
Beste inwoners


We zijn intussen al twee jaar ver in de bestuursperiode. U gaf ons het vertrouwen om 
samen met de collega’s van GVZ en N-VA onze mooie gemeente Zulte te besturen. 
We zijn u daar zeer dankbaar voor. Elke dag opnieuw werken we hard om de 
gemeente en u als inwoner zo goed mogelijk te dienen. 


Politiek is teamwerk. Dat is zo in het gemeentebestuur, waar de verstandhouding met 
onze collega’s zeer goed is en de samenwerking vlot verloopt. Maar dat is ook zo in 
ons bestuur van Open Zulte. Als burgemeester en schepenen moeten we kunnen 
terugvallen op een sterke groep van gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden, 
bestuursleden, medewerkers achter de schermen, enz. We zijn hen allen zeer 
dankbaar voor de steun die ze ons bezorgen.


Aan het hoofd van zo een sterk bestuur moet een krachtige voorzitter staan. Hans 
Tack is dat gedurende zes jaar geweest. Hans heeft onze groep op een fantastische manier geleid en 
gecoacht. Hij was de beste voorzitter die we ons konden wensen om na de tegenvallende verkiezingsuitslag 
van 2006 de rug te rechten en goed te scoren in 2012. Ik wil hem daar van harte voor bedanken.


Nu zet Hans een kleine stap opzij, maar de opvolging is verzekerd. Thierry Cornette wordt onze nieuwe 
voorzitter. We zijn er van overtuigd dat Thierry de juiste man op de juiste plaats is, om de Open Zulte-fabriek 
verder goed te laten draaien en om ons te leiden naar de volgende verkiezingen in 2018. 


Namens ons voltallige bestuur wil ik u allen het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar 2015. Laat het een 
jaar worden waarin u zich goed in uw vel kan voelen, elke dag opnieuw; een jaar waarin u kan genieten van 
de mooie momenten in het leven; een jaar waarin u ook de kracht vindt om tegenslagen te boven te komen. 
Ik wens het u allen van harte toe.


Simon Lagrange, Burgemeester
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Nieuwe voorzitter voor Open Zulte:  
Hans Tack geeft fakkel door aan 
Thierry Cornette 
Lees meer binnenin



Hans Tack draagt na zeven jaar het voorzitterschap van 
Open Zulte over aan Thierry Cornette.


Hans, jij stopt als voorzitter. Hoe kijk je terug op de voorbije jaren?

Hans Tack: "In 2007 ben ik gestart als voorzitter bij een groep die zwaar ontgoocheld was. Een groep die er bij 
de verkiezingen van 2006 opnieuw niet in geslaagd was om de absolute meerderheid te doorbreken. Ik zag het 
als een uitdaging om samen met iedereen te zorgen voor een nieuw elan richting verkiezingen 2012. We beten 
ons vast in een aantal belangrijke dossiers zoals het gemeentehuis, we gingen over naar de naam Open Zulte en 
er kwamen een groot aantal nieuwe, onafhankelijke mensen bij. We wisten uiteindelijk een prima resultaat neer 
te zetten met de volledige groep. Ik denk dat we daar toch met een bepaalde voldoening mogen op terug 
blikken."

 

Je bracht een nieuw positief elan dat niet te miskennen valt. Intussen is Open Zulte de leidende 
partij in de huidige, besturende coalitie. Waarom dan aftreden op dit hoogtepunt?

Hans Tack: "Ik deed in 2007 de aankondiging dat ik wou toewerken naar de verkiezingen van 2012 en dat ik dan 
ongeacht het resultaat zou stoppen. Gezien de goede verkiezingsuitslag en de deelname aan het bestuur was 
stoppen net na de verkiezingen echter geen optie. Nu alles op de rails staat, is echter de tijd voor mij gekomen 
om ontslag te nemen als voorzitter, zij het met wat gemengde gevoelens… Maar ik ben ervan overtuigd dat er 
iemand nieuw nodig is. Iemand die ons, in de nieuwe setting waarbij wij nu deel uitmaken van het bestuur, kan 
gidsen naar de volgende verkiezingen."

 

Jullie vonden de opvolger in de persoon van Thierry Cornette. Een geschikte opvolger?

