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Een hart voor Zelzate 

Met trots stelt de toekomstcoalitie u haar bestuursakkoord voor. Dit akkoord is het 
resultaat van een constructieve dialoog tussen twee partijen die de belangen van de 
Zelzatenaar en de toekomst van hun gemeente steevast voorop plaatsen.


De verschillende hoofdstukken in dit akkoord vormen de basis voor de politieke keuzes 
die de komende zes jaar in onze gemeente zullen worden gemaakt. Keuzes die garant 
staan voor een eerlijk, democratisch, warm en sociaal beleid.


Eerlijk, omdat we er heel duidelijk voor kiezen nieuwe inkomsten voor broodnodige 
investeringen niet te verhalen op inwoners of lokale middenstanders. Voor ruim 600 
kleine zelfstandigen verlagen de lasten. Bovendien bespaart de nieuwe bestuursploeg 
bij zichzelf, door onze gemeente met twee schepenen minder te besturen.


Democratisch, omdat we volop kiezen voor inspraak en participatie en de inwoners van 
Zelzate actief betrekken bij het beleid. Dit doen we door wijkraden op te richten en 
actief te communiceren via diverse (nieuwe) kanalen over het reilen en zeilen in onze 
gemeente. Halverwege deze legislatuur komt er een evaluatiemoment voor het 
gemeentebestuur.


Warm, omdat we de komende zes jaar opnieuw investeren in mensen en verenigingen. 
Het gemeentebestuur neemt een ondersteunende rol op en helpt mensen verbinden. 
Verenigingen kunnen gemeentelijke zalen kosteloos gebruiken.


Sociaal, omdat we niemand achter laten. Er komt een sterk armoedebestrijdingsplan en 
door onze gemeente met twee schepenen minder te besturen kunnen we jaarlijks zo’n 
100.000 euro extra investeren in armoedebestrijding. 


Met enorm veel goesting en bruisend van enthousiasme, gaat de nieuwe bestuursploeg 
de grote uitdagingen aan. In dit bestuursakkoord leest u met welke concrete acties wij 
onze ambitieuze doelstellingen willen bereiken.


De toekomstcoalitie staat klaar om te besturen met een hart voor Zelzate.




Mobiliteit: veilig bewegen over straten en pleinen 

Mobiliteit is één van de grootste bekommernissen van onze bevolking. Niet verwonderlijk 
na jaren verwaarlozing. De komende jaren maken we werk van een herstelplan. In Zelzate 
moet fietsen en wandelen veel aantrekkelijker worden. Vanuit het principe dat de auto te 
gast is, zullen we de komende zes jaar een fietsvriendelijk klimaat creëren met fietsstraten 
en veilige fietsinfrastructuur. Ook de voetpaden zullen we opwaarderen door een 
stoepenplan op te maken voor elke wijk, te beginnen met de voetpaden die er het 
slechtste bijliggen. Bij de komende werken aan de R4 en E34 waken we over de lokale 
mobiliteit en de inspraak van de bevolking.


Samen gaan we voor:


• Een investeringsprogramma voor herstel van wegen, in de eerste plaats de voetpaden 
en fietspaden en -stroken. Hiervoor willen een bedrag van 250.000 euro per jaar in de 
begroting inschrijven. Binnen het herstelprogramma van de voetpaden zorgen we voor 
verlaging van drempels voor minder mobiele inwoners.


• Busvervoer op afspraak voor minder mobiele bewoners, waarvan kosteloos gebruikt 
kan gemaakt worden. Met betrokken partners (bv. rusthuis) wordt een financieringsplan 
opgesteld.


• Het oprichten van een mobiliteitsraad. Betrokken inwoners worden in een vroeg 
stadium betrokken bij de plannen voor de omvorming van het wegennet in de directe 
omgeving. Zo kan worden bijgestuurd en wordt er stap voor stap opgevolgd.


• Het actualiseren van het mobiliteitsplan. Noodzakelijke inrichtingsaanpassingen van 
gemeentelijke straten en pleinen worden opgelijst (bv. Assenedesteenweg en Grote 
Markt). Een prioriteitenplan van aanpak wordt opgemaakt.


• We zorgen dat fietsers en voetgangers zich thuis voelen in Zelzate, de auto is de gast. 
Fietsstraten op de Grote Markt en het Groenplein. Het fietspad Warande wordt 
doorgetrokken.


