
Beste inwoners,

Open Zulte wil #voortdoen. We willen graag ook de vol-
gende 6 jaar onze gemeente op een positieve manier ver-

der uitbouwen en ontwikkelen, in een goede samenwerking 
en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent. In deze 
folder hebben we het over een ‘modern Zulte’. Hoe zorgen 
we ervoor dat onze gemeente mee blijft met de tijd en hoe 

kunnen we onze inwoners hierbij nog beter betrekken? Want 
luisteren blijft werken, bijvoorbeeld via ‘buurtbudgetten’. 

Verder maakt u vandaag nader kennis met gemeente-
raadslid Pieter en drie nieuwe jonge vrouwelijke kandi-
dates, zijnde ‘power lady’s’ Kathy, Sofi a en Talitha. Wie 
zei ook alweer dat het moeilijk is om sterke vrouwen 
politiek te engageren? Veel leesplezier.
Burgemeester Simon. 

LUISTEREN BLIJFT WERKEN 

Voor Open Zulte is het cruciaal dat het gemeente-
bestuur bereikbaar, aanspreekbaar en luisterbe-

reid is. De afgelopen jaren gebeurde dit onder andere 
via regelmatige buurtvergaderingen: vaste overleg-
momenten met de bevolking waardoor we als bestuur 
in elke buurt de vinger aan de pols konden houden. We 
experimenteerden ook met een ‘burgerbudget’: elke 
inwoner mocht zijn of haar voorstel insturen en kon ook 
mee beslissen welk project moest uitgevoerd worden. 
Winnaar werd het kinderfestival ‘Leierock 4 Kids’ dat in 
juni volgend jaar uitgevoerd zal worden.

In de komende jaren willen we de luisterbereidheid 
en de betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur 
nog versterken. We willen onder andere werken met 
‘buurtbudgetten’. Hierbij krijgt elke buurt van Zulte 
een vast bedrag ter beschikking om – na inspraak van 

de bewoners en op basis van enkele criteria - zelf een 
project uit te voeren dat de buurt en de omgeving ten 
goede komt.

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
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INFORMEREN EN PARTICI-
PEREN: @ YOUR SERVICE
Dit deden we de voorbije jaren: tweejaarlijkse buurt-
vergaderingen, experiment met burgerbudget, gemeente 
op sociale media (Facebook en Twitter), vernieuwing van 
het gemeentelijk infoblad tot ‘InfoZulte’, nieuwe ‘Zulte 
App’ als modern en effi  ciënt communicatiemiddel naar de 
inwoners toe, wekelijkse digitale nieuwsbrief bij openbare 
werken, uitbreiding mogelijkheden digitaal loket op ge-
meentelijke website, installatie van kindergemeenteraad, …

Deze inspanningen hebben gerendeerd om de betrokken-
heid van de bevolking te vergroten. Zo blijkt duidelijk uit 
de cijfers van de recent verschenen Gemeentemonitor:

Op deze ingeslagen weg willen we verdergaan. 

#voortdoen

Dit willen we de volgende jaren doen:

• Verder inzetten op korte communicatielijnen en nieu-
we vormen van inspraak en participatie. (Onder andere 
via ‘buurtbudgetten’, zie voorpagina)

• Ingebruikname van volledig vernieuwde gemeente-
lijke website als modern communicatiekanaal naar de 
bevolking toe (reeds in voorbereiding).

• Sterker uitbouwen van het digitaal loket en vergroten van 
de mogelijkheden tot het aanvragen en verkrijgen van 
documenten van thuis uit.

• Doelgerichte communicatie via thematische elektroni-
sche nieuwsbrieven.

• Verder uitbouwen van de sociale mediakanalen van de 
gemeente met meer de nadruk op ‘beleving’ (onder ande-
re opstart Instagram-account).

• Vernieuwen van de verouderde en weinig gebruiksvrien-
delijke digitale infoborden.

• Evaluatie openingsuren en experimenteren met ‘werken 
op afspraak’. Dit biedt voordelen voor zowel u als in-

Pieter Verhalle

Pieter (32) is ons jongste ge-
meenteraadslid en ook de fi ere 
voorzitter van Jong Open Zulte. 
Hij huwde onlangs met Claudia 
Van Colenberghe en woont sinds 2017 
in de Kapelhoek.

Pieter was jarenlang (hoofd)leider bij KSA Zulte en een 
vaste medewerker in het jeugdhuis Knipperlicht. Door zijn 
rol als de Sint bij de jeugdbewegingen in Olsene en zijn 
vele goede connecties bij KSA en Chiro Zulte weet hij zeer 
goed wat er leeft en heerst bij de jeugd van onze gemeente.

Pieter houdt van badminton, is een fervent wielertoerist 
en leeft zich graag uit als zanger, presentator en enter-
tainer. Hij gaat voluit voor een actief jongerenbeleid, een 
bruisend verenigingsleven en een sociaal Zulte.

