
Open	Zulte	wenst	u	een	gelukkig	nieuwjaar!	

Beste	inwoners	

Bij	het	begin	van	het	nieuwe	jaar	willen	we	u	namens	het	voltallige	team	van	Open	Zulte	van	harte	een	gelukkig	
en	 gezond	 2018	 toewensen.	We	wensen	 u	 een	 nieuw	 jaar	 vol	 posi9visme,	 empathie,	 respect	 en	 liefde	 voor	
elkaar.	Een	jaar	waarin	al	wat	zuur	smaakt,	zoet	mag	worden.	

De	 laatste	maanden	werden	opnieuw	belangrijke	beslissingen	genomen	die	onze	gemeente	en	onze	 inwoners	
ten	goede	komen.	Twee	vrijgekomen	gebouwen	langs	de	N43	kregen	een	zinvolle	invulling.	Jeugdhuis	't	Sloe>e	
kreeg	 een	 nieuwe	 thuis	 in	 het	 leegstaande	 schoolgebouw	 in	 Olsene	 en	 een	 OCMW-woning	 in	 Zulte	 werd	
gerenoveerd	 tot	 een	 nieuwe	 groepsopvang	 voor	 peuters.	 Het	 fietspad	 langs	 de	 spoorweg	 wordt	 verder	
doorgetrokken,	 er	 wordt	 ingezet	 op	 de	 herontwikkeling	 van	 de	 verlaten	 bedrijfssites,	 de	 cafetaria	 van	 het	
Ontmoe9ngscentrum	krijgt	een	opwaardering	en	via	diverse	maatregelen	wordt	gezorgd	voor	een	groener	en	
duurzamer	Zulte.	En	zo	kunnen	we	nog	even	doorgaan.	Intussen	blijven	de	lage	belasAngtarieven	gehandhaafd	
en	gaat	het	gemeentebestuur	zelfs	extra	besparen	op	haar	interestlasten.	

Als	 leidende	par9j	van	de	huidige	besturende	coali9e	(Open	Zulte	-	GVZ	-	N-VA)	is	Open	Zulte	uiteraard	ook	in	
volle	voorbereiding	voor	de	gemeenteraadsverkiezingen	op	14	oktober.	Voor	en	achter	de	schermen	wordt	hard	
gewerkt	aan	een	visie	om	Zulte	de	komende	jaren	verder	te	ontplooien	als	eigen9jdse	en	dynamische	gemeente.	
Een	programma	om	onze	gemeente	op	tal	van	vlakken	verder	te	doen	groeien	en	bloeien.	

We	willen	met	Open	Zulte	immers	ook	na	de	verkiezingen	blijven	inzeTen	op	de	verdere	ontwikkeling	van	Zulte	
als	 autonome	 en	 volwaardige	 gemeente	 tussen	 de	 buursteden	 Deinze	 en	 Waregem.	 Onze	 gemeente	 is	
daadkrach9g	 genoeg	 om	 in	 een	 construc9eve	 dialoog,	 en	 over	 de	 par9jgrenzen	 heen,	 haar	 belangen	 te	
verdedigen.	Dat	bewijst	ons	gemeentebestuur	elke	dag	opnieuw.	

Zulte	en	het	welzijn	van	iedere	inwoner	:	daar	is	het	ons	om	te	doen.	Onze	gemeente	is	dan	ook	het	best	gebaat	
met	de	verderzeVng	van	het	huidige	beleid.	Een	beleid	van	nabijheid,	dialoog,	inspraak	en	overleg	en	dit	met	
oog	voor	de	boeiende	uitdagingen	die	ons	de	komende	jaren	wachten.	