• Het initiatief ter herinrichting van de Grote Markt wordt genomen. De plannen worden 
hiertoe opgemaakt. De budgettaire impact zal bepalen op welke termijn deze 
herinrichting kan worden gerealiseerd.


• Ijveren voor de realisatie van de parallelweg De Katte/Kasteelstraat voordat het 
kruispunt t.h.v. Stoepe wordt afgesloten.


• Waar er nood aan is, worden bijkomende fietsstallingen geplaatst.

• De spoorlijn van Zelzate naar Gent is een prioriteit.

• In de winterperiode is er gratis strooizout ter beschikking op de Technische Dienst.


Een veilige buurt 

Veilig wonen, kunnen buiten spelen, veilig naar de winkel kunnen gaan, een praatje 
kunnen slaan met de buren, … Het is een basisrecht zoals het recht op werk, wonen en 
onderwijs. Optreden tegen geweld en criminaliteit betekent effectief bestraffen maar 
tegelijk inzetten op een voorkomingsbeleid. We maken de komende zes jaar werk van een 
veiligheidsbeleid dat geweldmisdrijven en georganiseerde criminaliteit effectief bestraft, 
en tegelijk inzet op een beter preventiebeleid. Een beleid in samenwerking met de 
jeugdconsulent, opbouwwerker, school en politie. Dat betekent ook dat de wijkagent een 
nog grotere rol zal vervullen in de wijk en als eerste aanspreekpunt moet dienen om 
mogelijke problemen te signaleren en aan te pakken. 




Samen gaan we voor:


• Werk maken van uitvoering van het bestaande geïntegreerd veiligheidsplan, uitgewerkt 
met medewerking van de jeugdconsulent en jeugdopbouwwerker. 


• De wijkagent opwaarderen en zichtbaarder in de wijken.

• We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de 

prioriteiten op vlak van preventie en veiligheid in de wijk te bepalen. De wijkraden 
spelen hierin een cruciale rol.


• We verbeteren de leefbaarheid in de wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en 
sociale controle door buurtwerkers, jeugdanimatoren, wijkambassadeurs en de 
wijkagent.


• We organiseren een netwerk van wijkambassadeurs (brugfiguren). Deze ambassadeurs 
zetten zich in voor het samenleven en de veiligheid van hun buurt.	 


Zelzate netter, groener en gezonder 

Bij ‘Zelzate’ denkt vrijwel niemand aan een propere, groene en gezonde gemeente. Er is 
niet enkel het zwerfvuil, maar sommige straten krijgen een verloederend aspect door 
woekerend onkruid bovenop de toenemende leegstand. We investeren opnieuw in het 
onderhoud van de hele gemeente. We willen nette straten en pleintjes en een gezonde 
leefomgeving. Dit vergt niet enkel een goed bestuur maar is ook ieders 
verantwoordelijkheid. Wijkraden moeten de motor worden van deze 
burgerverantwoordelijkheid.


Luchtvervuiling is een belangrijk probleem in de kanaalzone. Ondanks de aanzienlijke 
verbetering van giftige stoffen ten opzichte van dertig jaar geleden, blijft er een groot 
probleem van fijn stof. We weten vandaag dat fijn stof ook het ongeboren kind kan treffen. 
Op de eerste plaats is er de uitstoot van fijn stof door de industrie maar ook het 
toenemend verkeer doet er nog een schepje bovenop. Regelmatige metingen zijn 
belangrijk omdat ze ons van de toestand bewust maken en omdat verbetering of 
verslechtering van de luchtkwaliteit zo kan worden opgevolgd. Groen en bomen zijn 
belangrijk, zeker in een gemeente waarvan de woonoppervlakte sterk geconcentreerd is 
binnen een kleine kern.


Samen gaan we voor:


• Strijd tegen sluikstorten. Er wordt onderzocht:

• Wat de budgettaire impact is van het optrekken van het aantal gratis aan te leveren 

kg’s in het recyclagepark, tot 1.000 kg. Indien financieel haalbaar, wordt dit 
ingevoerd.


• Wat de budgettaire impact is van één jaarlijkse gratis ophaalbeurt van grofvuil. 
Indien financieel haalbaar, wordt dit ingevoerd.


• Strijd tegen zwerfvuil. Beter onderhoud van straten en pleintjes. Extra aanwerving(en) bij 
gemeentelijke groendienst. Er wordt een zwerfvuilplan opgesteld, samen met de 
wijkraden en de propere pioniers. We werken samen aan een propere gemeente en 
starten met preventieve initiatieven vanaf de kleuterklas.