Hans Tack: "We zijn bewust op zoek gegaan naar iemand die met een frisse blik het geheel kan overschouwen 
en die ons kan leiden naar het bestendigen en zelfs verbeteren van het resultaat dat we de vorige keer 
behaalden. We vonden die persoon in de figuur van Thierry Cornette, een people manager met een duidelijk 
visie en een grote politieke interesse. Iemand die met mensen kan werken en die kan luisteren. Kortom, iemand 
die geschikt is om onze ploeg te leiden."
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DE SPOORWEGTUNNEL: “Een ware metamorfose” 

De spoorwegtunnel op het einde van de Statiestraat onderging op zaterdag 29 november een ware 
metamorfose.  
Eerder stelde gemeenteraadslid Tania Verpraet voor om de spoorwegtunnel aan de Olsenestraat/
Statiestraat en de Leenstraat op te frissen en er een graffitiproject te organiseren voor de Zultse jeugd. 
Infrabel gaf hier groen licht voor en de zoektocht naar geschikte kandidaten kon beginnen. "Op onze 
oproep om graffitikunstenaars te vinden is massaal gereageerd, vaak zelfs door professionele 
kunstenaars van ver buiten de gemeente", zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke. "We kozen er 
echter voor om bĳ dit project voluit de kaart te 
trekken van de creatieve jeugd uit de eigen 
gemeente."  
En zo gingen vier creatieve Zultenaren op 29 
november aan de slag. Elk kregen ze een deel 
van de tunnel toegewezen om met volledige 
creatieve vrĳheid de tunnel te verfraaien met 
als thema 'reizen'.   Het eerste stuk aan de 
Statiestraat is nu afgewerkt. Begin 2015 wordt 
het deel van de Leenstraat aangepakt.
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Gemeenteraadslid Tania Verpraet



Bootveer in Machelen opnieuw in gebruik 

Het bootveer op de Oude Leie in Machelen is 
sinds begin september opnieuw actief. De 
oorspronkelĳke boot werd in de loop van 2013 
tot zinken gebracht. Het gemeentebestuur ging 
daarom op zoek naar een stabiele versie, 
waarbĳ het water niet langer in de boot kan 
blĳven staan. Het bootveer verbindt het 
speelterrein achter het kampeerautoterrein met 
het avontureneiland aan de overkant van de 
Leie. Door de aanpassingen staat het bootveer 
nu garant voor een avontuurlĳke, maar ook 
veilige overzet voor jong en oud. De boot is vrĳ 
te gebruiken, zonder sleutel, maar wel onder 
toezicht van een begeleider die minstens 16 
jaar oud is.
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Thierry, jij bent nieuw op het politieke toneel. Kunnen we stellen dat je aanstelling als voorzitter 
een verrassing is?

Thierry Cornette: “Wie me beter kent, weet dat ik jarenlang actief ben geweest in het Zultse parochiale en 
sociaal-culturele leven. Samen met mijn verleden in het onderwijs, heeft me dit toch ruime voeling gegeven met 
wat er reilt en zeilt bij de mensen in onze gemeente. Ik heb ook steeds een ruime interesse gehad in het 
politieke gebeuren, zowel lokaal als op wereldvlak. Alleen is dit tot op heden nooit geconcretiseerd geweest in 
een politiek engagement.”

 

Maar meteen binnenvallen als voorzitter van een besturende partij is niet evident. Wat heeft je 
overhaald?  

Thierry Cornette: "Ik beschouw het voorzitterschap van Open Zulte als een fantastische uitdaging. Na enkele 
verkennende gesprekken hebben we elkaar snel gevonden. Ik ben overtuigd door het sterke team van Open 
Zulte, door het parcours dat ze intussen hebben afgelegd en door de manier waarop ze dag in dag uit vorm 
geven aan het Zultse politieke en sociale leven.

 

Wat zijn je ambities voor de komende jaren?

Thierry Cornette: “Verwacht nu niet meteen spectaculaire koerswijzigingen. Hans heeft schitterend werk 
geleverd en een solide basis gelegd. Het is dan ook mijn eerste bedoeling om verder te werken op de 
ingeslagen weg. Van daaruit willen we de partij op een aantal vlakken nog sterker uitbouwen. Met de steun van 
het hele team moeten we er bij de verkiezingen in 2018 opnieuw staan. "

Hans Tack en Thierry Cornette.

OCMW-raadslid Jasper Vervaert en  
schepen van Jeugd Michaël Vandemeulebroecke
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Wij wensen u een  

SUPER 2015! 
en blijven in ussen luis e en  
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Wij willen u graag van harte uitnodigen op onze nieuwjaarsreceptie van 
zondag 25 januari 2015,  

om 11h in het Ontmoetingscentrum in Olsene.
Samen met u zal Vlaams Minister Annemie Turtelboom na een korte 

toespraak om 12h het glas heffen op het nieuwe jaar.
 

Wij hopen u allen te mogen begroeten!
 

Vriendelijke groeten,
 

Hans Tack en Thierry Cornette
en het voltallige bestuur van Open Zulte
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