheer past in onze visie waarbij op 
zo veel mogelijk vlakken samenwerking wordt gezocht ...  

In samenwerking met St Jan Baptist wordt via "lokale 

diensteneconomie" een "Sociale Kruidenier" voorbereid

CVBA Wonen    Sociale kruidenier

..... met mensen en organisaties met de juiste kennis en ervaring 
in bepaalde domeinen van het sociaal beleid. Zo werden onze 
thuiszorgdiensten overgedragen naar een thuiszorgorganisatie. 
Voor het nieuwe woonzorgcentrum werd VZW Zilverbos 
opgericht samen met “Veilge  Have” en “St Lucas”. Voor activering 
en trajectbegeleiding van onze inwoners met een leefloon werd 
een overeenkomst aangegaan met een gespecialiseerde dienst 
van Welzijnsband Meetjesland. In het kader van armoede 
bestrijding werd samen met St-Jan Baptist een erkenning voor 
“Lokale diensteneconomie” aangevraagd om samen een 
“Sociale kruidenier” te realiseren.
Zonder samenwerkingen waren heel wat zaken niet mogelijk 
geweest. Daarom willen wij blijven inzetten op samenwerking  
met sociale actoren in onze regio.

De beheersoverenkomst wordt ondertekend door CVBA Wonen 

voorzitter Oswald Adriaensen  en ocmw voorzitter Rik laureys