• Handhaven van de gemeentelijke begeleidingscommissie voor Rain Carbon. Bewaken 
van de luchtvervuiling (voornamelijk fijn stof). 




• Een verfraaiingsplan voor Zelzate, waarbij we pleinen herinrichten met groen, en in onze 
straten bomen heraanplanten volgens een plan. Mooier en groener betekent niet enkel 
vuil opruimen, maar ook onze infrastructuur mooier inrichten. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren door middel van een wedstrijd van landschapsarchitecten en bewoners met 
groene ideeën. We betrekken hierin ook onze wijkraden. 


• Snelle interventieploeg bij Technische Dienst.


Een klimaatneutrale gemeente 

De druk op het milieu neemt toe. De gemeente Zelzate moet haar verantwoordelijkheid 
nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Duurzaamheid zit in het DNA van ons 
beleid. We streven naar een klimaatneutrale gemeente die inzet op energiebesparing, 
leefkwaliteit, groene energie, duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving.


Samen gaan we voor:


• We zetten in op energiebesparing en stimuleren hernieuwbare, lokale energieproductie. 
We geven daarbij als gemeente het goede voorbeeld en kopen enkel nog 100% groene 
energie aan. We investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 


• We moedigen de Zelzaatse bevolking aan om te participeren in coöperatieve 
vennootschappen voor hernieuwbare energie. Daarnaast onderzoeken we de oprichting 
van een gemeentelijk energiebedrijf.


• We stimuleren verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer (zie 
mobiliteit).


• We zorgen dat duurzaam gedrag voordelig, ondermeer door het organiseren van 
groepsaankopen.


• We zorgen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid en nemen maatregelen tegen 
energiearmoede. Niemand wordt nog afgesloten van gas, water en elektriciteit. 


• We worden een FairTrade-gemeente. Het gemeentebestuur consumeert, koopt of 
verkoopt enkel producten van eerlijke handel of duurzame, lokale landbouw.


Armoede bestrijden in een sociale en zorgzame gemeente 

Eén op vijf kinderen in Zelzate wordt in armoede geboren en meer dan honderd gezinnen 
doen een beroep op de voedselbedeling. Armoede bestrijden betekent in de eerste plaats 
financiële ondersteuning. Belangrijkste element blijft echter geld. Ook mét werk kan een 
alleenstaande ouder met kinderen in het moeras van de armoede achterblijven. We ijveren 
voor het optrekken van de leeflonen tot de Europese armoedegrens. Daarnaast spelen 
verschillende factoren mee in het bestrijden van armoede zoals werk, onderwijs, 
huisvesting, kunnen omgaan met geld. Onze sociale diensten moeten de regie opnemen 
om samen met het middenveld een echt Sociaal Huis uit te bouwen. 

We besparen zo’n 100.000 euro op de politieke organen om extra te investeren in de 
armoedebestrijding. We doen dit door met twee schepenen minder te besturen.


Samen gaan we voor:


• Investeren in de aanpak van armoede. Essentieel zijn het inkomen en voldoende 
bestaansmiddelen. Een fast track naar werk blijft het uitgangspunt.




• Proactief opsporen van armoedeproblemen en rechten automatisch toekennen.

• Werk blijft de belangrijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken. 

We investeren resoluut in opleiding, begeleiding en sociale tewerkstelling voor 
maatschappelijk kwetsbare groepen.


• Armoede-organisaties (financieel) ondersteunen.

• Geen deurwaarders en incassobureau’s inzetten.

• Er wordt onderzocht wat de (financiële) impact is van het optrekken van het 

leefloon tot aan de Europese armoedegrens. Mogelijks kan dit naar analogie met 
Stad Gent gebeuren middels een financiële toelage.


• Naast financiële ondersteuning, zorgen we voor een betere begeleiding van 
mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie (oa. via versterking convenant 
Samenlevingsopbouw).


• Het vroegere administratief centrum van het OCMW in de Kleine Landeigendomlaan 
uitbouwen tot een echt Sociaal Huis met voldoende personeel voor woonbegeleiding, 
hulp bij energieproblemen, wegwijzer voor ouderenzorg en voor andersvaliden, 
budgetbegeleiding, psychologische hulpverlening enz. In De Kastanje worden 
satellietposten opgericht.


