
Beste inwoners,

Wanneer u dit leest, zijn de Feestdagen al een maand achter de rug. Toch willen we nog even stilstaan bij de 
wensen voor 2020. We kunnen u nog oneindig veel wensen meegeven, maar we wensen u graag iets gewoons. 

Iets van elke dag en daarom wensen we u iets goeds, iets lekkers, iets gek, iets gekkers, iets aardigs, iets liefs, maar 
hoe dan ook iets positief. Veel geluk en een goede gezondheid in 2020 in Zulte.

INFOZINE

Het gemeentebestuur, onder impuls van Open Zulte en 
met de goede steun van onze collega’s van GVZ en N-VA 

heeft in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur reeds een 
mooi traject afgelegd. Zo werd eind vorig jaar de fietssnelweg 
aangelegd langs het spoor tussen Machelen en Deinze, kreeg 
de Warandestraat afgescheiden fietspaden en nieuwe riolering 
en is de mooie nieuwe cafetaria van het Ontmoetingscentrum 
geopend. Er wordt ook aan de toekomst gewerkt via de aan-
koop van een woning op Machelendorp, die dienst zal kunnen 
doen als kinderopvang voor peuters.

Naast de vele zaken op het terrein ging er ook veel aan-
dacht naar het nieuwe meerjarenplan voor onze gemeente. 
Het meerjarenplan vertrekt vanuit onze liefde voor Zulte en 
schetst de beleidsvisie en concrete plannen voor de komende 
jaren. Zulte klaar maken voor de toekomst door investeringen 
voor en naar de gemeenschap, een slagkrachtigere organisatie 
om de dienstverlening naar de inwoners verder te versterken 
en dit alles gebaseerd op een gezond financieel beleid zijn de 
pijlers van het plan.

Met plezier willen we iedereen uitnodigen voor onze jaarlijk-
se Nieuwjaarsreceptie in het Ontmoetingscentrum te Olsene, 
op 2 februari vanaf 11.00 uur. We zijn uitermate verheugd dit 

jaar onze streekgenote Tess Minnens, Voorzitter Jong VLD, als 
gastspreker aan te kondigen.

2020 telt 366 dagen. Voor de één voelt een nieuw jaar als 
een open ruimte vol mogelijkheden en kansen. Voor de ander 
is het als een berg waar je over moet of een lopende band die 
steeds maar sneller draait. 

Laat ons samen met alle Zultenaren van 2020 een jaar van 
kansen maken.

Peter Verdonckt, voorzitter Open Zulte,
Simon Lagrange, uw burgemeester.

GELUKKIG 2020GELUKKIG 2020

INFOZINE
JANUARI 2020



Op 8 december mochten we de vernieuwde Waran-
destraat openen. Een prachtige realisatie met een 

nieuw wegdek, nieuwe riolering en afgescheiden fietspa-
den. 
Gemeenteraadslid Fauve Tack bracht de eerste sensibili-
seringsboodschap aan om onze riolen proper te houden.

De leden van Jong Open Zulte gaven op vrijdag 20 
december hun ondertussen gekende After Work 

Party. Deze winterse editie vond plaats in de Gaston 
Martenszaal en de herbruikbare bekers gingen vlot over 
de toog.

In Zulte, tussen de Karreweg, de Leenstraat en de Waal-

straat, wordt het ‘Beukenbos’ met één derde uitge-

breid. Dit bufferbos tussen de industriezone Zaubeek en 

de woonwijk ‘De Piste’, wordt met 1,6 hectare groter in 

noordelijke richting. Dit is een uitbreiding met 1/3 van de 

bestaande oppervlakte.
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Met het gemeentebestuur hebben we recent een woning 
aangekocht op Machelendorp. Bedoeling daarvan is 

hier op het gelijkvloers een extra kinderopvang in te richten 
voor peuters van 0 tot 3 jaar. De woning is ideaal gelegen: 
in het centrum van Machelen, dicht bij de school en naast 
de gemeentelijke eigendommen Huis De Leeuw en LOI. Een 
prima investering voor onze gemeenschap!
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Schepen Sophie Delaere. 

Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd 
het concept van natuurbegraafplaatsen door raads-

lid Natasja De Vos op de agenda geplaatst. Een natuur-
begraafplaats is een plaats op openbaar domein, zoals 
bijvoorbeeld een bos, waar crematie-as mag worden uit-
gestrooid en waar men biologisch afbreekbare asurnen 
mag begraven. 

Duurzaamheid en het behoud van de natuur staan 
hierbij centraal. Het inrichten van een natuurbegraaf-
plaats geeft mensen dus de mogelijkheid om, naast de 
klassieke begraving en crematie, te kiezen voor een laat-
ste rustplaats in de vrije natuur. Er zal in Zulte bekeken 
worden waar zo een natuurbegraafplaats kan komen. 
Verschillende locaties worden hiervoor onderzocht.

NATUURBEGRAAFPLAATSNATUURBEGRAAFPLAATS

Gemeenteraadslid Natasja De Vos.

Schepen Frederic Hesters.

Burgemeester Simon Lagrange en schepenen Michaël Vandemeulebroecke 
en Sophie Delaere.

Eind december werd de uitgebreide en gerenoveer-
de cafetaria van het Ontmoetingscentrum in Olsene 

opnieuw in gebruik genomen.
De ruimte werd opgewaardeerd tot een eigentijdse 

en gebruiksvriendelijke ontmoetingsplaats met foyer 
die het Ontmoetingscentrum verbindt met het Huis 
Meheus. De cafetaria kreeg een nieuwe toog en een 
koele berging op gelijke hoogte die gemakkelijk bele-
verbaar zijn. De opwaardering van de site gaat in de 
volgende maanden verder. De renovatiewerken in Huis 
Meheus zijn volop aan de gang. De 3 verdiepingen wor-
den stijlvol ingericht tot cultuurhuis. Ook de voortuin 
wordt verder vernieuwd. 

Het domein wordt zo verder uitgebouwd tot een be-
langrijke ontmoetingsplaats in onze gemeente.
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Wanneer er een huisvestingspro-
blematiek ontstaat is dit vaak 

onverwacht of gaat dit gepaard met 
een bepaalde complexiteit.

Een woningbrand, uithuiszetting, … 
zijn maar enkele voorbeelden waarbij 
een snelle oplossing gewenst is.

Dit legt een hoge mentale druk op 
iedereen die betrokken is bij het zoe-
ken naar een gepaste oplossing.Tot op 

heden zijn de medewerkers van onze 
sociale dienst er steeds in geslaagd 
om een oplossing te vinden. Graag 
wensen we hun meer mogelijkheden 
aan te reiken om deze nood blijvend te 
lenigen. Het uitbreiden van de nood-
huisvestingsmogelijkheden door bij-
voorbeeld een noodwoning kan helpen 
om een acute noodsituatie te verhel-
pen.
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Gemeenteraadslid Steven Van Troys.