Talitha Lossy

Talitha (25) is een rasech-
te Olsense, afkomstig uit de 
Groeneweg en nu wonende 
in de Terwallenstraat met haar 
man, Olsenaar Dries Leyn. Ze studeer-
de Bestuurskunde en Publiek Management in Gent en 
voedde daar haar interesse in de politiek. Momenteel 
werkt ze als HR Consultant in Oudenaarde.

Talitha was altijd al betrokken bij wat er leeft in de ge-
meente. Ze is een vertrouwd gezicht in jeugdhuis ’t Sloef 
en is er vaak te spotten op allerlei activiteiten. Nu wil ze 
zich als jonge mama samen met Open Zulte volop inzet-
ten voor Zulte als moderne gemeente, met korte commu-
nicatielijnen tussen burger en gemeentebestuur en met 
een belangrijke rol voor de nieuwe media.
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Het gemeentebestuur springt goed om met 
vragen van inwoners.

Het gemeentebestuur betrekt de inwoners 
voldoende bij veranderingen in de gemeente.



Sofi a Ezzine

Sofi a (43) is afkomstig uit 
Kortrijk. Ze is gehuwd met Ol-
senaar Jürgen Saveyn en intus-
sen goed geïntegreerd in Zulte. Ze 
woont in de Kapellestraat en is mama 
van Milo (9), Mauro (11) en Matteo (14). 

Sofi a is een actief bestuurslid van volleybalclub Kuros 
Heren, een engagement dat ze met een groot hart en veel 
toewijding invult. Zij is door de kinderen ook nauw be-
trokken bij de Vrije Basisschool, KSA Zulte en voetbalclub 
Jong Zulte.

Sofi a is een vrolijke, sympathieke jongedame die en-
thousiasme uitstraalt. Ze is ergotherapeute van opleiding 
en werkte ook een tijdje als pedicure bij haar thuis. Ze wil 
zich inzetten voor een bruisend Zulte, de gemeente waar 
ze zich thuis voelt.

Kathy Dewitte

Kathy (40) is afkomstig van 
Gottem en kwam tien jaar gele-
den in Zulte wonen. Onmiddellijk 
verloor ze haar hart aan onze war-
me gemeente, die net als zijzelf bruist 
van de energie en de sociale contacten. Ze woont in de 
Nachtegaalstraat en is mama van twee dochtertjes Nina 
(8) en Noémie (5).

Beroepshalve is Kathy directeur aan de Arteveldehoge-
school in Gent. Als Master Toegepaste Economie heeft ze 
een uitgesproken interesse in economie en ondernemer-
schap, maar ook in diversiteit en onderwijs. Ze wil ertoe 
bijdragen dat iedereen die in onze gemeente komt wonen, 
er ook een thuis kan vinden. 

Je leest meer over haar op haar blog: 
https: //kathydewitte.wordpress.com.
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woner (duidelijkheid, geen wachtrijen, voorbereide dos-
siers, …) als voor de medewerkers van de administratie 
(geen druk van rij wachtenden, mogelijkheid tot dossier-
voorbereiding, …).

VERNIEUWEND ZULTE
Zulte moet een vernieuwende gemeente zijn, een moderne 
organisatie die durft te experimenteren met nieuwe tech-
nieken en ontwikkelingen.

Dit deden we de voorbije jaren: niet alles zelf wil-
len doen maar goed samengewerkt met externen (bv.: 
organisatie van activiteiten, bermmeesters tegen het 
zwerfvuil, …) en met andere gemeenten (bv. noodplan-
ningsbeleid); nieuwe woonvormen gefaciliteerd zoals 
‘samenwonen’ (bv.: drie vrienden in een ééngezinswoning) 
en ‘hospitawonen’ (bv.: opvang van familieleden); nieuwe 
stedenbouwkundige verordening gebaseerd op verdich-
ting rond de dorpskernen en nabij knooppunten van open-
baar vervoer; …

Dit willen we de volgende jaren doen:

• Moderne architectuur en stedenbouw kansen geven 
in dorpskernvernieuwingsprojecten (bv. Lys Yarns, Wol-
spinnerij-Denys, schoolterrein Olsene, …).

• Oud en nieuw combineren via onder andere de inte-
gratie van hoeve Boelake in de herontwikkeling van Lys 
Yarns en het uitvoeren van het opgemaakte beheersplan 
voor de erfgoedomgeving rond de kerk van Machelen.

• Gebruik van opkomende ‘smart city’ toepassingen om 
het dagelijks leven waar nuttig te vergemakkelijken.

• Multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen en kapellen 
ondersteunen. (optredens, tentoonstellingen, workshops, …).

#voortdoen
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Op één lijst mag u zoveel voorkeurstemmen uitbrengen als u wil.
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