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Open Zulte maakt zich klaar voor verkiezingen 2018
Beste inwoners,
Onze gemeente draait op volle toeren. De bestuursploeg van Open Zulte, GVZ en N-VA werkt onverminderd
voort aan de uitbouw van Zulte (ﬁetspad langs het spoor richDng Deinze, wegenwerken in de Houtstraat,
opwaardering van het OntmoeDngscentrum en huis Meheus, …) Toekomstgericht worden plannen gemaakt
voor de herontwikkeling van de site Lys Yarns en de vrijgekomen schoolsite in Olsene.
Zulte bruist ook verder als nooit tevoren. De kermissen in Machelen en Olsene zijn nog maar achter de rug en
het Fiertelweekend in Zulte staat alweer voor de deur. Talloze andere feestelijkheden, acDviteiten en iniDaDeven
brengen mensen samen in die typisch Zultse sfeer van warmte en gemoedelijkheid.
Recent was er een pleidooi van de Zultse opposiDe voor een gemeentefusie. Het gemeentebestuur gaat hier
echter niet op in. Terecht. Onze gemeente heeQ voldoende kracht en dynamiek in huis om zelfstandig te
funcDoneren. Zulte is ﬁnancieel gezond en onze inwoners betalen de laagste belasDngen van de gehele regio.
Ons Sociaal Huis en de gemeentelijke dienstverlening draaien voortreﬀelijk. Onze inwoners worden gehoord en
hebben inspraak in de zaken die hen aanbelangen. Zulte funcDoneert voor, met en door zijn inwoners. Deze
eigenheid willen en moeten we behouden.
Zulte is een gemeente om ﬁer op te zijn en verdient een beleid dat alle kansen biedt voor de verdere
ontplooiing in de toekomst.
Met Open Zulte willen we daar graag verder op inzeTen, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend
jaar. Daarom willen we hierover graag nu reeds duidelijkheid scheppen :
- Voor de lijstvorming gaat Open Zulte bewust verder met een samenwerking tussen liberale en
onaVankelijke kandidaten.
- Onze burgemeester Simon zal opnieuw onze kopman en lijsTrekker zijn. Hij doet
het voortreﬀelijk, past volledig in de eigenheid van onze gemeente en is alDjd
aanspreekbaar voor onze inwoners. Hij krijgt dan ook onze volle steun en
vertrouwen.
- We kunnen blijven rekenen op alle uiTredende schepenen. Ook andere vaste
waarden en sterke pionnen van de vorige verkiezingen zullen weer deel
uitmaken van de lijst.
- De lijst wordt aangevuld met heel wat nieuwe kandidaten. Mensen die hun
strepen al verdiend hebben, die acDef betrokken zijn in de Zultse gemeenschap
en die samen met Open Zulte een engagement willen opnemen voor Zulte.
Binnenin kan u met enkelen van hen reeds kennismaken.
Thierry CorneAe
Tot slot willen wij u hartelijk uitnodigen op ons jaarlijks ee8es9jn op zondag 22
VoorziAer Open Zulte
oktober in het Fiertelhof (meer info op laatste bladzijde).
Iedereen hartelijk welkom!
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Burgemeester Simon opnieuw kopman
Dag iedereen
Ik ben enorm blij dat onze parDj mij opnieuw aangeduid heeQ als kopman en
lijsTrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Sinds bijna 5 jaar heb ik dagelijks de eer en het plezier om 100% ten dienste te
mogen staan van u allen en van onze schiTerende gemeente Zulte. Daar ben ik zeer
dankbaar voor. Ik kan hierbij rekenen op een sterke en krachDge bestuursploeg. In
Zulte is poliDek teamwerk.
Burgemeester Simon Lagrange