• Een maatschappelijk werker die zich specifiek richt op kwetsbare jongeren. Hij/zij 
ondersteunt de jeugdopbouwwerker en de scholen.


• Tekorten van bewoners van Zilverbos mogen niet verhaald worden op hun kinderen. We 
voeren geen onderhoudsplicht in.


• Opmaak van een sterk en haalbaar armoedeplan i.s.m. alle betrokken actoren.

• Op punt stellen (en uitbreiden) van de sociale kruidenier, speel-o-theek en ruilwinkel. 

Doorgedreven samenwerking met vzw Lichtpunt.

• UiTPAS in Zelzate.


Zelzate, een kwalitatieve en betaalbare woongemeente 

Zelzate heeft nood aan een frisse betaalbare woningpolitiek. Jonge gezinnen, zelfs 
tweeverdieners, hebben vaak veel moeite met het aankopen of bouwen van een eigen 
huis. Bovendien staan tientallen Zelzatenaren op de wachtlijst voor een sociale 
huurwoning. Een sociale en betaalbare woonpolitiek steunt op verschillende pijlers: 
betaalbare koopwoningen om jonge gezinnen aan te trekken, behoud van het 
patrimonium van sociale huurwoningen, aanpak van de leegstand en een groter aanbod 
van betaalbare huurwoningen.


Samen gaan we voor:


• Een sterk woonbeleid start met kennis van de noden en het huidige aanbod. Op basis 
daarvan wordt een sterk woonplan opgesteld. We gaan na of het aanbod aansluit bij de 
noden van de diverse generaties. 


• Voor wat betreft het Complex Project Klein Rusland:

• Gelet op het feit dat er nog geen definitief besluit genomen is in het kader van het 

complex project ‘verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Klein Rusland’ zullen wij 
op zeer korte termijn een constructief gesprek aangaan met alle betrokken actoren 
om de verschillende alternatieven, inclusief het behoud van de wijk, te 
heroverwegen.


• Wat ook het resultaat van deze constructieve dialoog zal zijn en wat ook de 
beslissing mag zijn die de Vlaamse regering uiteindelijk neemt, engageren wij ons 
een een constructieve partner te zijn:




• in functie van de heropbouw van alle 228 sociale woningen in Klein Rusland 
of elders in Zelzate en het behoud van Klein Rusland als woon- en/of 
groenzone.


• in functie van maximale betrokkenheid van de bewoners (o.m. via de op te 
richten wijkraad) en sociale begeleiding.


• In geen geval mag de wijk vandaag verder verloederen en moet de leefbaarheid 
van de huidige bewoners gegarandeerd blijven.


• Maximale transparantie in het beleid van cvba Wonen. De gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) brengt uitgebreid verslag uit.


• De gemeente controleert op prijs/kwaliteit van huurwoningen en geeft een 
woonkeuringslabel aan woningen die te huur staan, deze zijn online beschikbaar.


• We richten een kwaliteitskamer op. We voorzien een aanspreekpunt voor informatie, 
advies en begeleiding rond premies, woningaanpassingen, (ver)bouwen, energie, etc.


• De meeste ouderen willen het liefst thuis ouder worden. We moedigen inwoners tijdig 
aan tot het toegankelijker maken van hun woning en starten een (vrijwillige) 
klusjesdienst (kan ook via WijkWerken) aan huis voor ouderen en minder mobiele 
inwoners (=betaalbaar aanbod).  

Zelzate gaat 100% voor de jeugd 

Zelzate bruist en moet blijven bruisen. De jongeren van Zelzate moeten elkaar kunnen 
ontmoeten en zich kunnen blijven ontplooien in de vele sport-, jeugd- of 
cultuurverenigingen die onze gemeente rijk is. Om dat mogelijk te maken zal de jeugd zelf 
via een grote bevraging haar prioriteiten vastleggen en zal het bestuur hier een 
ondersteunende rol in spelen. Ontmoetingsruimte, fuiven en plekken om rond te hangen 
terug opwaarderen, het moet allemaal deel uitmaken van een beleid dat 100% voor 
jongeren opkomt en naar jongeren luistert.


Samen gaan we voor:


• Er wordt een grote jongerenenquête georganiseerd, waarin wordt gepolst naar de 
noden en verzuchtingen van Zelzaatse jongeren. Er wordt nagegaan in hoeverre er nood 
is aan een volwaardige fuifruimte, rekening houdend met de buurt en de bereikbaarheid. 
Een fuifruimte kan zich ook vertalen in een locatie, in open lucht, waar een fuiftent kan 
geplaatst worden.


