
Beste inwoners,

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

verder uitbouwen en ontwikkelen, in een goede samenwer-
king en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent. 
In deze folder hebben we het over een ‘leefbaar Zulte’. 
Hoe zorgen we  voor levendige dorpskernen, hoe kunnen we 
het groene karakter van Zulte versterken en hoe houden we 

onze gemeente proper? We hebben het onder andere over 
de herbestemming van het terrein van het schoolge-
bouw in Olsene. Dit is een unieke kans om in Olsene een 
nieuw centrumgebied te creëren. Daarnaast leest u vandaag 
meer over gemeenteraadslid Tania, OCMW-raadslid Steven 
en nieuwe kandidaten Marc en Stefanie. Stuk voor stuk ge-
dreven mensen. Veel leesplezier.

Burgemeester Simon. 

‘NIEUW OLSENE’ OP TERREIN 
OUD SCHOOLGEBOUW 

De Vrije Basisschool van Olsene heeft sinds vorige zo-
mer het schoolgebouw op de hoek van de Grote 

Steenweg en De Dreve verlaten. De gemeente is eigenaar. 
Jeugdhuis ’t Sloef kreeg hier een tijdelijk nieuw onderko-
men. We willen op dit terrein een nieuw centrumgebied 
ontwikkelen, met plaats voor nieuwe bewoning, handels-
ruimte, extra kinderopvang en een ontmoetingsplaats voor 
de jeugd. De Wereldwinkel moet een nieuwe huisvesting 
krijgen, bij voorkeur in deelgemeente Zulte voor de com-
binatie met de zondagsmarkt. Het gemeentebestuur heeft 
intercommunale Veneco reeds aangesteld om een geschikte 
toekomstvisie uit te werken voor het schoolterrein. 

De ontwikkeling van dit stukje ‘nieuw Olsene’ is een 
unieke kans om aan Olsene een extra dynamiek te 

bezorgen. Dit in combinatie met de geplande verkeers-
veilige herinrichting van de Grote Steenweg én het onder-
steunen van organisaties die Olsene doen ‘leven’ (kermis, 
Hoeverock, boerenmarkt, meer benutten van de vernieuw-
de cafetaria en tuin van het Ontmoetingscentrum, …).

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
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De warme aanpak

#voortdoen



BOSUITBREIDING
Het bosbestand in Zulte is van oudsher eerder beperkt. Dit 
moet in de toekomst verder uitgebreid worden. Daarom 
heeft het gemeentebestuur zeer recent een overeenkomst 
afgesloten om extra gronden aan te kopen naast het be-
staande Beukenbos in Zulte. Hierdoor kan dit bos in de 
toekomst met één derde (+ 1,6 hectare) uitbreiden. 

Het Beukenbos is het ‘bufferbos’ tussen de industrie-
zone langs de Karreweg en de wijk ‘De Piste’. Het is be-
reikbaar langs de Beukenlaan en langs de Waalstraat. We 
willen dit bos de komende jaren verder uitbouwen tot een 
belangrijke en goed gekende groene long van onze 
gemeente. Hier kan, in samenspraak met betrokken na-
tuurverenigingen, aandacht gaan naar biodiversiteit, na-
tuurinitiatie, nieuwe projecten zoals eventueel ‘paalkam-
peren’ of een natuurbegraafplaats, enzovoort. 

Ook op andere plaatsen willen we opportuniteiten 
grijpen om waar nuttig en mogelijk het bosbestand uit te 
breiden. Bij de uitvoering van dorpskernvernieuwings-

projecten (Lys Yarns, Wolspinnerij-Denys, schoolsite Olse-
ne, …) voorzien we extra groen dicht bij het centrum van 
de gemeente. 

#voortdoen

GROENER EN ENERGIE- 
ZUINIGER ZULTE
We willen de volgende jaren verder inzetten op een groe-
ner en energiezuiniger Zulte.

