
Beste	inwoners,	

Na	de	zomervakan3e	draait	onze	gemeente	opnieuw	op	volle	toeren.	De	septemberkermissen	 in	Machelen	en	
Olsene	zijn	achter	de	rug,	de	Fiertelstoet	in	Zulte	staat	voor	de	deur.	

Ons	gemeentebestuur	zit	intussen	niet	s3l.	Een	aantal	belangrijke	dossiers	werden	mooi	afgerond	en	dit	tot	de	
tevredenheid	 van	 velen..	 De	 industriezone	 is	 in	 samenwerking	 met	 de	 buurgemeenten	 uitgegroeid	 tot	 een	
uniforme	 omgeving,	 die	 vlot	 toegankelijk	 is,	 een	 veiliger	 doorgaand	 verkeer	 garandeert	 en	 fietsvriendelijk	 is	
geworden.  
Het	Fiertelhof	werd	met	oog	voor	een	zuiniger	energieverbruik	binnen	de	voorziene	termijn	opgesmukt	tot	een	
eigen3jdse	en	aantrekkelijke	feestzaal.	Onze	verenigingen	en	hun	leden	kunnen	er	enkel	wel	bij	varen. 
Op	 sociaal	 vlak	werden	 er	 doordachte	 beleidsbeslissingen	 genomen	 om	 de	 con3nuïteit	 van	 ons	 voortreffelijk	
werkend	 Sociaal	Huis	 ook	 in	 de	 toekomst	 te	 garanderen.	De	 ingrijpende	wegenwerken	 alom	 zorgen	 voor	 een	
veiliger	verkeer	rond	de	scholen	en	woonbuurten.	En	 intussen	blijI	het	gemeentebestuur	open	staan	voor	uw	
inbreng	door	de	buurtvergaderingen	en	andere	overlegmomenten.	Dit	alles	met	het	oog	op	de	verdere	uitbouw	
van	 een	 eigen3jdse	 en	 toekomstgerichte	 gemeente,	waar	 het	 voor	 elk	
van	ons	aangenaam	om	wonen	is.	Volledig	in	de	lijn	waarin	Open	Zulte	
wil	besturen.	

Intussen	 is	 ook	 de	 Open	 Zulte	 kalender	 goed	 gevuld,	 met	 tal	 van	
ac3viteiten	 in	 het	 najaar	 (zie	 kalender).	 Orgelpunt	 is	 opnieuw	 ons	
ee"es$jn	op	zondag	23	oktober	in	het	Fiertelhof.	Uw	massale	opkomst	
is	voor	ons	telkens	een	groot	plezier	en	een	stevige	opsteker	om	op	de	
ingeslagen	weg	verder	te	gaan.	Wij	kijken	samen	met	ons	voltallige	team	
van	Open	Zulte	opnieuw	uit	naar	uw	aanwezigheid!

INFOZINE open Zulte
Luisteren werkt.
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Renova$ewerken	Fiertelhof	zijn	voltooid	in	recordtempo!	
Een	beetje	geschiedenis	:	

Op	 9	 juli	 1966	 bouwde	 brouwerij	 Anglo	 Belge	 een	 feestzaal	 in	 Zulte,	 het	 Fiertelhof	 genaamd.	 Tal	 van	 bekende	
ar3esten	traden	er	des3jds	op:	Ann	Christy,	Willy	Sommers,	Marva…  
In	1988	werd	het	Fiertelhof	door	de	familie	Loosveldt	overgekocht	en	werd	het	een	trouwzaal	waar	menig	koppeltje	
hun	openingsdans	deed.  
Nadat	de	gemeente	de	zaal	overnam	in	1997	werd	het	een	gemeentelijke	feestzaal	en	werden/worden	er	tal	van	
ac3viteiten	georganiseerd:	de	eeTes3jnen	van	verschillende	verenigingen,	de	scholen	die	er	gebruik	van	maken	etc.	

Na	al	die	jaren	intensief	gebruik	was	het	niet	meer	dan	normaal	dat	het	Fiertelhof	een	grondige	opknapbeurt	kreeg. 
Doelstelling	was	om	binnen	een	beperkt	budget	(424.600€)	én	om	de	werken	in	5	maanden	3jd	te	klaren	(rekening	
houdend	met	de	verlofperiode).	

In	samenwerking	met	Zultse	aannemers	werden	volgende	werken	uitgevoerd:	

-	 Volledig	nieuwe	keuken		

-	 Prach3ge	toog	en	koelinstalla3e		

-	 elektriciteit	en	nieuwe	verlich3ng		

-	 frisse	sanitaire	ruimte	met	speciale	voorziening	voor	kinderen	

-	 muur	–	en	dakisola3e		

-	 grondige	schilderwerken		

-	 ruime	en	gebruiksvriendelijke	berging		

-	 vernieuwd	plafond		

We	wensen	alle	gebruikers	van	het	Fiertelhof	dan	ook	nog	vele	mooie	en	aangename	momenten	in	deze	prach=g	
gerenoveerde	zaal	!

