INFOZINE mei 2014

INFOZINE

open Zulte
Luisteren werkt.

Inhoudspagina	
  
Bijkomende	
  kinderopvang	
  
Industriezone	
  Zaubeek	
   	
  
Inbrakenplaag	
  	
   	
  
	
  

p.1	
  
p.2	
  
p.2	
  

!

Buitenspeeldag	
  	
  
	
  
Huis	
  van	
  het	
  Kind	
  op	
  komst	
  
Het	
  nieuwe	
  gemeentehuis	
  

p.3	
  
p.3	
  
p.3	
  

!

Zultebon	
  
	
  
Frederic	
  Hesters	
  
Column	
  	
  
	
  

p.3	
  
p.4	
  
p.4

We blijven bij Open Zulte onze verkiezingsbelofte: “ Luisteren werkt.” indachtig. Dat is
de enige manier waarop we kunnen werken aan een mooie en leefbare gemeente. Na
geluisterd te hebben naar de gebruikers van het containerpark werd het
beurtensysteem aangepast. Op vraag van weggebruikers en fietsers zal de
industriezone Zaubeek worden aangepakt met als resultaat onder andere een
verkeersveilig fietspad. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is het engagement
dat Open Zulte wil nemen om van Zulte een bruisende gemeente te maken. Daarvan
getuigt ook de Zultebon die een echt succes is met reeds 32.000 euro aan bons die
werden uitgegeven. Verder in dit infozine ook de aandacht voor Frederic Hesters die
zich als huisarts en schepen dagelijks voor de bevolking engageert. Hij krijgt onze
volledige steun en het zou ons plezieren als u dat ook doet. Ondertussen blijft Open
Zulte luisteren naar u als inwoner van onze mooie gemeente.

Nieuwe	
  toegangsregeling	
  containerpark	
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Sinds 1 mei is de toegangsregeling op het containerpark gewijzigd. Voortaan kun je 5x per maand het
containerpark betreden, met een maximum van 2x per dag. Vroeger was de toegang strikt beperkt tot 1x per
week. De bezoekers van het containerpark hebben al langer de vraag naar meer flexibiliteit. Dit kwam ook
duidelijk tot uiting in de enquête die in het voorjaar van 2013 uitgevoerd werd.
Via deze maatregel komt het gemeentebestuur aan die behoefte tegemoet en vergroot de gebruiksvriendelijkheid
van het containerpark. Hiermee wordt ook een belangrijk programmapunt van Open Zulte in de praktijk
gerealiseerd.

Van links naar rechts: gemeenteraadsleden Hendrik De Waele en Philippe Van Steenberghe (Open Zulte), schepen van
Milieu Michaël Devriendt (N-VA) en burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).
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Er beweegt nogal wat in de afvalwereld, zowel in onze eigen gemeente als op het vlak van de Vlaamse
regelgeving.
Op plaatselijk vlak is het zo dat wij met Open Zulte in de vorige legislatuur al voorstellen hadden gedaan om een
meer gebruiksvriendelijk toegangsreglement te hebben voor ons containerpark. Wij vonden immers dat het
helemaal geen klantvriendelijke opstelling was om de mensen slechts 1 x per week toegang te geven.
En aangezien mensen creatieve wezens zijn, zochten zij naar allerlei middelen om toch meer toegang te hebben
tot het recyclagepark. Ik vermoed niet dat het statistisch is bijgehouden, maar er zou ongetwijfeld uit blijken dat
heel wat hoogbejaarde Zultenaars bijna wekelijkse gebruikers waren.
In de toekomst zal dit allemaal niet meer moeten en zal iedereen met zijn eigen identiteitskaart kunnen gaan
zonder dat de slagboom dicht blijft.
In de aanloop naar de verkiezingen hebben we dit ook in ons Open Zulte-programma opgenomen. We zijn dan
ook bijzonder tevreden dat vanaf 01/05/2014 de toegangsregeling tot ons recyclagepark heel wat
gebruiksvriendelijker is geworden: 5x per maand met een maximum van 2x per dag.
Ik denk dat dit een eerlijke manier is om een klantvriendelijke toegang te waarborgen en tezelfdertijd er ook over
te waken dat de afvalvolumes binnen de gestelde doelstellingen blijven.
Het kan immers niet de bedoeling zijn dat het puin van gesloopte huizen op het recyclagepark belandt.
Daarvoor moet de burger andere circuits gebruiken.
Deze nieuwe regeling zal er zeker voor zorgen dat we geen afval moeten stockeren om het met mondjesmaat
naar het recyclagepark te brengen
Vanzelfsprekend gaan we goed opvolgen of we met deze nieuwe regeling geen aanzuigeﬀect gaan krijgen, maar
anderzijds is het ons in de eerste plaats te doen om een goede dienstverlening te bieden aan de Zultenaar.
U ziet, wij houden ons woord!
Op bovenlokaal en Vlaams niveau beweegt er ook één en ander. Mensen die dit een beetje
volgen in de lokale bladzijden van de krant, zien dat er steeds meer gemeenten zijn waarbij
het recyclagepark betalend is geworden voor heel wat afvalfracties.
Ons bestuur heeft ervoor gekozen om het gratis te houden, met uitzondering van de
verplichtingen die de Vlaamse Overheid ons daarover oplegt, met name voor grof huisvuil.
Hendrik De Waele, gemeenteraadslid