Dit deden we de voorbije jaren: ondertekening Bur-
gemeestersconvenant en bijhorend actieplan ‘Duur-
zaam Zulte’ om de CO2-uitstoot te verminderen, ener-
giezuinige ingrepen in gemeentelijke gebouwen zoals 
bij de vernieuwing van zaal Fiertelhof, opmaak ‘energie-
zorgplan’ voor gemeentelijke gebouwen in samenwerking 
met Eandis, aankoop meerdere dienstwagens op CNG 
(aardgas), extra oplaadpunten voor elektrische fietsen en 
auto’s, opmaak en uitvoering van een masterplan om de 
openbare verlichting waar nuttig ‘s nachts te doven en/
of te dimmen, … 

Dit willen we de volgende jaren doen:
• Openbare verlichting 
 ▶ systematisch vernieuwen met energiezuinige LED-ver- 

 lichting.
 ▶ verder uitrollen van het masterplan om de verlich- 

 ting waar nuttig’s nachts te doven en/of te dimmen.

• Mobiliteit 
 ▶ verdere uitbouw van oplaadpunten voor elektrische  

 mobiliteit (fietsen en auto’s) in de verschillende deel- 
 gemeenten,

 ▶ bij aankoop van eigen dienstwagens maximaal in- 
 zetten op aandrijving op elektriciteit of aardgas, 

Steven Van Troys

Steven (45) is sedert de verkie-
zingen van 2012 een sterke Ma-
chelse aanwinst in ons team. Hij 
is de trotse papa van Ann-Marie en 
Pieter-Jan.

Beroepshalve is hij bedrijfschef in de kerncentrale van Doel. 
Hij is een teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid. Hij 
liet dit ook uitdrukkelijk merken door zijn inzet en dossier-
kennis als raadslid in het Sociaal Huis de voorbije jaren.

Zijn interesse voor het milieu kan hij kwijt in de mili-
euraad. Hij is betrokken bij de Filmclub en leeft zich op 
sportief vlak uit bij de Funbikers.

Steven is een man met potentieel die ook in de komen-
de jaren zijn dienstbare verantwoordelijkheid voor Zulte 
wenst op te nemen.

Tania Verpraet

Tania (52) woont in de Vogelzang 
in Olsene. Ze is gehuwd met Piet 
Van Vynckt, mama van twee zo-
nen Jonathan en Lennert en oma 
van twee kleinkinderen Elise en Siebe.

Reeds meer dan 30 jaar werkt Tania als polyvalente 
medewerkster bij de Olsense firma Bekaert-Boderé. Haar 
vrije tijd benut ze als bestuurslid van toneelvereniging ’t 
Olsenaarke en als medewerkster bij Hoeverock, waar ook 
haar man Piet een vaste waarde is.

Tania werd na de vorige verkiezingen gemeenteraadslid. 
Ze fietst graag door onze gemeente en maakt hiervan ook 
gebruik om te luisteren naar de inwoners. Ook de komen-
de jaren wil ze zich onverminderd inzetten voor een beleid 
dicht bij de mensen.
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Marc Colpaert

Marc (68) is een echte Olsenaar 
die samen met zijn vrouw Linda 
in de Molenstraat woont. Als ge-
wezen zaakvoerder van drukkerij 
Lynco kwam hij bij heel veel mensen 
langs voor geboorte- en communiekaartjes, rouwberichten, 
drukwerk, … Hij heeft veel gezien in de gemeente, ook in 
de moeilijke en eenzame momenten die mensen kunnen 
doormaken. Vanuit die optiek engageert hij zich als be-
stuurslid bij de vereniging Samana (vroegere Ziekenzorg) 
en ook in de Oud-Strijdersbond (NSB Olsene).

Marc wil zich nu ook engageren voor de gemeente. Wie 
Marc kent of ermee samengewerkt heeft, weet dat hij 
steeds aangenaam is in de omgang en dat hij steeds het 
beste van zichzelf geeft.

