
Beste jonge inwoner van Sint-Gillis-Waas

Ik ben Matthias Van Zele, 27 jaar en ik woon in De Klinge.
In de eerste plaats ben ik gehuwd en papa van twee schatten van kinderen. Ze zijn nu twee en vier jaar.

Maar je vraagt je ongetwijfeld af waarom je deze brief krijgt.

Op 14 oktober trekken we allemaal naar de stembus. Deze keer zijn de lokale verkiezingen aan de beurt. Dat wil 
zeggen dat we gaan stemmen voor het niveau dat het dichtste bij ons staat: de gemeente.
Op 14 oktober stel ik mij dan ook kandidaat voor de gemeenteraad.
Die dag zijn er veel kandidaten waaruit je een keuze kan maken. Waarom zou je voor mij kiezen?
Wel, ik denk dat er vele zaken zijn die wij gemeen hebben. Misschien ga je net samenwonen of heb je net je eerste 
woning gevonden? Misschien heb je net een kindje gekregen? Wie weet ben je zelf ook actief in één of andere 
vereniging?

Graag wil ik jouw stem verkondigen in de gemeenteraad.  Achteraan deze brief vind je alvast enkele van mijn 
voorstellen, waarvan ik denk dat ze ook jouw leven net iets makkelijker of aangenamer kunnen maken.

Volop voor de jeugd, verenigingen en jonge gezinnen

Je leest het goed. Het is vooral voor jeugd, verenigingen en de jonge gezinnen dat ik mij wil inzetten.
Voor jeugd en het jeugdbeleid heb ik altijd een grote interesse gehad. Dit is eigenlijk begonnen in het jeugdhuis en 
is daarna verder gegroeid in de jeugdraad. Tot op vandaag draag ik alle jeugdverenigingen in onze gemeente een 
warm hart toe. Ik wil deze dan ook verder ondersteunen vanuit het beleid.

Jonge gezinnen staan voor heel wat uitdagingen. Omdat ik zelf tot een 
jong gezin behoor, heb ik een ruimere blik gekregen op wat er speelt in 
onze gemeente. Elke jonge ouder staat voor hetzelfde. Je gaat op zoek 
naar kinderopvang, je brengt je kindjes veilig naar school, je zorgt 
dat ze voldoende contact hebben met vriendjes en vriendinnetjes 
in verenigingen, je bent zelf actief in verenigingen, je gaat werken of 
bent op zoek naar werk, ... Deze jonge gezinnen wil ik extra een hart 
onder de riem steken. Voor deze gezinnen, voor deze jongeren die 
daarvan deel uitmaken, wil ik dat Sint-Gillis-Waas een gemeente is 
waar we graag leven.

MATTHIAS
VAN ZELE
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Enkele van mijn voorstellen voor jou
 Compensatie voor gezinnen met jonge 
kinderen bij Diftar 
Wanneer het afval gewogen wordt, gaan luiers al snel 
doorwegen. 

 Overname rentelast energieleningen voor 
verenigingen 
Hetzelfde systeem als voor de inwoners, maar dan voor 
de verenigingen.

 Participatie en inspraak waar mogelijk 
Bijvoorbeeld door het organiseren van 
ontmoetingsmomenten in de deelgemeenten of wijken 
zelf.

 Gebruik van meerdere kanalen voor 
communicatie naar de inwoners 
We hebben het allemaal druk en willen dus informatie 
hapklaar ontvangen. Je kiest zelf of je berichten over je 
wijk ontvangt via brief, mail, sociale media, ...

 Toekomst jeugverenigingen waarborgen 
Jeugdverenigingegn zijn plaatsen waar kinderen enorm 
veel bijleren. Deze verenigingen zijn dan ook enorm 
belangrijk en moeten de ondersteuning krijgen die ze 
verdienen.

Stel je voor, als starter heb je net een huis gekocht. Je 
richt het in naar jouw smaak en je kan niet wachten om 
er in te trekken. Zoals bij iedereen, heb je daar veel geld 
in gestopt.

Je bent ook milieubewust en wil daarbij ook graag 
een lagere energiefactuur. Je denkt er dus aan om 
bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, je wil misschien 
je verwarmingsketel graag vervangen door een 
energiezuiniger exemplaar? Gezien de grote kost die je 
net gehad hebt, is dat misschien niet zo vanzelfsprekend.
Daarom kan je beroep doen op de Vlaamse energielening. 
Je gaat een lening aan om je woning energiezuiniger 

te maken. Ik hoor je al denken: geld lenen kost toch 
ook geld? Wel, niet in Sint-Gillis-Waas. Het is immers 
zo dat de gemeente de rente voor jou betaalt. Mooi 
meegenomen toch voor jou als starter?

Een ander voorbeeld is de schoolstraat in De Klinge. 
Tijdens de schoolspits wordt deze straat afgesloten voor 
auto’s, waardoor kinderen en ouders veilig naar school 
kunnen stappen of trappen. Ik zie dat hierdoor veel meer 
kinderen met de fiets of te voet naar school komen. Ik zie 
ook dat vele mama’s en papa’s met plezier meedoen.

Waar ik trots op ben?
Zonder twijfel, de schoolstraat in De 
Klinge en de overname van de rentelast 
voor de Vlaamse energielening. Dát is 
pas de weg vooruit voor jonge gezinnen 
in Sint-Gillis-Waas!

Meer info? Stap even op de weg vooruit naar:
www.matthiasvanzele.be
facebook.com/matthias.vanzele

Je vindt me op plaats 4 van lijst 3, maar 
stem gerust ook voor mijn collega‘s binnen 
dezelfde lijst

Dank aan Photography Omar Wilssens
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