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Luisteren werkt.

Team Open Zulte klaar voor gemeenteraadsverkiezingen
Op de foto: staand, van links naar rechts: Simon Lagrange, Stefanie Vroman, Frederic Hesters, Soﬁa Ezzine, Francky De
Coster, Tania Verpraet, Natasja De Vos, Katrien De Waele, Marc Vanden Heede, Talitha Lossy, Steven Van Troys, Simone
Claeys, Marc Colpaert, Pieter Verhalle, Tony Boeckaert, Michaël Vandemeulebroecke en Hendrik De Waele
Zittend, van links naar rechts: Sophie Delaere, Fauve Tack, Delphine Vandenbossche, Kathy Dewitte, Philippe Van
Steenberghe, Rudy Beulque, Kathleen Blauwblomme en Etelle Vandenbroecke

Beste inwoners
Met de vakantie voor de boeg resten er nog slechts enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Open Zulte is klaar. We hebben tijdig werk gemaakt van een bijzonder sterk team met prima kandidaten.
Een degelijk beleid vraagt immers om mensen die onderlegd, gedreven en enthousiast zijn. We zijn ﬁer op
onze 25 kandidaten met elk hun eigen talenten en interesses. Iedere kandidaat is op een positieve manier
betrokken en actief in onze gemeenschap. Het zijn toppers op menselijk en inhoudelijk vlak, capabel en
aangenaam in de omgang.
Onze burgemeester Simon trekt de lijst, de schepenen en de raadsleden vormen de kop en de staart.
Opvallend is dat ruim de helft van het team bevolkt wordt door politieke nieuwkomers, 13 in totaal. Het is een
heel goed teken dat zo veel nieuwe kandidaten onze aanpak willen steunen door onze ploeg te versterken. We
zijn ﬁer op deze mix van mensen met bestuurservaring en heel wat nieuw en jong talent.
Met deze ploeg willen we positief #voortdoen en gaan we volop voor een volgende
bestuurstermijn om onze mooie gemeente verder te doen groeien en bloeien. Onze
manier van werken willen we daarbij aanhouden: de warme aanpak van nabijheid en
betrokkenheid.
Het volledige team van Open Zulte wenst u een warme en deugddoende zomer toe.
Met tijd voor uzelf, familie en vrienden. Met kans om te herbronnen en positieve
ervaringen op te doen. Met de mogelijkheid tot een frisse inspiratie voor de toekomst.
Geniet ervan!
Thierry Cornette
Voorzitter Open Zulte

Beukenbos wordt groter
In de zone tussen de Karreweg, Leenstraat en Waalstraat in Zulte wordt het
“Beukenbos” met een derde uitgebreid. Het buﬀerbos tussen de
industriezone en de wijk “De Piste” krijgt er 1,6 hectare bij in noordelijke
richting. De gemeente koopt hiervoor gronden aan en zal deze een
bosbestemming geven. Tegelijkertijd komt er extra ruimte voor lokale
bedrijven (1,2 hectare) doordat een bestaand industriegebied palend aan de
Karreweg ontsloten wordt.

Gemeente bespaart ruim 1 miljoen euro op interestlasten
Het gemeentebestuur gaat de komende jaren ruim 1 miljoen euro besparen
op zijn interestlasten. Dit gebeurt door in te stappen op een nieuwe
preﬁnanciering van rioolbeheerder TMVW/Farys aan een interestvoet van
1,80%. De vroegere lening werd afgesloten in 2008 en stond nog aan 4,50%.
Deze besparing is zuivere winst voor de Zultse gemeenschap. In de
komende jaren krijgen we immers extra ruimte om te investeren in zaken
die onze inwoners echt ten goede komen.