Stefanie Vroman

Stefanie (46) is gekend als de 
jarenlange sympathieke uit-
baatster van dagbladhandel Revu 
langs de Staatsbaan in Zulte. Van 
2008 tot 2018 was ze er het goedlach-
se en joviale aanspreekpunt voor de vele klanten. Stefanie 
deed méér dan alleen haar winkel openhouden. Ze zag haar 
klanten echt graag en was voor velen een klankbord.

Nu ze de zaak heeft overgelaten, brengt haar sociale in-
gesteldheid haar bij Open Zulte en de gemeentepolitiek. 
Ze wil zich vol overgave inzetten voor de senioren, bejaar-
denwoningen, kinderopvang, minder mobiele mensen en 
onderwijs.

Stefanie is gehuwd met Olsenaar Kurt Rogiers en mama 
van Colin en Romy. Samen wonen ze in de Spoorwegstraat 
in Zulte.
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 ▶ proefproject rond autodelen,
 ▶ stimuleren van fietsverplaatsingen door investerin- 

 gen in veilige fietsinfrastructuur (fietspad langs de  
 spoorweg, vernieuwing doortocht N43 Olsene, wegen- 
 werken met verhoogde fietsveiligheid tot gevolg, …).

• Energie 
 ▶ windenergie faciliteren op plaatsen die daarvoor ge- 

 schikt zijn (bijvoorbeeld in omgeving van industriezone),
 ▶ systematisch verder investeren in energiezuinigheid  

 van het gemeentelijk patrimonium op basis van  
 het opgemaakte energiezorgplan,

 ▶ specifieke aandacht voor de mogelijkheid van zonne- 
 panelen op gemeentelijke gebouwen via een project  
 waar inwoners kunnen participeren (‘zonnedelen’).

• Diervriendelijkheid 
 ▶ Verdere uitbouw van het zwerfkattenbeleid in sa- 

 menwerking met Dier onder Dak en dierenarts(en).
 ▶ Ondersteunen van mensen en verenigingen die  

 zich inzetten om dieren op te vangen.
 ▶ Verder sensibiliseren van eigenaars van (huis)dieren  

 om hun zorgplicht na te komen.
 ▶ Opvolgen van klachten en vaststellingen over dieren- 

 mishandeling en –verwaarlozing door de bevoegde  
 instanties (lokale politie, inspectie Dierenwelzijn)

PROPER ZULTE
Ook in tijden waar sproeien verboden is, blijft het belang-
rijk dat onze gemeente er zo proper mogelijk bij ligt.

Dit deden we de voorbije jaren: wekelijkse opha-
ling van de huisvuilzak tijdens de zomermaanden 
(midden juni – midden september), soepeler toegang 
tot het containerpark (5 x per maand in plaats van 
1 x per week), verminderen afvaltoerisme uit ande-
re gemeenten op ons containerpark door invoeren van 
beperkt aantal verplicht betalende fracties, extra bud-
getten voor het groenonderhoud (nieuw materiaal, 
meer samenwerking met sociale tewerkstellingsplaat-
sen), invoeren van systeem van ‘bermmeesters’ die met 
gemeentelijke ondersteuning vrijwillig hun omgeving 
zwerfvuilvrij maken; …

Dit willen we de volgende jaren doen:

• Nog meer investeren in onderhoud van groen, speel-
pleintjes, grachten, … (extra materiaal en manuren)

• Verder inzetten op bestrijding van zwerfvuil en sluik-
storten via onder andere camerabewaking op gevoeli-
ge plaatsen.

• Systeem van ‘P+MD ophaling’: PMD-zak waar meer za-
ken in mogen (plastic zakjes, yoghurtpotten, botervloot-
jes) = meer gebruiksgemak en verdere daling van het res-
tafval.

• Ondergrondse opbergpunten voor afvalophaling voor-
zien bij uitvoering van nieuwe projecten.

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