GVZ
HALFWEG, OP KOERS EN FINANCIEEL GEZOND
Beste inwoners,
We zijn halverwege de bestuursperiode 2013-2018. Vanuit de bestuursmeerderheid Open Zulte – GVZ –
N-VA willen we u graag een korte toelichting geven over het gevoerde en nog te voeren beleid.

De voorbije jaren hebben we onder andere
van volgende zaken werk gemaakt:

• Betere weginfrastructuur en verhoogde verkeersveiligheid via aanleg nieuw wandel- en ﬁetspad richting
gemeenteschool en sporthal, gedeeltelijke heraanleg Machelenstraat en Karreweg (tussen Olsene en
Machelen), vernieuwing voetpaden Ellegemwijk
en Moerbeekpark, lopende wegenwerken Posthoornstraat, industriezone Karreweg en spoorwegtunnel Waalstraat.
• Klantvriendelijker afvalbeleid via wekelijkse zomerophaling huisvuilzak en soepeler toegang tot containerpark (5x per maand i.p.v. 1x per week).
• Stimuleren lokale economie via invoering ‘Zultebon’, organisatie ‘Ontdekkingstocht’ langs Zultse
zelfstandigen en jobbeurs.
• Versterkte kinddiensten via nieuwbouw ‘Huis van
het Kind’, renovatie kinderopvang ‘Pluto’ in Zulte en
oprichting bijkomende opvangplaats ‘Snuﬀel’ in gemeenteschool.
• Extra aandacht voor groenonderhoud en netheid
via bijkomende personeelsinzet, aankoop speciﬁek
materiaal en lopende herinrichting naar ‘groene’ begraafplaatsen.
• Verbeterde voetbalaccommodaties via subsidie
voor nieuwe kleedkamers Olsene en verbeterde
drainage Waalmeers (Zulte).
• Burgergericht bestuur via tweejaarlijkse buurtvergaderingen, installatie kindergemeenteraad, lancering gemeentebestuur op sociale media en uitbreiding digitaal loket.
• Versterkte veiligheid via installatie camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR).

In de komende jaren staan onder andere
volgende zaken nog op de agenda:

• Verlenging ﬁetspad langs spoor richting Deinze; heraanleg voetpaden Vogelzang, Biriwi, Tuinwijk en
Zaubeekstraat (tussen N43 en Waalstraat); Wegenwerken Waalstraat (tussen N43 en spoorweg),
Houtstraat, Brandstraat, Bokstraat, Schrijversstraat
en Koekoekstraat; studie voor herinrichting N43 en
N459 in Olsene; stapsgewijs uitvoeren maatregelen
uit verkeersleefbaarheidsplan dat opgemaakt werd.
• Nieuwe toekomst voor verlaten bedrijventerreinen
via het mogelijk maken van concrete invulling van
Wolspinnerij, Lys Yarns en Vandewiele; verdere stappen ondernemen in functie van mogelijke uitbreidingszones voor regionale en lokale bedrijvigheid.
• Renovatie Fiertelhof, herinrichting tuin Ontmoetingscentrum en nieuwe bestemming huis Meheus
(horecafunctie en erfgoedcentrum).
• Opmaak en uitvoering duurzaam energieactieplan
om CO²-uitstoot te verminderen.
• Aanpassen containerpark aan Vlaamse wetgeving
(verplicht betalend inzamelen van grofvuil).
• Nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang ‘Ballonneke’ in Machelen.
In ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor
de ﬁnanciële gezondheid van de gemeente, en dit
zonder de burger te raken: de belastingen blijven gelijk en we gaan geen nieuwe leningen aan. Voorzichtigheid in de uitgaven blijft nodig.
Op de foto van links naar rechts: Frederic Hesters, Linda Detailleur,
Sophie Delaere, Simon Lagrange, Ward Baeten, Olivier Peirs, Michaël
Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Annabel Van Poucke. 

SIMON LAGRANGE

ENKELE ‘NIEUWE’
GEZICHTEN…

Z

oals afgesproken bij het begin
van de bestuursperiode, zijn er
vanaf 1 januari 2016 enkele wissels
in onze bestuursploeg. We nemen

afscheid van Michaël Devriendt als schepen, hij wordt
gemeenteraadslid. We danken Michaël oprecht voor
zijn goede werk en de ﬁjne samenwerking. Annabel
Van Poucke neemt het schepenmandaat over, Ward
Baeten wordt voorzitter van de gemeenteraad.
We verwelkomen Annabel en Ward als nieuwe collega’s
en kijken uit naar een goede samenwerking!

