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Bestuurslid in de kijker

Bernard Goeminne

Bernard is geboren in 1975 en woont 
samen met Sylvia Van Hauwaert. 
Tien jaar geleden verhuisden Sylvia 
en Bernard van Waregem naar 
Zelzate. Die belangrijke stap hebben 
ze zich nog niet beklaagd. Hun 
woning in de Denderdreve biedt 
een oase van rust en ruimte in een 
groene omgeving.

Bernard studeerde handels-
wetenschappen in Brussel. 
Momenteel werkt hij in een IT-
bedrijf, waar hij verantwoordelijk is 
voor de verkoop, het klantenbeheer 
en de aanwerving van nieuwe 
medewerkers. 

Zijn vrije tijd besteedt Bernard 
aan lopen en mountainbiken. 
Hij is eveneens een fervent 
voetbalsupporter. Daarnaast kan hij 
genieten van een goed boek en zijn 
mooie tuin. Als muziekliefhebber pikt 
hij graag een concertje mee. 

In 2016 werd Bernard onder-
voorzitter van N-VA Zelzate. Samen 
met het partijbestuur en de twee 
schepenen Martin en Linda, waakt 
hij erover dat Zelzate op een goede 
manier bestuurd wordt.

Bernard Goeminne
Ondervoorzitter N-VA Zelzate
bernard.goeminne@n-va.be
0476 71 99 85

Bufferzone Zelzate-Zuid komt er
In juni besliste de gemeenteraad dat elf hectare landbouwgrond in  
Zelzate-Zuid omgevormd zal worden tot een bufferzone tussen de  
industrie en onze woonkernen. Dit is een mooi project. Naast de  
500 000 euro gemeentelijke inbreng krijgt het bovendien heel wat  
overheidssubsidies en bijdragen van ArcelorMittal en Sint-Jan-Baptist.

In die bufferzone is ook in beperkte 
mate sport en recreatie toegelaten. 
Het gemeentebestuur wil vier hectare 
gebruiken voor nieuwe terreinen en 
accommodatie voor de jeugd van voet-
balclub KVV-Zelzate en petanqueclub 
PC-Zelzate. In de Verbroederings- 
laan zou er dan een nieuwe woonwijk 
komen. 

Sportvoorzieningen enkel binnen 
het budget

De sportvoorzieningen zijn echter 
volledig ten laste van de gemeente. 

Daarover zijn er nog heel wat discussies. 
De gemeenteraad besliste dat ze niet 
meer mogen kosten dan de opbrengst 
van de verkoop van de terreinen aan 
de Verbroederingslaan. Een studiebu-
reau moet uitmaken of dat haalbaar is. 
Indien zou blijken van niet, dan worden 
de voor sport voorziene terreinen in de 
bufferzone parkgebied.

De N-VA is niet blind voor de noden 
van KVV-Zelzate, maar ons standpunt 
blijft “binnen het voorziene budget  
JA, buiten het budget NEE.”

  In de nieuwe bufferzone in Zelzate-Zuid 
is ook ruimte voor sportterreinen, maar 
die moeten binnen het budget passen.
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Geslaagd feest in Zelzate
De jaarlijkse 11-daagse rond de Vlaamse feestdag van 
11 juli werd dit jaar ook in Zelzate gevierd. 

Vroeger werden in onze gemeente alleen de Beck’s Feesten geor-
ganiseerd. Vorig jaar bracht schepen van Economie en Toerisme 
Martin Acke daar verandering in. Ook het Davidsfonds sprong 
mee op de kar met Vlaamse volksspelen en een optreden van de 
Dreaming Brothers. Een goede zaak voor het centrum. Tijdens 
de stille vakantiemaanden kan dat immers gerust wat animo 
gebruiken. 

Dit jaar werd de affiche gevoelig uitgebreid. Dekenij Centrum 
zorgde op 1 juli voor een optreden met Partie Party en diverse 
straatanimaties. Op 8 juli organiseerde Davidsfonds Zelzate 
een Vlaams feest met concerten van Harmonie Vredekring en 
was er een rommelmarkt. Daarnaast vonden in het weekend 
van 7 tot 9 juli ook de Beck’s Feesten plaats, met verschillende 
optredens.

N-VA steunt handelaars met Zelzaatse Kadobon
De detailhandel staat onder druk en helaas ontsnappen ook de Zelzaatse handelaars daar niet aan. Dankzij 
een provinciale subsidie kon N-VA-schepen van Economie Martin Acke eind vorig jaar starten met de  
Zelzaatse Kadobon. Die geeft de lokale handel een duwtje in de rug.

Intussen doen al veertig handelszaken mee. U kan de geschenk-
bons van 10 of 25 euro in het gemeentehuis kopen en binnen-
kort ook in de Zelzaatse benzinestations Q8 en Total.

De Zelzaatse Kadobon kende een vrij langzame start, omdat het 
gemeentebestuur het gebruik niet bevordert door zelf Kadobons 
te schenken bij huwelijksjubilea. Op ons aandringen komt daar 
wellicht verandering in. Uit ervaringen in andere gemeenten  

blijkt dat vooral dat zorgt voor de nodige impulsen om het sys-
teem op te starten en bij de inwoners gekend te maken. 