De inzet volgend jaar is duidelijk: wij willen het werk voortzeTen. We willen verder
bouwen aan een sterk Zulte door onze gemeente op tal van vlakken verder te ontwikkelen en op de kaart te
zeTen. Dit steeds op een ﬁnancieel gezonde manier en met oog voor de belangen van de inwoners.
We willen het werk voortzeTen in dezelfde bestuurssDjl als de huidige: posiDef, stabiel, zonder ruzie, met respect
voor iedereen, dicht bij de mensen, zichtbaar, aanspreekbaar, bereikbaar, luisterbereid en met de focus voor de
volle 100% op Zulte.
Onze parDj zal volgend jaar opnieuw een sterk programma en een sterke kandidatenlijst naar voor brengen. Onze
vaste waarden blijven aan boord en we krijgen de steun van enkele nieuwkomers met heel veel potenDeel.
Intussen staan wij dagelijks verder tot uw dienst.
Tot binnenkort.

Nieuwe kandidaten
Kathleen BLAUWBLOMME
Kathleen is een 52-jarige duizendpoot in het sociaal leven in Zulte. Ze woont samen met
haar man Rudy in de Hoenderdreef. Samen hebben ze 2 kinderen, Virginie en Michiel, en 2
kleinkinderen, Annalie en Odelien. Kathleen werkt als logisDek assistent in het ziekenhuis
in Deinze.
De acDviteiten van Kathleen in het Zultse gemeenschapsleven zijn eigenlijk te veel om op
te noemen: het Kapelhoek-comité, de KVLV, de cultuurraad, de werkgroepen voor de 11
juli-viering en de cultuurprijzen, de schoolraad van de Vrije Basisschool, toneelgroep
Knipperlicht, de straatbarbecue, de rechterhand van Sinterklaas, … Heel terecht werd ze in
2016 door de lezers van Het Wekelijks Nieuws uitgeroepen tot de “Krak van Zulte”. Dan is
de stap naar de poliDek niet ver weg natuurlijk.
Simone CLAEYS
Simone is de 70-jarige voorzitster van Okra Zulte. Samen met haar man Jacques woont zij
in de Waregemstraat. Ze waren samen jarenlang markthandelaars in pluimvee. Hun
gezamenlijke grootste hobby nu is het bijwonen van rommelmarkten.
Vanuit haar engagement bij Okra Zulte is Simone zeer sterk begaan met de iets oudere
inwoners van onze gemeente. Ze heeQ enorm veel contacten met deze doelgroep. Simone
ziet veel, hoort veel en weet goed wat er leeQ. Ze vindt het belangrijk dat de senioren
voldoende aandacht krijgen. Ze wil haar engagement dan ook graag doortrekken naar het
gemeentelijk beleid en volop ten dienste staan van de iets oudere bevolking van Zulte.
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Nieuwe kandidaten
Marc COLPAERT
Marc is een 67-jarige echte Olsenaar die samen met zijn vrouw Linda in de Molenstraat
woont. Als gewezen zaakvoerder van drukkerij Lynco kwam hij ruim 40 jaar bij heel veel
mensen langs voor geboorte- en communiekaartjes, rouwberichten, drukwerk, … Hij heeQ
veel gezien in de gemeente, ook in de moeilijke en eenzame momenten die mensen
kunnen doormaken. Vanuit die opDek engageert hij zich als bestuurslid bij de vereniging
Samana (vroegere Ziekenzorg) en ook in de Oud-Strijdersbond (NSB Olsene).
Marc wil zich nu ook engageren voor de gemeente. Wie Marc kent of ermee samengewerkt
heeQ, weet dat hij steeds aangenaam is in de omgang en dat hij steeds het beste van
zichzelf geeQ.
Francky DE COSTER
Francky is een 52-jarige volksvriend die in deelgemeente Zulte alom gekend is. Als verdeler
van dagbladen, weekbladen en ﬂyers allerhande is hij dag in dag uit op ronde door de
straten van Zulte. Hij ziet veel en hij hoort veel van wat er in Zulte gebeurt en leeQ.
