
Zulte als gemeente voor de toekomst 
Beste inwoners,


Eind januari gaf Hans Tack het voorzitterschap door en kreeg ik het vertrouwen om Open 
Zulte op sleeptouw te nemen. Ons doel bestaat erin te zorgen voor continuïteit in het 
beleid en de partij verder te structureren in de komende jaren. Door de hechte ploeg 
waarover we beschikken, is de overgang dan ook naadloos verlopen.


Deze cohesie kenmerkt niet alleen ons eigen Open Zulte, maar ook de solide samenhang 
met de coalitiepartners N-VA en GVZ. In een geest van wederzijds respect kijkt het 
schepencollege verder dan de eigen partijbelangen. Dit gebeurt steeds met het best 
mogelijke beleid voor Zulte en zijn inwoners voor ogen. Ze kiezen daarbij niet steeds de 
gemakkelijkste weg. Maar het resulteert wel in een daadkrachtig beleid dat getuigt van 
realisme en duidelijke krijtlijnen voor de toekomst. Concrete voorbeelden zijn de 
bijzonder goede werking van het OCMW, de ingrijpende wegenwerken, het ambitieuze 
verkeersleefbaarheidsplan en recent nog de bestemming van het huis Meheus.


Typerend is dat dit beleid in hoge mate gebaseerd is op een verregaande participatie van de inwoners. Naast het 
dagelijkse luisteren naar wat bij de Zultenaren leeft, vormen ook de wijkvergaderingen een basis voor het praktisch 
uitwerken van projecten die in de steigers staan.


In eigen Open Zulte-rangen blikken wij in alle geval mee vooruit naar morgen : met een inhoudelijk bijzonder sterk 
debat rond anti-radicalisering kende onze jongerenafdeling Jong Open Zulte een opgemerkte nieuwe doorstart. En er 
is nog meer op komst de komende maanden…


Naast het investeren in de jonge generatie, willen we ook inzetten op een vlotte communicatie. Voor de leden werd de 
Open Zulte Nieuwsbrief in het leven geroepen en in het najaar wordt onze nieuwe website gelanceerd. Zo willen we 
iedereen snel en transparant informeren. Over onze mensen, onze standpunten en onze activiteiten. Over onze inzet 
voor een warm en stijlvol Zulte dat gewapend is voor de uitdagingen van morgen.


In afwachting wenst het gehele team van Open Zulte dat u straks met z’n allen mag genieten van een deugddoend 
verlof.


Thierry Cornette 
Voorzitter Open Zulte
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Zulte@Work

Grote werken vragen een grondige voorbereiding. Na twee jaren van werk 
achter de schermen, worden de resultaten overal zichtbaar. Hier volgt een 
kort overzicht van alle werkzaamheden op Zults grondgebied :


-	 De Ellegemwijk kreeg onlangs nieuwe voetpaden en in het najaar 
mogen het Moerbeekpark en de Vogelzang   dit ook verwachten. 
Dit verhoogt de veiligheid van de zwakke weggebruiker.


-	 Momenteel is de heraanleg van het kruispunt Vijf Wegen volop bezig. De rioleringswerken zijn grotendeels 
afgewerkt en straks start de bovenbouw waarbij een verkeersplateau zal aangelegd worden ter hoogte van 
het volledige kruispunt.  
De rijrichting in de Kapellestraat en de Olsenestraat zal bij het opengaan van het kruispunt,  volgens huidige 
stand van zaken juist voor bouwverlof,  omgewisseld worden. 


-	 Na het bouwverlof wordt van start gegaan met de aanleg van de tunnel in de Waalstraat. Deze werken 
zullen 1,5 jaar duren.  Op 13 juli wordt hieromtrent meer info gegeven voor de gehele bevolking in het 
Fiertelhof om 19.30 u. 


-	 Tevens is een aannemer begonnen met de aanleg van het fietspad en de riolering  in de Karreweg. Vanaf 15 
juni zal de Karreweg  ter hoogte van de Zaubeek weer opengesteld worden voor het verkeer.  De 
industriezone kan steeds binnen gereden worden langs de lichten aan de Olsenesteenweg maar kan enkel 
via de Dertienveldekensweg, Kruishoutem verlaten worden.