Schepen	van	Openbare	Werken	 
Sophie	Delaere

tekst
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VERNIEUWD	SOCIAAL	BELEID	…	
Huisves=ng	voor	mensen	met	een	beperking		

Het	 Soc i aa l	 Hu i s	 (OCMW)	 en	 de	 soc i a l e	
huisves3ngsmaatschappijen	 Volkshaard	 en	 Deinse	
Bouwmaatschappij	 beschikken	 samen	 over	 247	
huurwoningen	op	ons	grondgebied.	Tot	dusver	waren	
er	geen	woningen	die	specifiek	werden	voorbehouden	
voor	 de	 huisves3ng	 van	mensen	met	 een	 beperking.	
Deze	 groep	 mensen	 kwam	 daardoor	 vaak	 in	 de	
problemen	 om	 een	 geschikte	 woonst	 te	 vinden			
Onder	 impuls	 van	 o.a.	 OCMW-voorzijer	 Linda	
Detailleur	werd	in	het	woonoverleg	besloten	om	daar	
verandering	 in	 te	 brengen	 26	 woningen	 en	 20	
appartementen	kunnen	vanaf	nu	worden	toegewezen	
aan	mensen	met	een	beperking.		

Voorrang	voor	wie	10	jaar	in	Zulte	woont	

Tegelijk	 met	 deze	 voorziening	 voor	 mensen	met	 een	
beperking,	 werd	 ook	 het	 principe	 van	 de	 lokale	
binding	 ingeschreven:	 inwoners	 die	 reeds	 10	 jaar	 in	
Zulte	wonen,	zullen	voortaan	voorrang	krijgen	op	wie	
nog	niet	 of	 onvoldoende	 lang	 in	 Zulte	woont.	Op	die	
manier	 krijgen	 inwoners	 van	 Zulte	 die	 in	 de	 eigen	
gemeente	willen	blijven	wonen,	een	duwtje	in	de	rug.		

Vervanging	OCMW-secretaris	

De	 Vlaamse	 regering	 plant	 een	 sterkere	 integra3e	 tussen	 de	 gemeente	 en	 het	 Sociaal	 Huis	 (OCMW).	 Ook	 in	 Zulte	
maken	beide	besturen	werk	van	het	versterken	van	de	samenwerking	(die	nu	al	bestaat	en	goed	 loopt).	Eén	van	de	
elementen	 hierbij	 is	 de	 aanstelling	 van	 één	 gemeenschappelijke	 secretaris	 als	 hoogste	 leidinggevende.	 Omdat	 de	
OCMW-secretaris	 volgend	 jaar	 op	 pensioen	 gaat,	 heeI	de	meerderheid	 van	Open	 Zulte/GVZ/N-VA	beslist	 om	geen	
nieuwe	 OCMW-secretaris	 meer	 aan	 te	 stellen	 en	 de	 gemeentesecretaris	 aan	 te	 duiden	 als	 gemeenschappelijke	
secretaris.	De	dienstverlening	 en	het	 personeel	 zullen	ook	 in	 de	 toekomst	 een	 goede	 coördina3e	en	 leiding	blijven	
nodig	hebben.	De	aanwerving	van	een	leidinggevend	ambtenaar	is	noodzakelijk	om	de	con3nuïteit	van	de	werking	te	
garanderen.	Daarom	wordt	de	OCMW-secretaris	vervangen	door	een	directeur	Sociaal	Huis	die	de	rol	van	diensthoofd	
zal	opnemen.			CD&V	was	echter	van	oordeel	dat	de	secretaris	niet	hoefde	vervangen	te	worden.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	…	KRIJGT	GEEN	STEUN	VAN	CD&V-OPPOSITIE	

{Iedereen	inbegrepen}	???	

Tot	onze	verbazing	werden	noch	het	vernieuwde	toewijzingsreglement,	noch	de	vervanging	van	de	OCMW-secretaris	
gesteund	 door	 de	 CD&V-opposi3e.	 {Iedereen	 inbegrepen}	was	 toch	 de	 slogan	 van	 CD&V	 enige	 3jd	 geleden?	Maar	
blijkbaar	 geldt	 dat	 niet	 voor	mensen	met	 een	 beperking.	 En	 uit	 het	 feit	 dat	 de	 OCMW-secretaris	 geen	 vervanging	
behoeI	en	dat	van	de	 integra3e	gebruik	moest	gemaakt	worden	om	het	hele	OCMW	te	herdenken,	blijkt	enkel	en	
alleen	maar	bijzonder	weinig	waardering	voor	het	gepresteerde	werk	van	het	volledige	OCMW	in	het	verleden.	Zeer	
betreurenswaardig	vinden	wij	dat.

Michaël	Vandemeulebroecke,	tekst

#Fietsenstalling
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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  

Wij	nodigen	u	met	veel	plezier	uit	op	ons	jaarlijks 
In	het	vernieuwde	Fiertelhof	te	Zulte	

zondag	23	oktober	2016	
U	heeI	de	keuze	uit	: 

Kalkoenpavé	of	zalm	met	groentjes	en	kroketjes	(beide	aan	16€) 
En	voor	de	kinderen	zijn	er 

Balletjes	in	tomatensaus	(8€)  
Het	aperi3ese	wordt	U	graag	aangeboden	door	Open	Zulte	!	

We	hopen	jullie	weer	massaal	te	mogen	verwelkomen. 
Kaarten	kan	u	verkrijgen	bij	alle	mandatarissen	en	bestuursleden	of	via	info@openzulte.be 

Alvast	bedankt	voor	uw	steun!

Ac$viteiten	
Zondag	23/10:		Jaarlijks	ee"es$jn	
Fiertelhof	Zulte	vanaf	11.30	uur	

Donderdag	24/11:		Kookavond	
bereiden	van	hapjes	en	voorgerechtjes	
voor	de	feestdagen	(Dames	Open	Zulte)	
Fiertelhof	Zulte	om	19.30	uur	

??/01:		Open	Zulte	Nieuwjaarsrecep$e	

Iedereen	welkom!	
Voor	verdere	info	kan	je	terecht	op	

www.openzulte.be

mailto:info@openzulte.be
http://www.openzulte.be/
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