• In elke wijk worden kleine ontmoetingsplaatsen voorzien. Bestaande pleintjes worden 
degelijk onderhouden en hersteld en kunnen ook als ontmoetingsplaats fungeren. 
Jongerenstewards worden ingezet onder toezicht van de jeugdopbouwwerker om deze 
ontmoetingsplaatsen proper en buurtvriendelijk te houden.


• We dienen een subsidiedossier in voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool. 
Ondertussen worden noodzakelijke opknapwerken uitgevoerd.


• Onze speelpleinwerking bouwen we verder uit en monitoren worden voldoende 
ondersteund en opgeleid. We gaan voor een voltijdse werking. We roepen nieuwe 
evenementen in het leven (i.s.m. jeugdraad, cultuurraad en feestcommissie) zoals 
Zelzate On Stage, Ciné Zelzaté (filmfestival), speelmarkt, etc.




Zelzate bruist en beweegt 

Cultuur behoort iedereen toe. Een opwindend muzikaal optreden, een ontroerend 
theaterstuk, een boeiende lezing of een blik verruimende tentoonstelling, het zijn allemaal 
uitingen van menselijke creativiteit en maatschappelijk engagement. In Zelzate wordt een 
toegankelijke en diverse cultuurprogrammatie uitgewerkt. Het uitgebreide 
verenigingsleven in onze gemeente wordt sterker geholpen. Het zijn de vele organisaties 
die Zelzate laten bruisen. Op het vlak van sport en ontspanning hebben inwoners ruimte 
en ondersteuning nodig.


Samen gaan we voor:


• Heropbouwen van de gemeentelijke uitleendienst. Ter beschikking stellen van 
kwaliteitsvolle materialen aan een symbolisch bedrag met een voldoende waarborg.


• De uitbouw van een cultuurbeleid.

• Evaluatie van het patrimonium van de gemeentelijke zalen. C.C. De Brug en ’t 

Klooster worden onze belangrijke culturele huizen. We maken werk van een 
renovatie voor C.C. De Brug.


• Aanstellen van een halftijdse cultureel werker, die nauw samenwerkt met de 
bibliotheek en de programmatie van C.C. De Brug en ’t Klooster voor zijn/haar 
rekening neemt.


• Realisatie Zelzate Zuid voor het jeugdvoetbal en andere sportclubs.

• Een kiosk op de Grote Markt.

• Behoud van gratis zalen voor verenigingen aangesloten bij een Zelzaatse adviesraad 

met voldoende waarborg en controle om deze als goede huisvader/-moeder te 
gebruiken.


Elke inwoner telt 

Voor ons telt elke inwoner mee. Vriendjespolitiek heeft geen plaats in onze gemeente. 
Inwoners en personeelsleden worden allen gelijk behandeld op basis van objectieve 
regels. Een democratisch beleid maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, afkomst, 
geslacht, godsdienst, seksuele voorkeur of politieke kleur; elke inwoner is even belangrijk. 
Zelzate telt veel inwoners uit verschillende landen. Deze Zelzatenaren komen uit 70 
verschillende landen uit de hele wereld. De grootste groep uit onze buurlanden Nederland 
en Frankrijk, gevolgd door burgers met roots in overige landen van de Europese Unie en 
tenslotte een belangrijke groep uit andere continenten. Verschillen mogen een 
samenleving niet ondermijnen. Samenlevingsproblemen moeten erkend worden en 
aangepakt worden met respect voor alle inwoners. We maken van diversiteit een rijkdom.


Samen gaan we voor:


• Burgers, verenigingen en gemeentepersoneel krijgen een gelijke behandeling op basis 
van duidelijke en objectieve regels. Het cliëntelisme wordt afgeschaft, we voorzien een 
vlotte en goede dienstverlening door onze diensten en beambten.


• Diversiteitspolitiek op basis van de rechten van de mens. We ondersteunen initiatieven 
die diversiteit op een positieve manier in de verf zetten. Speciale inspanningen om 
nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond te betrekken via wijkfeesten, 
wijkraden, etc. Samenlevingsproblemen worden in dialoog opgelost, met respect voor 
elke inwoner. Bemiddelaars worden ingeschakeld bij complexere problemen. 