HERINRICHTING INDUSTRIEZONE
ZAUBEEK KOMT DICHTERBIJ
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De verkeersveilige herinrichting van de
industriezone Zaubeek komt dichterbij. Er komt
onder andere een verkeersveilig fietspad langs
de Karreweg. Dit zal resulteren in een wijziging
van de voorrangsregeling, de Karreweg wordt
hoofdweg. De werken starten in het najaar van
2014.
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Op de foto schepen van Openbare Werken Sophie
Delaere en gemeenteraadslid Tony Boeckaert.
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BEZORGD OM INBRAKENPLAAG
In januari stelde ik een vraag op de gemeenteraad
rond de inbrakenplaag. Een thema dat mij als jong
raadslid toch zorgen baart.
Burgemeester Simon Lagrange bevestigde het
stijgende aantal inbraken. Het gemeentebestuur
en de politiezone Deinze-Zulte nemen deze
problematiek ten zeerste au sérieux en namen
hierrond reeds vele initiatieven. Toch blijft ook de
hulp van de bevolking essentieel. Dus, indien u
verdachte handelingen of personen opmerkt, geef
dit door via het nummer 101. Begin april werden
zo dankzij een kordaat optreden van de politie
(met helikopter!) zeer snel enkele daders van
inbraken langs de Staatsbaan gevat.
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Pieter Verhalle, gemeenteraadslid

Buitenspeeldag
Op woensdagnamiddag 2 april werd in onze gemeente voor de eerste
maal een leuke en sportieve BUITENSPEELDAG georganiseerd.
Enkele honderden kinderen kwamen zich uitleven op de jeugdterreinen
aan de Rijwegstraat in Olsene. Ervaren lesgevers zorgden voor een
aanbod van capoeira, dans, mini-tennis en voetbalinitiatie. Je kon ook
de gekke fietsen uitproberen en kennismaken met enkele New Games
en Ropeskipping.
“Een tevreden schepen van Jeugd Michaël Vandemeulebroecke”.

Huis van het Kind op komst
Iedereen met (jonge) kinderen kent wel het Consultatiebureau Kind&gezin, naast de Pluto opvang. Het gebouw
is bijna 100 jaar oud. Binnen de OCMW-raad werd ervoor gekozen om het bestaande gebouw te slopen en te
vervangen door een functionele nieuwbouw.
Het Huis van het Kind zal onder andere plaats bieden aan het nieuwe consultatiebureau en de dienst
opvanggezinnen met speelotheek. Er komt ook een veilige toegang voor kinderopvang Pluto en nieuwe
kindvriendelijke toiletjes.
De slopingswerken starten
tijdens de grote vakantie.
In het begin van 2016
verwachten we om het
nieuwe Huis van het Kind
in gebruik te nemen. Onze
fractie van Open Zulte
heeft dit project mee vorm
gegeven en zal de verdere
uitwerking ook nauwgezet
opvolgen.
De OCMW-raadsleden van de bestuursmeerderheid bij het te slopen consultatiebureau. Van links naar rechts Natasja
De Vos, Steven Van Troys, Kathy Van Den Bussche, Simon Lagrange, Jasper Vervaert (allen Open Zulte), Linda
Detailleur (N-VA) en Filip Peirs (GVZ)

