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2017 zit er bijna op. Het was een
druk jaar waarin heel wat werk
werd verzet door de N-VA schepenen Linda Vereecke en Martin
Acke. Dat was niet altijd zichtbaar omdat de pers vooral vanuit
het kabinet van de burgemeester
wordt aangestuurd. Diegenen die
de politiek iets beter opvolgen
weten echter maar al te goed dat
de deelname van N-VA aan het
bestuur in Zelzate een positieve
invloed heeft. De verandering
werkt… ook in Zelzate!

Nieuwjaarsreceptie
Wij wensen u allen prettige
eindejaarsfeesten en een
voorspoedig 2018.
N-VA Zelzate nodigt u graag uit
op onze nieuwjaarsreceptie
Als gastspreker verwelkomen we
Europarlementslid Anneleen Van
Bossuyt
Zondag 21 januari 2017
van 11 tot 13u
taverne “Markt 19”
Grote Markt 19 in Zelzate.
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N-VA gaat met eigen lijst in 2018
Met de verkiezingen van oktober 2018 in zicht wil N-VA Zelzate
enkele kwakkels ontkrachten.
Op 14 oktober 2018 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Een aantal
Zelzaatse politieke partijen is reeds gestart met het gereedmaken van de verkiezingsborden voor de stembusslag. Er werden ook al enkele lijsttrekkers bekend gemaakt.
Daarnaast gonst het van de geruchten van een nieuwe, partij-neutrale lijst, die
zou opkomen en waarop een aantal ontevreden gemeenteraadsleden zich zou
verzamelen. Er zou zelfs een voormalig burgemeester bij betrokken zijn. Nog
straffer… zelfs N-VA schepen Martin Acke zou volgens de geruchtenmolen
overwegen om op deze lijst te staan.
N-VA Zelzate wil hierover duidelijkheid scheppen. N-VA Zelzate komt in Zelzate op
met een eigen lijst. Eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad Martin Acke
wordt lijsttrekker en schepen Linda Vereecke staat op de tweede plaats. De slogan
van onze verkiezingscampagne wordt “Veilig thuis in een welvarend Zelzate”.

slid
Bestuur
in de
kijker!

Linda Vereecke is een geboren en getogen Zelzatenaar. Zij zag
het levenslicht in 1969 in het recent afgebroken moederhuis en
groeide op in de wijk Vogelzang. In 1990 trouwde ze met Serge
Deramoudt in het kleine kerkje te Zelzate-West. Nu woont zij met
haar man en haar dochter Katrijn in de Sint-Stevenstraat, waar zij
het vroegere huis van de grafmaker eigenhandig verbouwden.

Linda studeerde Secretariaat-Talen aan het KTA-Zelzate en behaalde nadien een
diploma Boekhouding-Informatica in het CVO. Sinds 1990 werkt zij bij het Departement Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid, waar zij instaat
voor de uitvoering van de begroting.
In haar vrije tijd is Linda een creatieve duizendpoot: schilderen, tekenen, knutselen, fotografie,… Interieurinrichting is haar grootste passie. Zij is ook actief lid
van de gemeentelijke feestcommissie.
In 2011 werd Linda, dankzij haar schoonvader, bestuurslid-secretaris bij N-VA Zelzate. In 2012 werd zij gemeenteraadslid en op 1 januari 2015 schepen. Samen met haar
collega Martin Acke zet zij zich volop in voor het dagelijks bestuur van Zelzate.
Linda Vereecke
Secretaris N-VA Zelzate
linda.vereecke@n-va.be
0468 17 55 92
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N-VA Zelzate wenst
u een prettige Kerst!

Werken E34 achter de rug
De werken aan de tunnel en de E34 zijn achter de rug. Mede dankzij gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke
van de N-VA bleef de hinder voor Zelzate beperkt.
Vooraf vonden belangrijke besprekingen plaats om te bekijken
hoe de werken voor de gebruikers van de E34 snel en veilig konden verlopen. Zelzaats N-VA-schepen van verkeer en mobiliteit
Martin Acke nam aan de vergaderingen deel, om de gevolgen
voor het centrum van Zelzate te beperken.

Voor de veiligheidsdiensten was de bereikbaarheid van de E34
en de tunnel tijdens de werken belangrijk. Het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) wou de oprit Zelzate-Oost richting
Antwerpen afsluiten. Zij wilden alle verkeer richting Antwerpen
eerst via de noordelijke tunnelkoker richting Zelzate-West sturen, om dan te keren aan De Katte. Van daar kon het verkeer via
de verkeerswisselaar Zelzate-West en de zuidelijke tunnelkoker
terug richting Antwerpen rijden. Twee keer door de tunnel dus!

Andere inzichten

Martin Acke heeft zich samen met politie en brandweer sterk
verzet tegen dit scenario. De verkeersdruk aan Zelzatebrug zou
onaanvaardbaar toenemen, met kilometerlange files door het
centrum tot gevolg. We slaagden erin het AWV tot andere inzichten te brengen. De oprit Zelzate-Oost richting Antwerpen
bleef open tijdens de werkzaamheden.
Zo hebben we Zelzate behoed voor veel fileleed. Toegegeven,
soms was het bij de brug nog aanschuiven geblazen in het centrum. Bij het wisselen van de signalisaties en bij een paar ongevallen in de tunnel was dit onvermijdelijk. Maar voor de rest
werden de werken, mede dank zij het goede weer, vlot en ruim
binnen de planning beëindigd. Samenwerking en een goede
voorbereiding lonen.