• Vrijwilligers worden opgeleid tot onthaalcoaches. Nieuwe inwoners worden bezocht. De 
onthaalcoach heet hen welkom en helpt hen op weg in onze gemeente. Zij werken 
samen met de wijkambassadeurs. Daarnaast verwelkomen we onze nieuwe inwoners 
tijdens een jaarlijkse feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.


• Nultolerantie voor racisme en discriminatie (op basis van geslacht, seksuele voorkeur, 
afkomst, etc.).


Privatiseringen terugdringen en de openbare dienstverlening verbeteren 

Waarom zijn sterke openbare diensten zo belangrijk? Omdat openbaar betekent: voor 
iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. We behouden onze dienstverlening en 
waar mogelijk dringen we eerdere privatiseringen terug. Openbaar betekent niet dat er 
geen verbetering mogelijk is, maar we houden dit zelf in handen. We versterken onze 
diensten en werken aan objectieve regels en criteria. Inzet en kwaliteit worden gemeten 
en beoordeeld. 


Samen gaan we voor:


• We trachten de poetsdienst van gemeentelijke gebouwen terug in eigen beheer te 
nemen. 


• Groenonderhoud in handen van de gemeente in samenwerking met andere 
buurgemeente(n). Eerst een inhaalbeweging om daarna door onze eigen gemeentelijke 
dienst te laten onderhouden. 


• Optimaliseren van de inzet van personeel. Geen heksenjacht, wel objectieve 
evaluatiecriteria om de juiste man/vrouw op de juiste plaats te hebben. Respect voor elk 
personeelslid, zij doen de gemeente draaien, elke dag opnieuw.


• Motiveren van de diensten door projectmatige aanpak (ownership), het betrekken van 
onze bevolking en stabiele contracten (geen 3 maanden).


• Behoud en optimalisatie van de openbare kinderopvang. We zetten in op een sterk 
aanvullend aanbod waarbij nieuwe initiatieven het bestaande openbare en private 
aanbod versterken.


Rechtvaardige belastingen en een gezonde gemeentekas 

Om ons herstelprogramma voor Zelzate uit te voeren, zijn er nieuwe inkomsten nodig. 
Zelzate heeft daarom nood aan een eerlijke ‘taks-shift’, volgens het principe dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In Zelzate wordt 87% van de inkomsten 
verhaald op zelfstandigen en inwoners, en slechts 13% op het ‘grootbedrijf’. Om deze 
verhouding wat rechtvaardiger te maken, zullen we de komende jaren de asociale 
‘milieubelasting’ voor de inwoners geleidelijk doen verdwijnen. We verlagen de bijdrage 
van de zelfstandigen en lokale KMO’s en vragen een extra bijdrage van de grootste 
bedrijven.


Zelzate moet ook besparen en zuinig omgaan met de beschikbare middelen. De politiek 
geeft hierin het voorbeeld. We besturen onze gemeente met 2 schepenen minder. 
Hierdoor wordt 100.000 euro per jaar uitgespaard die we investeren aan 
armoedebestrijding. We leggen een openbaar register aan van alle inkomsten uit politieke 
mandaten.




Samen gaan we voor:


• Met de opbrengst van de taks-shift verlagen we de bijdragen voor zelfstandigen en 
KMO’s. Voor de gezinnen streven we naar een geleidelijke afschaffing van de 
milieubelasting.


• Aanpassen van de bedrijfsbelasting.

• We besturen de gemeente met twee schepenen minder. Extraatjes zoals iPads of een 

dienstwagen worden afgeschaft.

• Geen verhoging van de lasten voor bewoners en zelfstandigen.

• De mogelijkheden tot het aanwenden van subsidies en het indienen van 

projectdossiers, worden maximaal benut.

• We springen zorgzaam om met uitgaven.


Een democratisch bestuur met inspraak 

Democratie stopt niet bij verkiezingen. We stimuleren de deelname van de bevolking en 
organiseren dit doorheen het hele beleid. We doen dit permanent en leggen de nadruk op 
outreaching (het bestuur stapt naar de mensen). We nemen nieuwe initiatieven om de 
democratische inspraak te versterken. We vergroten en stimuleren de inspraak met 
wijkraden, hoorzittingen, persoonlijke contacten, evaluaties, initiatiefrecht voor 
adviesraden, etc.


Samen gaan we voor:


• Actieve deelname aan het beleid via wijkraden met eigen budget voor uitgekozen 
wijkprojecten. Bewoners doen samen voorstellen voor de prioriteiten in hun wijk.


