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De bevoegde schepenen Frederic Hesters (Open 
Zulte), Sophie Delaere (Open Zulte) en Olivier Peirs 
(GVZ) zijn opgetogen over het nieuw fiets- en voetpad 
naar sporthal en gemeenteschool.

De aanlegwerken rond de nieuwe sporthal in Zulte zijn 
voltooid. Dit resulteert in 40 extra parkeerplaatsen en een 
nieuw wandel- en fietspad vanaf de Kastanjelaan richting 
gemeenteschool en sporthal. 
Op deze manier  kunnen de kinderen en de sporters vanaf 
nu op een veilige en korte manier de school en sporthal 
bereiken.  !
‘Dit komt allemaal ten goede van de vele sporters, 
supporters en, niet te vergeten, van de kinderen van onze 
gemeenteschool,’ zeggen de bevoegde schepenen 
Sophie Delaere van Openbare Werken, Frederic Hesters 
 van Onderwijs en Olivier Peirs van Sport. ‘We zijn er dan 
ook zeer tevreden mee. Dit betekent een mooie en veilige 
start van het nieuwe school- en sportjaar.’

Beste mensen

 

Het Fiertelweekend nadert en de herfst staat voor de deur.  De dagen worden korter, de nachten langer, het 
wordt kouder en tegelijkertijd gezelliger…

 

Intussen werken wij met de bestuursmeerderheid van Open Zulte-GVZ-N-VA samen verder aan een aangename 
gemeente Zulte: de gemeenteschool en sporthal 
kregen een uitgebreide parking en een nieuw wandel- 
en fietspad, de Ellegemwijk krijgt binnenkort nieuwe 
voetpaden (net als later het Moerbeekpark, de Biriwi, 
de Vogelzang en de Tuinwijk), de sites Wolspinnerij-
Denys en Lys Yarns krijgen binnen enkele jaren een 
nieuwe bestemming (de studie daarvoor is opgestart), 
het verkeersleefbaarheidsplan is  in opmaak via nauw 
overleg met de bevolking, inwoners worden gehoord 
alvorens beslissingen genomen worden, …  
U ziet: wij houden woord en werken voor u. 

We wensen u alvast een gezellige Fiertel en een fijn 
najaar toe. En u kunt gerust zijn: onze gemeente zal 
komende winter niet zonder stroom gezet worden.

Extra parking en nieuw wandel- en fietspad naar sporthal en gemeenteschool

Voorzitter Hans Tack en burgemeester Simon Lagrange.
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!! !!
UITNODIGING 

Wij nodigen u met veel plezier uit op ons jaarlijks 

Eetfestijn Open Zulte !
op Zondag 19 oktober 2014 vanaf 11u30 in 

zaal FIERTELHOF, Staatsbaan, Zulte 
  

Wij serveren :  

Kalkoenfilet met groentjes en kroketjes 

of 

Zalm met groentjes en kroketjes 

Voor onze kleinsten zijn er 

Balletjes in tomatensaus met kroketjes (incl 1 drankje)


We hopen u weer te mogen verwelkomen en  
bieden u vooraf graag een aperitiefje aan! 

Kaarten kan u verkrijgen bij alle mandatarissen en bestuursleden  
of via openzulte@gmail.com 

Volwassenen : 15€ 
Kinderen -12 jaar : 8€ 

                                Alvast bedankt voor uw steun!


                          Simon Lagrange (Uw Burgemeester) 

                              Hans Tack (voorzitter Open Zulte) 
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