
GEMEENTEBESTUUR:
OP KOERS, FINANCIEEL GEZOND EN KLAAR VOOR DRUK 2017 

Beste inwoners,

Bij het begin van het nieuwe jaar willen we u vanuit de bestuursmeerderheid 
Open Zulte – GVZ – N-VA graag een korte toelichting geven over de plannen voor 
2017. Het beleidsplan wordt verder uitgevoerd en er staan nog heel wat belang-
rijke projecten op stapel. Tegelijk blijven de gemeentelijke financiën gezond.

Het containerpark
Het containerpark wordt heringericht. Sommige fracties 
worden betalend, als compensatie verlaagt de milieu-
belasting. Voortaan zal je kleine bedragen moeten be-
talen bij het aanbrengen van grofvuil, steenpuin en an-
der bouwafval. Hiermee stellen we ons in regel met de 
verplichtingen die de Vlaamse overheid ons oplegt, en 
gaan we het afvaltoerisme tegen. Wij krijgen nu 10 keer 
zo veel bouwafval op ons containerpark als sommige 
buurgemeenten waar dit reeds betalend is, daar moeten 
we iets aan doen. Als compensatie verlagen we de mili-
eubelasting van 35 naar 30 euro.

Ontmoetingscentrum - Huis Meheus
Veel aandacht gaat naar de herinrichting van het 
domein rond het Ontmoetingscentrum en de her-
bestemming voor het aanpalende huis Meheus. We 
voorzien een verfraaiing van de tuin en het achterlig-
gend park, zodat dit mooie domein een nog grotere 
meerwaarde krijgt voor onze inwoners. In het huis 
Meheus voorzien we een publieke horecafunctie op 
het gelijkvloers, boven krijgt de Heemkundige Kring 
een vaste stek. Het huis Meheus wordt verbonden 
met het Ontmoetingscentrum waardoor de toegan-
kelijkheid van alle ruimtes in het gebouw vergroot.
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Openbare werken
De openbare werken vallen niet stil nu de grote we-
genwerken in de Posthoornstraat en de Karreweg af-
gerond zijn. In januari starten we al met de wegen- en 
rioleringswerken in de Koekoekstraat en een stukje 
van de Zaubeekstraat. Het grote zuiveringsproject 
voor de Houtstraat, met ook aandacht voor de ver-
keersveiligheid, gaat in aanbesteding. De uitvoe-
ring zal starten in de loop van 2017, eens de bouw 
van de spoorwegtunnel in de Waalstraat achter de 
rug is. Ook wordt het stuk van 
de Waalstraat tussen N43 en 
spoorweg heringericht en krijgt 
de Zaubeekstraat tussen N43 en 
Waalstraat nieuwe voetpaden. 
Ook voor de Warandestraat, de 
Bokstraat en Brandstraat zijn 
plannen in opmaak om de rio-
lering aan te pakken en de weg 
te herinrichten. Voor de Bok- en 
Brandstraat zijn we wel afhan-
kelijk van subsidies van hoger-
hand, die zullen waarschijnlijk 
nog even op zich laten wachten. 
Ten slotte willen we in 2017 ook 
de plannen finaliseren voor de 
verdere aanleg van het fietspad 
langs het spoor tussen de Post-
hoornstraat in Machelen en het 
station in Deinze.

Ruimtelijke ordening
Op vlak van ruimtelijke planning wordt 2017 eveneens 
een druk jaar. Voor verschillende belangrijke ruimtelij-
ke uitvoeringsplannen (RUP’s) zullen de ontwerpplan-
nen worden afgerond en in officiële procedure gaan. 
Het gaat onder andere om de herbestemming van de 
sites Wolspinnerij-Denys en Lys Yarns in Zulte.

Een propere gemeente
We hebben bijzondere aandacht voor een “Proper Zul-
te”. Onze interne werking versterken we via de invul-
ling van het aangepaste organogram voor de techni-
sche dienst en de aanwerving van enkele ploegbazen. 
We voorzien extra budget voor de inzet van sociale 

tewerkstelling voor het 
groenonderhoud. Zij 
zullen onder andere ook 
ingezet worden op de 
begraafplaatsen, die we 
verder zullen ingroenen. 
We trekken ook extra 
budget uit voor de aan-
koop van nieuw materi-
aal. 

Onderhoud aan 
wegen
Op het vlak van regulier 
wegenonderhoud wor-
den de niet-gebruikte 
restbudgetten van de 

voorgaande jaren toegevoegd aan de budgetten voor 
de komende jaren. Zo zullen we beter kunnen inspe-
len op bepaalde probleemsituaties zoals bijvoorbeeld 
recent de slechte staat van het fietspad langs de brug 
over de Statiestraat. 

Kinderopvang
Ook het Sociaal Huis zit niet stil. Blikvanger wordt de 
afwerking en ingebruikname van de nieuwe buiten-
schoolse kinderopvang Ballonneke in Machelen.

Veiligheid
Via de politiezone investeren we verder in veiligheid en 
verkeersveiligheid via de uitbreiding van de camera’s 
met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) en 
een nieuwe mobiele snelheidscamera.

Andere plannen
Daarnaast voorzien we onder andere maatregelen om 
de CO²-uitstoot te verminderen, een nieuwe luifel voor 
de kleuterspeelplaats in de gemeenteschool, de uit-
werking van een permanente mountainbikeroute, een 
grondig onderhoud van het voetbalveld in de Tuinwijk 
en de organisatie van een jobbeurs.

Een financieel gezond Zulte
Bij de opmaak van het meerjarenplan hadden we al 
bijzondere aandacht voor de financiële gezondheid 
van de gemeente, en dit zonder de burger te raken. 
Ook in 2017 blijft dit zo. De belastingen blijven gelijk 
en op een erg laag niveau in vergelijking met andere 
gemeenten (1.000 opcentiemen onroerende voorhef-
fing, 7% personenbelasting; de gemiddelden in ver-
gelijkbare gemeenten bedragen 1.500 opcentiemen 
en 7,5% personenbelasting).

Wij bedanken u voor het vertrouwen. 
Weet dat u steeds bij ons terecht kan!
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Een toekomstbeeld van de vroegere Wolspinnerij van Zulte.

De ingegroende nieuwe  
begraafplaats van Olsene.


