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ZELZATE

Bestuurslid in de 
kijker

Noël Geers, geboren in 1961, 
gehuwd met Sabrine, één zoon van 
12 jaar.

Na een job bij de wegendienst 
van Stad Gent maakte hij de 
overstap naar Sidmar, het huidige 
ArcelorMittal. Daar is hij al meer dan 
15 jaar lid van de bedrijfsbrandweer. 

Noël maakte van zijn hobby zijn 
beroep. Hij was 36 jaar vrijwilliger 
bij de brandweer van Zelzate. Op 1 
maart werd hij daar op eigen vraag 
eervol ontslagen.

De vrijgekomen tijd invullen vormt 
geen probleem. Hij speelt terug 
badminton, maakt graag een ritje 
met de moto, spendeert meer tijd 
samen met zijn gezin en heeft wat 
meer ademruimte als voorzitter 
van N-VA Zelzate. Samen met het 
bestuur en de twee schepenen. 
Martin en Linda, waakt hij erover 
dat Zelzate op een goede manier 
bestuurd wordt. Niet altijd even 
makkelijk, maar we slagen erin 
om met gezond verstand en het 
sluiten van compromissen binnen de 
meerderheid onze standpunten te 
verdedigen.

Noël Geers
Afdelingsvoorzitter
noel.geers@n-va.be
0497 342 495

N-VA zorgt voor bijsturing budget
N-VA-schepenen Martin Acke en Linda Vereecke stemden eind  
december op de gemeenteraad tegen het budgetvoorstel voor 2017 en 
bijhorend meerjarenplan. Logisch want zij werden, zelfs na aandringen, 
niet betrokken bij de opmaak van deze begroting.

Het budget bevatte bovendien uitgaven 
die niet afgesproken waren. Sport, park, 
gemeentehuis en brughuizen gingen 
met bijna alle financiële middelen 
lopen, terwijl de rest van de gemeente 
onvoldoende aandacht kreeg. Zo waren 
er te weinig middelen voorzien voor een 
propere gemeente en onderhoud van de 
groenzones.

Een aantal vroeger toegezegde subsidies 
voor ondersteuning van de lokale eco-
nomie en mobiliteit werden vergeten. 
Voor de sportsite werd 500 000 euro ex-
tra geïnvesteerd, terwijl de vernieuwing 
van het busstation het moest stellen met 

220 000 euro, terwijl er 600 000 euro 
nodig was. Het leek ons geen toeval  
dat vooral beknot werd op de bevoegd-
heden van de N-VA.

Uiteindelijk ging de meerderheid  
akkoord met het voorstel van de N-VA 
om de goedkeuring van de begroting uit 
te stellen. Kort nadien kwam er dan wel 
overleg waarbij de terechte eisen van de 
N-VA werden ingewilligd. Een verdub-
beling van het budget voor het bus- 
station sprong hierbij het meest in het 
oog. Laat ons hopen dat de N-VA  
volgende jaar wel tijdig betrokken wordt 
bij de budgetopmaak.
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N-VA: ‘Economisch beleid werpt vruchten af’
De voorbije maanden startten in Zelzate een aantal nieuwe handelszaken: ‘t Friet-uur, Vapor Shop en  
kapperszaak She’s Bio in Zelzate-West, pizzeria Mama Mia en schoonheidsspecialiste Moan in het Centrum. 
En er staan nog een aantal openingen in het vooruitzicht. Helaas verdwenen ook een paar zaken, maar er is 
zicht op invulling van die vrijgekomen panden. Schepen van Economie Martin Acke is blij dat de gevoerde 
acties ter promotie van de Zelzaatse handelszaken duidelijk vruchten beginnen af te werpen.

Geslaagde acties
Het gemeentelijk economisch loket geraakt stilaan op kruissnel-
heid. Startende zaken worden van daaruit actief ondersteund. 
Leegstaande handelspanden worden permanent opgevolgd 
zodat wij vragen van starters voor een pand direct kunnen  
beantwoorden. De Adviesraad Economie subsidieert tal van 
handelsinitiatieven waarbij minstens vijf Zelzaatse onderne-
mingen samenwerken. De nieuwe gemeentelijke website 
www.zelzateonderneemt.be levert veel  
praktische informatie voor onderne-
mingen. De site is intussen verder  
uitgebreid met een toeristisch luik. 

De drie Zelzaatse gidsen voor de 
Zelzaatse horeca worden gewaar-
deerd. Ze werden niet alleen in Zelza-
te maar ook in de omgevende gemeen-
ten massaal verspreid. Half december 
werd de Zelzaatse Kadobon ingevoerd.

Aantrekkelijk ondernemingsklimaat creëren
Met het beperkt budget dat de gemeente voor Economie uit-
trekt, kan de N-VA-schepen uiteraard geen wonderen verrich-
ten. Door bij het provinciebestuur op zoek te gaan naar wat 
aanvullende subsidies is iets meer mogelijk. 

Belangrijk is dat al deze initiatieven een beter ondernemings-
klimaat scheppen dat Zelzate aantrekkelijker maakt voor 

bestaande en startende ondernemers. Bovendien 
voert N-VA ook in Vlaanderen een politiek 

die het ondernemen interessanter 
maakt en de economie doet  
aantrekken.