Om	 dit	 burgergerichte	 beleid	 waar	 te	 maken,	 heb	 je	 mensen	 nodig	 die	 dit	 op	 een	 geloofwaardige	 manier	
belichamen.	 In	 september	 presenteerden	 we	 reeds	 7	 nieuwe	 kandidaten	
voor	de	verkiezingslijst.	Op	de	binnenbladzijden	van	dit	Infozine	stellen	we	u	
opnieuw	5	nieuwe	kandidaten	voor.	Stuk	voor	stuk	toppers	op	menselijk	en	
inhoudelijk	vlak.	Het	zijn	kandidaten	die	elk	op	hun	manier	sterk	verankerd	
zijn	in	de	lokale	gemeenschap,	nauw	verbonden	zijn	met	wat	er	leeY	onder	
de	mensen	en	vooral	veel	zin	hebben	om	zich	voor	Zulte	in	te	zeTen.	

U	 kan	 met	 elk	 van	 hen	 persoonlijk	 kennis	 maken	 op	 onze	 jaarlijkse	
nieuwjaarsrecepAe	 op	 zondag	 11	 februari	 in	 de	 Gaston	 Martenszaal.	
Centrale	 gaste	 om	 11.00	 uur	 is	 Minister	 van	 Sociale	 Zaken	 en	
Volksgezondheid	Maggie	De	Block.	

Iedereen	hartelijk	welkom!

INFOZINE open Zulte
Luisteren werkt.
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Burgemeester	Simon	Lagrange	en	 
voorziJer	Open	Zulte	Thierry	CorneJe
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Zulte @ work: Voor een goed en veilig wegennet! 

Ook	 in	 2018	 investeert	 het	 gemeentebestuur	 verder	 in	 een	 goede	 en	 veilige	
verkeersinfrastructuur!	 De	 voorbije	 jaren	 was	 hier	 al	 veel	 aandacht	 voor	 met	
onder	 andere	 de	 grote	 vernieuwingen	 in	 de	 Posthoornstraat,	 de	 industriezone	
Karreweg	en	de	Waalstraat,	de	realisa9e	van	het	fietspad	langs	het	spoor	tussen	
Zulte	en	Olsene	en	de	vernieuwing	van	de	voetpaden	in	verschillende	wijken.	

In	2018	blijO	dit	verder	een	topprioriteit!	

• De	 Houtstraat	 in	 Olsene	 krijgt	 nieuwe	 riolering,	 een	 fietspad	 tussen	 de	
Molenstraat	en	de	Olsenestraat	en	een	verkeersveilige	herinrich9ng	van	de	weg.	

• Ook	 in	 de	 Warandestraat	 in	 Zulte	 zorgen	 we	 voor	 nieuwe	 gescheiden	 riolering,	 een	 nieuw	 wegdek	 en	 een	
afgescheiden	fietspad	aan	beide	zijden	van	de	weg.	

• Het	 fietspad	 langs	 het	 spoor	 wordt	 verder	 aangelegd	 tussen	 de	 Posthoornstraat	 in	 Machelen	 en	 de	 grens	 met	
Deinze.	

• De	Oudenaardestraat,	misschien	wel	de	belangrijkste	toegangspoort	naar	onze	gemeente	vanaf	de	autosnelweg,	ziet	
er	 momenteel	 nogal	 kaal	 en	 sfeerloos	 uit.	 In	 samenspraak	 met	 het	 Vlaams	 Gewest	 gaan	 we	 zorgen	 voor	 een	
ingroening	en	verfraaiing	van	de	zijbermen.	

• De	voetpaden	worden	vernieuwd	in	de	Tuinwijk	en	in	de	Zaubeekstraat	tussen	de	N43	en	de	Waalstraat.	

• De	parking	in	de	Leihoekstraat	in	Machelen	wordt	heraangelegd.	

• De	ontwerpen	worden	uitgewerkt	voor	de	werken	in	de	Bokstraat-Schrijversstraat-Brandstraat	in	Machelen	en	voor	
de	herinrich9ng	van	de	N43	in	Olsene	

Werken	zorgen	al9jd	voor	wat	hinder	maar	zijn	vooral	een	verbetering	voor	alle	inwoners!