Francky woont samen met zijn vrouw Carine en hun kinderen Aaron en Axelle in de Oude
Weg in Zulte. In zijn vrije Djd gaat hij graag wandelen met de hond, doet hij graag een
terrasje en gaat hij graag naar het voetbal. Hij geniet van de eenvoudige dingen des levens
en doet hierbij steeds graag een “klapke” met de mensen die hij tegenkomt. Zijn guiDge
lach is onvergelijkbaar. Een echte volksvriend dus.
Kathy DEWITTE
Kathy is een 39-jarige mama die amomsDg is van GoTem en 8 jaar geleden in Zulte kwam
wonen. Onmiddellijk verloor ze haar hart aan onze gemeente, die net als zijzelf bruist van
de energie en de sociale contacten. Ze vond in Zulte heel wat vriendschappen en ook haar
liefde. Kathy woont in de Nachtegaalstraat en is mama van twee dochtertjes Nina en
Noémie.
Beroepshalve is Kathy directeur aan de Arteveldehogeschool waar ze twee grote Business
opleidingen in goede banen leidt. Ze heeQ een uitgesproken interesse in economie,
ondernemerschap, diversiteit en onderwijs. In Zulte heeQ ze haar thuis en zij wil ertoe
bijdragen dat iedereen die in deze prachDge gemeente woont, er ook een thuis vindt.
Delphine VANDENBOSSCHE
Delphine is een 23-jarige spring-in-'t-veld met een vat vol enthousiasme. Als sociale en
behulpzame jongedame was ze gedurende 8 jaar leidster bij de speelpleinwerking Hubbe in
Zulte. Ze hielp mee aan de uitbouw van de schiTerende werking van het speelplein.
Beroepshalve is Delphine leerkracht Engels – informaDca in de middelbare campus
Leiepoort in Deinze. In Zulte is ze natuurlijk nog veel beter gekend als trouwe hulp bij haar
ouders, Traiteur Filip, op de vele evenementen in de regio.
Haar energie kan Delphine kwijt in haar hobby’s squash, Street Workout en (kinder)grime…
en nu dus ook in de poliDek.
Marc VANDEN HEEDE
Marc is een 48-jarige echte Machelaar die zaakvoerder is van een ﬁrma centrale verwarming
en sanitair. Samen met zijn vrouw Kathy, zonen Gilles en Glenn en dochter Delphine woont
hij in de Kruishoutemstraat.
Naast de drukke beroepsbezigheden is Marc enorm sterk aanwezig in het bruisende
gemeenschapsleven in Machelen en bij uitbreiding in groot-Zulte. Hij houdt ervan om bij de
mensen te zijn, een praatje te slaan en zich te amuseren. Zijn optredens Djdens de
Guldekermis zijn legendarisch… Marc is ook een trouwe supporter van SV Zulte Waregem.
Samen met Open Zulte wil Marc zich inzeTen voor een sociale, veilige en propere gemeente.
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Wij nodigen u met veel plezier uit op ons jaarlijks eesesDjn
in het Fiertelhof te Zulte vanaf 11u30

ZONDAG 22 OKTOBER 2017
U heeQ de keuze uit :

Kalkoenpavé of zalm met groentjes en kroketjes (beide aan 16€)
En voor de kinderen zijn er

Balletjes in tomatensaus (8€)
Het aperiDeue wordt u graag aangeboden door Open Zulte !
We hopen u weer massaal te mogen verwelkomen.
Kaarten kan u verkrijgen bij alle mandatarissen en bestuursleden of via info@openzulte.be
Alvast bedankt voor uw steun!

Wilt u meer weten over Open Zulte of wilt u meewerken?
Neem dan gerust contact op met voorzitter Thierry Cornette 0474 / 53 48 00 of met burgemeester Simon Lagrange 0478 / 35 05 91

info@openzulte.be
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V.U. Herman De Vos, Heirweg 27, 9870 Olsene
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