Nieuw busstation helaas nog niet voor morgen

 artin Acke,
M
Schepen van Verkeer & Mobiliteit
0479 747647
U herinnert zich wellicht dat we eind 2016 in dit blad pleitten
voor meer budget voor het nieuwe busstation van De Lijn. Uiteindelijk haalden we onze slag thuis. Het gemeentelijk budget
voor de werken steeg van 200 000 naar 440 000 euro. Intussen
had De Lijn echter de uitvoering voor 2017 geschrapt.
Met de steun van provinciegouverneur Jan Briers en N-VA-minister Ben Weyts plaatsten we het busstation opnieuw op de
agenda. In juni volgde dan de openbare aanbesteding. Tot onze
grote verrassing diende slechts één firma een prijsopgave in.

zelzate@n-va.be

Die prijsofferte lag echter een pak hoger dan de raming van het
ontwerpbureau. Zowel De Lijn als de gemeente Zelzate zitten
nu met een budgettair probleem.
We onderzoeken nu hoe we verder kunnen met het dossier. In
elk geval is uitvoering in het voorjaar van 2018 niet meer haalbaar. Hopelijk lukt het nog in de tweede helft van het jaar.
Schepen Martin Acke volgt van nabij dit dossier op. Voor
N-VA is een nieuw busstation voor Zelzate hoog nodig.
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Personenvervoer voor spoor
Gent-Zelzate-Terneuzen

Een mooie rustplaats voor
onze dierbaren

De N-VA zet in op meer openbaar vervoer in
Zelzate. Zowel voor de trein als voor de bus zien
we mogelijkheden.
Er komt steeds meer steun voor personenvervoer per trein
tussen Gent en Terneuzen. De N-VA is vragende partij voor
het doortrekken van spoorlijn 204 als onderdeel van onze
strijd tegen de files en de uitstoot van fijn stof. Intussen loopt
er met Europees geld een haalbaarheidsstudie voor de verbetering van het spoor tussen de havens van Gent en Terneuzen. In 2020 moet die afgerond zijn.
Als het nieuwe spoor er komt, wil de N-VA dat het ook gebruikt wordt voor personenvervoer. In oktober ondertekenden 24 Oost-Vlaamse politici en onze gouverneur een brief
om die wens op te nemen in het investeringsprogramma van
Infrabel en de NMBS.
Ook over een snelle busverbinding tussen Gent, Zelzate,
Terneuzen en Middelburg/Goes wordt opnieuw gesproken.
Volgens een studie uit 2012 was die te duur. Intussen wijzigde
een aantal belangrijke parameters, zoals de Sluiskiltunnel en
de sneldienst 55s van Zelzate-Gent van De Lijn. Martin Acke
vindt daarom dat de studie herbekeken moet worden.

Onze overleden verdienen een mooie rustplek. Op aandringen van N-VA schepen Linda Vereecke is er dan ook met man
en macht gewerkt om het kerkhof tegen 1 november onkruidvrij te maken. Wegens het verbod op gebruik van pesticiden
is dit elk jaar een enorm tijdrovende klus. Op basis van een
idee van de verantwoordelijke ambtenaar voor het kerkhof
en op aanraden van de werkmannen besliste men de open
plekken te bekleden met onkruiddoek en boomschors. Dit is
alvast een hoopgevende maatregel met als doel het arbeidsintensief gevecht tegen het onkruid in de toekomst te beperken.
Het resultaat mag gezien worden. Binnenkort komt er ook
een nieuw columbarium.

Vlotte werken in de Akker
In de Akker werden een gescheiden rioleringsstelsel en een
nieuw wegdek aangelegd. Zelzate investeerde hiervoor samen
met Farys en Riopact 445 000 euro, waarvan 127 000 euro ten
laste van het gemeentebestuur.
Na een vruchtbare infovergadering voor en met de bewoners
gingen de werken op 2 oktober van start. Door de goede weersomstandigheden zijn die vlot verlopen. Bedoeling was om de asfalt-toplaag nog te gieten voor 1 december. Het gieten van het asfalt kon
nog net voor de intrede van het winterweer gebeuren.
Na deze werken kunnen u en de wandel- en fietsliefhebbers dit
prachtige landelijke polderstraatje weer optimaal gebruiken.

Het slecht stukje Akker richting de Kennedylaan werd in 2015
om financiële reden niet in het dossier “vernieuwing Akker”
meegenomen. Jammer. Onze schepen van Openbare Werken
Linda Vereecke heeft het college voorgesteld om ook dit te vernieuwen.

L inda Vereecke,
schepen van Openbare Werken
0468 175592

N-VA heeft aandacht voor
de kerstverlichting
N-VA vindt dat de kerstverlichting meer aandacht verdient.
We voorzien hiervoor elk jaar 5 000 euro. Dit jaar worden
alle verlichte kerstbomen hersteld, zodat we ook in Zelzate-West opnieuw kerstbomen kunnen plaatsen. Binnen de
beperkingen van het budget kozen we voor een paar nieuwe
aankopen. Er komt een wenstekst op het VEM-pleintje op
de Grote Markt en het Pierets de Colvenaerplein krijgt extra
kerststerren. Zo bouwen we elk jaar een beetje verder aan een
gezelligere kerstsfeer in onze gemeente.

www.n-va.be/zelzate

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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