Na het bouwverlof starten er nog enkele wegeniswerken op 

-	 In de maand september zal AWV overgaan tot een structureel onderhoud van de N43 tussen de grens met 

Waregem en het kruispunt aan de Vijfseweg. Hiervoor wordt een omleiding voorzien langs het station van 
Waregem, Zultseweg en Statiestraat voor het verkeer      komende van Waregem. Het verkeer van Deinze zal 
steeds doorgang hebben.


-	 In het najaar zal er normaal gezien ook gestart worden met de tweede fase van het fietspad langs   het 
spoor vanaf de Waalstraat tot de Meylegemstraat. Hierbij wordt er weinig of geen hinder verwacht.


-	 In de Posthoornstraat, Meulebergstraat en Haarzakstraat wordt er een gescheiden riolering aangelegd en 
zal er tevens een volledig nieuw wegdek komen. 


-	 De kasseistrook in   de Machelenstraat gaat er voor een groot gedeelte uit en wordt vervangen door een 
betonweg. Verder zullen de fietsstroken naast de weg volledig vernieuwd worden. De fietsers zullen terug op 
een veilige manier de verbinding tussen Olsene en Machelen kunnen maken. 


-	 De zoomwegen in de   Karreweg richting Olsene / Machelen worden voorzien van grasdallen. Dit   om het 
probleem van de vele putten te vermijden en de hoge snelheid wat in te perken. 


Op korte termijn zullen deze werken voor enige hinder zorgen, maar na afwerking moet dit alles leiden tot een 
veiliger en aangenamer verkeer voor alle weggebruikers.

IN
FO

ZIN
E 

ju
ni

 2
01

5

open Zulte
Luisteren werkt.

ZWERFVUILACTIE 
Op zaterdag 7 maart trok Open Zulte samen met een aantal andere 

verenigingen ten strijde tegen de steeds terug kerende 
problematiek van het zwerfvuil.
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Zulte Speelt…

In onze gemeente zullen deze zomer voor het eerst 'kleine 
speelstraten' georganiseerd worden. Concreet betekent het dat 
tijdens de maanden juli en augustus, telkens tussen 14.00 uur 
en 20.00 uur, een openbare weg (of een gedeelte 
ervan) verkeersluw wordt gemaakt. Enkel buurtbewoners mogen 
op die momenten stapvoets met de auto in de straat. Er mag 
dan in de straat ook allerlei speelinfrastructuur geplaatst worden 
op voorwaarde dat de doorgang voor de buurtbewoners en de 
prioritaire voertuigen (brandweer, ziekenwagen,...) niet wordt 
verhinderd.

 

Speelstraten worden georganiseerd in straten met een overheersend woonkarakter waar de maximale snelheid 
begrensd is tot max. 50 km/uur en die niet bediend worden door het openbaar vervoer. Bijkomende voorwaarde 
is dat geen speelstraten georganiseerd kunnen worden in straten waar handelszaken gevestigd zijn die hinder 
kunnen ondervinden. Ook straten gelegen in de onmiddellijke omgeving van een gemeentelijk speelterrein 
komen niet in aanmerking.

 

Voor deze eerste editie zullen in onze gemeente 7 'kleine speelstraten' worden ingericht. Volgende 
aanvragen werden na gunstig advies van de politie en na ondervraging van de buurt goedgekeurd: Binnenaert, 
Koekoekstraat, Kievitstraat, Phlippostraat, Rootmoerelaan, Zandweg en een gedeelte van de Tuinwijk. Minimaal 
2 volwassen personen zullen de taak van peter of meter van de speelstraat op zich nemen.

 In de 'kleine speelstraten' worden kinderen koning. Er kan samen volop gespeeld worden en kinderen leren de 
straat verkennen. En het bevordert de sociale contacten tussen de buren.

Terugblik	  op	  het	  eerste	  poli4ek	  café	  van	  Jong	  Open	  Zulte:	  Somers	  versus	  Van	  den	  Berghe	  

Exact 65 mensen vonden op vrijdag avond 8 mei ll. de weg naar de Gaston Martenszaal voor het eerste politiek 
café van Jong Open Zulte. Onder de titel “Uitweg uit de radicalisering” ging Bart Somers, burgemeester van 
Mechelen en Open VLD-fractieleider voor het Vlaams Parlement, in dialoog met Annabell Van den Berghe, een 
jonge Gentse freelance journaliste gespecialiseerd in het Midden-Oosten en de Arabische wereld. Onder 
leiding van moderator Yves Van Durme ontspon zich een geanimeerd debat over de terreurdreiging, IS en de 
Syriëstrijders, het toenemend onveiligheidsgevoel in onze maatschappijen en een mogelijke uitweg uit een 
problematiek die jammer genoeg nog bijna dagelijks het nieuws haalt.