Sophie	Delaere,	schepen	van	Openbare	werken

Samen	 met	 de	 renova9e	 van	 het	 huis	 Meheus	 zorgt	 het	
gemeentebestuur	 voor	 een	 opwaardering	 van	 de	 cafetaria	 van	 het	
OntmoeAngscentrum	in	Olsene!	Deze	cafetaria	wordt	verruimd	tot	een	
aangename	en	gebruiksvriendelijke	ontmoe9ngsplaats.	
De	 huidige	 cafetaria	 is	 eerder	 krap	 en	 beperkt	 in	mogelijkheden.	 Het	
gebouw	 wordt	 een	 stuk	 uitgebreid	 richAng	 tuin,	 waardoor	 de	
beschikbare	oppervlakte	met	bijna	de	helY	vergroot.	We	voorzien	hier	
een	foyer	die	de	verbinding	maakt	tussen	Ontmoe9ngscentrum	en	huis	
Meheus.	 Deze	 foyer	 biedt	 ook	 de	 mogelijkheid	 om	 de	 verschillende	
ruimtes	in	het	OC	(onder	andere	het	bestaande	sanitair	en	de	voorziene	
liY)	 vloTer	 toegankelijk	 te	 maken.	 Daarnaast	 gaan	 we	 in	 de	 cafetaria	
ook	de	toog	vernieuwen.	De	nieuwe	toog	zal	aan	de	achterwand	komen,	met	achteraan	een	koele	berging	op	gelijke	
hoogte	(nu	is	de	berging	in	de	kelder).	De	leveringen	voor	de	cafetaria	zullen	langs	het	aanpalende	straatje	kunnen	
gebeuren.  
Intussen	is	ook	de	renova9e	van	het	huis	Meheus	is	aan	de	gang.	Op	de	1e	verdieping	krijgt	de	lokale	Geschied-	en	
Heemkundige	kring	een	vaste	stek,	de	2e	verdieping	zal	polyvalent	gebruikt	kunnen	worden.	Het	gelijkvloers	krijgt	
een	polyvalente	invulling	voor	ontvangsten,	recep9es,	feestelijkheden,	tentoonstellingen,	lezingen	en	concerten.	
We	zijn	blij	dat	we	op	deze	manier	na	het	Fiertelhof	ook	het	Ontmoe9ngscentrum	een	gebruiksvriendelijke	faceliY	
kunnen	geven.	Zo	zorgen	we	er	voor	dat	onze	gemeenschapszalen	klaar	zijn	voor	de	toekomst!

Gebruiksvriendelijke	faceliO	voor	cafetaria	OntmoeAngscentrum

Michael	Vandemeulebroecke,	schepen	van	Cultuur



Nieuwe	kandidaten

Katrien	DE	WAELE 
Katrien	(50)	is	geboren	en	getogen	in	Olsene	en	woont	er	nog	steeds.	Ze	is	gehuwd	met	Paul	
Van	Looveren	uit	Machelen	en	is	moeder	van	vier	dochters	Jolien,	Fran,	Hanne	en	Nele.	Velen	
kennen	haar	ongetwijfeld	vanuit	de	eerdere	schoenenzaak	in	de	Molenstraat.	
Zelf	 is	 Katrien	 steeds	 ac9ef	 lid	 geweest	 van	 de	 Chiro,	 een	 passie	 die	 ze	 ook	 aan	 al	 haar	
dochters	heeY	overgedragen.	Verder	was	ze	 jarenlang	 lid	van	het	oudercomité	van	de	Vrije	
Basisschool	 en	 steeds	betrokken	bij	wat	er	 gebeurt	 in	de	gemeente.	 Samen	met	haar	man	
baat	Katrien	op	zelfstandige	basis	een	viertal	schoenwinkels	uit.	Als	ondernemende	vrouw	wil	
ze	graag	verantwoordelijkheid		en	engagement	opnemen	om	Zulte	verder	vooruit	te	helpen.

