INFOZINE Januari 2016

INFOZINE

open Zulte
Luisteren werkt.

Inhoud
Voorwoord
RenovaHe Fiertelhof

p.1
p.2

Opwaardering tuin OC-huis Meheus
Inbraken in Zulte

p.2
p.3

Zulte@Work
NieuwjaarsrecepHe

p.3
p.4

Beste inwoners,
De gezellige drukte van de voorbije feestdagen is intussen weer achter de rug. Hopelijk hee= u in de
jaarwisseling de ba>erijen wat kunnen opladen. In naam van het gehele team van Open Zulte willen we u dan
ook een gelukkig en gezond 2016 toewensen. We hopen dat het voor elk van u een jaar mag worden waarin u
iets van de persoonlijke dromen waar kan maken.
De eerste weken van het nieuwe jaar geven ons de Hjd om mensen in familie- en vriendenkring te bezoeken en
wensen uit te wisselen.
Onze nieuwjaarsrecepHe staat dit jaar dan ook iets later op de kalender. Wij willen u hartelijk uitnodigen op
zondag 14 februari vanaf 11.00 uur in de Gaston Martenszaal te Zulte, voor de gelegenheid in het thema van
ValenHjn. Dat beloo=… Met een open hart en een open geest nemen onze mensen er graag de Hjd om met u
van gedachten te wisselen en te klinken op het nieuwe jaar, uw persoonlijke wensen en een mooie toekomst.
Iedereen welkom!
En niet te vergeten : ook in het nieuwe jaar staan we paraat om ons in te ze>en voor uw gemeente.

Thierry Corne>e
Voorzi>er Open Zulte

Simon Lagrange
Burgemeester Zulte
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Fiertelhof krijgt func3onele make-over
In april starten de verbouwingswerken aan feestzaal Fiertelhof in Zulte. Bedoeling is de
zaal nog func3oneler, aangenamer en energiezuiniger te maken. De belangrijkste
ingrepen zijn:
-

Nieuw sanitair blok, dicht bij de hoofdingang

-

Nieuwe, verlaagde toog in de zaal

-

Nieuwe koelcel achter de toog

-

Nieuwe opslagruimte voor tafels, dicht bij de grote zaal (huidig sanitair)

-

Meer gebruiksvriendelijke inrichHng van de keuken

-

IsolaHewerken aan de muren en het dak

-

Nieuwe overdekte ﬁetsenberging

-

Schilderwerken en opfrissing van de zaal

Sophie Delaere,
schepen van Patrimonium

De zaal wordt nagenoeg wekelijks gebruikt, vooral door de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. Daarom
besteden we bij de werken vooral aandacht aan zaken die de zaal aangenamer maken en prakHscher in gebruik.
De verenigingen werden dan ook geraadpleegd over de plannen en konden hun opmerkingen meegeven.
De totale kost wordt geraamd op € 380.000 incl. BTW. De werken zijn voorzien om klaar te zijn tegen eind
augustus 2016.