Werkloze jongeren krijgen opleiding in serres Westdorpe
Zelzate investeerde in 2008 mee in het opleidingscentrum voor glastuinbouw in Westdorpe. De laatste 
jaren werden daar echter nauwelijks Vlaamse werkzoekenden opgeleid. Dat heeft te maken met het geringe 
verschil tussen onze werkloosheidsuitkering en de daar betaalde lonen, afwijkende grensoverschrijdende 
regelgeving en vervoersproblemen. 

Schepen van Tewerkstelling Martin Acke liet zich niet afschrikken 
door de talrijke hindernissen en bleef proberen om in het Neder-
landse opleidingscentrum Zelzaatse jongeren aan de slag te krijgen. 
Onze gemeente kampt immers met een zeer hoge jeugdwerkloos-
heid. 

Dankzij een proefproject kwam er eind vorig jaar een opening. 
VDAB en het OCMW van Zelzate maakten een budget vrij  
waarmee zeven jongeren voor een opleiding van drie maanden  
aan de slag kunnen. 

Naast het verwerven van goede werkattitudes en vaardigheden 
voor de glastuinbouw krijgen zij ook de kans om een Basis  
Veiligheidscertificaat (VAC) en een getuigschrift voor het besturen 
van een vorkheftruck te behalen. Dit zal ongetwijfeld hun kansen 
op de arbeidsmarkt verhogen.

Intussen vonden twee jongeren dankzij dit traject een job.  
Binnenkort starten er nog eens drie de opleiding.

 de N-VA denkt aan de economie en het 
toerisme. De horecagidsen werden  
massaal verspreid en goed gebruikt.

 Wat economisch beleid betreft 
zijn we met N-VA in Vlaanderen en in 
Zelzate duidelijk op de goede weg. 
Volhouden is de boodschap!

 Martin Acke
Schepen van Lokale Economie en Tewerkstelling
martin.acke@n-va.be
0479 747 647
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Technische dienst optimaliseren
Linda Vereecke: ‘Zorgen voor netter Zelzate’

Een van de prioritaire doelstellingen voor deze legislatuur is de optimalisatie van de technische dienst. Na 
haar eerste jaar samenwerking met de technische dienst, merkte schepen Linda Vereecke vooral op dat de 
werkmannen en het administratief personeel, binnen de mate van het mogelijke en het beschikbare budget, 
hun uiterste best doen. Er is echter altijd ruimte voor verbetering en verandering.

Uitgebreid takenpakket
“Ik ben verbaasd hoeveel opdrachten er dagelijks op de plan-
ning staan en hoeveel dringende opdrachten er telkens weer bij 
komen: snoeiwerken, onderhoud en herstellingen van gebouwen 
en scholen en feestelijkheden en evenementen in goede banen 
leiden”, zegt Linda. “Hierdoor is het niet makkelijk om alles 
binnen een redelijke termijn uit te voeren, op te volgen en te 
verantwoorden.”

Extra personeel aanwerven
Zowel het bestuur als de inwoners zijn veeleisend. Veiligheid 
primeert altijd en daarom moeten er vaak prioriteiten gesteld 
worden waardoor andere werken moeten worden uitgesteld. 
Gemotiveerd, goed geschoold  en voldoende personeel heb-
ben is belangrijk. Samen met de burgemeester, bevoegd voor 
personeel, werd beslist om een elektricien en loodgieter aan te 
werven. Een belangrijke maatregel is de gelijkschakeling van 
het niveau van alle werkmannen zodat zij bij alle taken kunnen 
worden ingezet. De zomerperiode eist extra onkruidbestrijding. 
Daarvoor zullen twee extra, tijdelijke personeelseden worden 
aangeworven. 

Verschillende projecten op stapel
De aanstelling van een werkvoorbereider, een controleur en de 
vaste aanwerving van het diensthoofd moeten er bovendien toe 
leiden dat onze technische dienst versterkt wordt en dat we onze 
wegen, voetpaden en gebouwen beter kunnen onderhouden. 

Verschillende projecten moeten Zelzate mooier en netter maken: 

  In het park wordt door de gemeente verder gesnoeid om de 
doorzichtbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid te bevorde-
ren

  In de Poelstraat worden de putten naast de weg opgevuld met 
aarde en grastegels en worden twee wachtvakken aangelegd

  Heraanleg van de Onteigeningsstraat ter hoogte van ingang 
van het Atheneum

  Herstelling wegdek Groene Briel en stukje Sint-Franciesdijk 
  Opstart dossier heraanleg van de Akker 
  Onderzoek van de slechte toestand van de Wachtebekestraat
  Vervanging verwarmingsketels school De Krekel en  

Brughuizen
 Nieuwe vloerbekleding voor de bibliotheek
  Aanpak van het betonrot in gemeenteschool De Krekel
  Herstelling parking Vredekaai en heraanleg parking Politie
  Bouw van een bijkomend colombarium
  Herstelling van zoveel mogelijk voetpaden en wegen

N-VA heeft een  voor Zelzate
Naar jaarlijkse traditie deelden we op Valentijnsdag chocolade uit aan de 
bezoekers en de handelaars van het Zelzaatse centrum. Met deze sympathieke 
actie willen we tonen dat de N-VA elke Zelzatenaar een warm hart toedraagt.

 De gemeentelijke technische dienst wordt geoptimaliseerd.  Het park wordt in het najaar verder opgekuist.

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



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

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