Sofia	EZZINE 
Sofia	 (42)	 is	 agoms9g	uit	 Kortrijk	 en	woont	 in	de	Kapellestraat	 in	 Zulte.	 Ze	 is	 gehuwd	met	
Jürgen	Saveyn	uit	Olsene	en	als	mama	van	Milo,	Mauro	en	MaTeo	goed	geïntegreerd	in	onze	
gemeente.	 Sofia	 is	 een	 vrolijke,	 sympathieke	 jongedame	 die	 enthousiasme	 uitstraalt.	 Ze	 is	
ergotherapeute	 van	 opleiding	 en	 werkte	 ook	 een	 9jdje	 als	 pedicure	 in	 bijberoep	 bij	 haar	
thuis.	 Haar	 kinderen	 lopen	 of	 liepen	 school	 in	 de	 Vrije	 Basisschool	 in	 Zulte	 en	 zelf	 is	 Sofia	
ac9ef	in	het	bestuur	van	de	volleybalclub	Kuros	Heren,	een	engagement	dat	ze	met	een	groot	
hart	en	veel	 toewijding	 invult.	 Samen	met	Open	Zulte	wil	 Sofia	 zich	 ten	volle	 inzeTen	voor	
een	bruisend	Zulte,	de	gemeente	waar	ze	zich	thuis	voelt.

Talitha	LOSSY	

Talitha	 (24)	 is	 een	 rasechte	Olsense	 en	woont	 in	 de	 Terwallenstraat,	 samen	met	 haar	man	
Dries	 Leyn	 (eveneens	 Olsenaar).	 Ze	 studeerde	 Bestuurskunde	 en	 Publiek	 Management	 in	
Gent	en	voedde	daar	haar	uitgesproken	interesse	in	de	poli9ek.	Momenteel	werkt	ze	als	HR	
Consultant	in	Oudenaarde.	Talitha	was	al9jd	al	betrokken	bij	wat	er	leeY	in	de	gemeente.	Ze	
is	 een	 vertrouwd	 gezicht	 in	 jeugdhuis	 't	 Sloege	 en	 is	 er	 steeds	 te	 spoTen	 op	 allerlei	
ac9viteiten.	 Nu	 wil	 ze	 zich	 samen	met	 Open	 Zulte	 volop	 inzeTen	 voor	 Zulte	 als	 moderne	
gemeente,	 met	 korte	 communica9elijnen	 tussen	 burger	 en	 gemeentebestuur	 en	 met	 een	
belangrijke	rol	voor	de	nieuwe	media.	Haar	studies	hebben	haar	hiervoor	alvast	een	stevige	
basis	bezorgd.

Fauve	TACK	

Fauve	 (23)	 is	 een	 jonge,	 dynamische	 dame	 uit	 Machelen.	 Ze	 studeerde	 agogische	
wetenschappen	 in	 Brussel	 en	 werkt	 als	 therapeu9sch	 assistente	 in	 het	 Forensisch	
Psychiatrisch	 Centrum	 in	 Gent.	 Fauve	 is	 een	 ware	 dierenvriend	 en	 met	 haar	 border	 collie	
Fluke	volgt	ze	les	bij	hondenschool	De	Leievrienden	in	Olsene.	Verder	leeY	ze	zich	spor9ef	uit	
in	de	klimzaal,	in	het	zwembad	of	bij	een	fikse	wandeling.	Fauve	was	enkele	jaren	leidster	en	
hoofdleidster	 bij	 Chiro	Machelen	 en	maakt	 er	 nu	 deel	 uit	 van	 de	 volwassenbegeleiding.	 Zo	
weet	 ze	 goed	 wat	 er	 leeY	 onder	 onze	 jongeren.	 Fauve	 wil	 ac9ef	 meewerken	 aan	 een	
gemeente	waar	iedereen	zich	thuis	kan	voelen	en	vooral	een	stem	zijn	voor	de	jeugd.