Jong Open Zulte is de opvolger van het in 2009 opgerichte Jong VLD Zulte. Naar analogie met Open Zulte 
staat de werking nu ook open voor onafhankelijke, doch liberaal gezinde jongeren tussen 14 en 36 jaar oud. 
Terwijl lidmaatschap van Jong VLD Nationaal geen verplichting is, zijn gedrevenheid en teamspirit echter een 
must. En dat het team er stond, zullen alle aanwezigen op de debatavond alleen maar kunnen beamen. De 
toegang was gratis, maar op kwaliteit en professionele aanpak werd niet beknot.


Naast burgemeester Simon Lagrange zijn alle jonge mandatarissen van Open Zulte ook lid van Jong Open 
Zulte. Het betreft gemeenteraadslid Pieter Verhalle en de OCMW-raadsleden Natasja De Vos en Jasper 
Vervaert. Schepen van Cultuur, Michaël Van de Meulebroecke, is een van de ereleden naast onder meer Thierry 
Demeyer en Benoît Bodere. Maar bijzonder gewaardeerde inzet kwam vooral van de niet-mandatarissen onder 
de Jong Open Zultenaren: Liesbeth Peirs, Laura Van Rechem, Jill Van Hoyweghen, Remco De Fraeye en Dieter 
Verhalle.


Wie interesse heeft om lid te worden, kan contact opnemen met jongerenvoorzitster Sarah Snoeck door te 
mailen naar jongopenzulte@gmail.com.

mailto:jongopenzulte@gmail.com
mailto:jongopenzulte@gmail.com
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Wist u dat… 

-	 er sinds enkele maanden ook een kindergemeenteraad actief is in Zulte? De raad bestaat uit leerlingen van het 5e 
en 6e leerjaar en zal een 3-tal keer per jaar samenkomen. Zo krijgt de gemeente uit de eerste hand ideeën hoe de 
leefwereld van de kinderen verbeterd kan worden. 


-	 de plannen voor de renovatie van het Fiertelhof, de opwaardering van de tuin van het Ontmoetingscentrum en de 
nieuwe invulling voor het aanpalende huis Meheus momenteel volop in opmaak zijn? De uitvoering is gepland in 
2016.


-	 ook het Sociaal Huis niet stilzit? Het Huis van het Kind is in opbouw, kinderopvang Pluto wordt gerenoveerd en in 
Machelen start binnenkort ook de bouw van kinderopvang Ballonneke!


-	 onze gemeente sinds begin dit jaar ook actief is op de sociale media? Voortaan kunt u gemeente Zulte ook volgen 
en contacteren via Facebook en Twitter!

Beste lezers


De grote vakantie en de verlofperiode staan voor de deur. Voor velen van ons betekent 
dit een moment van op adem komen, ontsnappen uit de drukte van elke dag en even 
de pauzeknop kunnen indrukken. Kortom, iets waar we met z’n allen naar uitkijken.


Intussen zijn we al in het derde jaar van de bestuursperiode. Met onze ploeg van Open 
Zulte-GVZ-N-VA werken we elke dag opnieuw keihard om Zulte en zijn inwoners zo 
goed mogelijk te dienen. In dit infozine vindt u daar ook heel wat voorbeelden van 
terug: zaken die gerealiseerd werden, dossiers die lopen en plannen die gemaakt 
worden voor de toekomst. 


Weet dat u voor ideeën, vragen, opmerkingen of suggesties voor onze gemeente, 
steeds bij ons terecht kunt. Wij zijn steeds aanspreekbaar en onze deur staat altijd 
open!


Intussen wens ik u allen een deugddoende vakantie toe.


Simon Lagrange

Burgemeester

Jong Open zulte op de 4de pagina?



KLASSIEKER VOOR HET GOEDE DOEL 
Op de foto herkennen we van links naar rechts ondervoorzitter 
Dieter Verhalle, Ineke Hoho, burgemeester Simon Lagrange, Jong 
Open Zulte-lid Liesbeth Peirs en gemeenteraadslid Tania Verpraet. 