“3 JAAR SCHEPEN … WAARVOOR DANK!”
MICHAEL DEVRIENDT

M

et pijn in het hart neem ik – zoals afgesproken – afscheid van
het schepencollege. Als schepen
van milieu, landbouw, toerisme, begraafplaatsen, energie, bevolking en
dierenwelzijn heb ik de afgelopen
3 jaar mijn best gedaan om deze taak
zo goed mogelijk te vervullen.

Op het vlak van het afvalbeleid hebben we een enquête gedaan, de extra ophaling van de restafvalzak
in de zomerperiode ingevoerd, het toegangsreglement
van het containerpark iets ruimer gemaakt, de zwerfvuilproblematiek verder aangepakt via de gezamenlijke
acties (2*/jaar), het peter- en meterschap van plantsoenen en de bermmeesters.
Het verbod op het gebruik van herbiciden op openbaar domein diende zich snel aan. Onze groendienst
is ondertussen versterkt in management en mankracht

en dat milieuvriendelijk beheer moet slagen, ook op de
begraafplaatsen die we aan het omvormen zijn.

Een duurzaam energie-actieplan voor onze gemeente waarbij we samen met u zullen streven om ook de
CO² hier zoveel mogelijk te doen dalen de komende
jaren is in opmaak. Iedereen is uitgenodigd om actief
deel te nemen aan de klimaattafel op 14 januari!
Toeristisch is er gewerkt aan de verdere promotie
van onze gemeente waarin Machelen-aan-de-Leie een
hoofdrol speelt door de oude Leiearm, de aanlegsteiger, het mooie Leieplein, de gezellige horeca-initiatieven, kunst en oorlog en natuurlijk het Roger Raveelmuseum. Qua communicatie zijn er het nieuwe toeristisch
ﬁlmpje, de brochure en het horecaplan.

En ﬁnaal heb ik de eer en het plezier gehad om ongeveer 150 huwelijken te mogen voltrekken. En dan nog
dat stilste punt … Ik weet alvast zeer goed waar dat zal
liggen op 1 januari 2016.
Dank voor alles!

“KEIHARD INZETTEN VOOR GOEDE VERGADERINGEN”
WARD BAETEN

T

oen ik de vraag kreeg om gemeenteraadsvoorzitter te worden, was ik enorm verrast. Meteen
begon ik ook na te denken over
hoe ik dit moest aanpakken. Het is
voor mij een enorme uitdaging om
de gemeenteraad in goede banen
te leiden. Annabel heeft dit drie jaar
uitstekend gedaan.

Met zeer veel goesting wil ik haar taak verder zetten.
Ik wil het niveau van de gemeenteraad op peil houden
en dit behouden als een waardevol moment. Zowel
voor de mensen rond te tafel als de mensen in de zaal.

Het nemen van doordachte beslissingen, waar ieder
zijn mening over kan zeggen, is immers alleen maar in
het belang van de gemeente en al zijn inwoners. Dit
kan enkel als de gemeenteraad goed kan functioneren
en elk gemeenteraadslid de kans krijgt om haar of zijn
mening te uiten. Daar wil ik me drie jaar lang keihard
voor inzetten.

“MET BEIDE VOETEN OP DE GROND KLAAR VOOR NIEUWE UITDAGING”
ANNABEL VAN POUCKE

S

traks laat ik het voorzitterschap
van de gemeenteraad achter mij
en zet ik de afgesproken stap naar
schepen. Als leek in de politiek heb
ik deze uitdaging aangepakt en de
stap durven zetten, onder impuls
van onze voltallige dolenthousiaste
GVZ-groep en onder het goedkeurend oog van onze coalitiepartners.

Als voorzitter heb ik mijn verantwoordelijkheid durven en moeten opnemen om de gemeenteraden te coordineren, te laten debatteren en tot een goed einde
te brengen. Ik wil alle raadsleden bedanken voor het
vertrouwen en respect dat ik mocht ervaren.

Véél dank gaat naar mijn voorganger als schepen
Michaël Devriendt, die zeker het pad eﬀende om mij te
laten aantreden. Met beide voeten op de grond, klaar
voor een nieuwe uitdaging, ga ik ervoor om te starten
als schepen van onze mooie gemeente!