Rudy	BEULQUE 
Rudy	(49)	is	een	geboren	Zultenaar	die	na	zijn	huwelijk	met	Rita	Veys	uitweek	naar	Machelen.	
Samen	hebben	ze	2	kinderen	Aurélie	en	Maxim.	Rudy	werkt	sedert	ruim	30	jaar	bij	de	firma	
Lefibo	 in	 Zulte	 als	 technisch	 verantwoordelijke	 en	 wiellader-instructeur.	 In	 zijn	 vrije	 9jd	 is	
Rudy	 onder	 andere	 bestuurslid	 en	 één	 van	 de	 drijvende	 krachten	 bij	 toneelvereniging	 "De	
Grammense	 Klieke".	 Verder	 is	 hij	 wegkapitein	 in	 de	 Motortouringclub	 Triangle	 en	 trouw	
supporter	 van	 Eendracht	 Machelen	 en	 SV	 Zulte	 Waregem.	 Tevens	 is	 hij	 één	 van	 de	
ini9a9efnemers	van	de	straaneesten	in	de	Grammenestraat.	Rudy	houdt	ervan	om	onder	de	
mensen	te	zijn	en	is	enthousiast	om	zich	vanuit	zijn	sociale	karakter	te	engageren	voor	onze	
gemeente.

open Zulte
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Wilt u meer weten over Open Zulte of wilt u meewerken?  
Neem dan gerust contact op met voorzitter Thierry Cornette 0474 / 53 48 00 of met burgemeester Simon Lagrange 0478 / 35 05 91 

  info@openzulte.be  

NIEUWJAARSRECEPTIE	
Wij	willen	u	van	harte	uitnodigen	op	 

ZONDAG	11	FEBRUARI	2018,	om	11h	in	de	Gaston	Martenszaal	  
om	samen	met	ons	en	gastspreekster	Maggie	De	Block	  

het	glas	te	heffen	op	het	nieuwe	jaar!	

We	hopen	U	allen	te	mogen	begroeten!	

Simon	Lagrange	en	Thierry	CorneTe 
en	het	voltallige	bestuur	van	Open	Zulte

Wist	je	dat	…	

…	de	 lijst	van	Open	Zulte	voor	de	gemeenteraadsverkiezingen	op	14	oktober	 zo	goed	als	volledig	 is?	Een	 lijst	 vol	
enthousiaste	kandidaten	met	een	sterke	binding	met	onze	gemeente	en	onze	gemeenschap!	

…	we	bij	de	voorbereiding	van	deze	verkiezingen	steeds	alle	hulp	kunnen	gebruiken?	Heb	je	daar	interesse	voor,	neem	
dan	contact	op	via	info@openzulte.be,	of	contacteer	burgemeester	Simon	of	voorziTer	Thierry!	

…	er	 in	de	begro9ng	2018	10.000	euro	uitgetrokken	werd	om	te	kunnen	experimenteren	met	een	“burgerbudget”?	
Iedere	inwoner	zal	voorstellen	kunnen	doen	en	mee	beslissen	wat	er	met	dit	geld	gebeurt!	

…	 2018	 ook	 in	 het	 teken	 zal	 staan	 van	 de	 herdenking	 van	 het	 einde	 van	 de	 Eerste	Wereldoorlog,	 exact	 100	 jaar	
geleden?	

…	 het	 gemeentebestuur	 ruim	 1	 miljoen	 euro	 gaat	 besparen	 op	 haar	 interestlasten	 voor	 investeringen	 in	 de	
rioleringsinfrastructuur?	Dit	zal	in	de	komende	jaren	extra	financiële	ruimte	geven!	

…	de	belas9ngen	in	Zulte	nog	al9jd	historisch	laag	zijn?	De	personenbelas9ng	blijY	op	7%	(gemiddelde	in	vergelijkbare	
gemeenten	 is	 7,4%)	 en	 de	 opcen9emen	 op	 het	 equivalent	 van	 1.000	 (gemiddelde	 in	 vergelijkbare	 gemeenten	 is	
1.400).
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