Opwaardering voor tuin Ontmoe3ngscentrum en huis Meheus
In 2016 start een grondige opwaardering van het OntmoeHngscentrum en
het huis Meheus in Olsene.
De woning die al een Hjdje leeg stond, krijgt enkele nieuwe funcHes :
• Op het gelijkvloers wordt een horecafuncHe voorzien, met aansluiHng op
de achterliggende tuin en het parkdomein.
• De bovenste verdieping wordt het nieuw onderkomen van de Geschied- en
Heemkundige Kring.
Dit alles met respect voor de museumfuncHe en met vertoon van de meest
Michaël Vandemeulebroecke, schepen van Cultuur
authenHeke en waardevolle stukken
Om dit mogelijk te maken zal het huis worden gerenoveerd, met behoud van de eigen sHjl van de woning
(versteviging trap, isolaHe zolder, vernieuwen ramen en deuren, elektriciteitswerken, sanitair, aanpassingen voor een
verhoogde veiligheid...)
Ook het achterliggend park en de voortuin worden opgefrist.
De plannen zullen voorgelegd worden Hjdens een infovergadering voor de gebruikers van het OC.
We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak zal leiden tot een aanzienlijke meerwaarde voor het domein, die ten goede
komt van al onze inwoners en verenigingen.
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Inbraken in Zulte
Veiligheid is een heel belangrijk item geworden in onze huidige
samenleving. Toegepast op onze eigen gemeente peilde ik op de
gemeenteraad naar de toestand van de inbraken, het nut van de
nummerplaatherkenningssystemen en de concrete cijfers. De cijfers zijn
alleszins gunsHg geëvolueerd, gaande van 58 inbraken in 2013 over 39
in 2014 tot 27 in 2015 (op 25 november). Voor onze poliHezone is deze
materie prioritair! Dit jaar alleen al werden lokaal 17 anH-inbraakacHes
uitgevoerd, 3 arrondissementele en zijn er ook dagelijkse disposiHeven
aan op -en afri>en.
Wat ook gunsHg geëvolueerd is, zijn de
Pieter Verhalle, Gemeenteraadslid
buurHnformaHenetwerken (BIN’s), die zijn gestegen van 4 naar 7. De
ANPR-camera's met nummerplaatherkenning bieden zeker en vast een meerwaarde. Concreet kon hierdoor zelfs
een verdachte van een inbrakenreeks én een winkeldief geïdenHﬁceerd en aangehouden worden.. In onze
poliHezone Deinze-Zulte komen er daardoor op 4 nieuwe plaatsen zulke camera's bij, in totaal dus op 9 plaatsen.

Zulte@Work
In 2015 werden een aantal belangrijke wegenwerken opgestart.
Gezien de omvang, lopen een aantal van deze projecten nog door dit
jaar. Een overzicht:
• In de Posthoornstraat is de eerste fase van de werken bijna afgewerkt.
De voetpaden worden nog aangelegd, evenals een asfaltstrook langs
de spoorweg.
In een volgende fase zal er gewerkt worden op de strook tot aan de
N43. De in- en uitrit van het containerpark zal dan Hjdelijk langs de
spoorweg verlopen.

Sophie Delaere, schepen van Openbare Werken

• De werken aan de industriezone Karreweg schieten goed op. De bermen langs een gedeelte van de Karreweg en
de strook langs de Leenstraat met aansluiHng naar de Gentse Heirweg zijn intussen bijna klaar. Er dient nog verder
gewerkt te worden aan de Karreweg ter hoogte van de Oudenaardestraat.
In een volgende fase zullen de bermen in de Oude Waalstraat en het ﬁetspad in de Waalstraat verder aangepakt
worden. De volledige afwerking op ons grondgebied is voorzien tegen april/mei 2016, onder voorbehoud van
goede weersomstandigheden.
• Langs de Karreweg richHng Olsene werden de grasdallen deels aangelegd en slechte betonvakken vernieuwd. De
rest van de grasdallen worden verder aangelegd. Momenteel is de straat terug open voor het doorgaand verkeer.
De verdere uitvoering van de werken zal gebeuren in de maand april.
• In het Moerbeekpark werden de voetpaden vernieuwd. Dit jaar zal hetzelfde gebeuren in de Vogelzang en de
Biriwi.
• Bij de aanleg van de tunnel onder de spoorweg in de Waalstraat, vorderen de werken goed en zijn de wernokers
onder het spoor intussen geplaatst. Een ingrijpende operaHe die goed is verlopen. De werken zijn hier echter zo
ingrijpend dat het gehele project niet voor 2017 zal worden afgewerkt.

Fiere OCMW-raadsleden bij de
opening van het Huis van het Kind
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Open Zulte wenst u een fijn 2016!
Met voor alles een goede gezondheid, die u toelaat om nieuwe dromen waar te
maken en intens te genieten van vele mooie momenten.
We verwelkomen u graag op onze nieuwjaarsreceptie op

14 februari om 11.00 uur in de Gaston Martenszaal
om op al de goede voornemens te klinken.

We ontvangen als gastspreker
vice-premier Alexander De Croo.
Hou regelmatig onze activiteitenkalender in de gaten.
We hebben ook dit jaar weer één en ander op het programma.
WWW.OPENZULTE.BE

Wilt u meer weten over Open Zulte of wilt u meewerken? Neem dan gerust contact met voorzitter Thierry Cornette 0474 / 53 48 00

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