De werken aan het nieuwe gemeentehuis
lopen stilaan ten einde. Vanaf dinsdag 10 juni
(na het Pinksterweekend) zult u er dagelĳks
terecht kunnen. Op zaterdag 21 juni is
iedereen welkom op de opendeurdag!
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ZULTEBON = SUCCES

Schepen van Lokale Economie Sophie Delaere:
“Al meer dan honderd handelaars werken mee.
Ruim 32.000 € aan bons werd reeds
verhandeld. Geld dat rechtstreeks naar onze
plaatselijke middenstand gaat.”
Gemeenteraadslid Tania Verpraet: “Ik breng zeer
vaak een bezoek aan onze lokale handelaars.
De Zultebon is een handig betaalmiddel en ook
een ideaal cadeau.”
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COLUMN

OCMW-raadslid Natasja De Vos
blikt terug op één jaar politiek
avontuur…

Open Zulte-schepen en huisarts Frederic Hesters neemt deel aan de
komende verkiezingen op 25 mei. Hij is 11e opvolger op de Open Vldlijst voor het Vlaams Parlement.
Frederic Hesters staat als huisarts altijd dicht bij de bevolking.
Afkomstig van Gent, startte hij een tiental jaar geleden een
dokterskabinet in Zulte. In 2012 zette hij de stap naar de lokale
politiek als nieuwe kandidaat van Open Zulte. Met 1.079
voorkeurstemmen werd hij meteen verkozen tot Schepen. Gaandeweg
kreeg hij ook meer en meer sympathie voor de nationale
partij Open Vld. Hij wil ze graag steunen bij de komende verkiezingen.
Zijn dokterspraktijk en schepenambt blijven wel prioritair. Daarom
krijgt hij een ondersteunende rol op de lijst als 11de opvolger.
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Onze burgemeester Simon Lagrange neemt zelf niet deel aan deze
verkiezingen: “Als nieuwe, jonge burgemeester wil ik mijn aandacht nu
voor de volle 100% richten op het besturen van Zulte. Ik ben blij dat
Frederic zich kandidaat stelt. Met zijn warme en sociale
persoonlijkheid staat hij dicht bij de mensen. Hij krijgt mijn volledige
steun.”

Burgemeester Simon LAGRANGE : “Schepen Frederic Hesters krijgt mijn
volledige steun op 25 mei. Het zou mij plezier doen als U hem ook zou
willen steunen.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in
2012 was ik de jongste kandidaat op
de lijst van Open Zulte. Na een drukke
maar amusante campagne werd ik
verkozen tot lid van de OCMW-raad.
Dit mandaat sluit heel sterk aan bij
mijn opleiding, Pedagogische
Wetenschappen, waar mensen helpen
en begeleiden centraal staat.
Na mijn eerste jaar kan ik zeggen dat
ik veel geleerd heb. Als piepjong en
onervaren lid, heb ik het afgelopen
jaar beroep kunnen doen op de kennis
van meer ervaren personen. In het
voorbije jaar hebben we onder andere
nieuwe sociale appartementen in de
Groeneweg en een bijkomende
kinderopvang ‘Snuffel’ in de
gemeenteschool mogen verwelkomen.
Binnen een aantal jaar komt daar nog
het Huis van het Kind bij. Ik hoop mij
in de komende jaren nog verder te
kunnen ontplooien als raadslid en
samen met het OCMW mensen te
helpen waar nodig.
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V.U. Herman De Vos, Heirweg 27, 9870 Olsene

Steun schepen-huisarts Frederic Hesters

Als dochter van fervent politicus,
Herman De Vos, ben ik opgegroeid in
een omgeving van verkiezingen,
vergaderingen en andere politieke
activiteiten. Ik zie me nog als tiener
door de straten van Olsene fietsen om
verkiezingsfolders rond te dragen.
Maar tussen erin opgroeien en er zelf
als actief lid aan deelnemen zit toch
een wereld van verschil.