Voor de gebruiker houdt dit systeem weinig nadelen in, want 
door de ruime deelname van allerlei handelszaken vindt men 
altijd wel een zinvol geschenk. De deelnemende handelaars kun-
nen rekenen op extra omzet, want klanten besteden doorgaans 
meer dan enkel de waarde van de bon.

Provincie ondersteunt Zelzaatse detailhandel
Het provinciebestuur verleende in 2017 een subsidie aan dertig projecten van gemeenten en verenigingen 
die de detailhandel ondersteunen. Ook voor de Zelzaatse handel is er een subsidie.

In totaal voorziet de provincie ruim 100 000 euro voor gemeenten en 28 000 euro voor middenstands- en handelsverenigingen. 
Ook Zelzate diende een project in en kan rekenen op een subsidie van 1 360 euro voor de organisatie van twee infovergaderingen 
rond e-commerce voor de Zelzaatse handelszaken. Die info-avonden worden in het najaar gepland.

Zelzate zit krap bij kas. Door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden van de hogere overheden kunnen wij toch enkele 
acties uitvoeren ter promotie van onze lokale handelaars.

 De Vlaamse feestdag werd dit jaar uitgebreid 
gevierd in Zelzate.

 Martin Acke
Schepen van Lokale Economie 
en Tewerkstelling
martin.acke@n-va.be
0479 747 647

Meer info op:
www.zelzateonderneemt.be/kadobon.
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Openbare werken
Technische dienst draait op 
volle toeren
De technische dienst van de gemeente zit niet stil. In 
de zomer werden er al werken uitgevoerd en ook de 
komende maanden zijn er tal van projecten gepland.

Het deel van de Onteigeningsstraat dat uitgeeft op de Leeg-
straat en het deel tussen de bibliotheek en de ingang van het 
Koninklijk Atheneum werden onlangs ingericht als woonerf. 
Enkel bewoners en gebruikers van de aanwezige garages mogen 
er voortaan nog met de auto komen. Paaltjes verhinderen dat 
wagens er vanuit de Burgemeester Chalmetlaan inrijden. Dit 
werk werd bewust tijdens de vakantie uitgevoerd. Bij het begin 
van het nieuwe schooljaar kunnen de jongeren voortaan op een 
veiligere manier de school te voet of met de fiets bereiken.

In augustus werd ook de toplaag van de parking op de Vrede-
kaai vernieuwd. De 160 parkeerplaatsen werden netjes aange-
duid via wegmarkeringen. 

Nog projecten op de agenda
Het volgende belangrijke project wordt de vernieuwing van de 
riolering met de heraanleg van het wegdek in de Akker. Die wer-
ken starten op 2 oktober en duren tot eind 2017. Op 5 september 
ging daarover een infovergadering door voor de bewoners.

Naast de dagelijkse strijd tegen het onkruid, waarvoor er  
tijdelijk twee extra mankrachten zijn, staan er nog tal van  
werken op de agenda:

  herstelling van diverse slechte stukken wegdek in de  
gemeente

  aanleg voetpaden in de Zonnebloemstraat
  studie voor eventuele vernieuwing riolering en wegdek  

Wachtebekestraat
  schilderwerken in zaal CC-de brug
  nieuw sanitair bovenverdieping Gemeentehuis.
  heraanleg busstation De Lijn en parking (2018)
  vervanging verwarmingsketels school de  

Krekel en technische dienst

Drastische snoeiwerken in het park
Nu het park van Zelzate in handen van de gemeente 
is, liet het gemeentebestuur snoeiwerken uitvoeren. 
Die werden niet door iedereen positief onthaald, 
maar waren noodzakelijk voor de veiligheid.

In het kader van de overdracht van het park van Zelzate aan de 
gemeente, voerde het Vlaamse Gewest vorig jaar tal van onder-
houds- en verfraaiingswerken uit. Het park onderging een ware 
metamorfose. 

Daarnaast trok het gemeentebestuur een extra budget van  
50 000 euro uit voor aanvullende snoeiwerken om de doorzich-
tigheid en vooral de sociale veiligheid in het park te verhogen. 
Toch was het voor sommigen behoorlijk schrikken toen de 
aannemer in augustus met de werken van start ging. Grote delen 
van het park werden flink gekapt, waarbij vele bomen verdwe-
nen. 

Hakhoutbeheer
De reacties van de inwoners waren dan ook verdeeld. Een aantal 
omwonenden zijn tevreden omdat zij voortaan minder last 
zullen hebben van schaduw en bladeren van de bomen tegenover 

hun woning. Anderen zijn verontwaardigd omdat massaal groen 
werd verwijderd. Toch kadert deze snoeiwijze binnen de norm 
van het hakhoutbeheer. De bomen en struiken worden daarbij 
gesnoeid tot op 10 tot 20 cm boven de grond. Dat lijkt drastisch, 
maar wanneer ze nadien weer groeien zijn ze makkelijker te 
onderhouden en neemt het groen weer de bovenhand.

 Een deel van de Onteigeningsstraat is voortaan woonerf.

 Linda Vereecke
Schepen Openbare Werken, Landbouw,
Technische Dienst en Gebouwen
linda.vereecke@zelzate.be
0468 17 55 92

 De snoeiwerken in het park deden heel wat mensen 
schrikken, maar verhogen de veiligheid.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