• Opwaardering van de adviesraden zoals milieuraad, jeugdraad, seniorenraad, 
cultuurraad, sportraad, etc. De adviesraden krijgen initiatiefrecht op de gemeenteraad.


• Het gemeentebestuur werkt met respect voor de hele gemeenteraad, zowel voor 
meerderheid als voor oppositie.


• Belangrijke plannen worden voorgelegd aan de bevolking. Ook beleidsplannen worden 
voorgesteld in de wijken.


• Er wordt een tussentijdse balans opgemaakt van het beleid en het schepencollege na 
drie jaar. Er volgt een grote evaluatie na zes jaar. Het college stelt haar realisaties en 
plannen voor aan de bevolking. 


• Het verdedigen en actief opkomen voor de belangen van de Zelzaatse bevolking naar 
de hogere overheden.


• Er wordt werk gemaakt van een gemeentelijke infokrant.

• We laten een gemeentelijke applicatie ontwikkelen (eventueel in samenwerking met 

onderwijsinstellingen).

• We zijn als gemeentebestuur ook actief op sociale media.


Lokale economie versterken 

Lokale zelfstandige ondernemers leveren belangrijke diensten aan onze bevolking. 
Anderzijds varen zij er wel bij als de koopkracht van de bevolking verhoogt onder andere 
door lagere lasten en goede openbare diensten. Lokale mobiliteit heeft een grote invloed 
op de bereikbaarheid van onze handelszaken.




Samen gaan we voor:


• Met de opbrengst van de taks-shift verlagen we de bijdrage van lokale KMO’s en 
handelaars. 


• We verbeteren de bereikbaarheid van handelszaken in het centrum, ook tijdens werken.

• Samen met lokale handelaars werken we een campagne uit rond het kopen van lokale 

producten en goederen.

• We maken een verfraaiingsplan voor onze gemeente, waardoor Zelzate aantrekkelijker 

wordt.


We zijn bekommerd om het welzijn van dieren 

De maatschappij is veranderd. Burgers hechten inmiddels veel meer belang aan 
dierenwelzijn en willen ook dat dit op een verantwoorde, tastbare en efficiënte wijze wordt 
aangepakt, met behulp van een doordacht beleid. Hiertoe wordt dierenwelzijn 
opgenomen in de bevoegdheden van het schepencollege. 


Samen gaan we voor:


• Een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten. De gemeente stimuleert particulieren om 
hun huiskatten te stereliseren en zal hiervoor een voorlichtingscampagne op touw 
zetten.


• Dieren horen niet thuis op een kermis. De gemeente zal geen vergunningen meer 
verlenen aan kermiskramen met pony’s.


• Dieren reageren heel angstig bij de plotse luide knallen van vuurwerk. De gemeente 
kiest bij evenementen voor alternatieven, zoals bijvoorbeeld geluidsarm vuurwerk of een 
lasershow.


• Er worden educatieve projecten, in samenspraak met de scholen, opgezet om de 
leerlingen bewust te maken van dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen 
van kennis over dieren en empathie en respect voor alle levende wezens.


• We informeren over de gezondheidsvoordelen van vegetarische voeding en over de 
impact van vleesconsumptie op het klimaat.


• We voorzien in voldoende en ruime losloopweiden voor honden.




Voorstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen 
 

Brent Meuleman, burgemeester (sp.a) 
30 jaar, leerkracht


Bevoegd voor:

Burgerlijke stand, veiligheid, brandweer, personeelsbeleid, algemene 
zaken, communicatie, haven, intergemeentelijke samenwerking en 
wijkwerking.

Isabel Dellaert, tweede schepen (sp.a) 
57 jaar, leerkracht


Bevoegd voor:

Onderwijs, seniorenbeleid, dierenwelzijn, lokale economie, landbouw en 
cultuur.

Luc Van Waesberghe, derde schepen (sp.a) 
55 jaar, receptionist


Bevoegd voor:

Sport, ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, jachthaven en toerisme.

Geert Asman, eerste schepen (PVDA) 
42 jaar, huisarts


Bevoegd voor:

Sociale zaken, welzijn, financiën en begroting, openbare werken en 
technische dienst.

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Steven De Vuyst, vierde schepen (PVDA) 
31 jaar, parlementair medewerker


Bevoegd voor:

Jeugd, wonen, milieu, klimaat, feestelijkheden, 
ontwikkelingssamenwerking en diversiteit.