“Burgerbudget” in Zulte: een succes!
Het gemeentebestuur experimenteerde dit voorjaar met een
“burgerbudget” om de inwoners van Zulte nog meer te betrekken bij het
beleid. De respons was zeer positief!
De gemeente trok een budget van 10.000 euro uit om een idee, gegroeid
vanuit de bevolking, in werkelijkheid om te zetten: het burgerbudget.
Hiermee gingen we een stap verder op de reeds ingeslagen weg van
inspraak, betrokkenheid en dialoog. Iedere inwoner kon zelf zijn of haar idee
aanbrengen en kon ook zelf mee beslissen welk idee er uitgevoerd wordt.
Democratie op zijn puurst dus.
We lieten hierbij de creativiteit van onze inwoners de vrije loop en waren bijzonder tevreden over de
kwaliteit van de ingediende projecten. Er kwamen heel veel goede ideeën binnen. Tien projecten werden
ter stemming voorgelegd en ook hierop kwam veel respons. Meer dan 1.000 Zultenaren brachten hun
stem uit!
De winnaar werd uiteindelijk “Leierock4Kids”, een kinderfestival dat zal plaats vinden op zaterdag 22 juni
2019 in de omgeving van de Chirolokalen in Machelen.
Op deze ingeslagen weg van participatie en betrokkenheid wil Open Zulte verdergaan!

Zulte scoort hoog op de Gemeentemonitor!
Zultenaars zijn héél tevreden over hun gemeente. Dat blijkt uit de cijfers van de allereerste
Gemeentemonitor, die via een grootschalige bevraging (initiatief van de Vlaamse Overheid) bij de
inwoners, een beeld brengt van elke Vlaamse gemeente of stad.

ﬁer op gemeente
tevreden over gemeente
het gemeentebestuur springt goed om met vragen
van inwoners
het gemeentebestuur betrekt de inwoners voldoende
bij veranderingen in de gemeente

Deze cijfers bevestigen een hoog vertrouwen in de lokale overheid en véél meer dan in andere overheden!
55 % heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur, slechts 7 % weinig vertrouwen.
Hiermee scoort Zulte bij de absolute top in Vlaanderen!

Sociale media-berichten

#Voortdoen met “De warme aanpak”
Deze aﬃche vertolkt de volledige baseline waarmee Open Zulte naar
de verkiezingen trekt.
De duim staat voor de positieve aanpak die we hanteren voor onze
gemeente. Bevragingen en enquêtes bij de Zultse bevolking (onder
andere de recent verschenen Gemeentemonitor) tonen aan dat Zulte
heel goed scoort.
Centraal staat dan ook het woord #voortdoen. Als leidende partij van een zeer goed draaiende
bestuursploeg willen we het werk voortzetten. We vragen aan u het vertrouwen om onze gemeente ook in
de komende jaren op tal van vlakken verder uit te bouwen: nog
veiliger, nog bruisender, nog moderner, nog ondernemender, nog
leeiaarder en nog zorgzamer. Na de zomer zullen we u grondig
informeren hoe Open Zulte onze gemeente verder wil uitbouwen
in de toekomst.
Onze manier van werken willen we hierbij aanhouden. Open Zulte
kiest al 6 jaar voor “de warme aanpak” en daarmee willen we
verder gaan. We staan borg voor een beleid van nabijheid,
aanspreekbaarheid en betrokkenheid; een beleid van dialoog met
de inwoners, van dienstbaarheid en overleg; een beleid van
luisterbereidheid, respect voor iedereen en met de focus voor de
volle 100 % op Zulte. “De warme aanpak” is al 6 jaar lang een
begrip dat we dagdagelijks invullen. Daar willen we mee
#voortdoen door ook de komende jaren dicht bij de mensen te
staan en door onze inwoners nog meer te betrekken bij het
beleid.

Helpende handen en goede ideeën zijn altijd welkom!
Zin om met het team van Open Zulte mee te werken aan het Zulte van morgen?
Interesse? Contacteer dan burgemeester Simon, Limnanderdreef 19 te Zulte, simon@zulte.be of 0478/35 05 91.
Naam & telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
o
o
o
o

er mag een tuinbord (1,60 x 1,20 m) geplaatst worden op volgend adres: …………………………………………………
ik wil een vensteraﬃche hangen (60 x 40 cm)
ik wil helpen om tuinborden te plaatsen
ik wil helpen om folders te bussen

Laat je horen en wij bekijken graag wat wij samen nog beter kunnen doen!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.U. Herman De Vos, Heirweg 27, 9870 Olsene

Vragen of suggesties voor een warme aanpak in je buurt of onze gemeente?

