
Beste inwoners,

De zalige vakantie met al zijn deugddoende momenten in eigen gemeente, in eigen land of het verdere bui-
tenland ligt achter ons. De drukte van elke dag heeft ons al opnieuw overvallen. Voor elk van ons is het nog 

wat wennen aan de Belgische zomers nieuwe stijl, met niet minder dan drie hittegolven in één zomer en soms de 
bijna-tevredenheid als het eens een weekje typisch Belgisch regenweer was.

INFOZINE

Intussen liggen de gemeenteraadsverkiezingen bijna één jaar 
achter ons. Het vernieuwde gemeentebestuur, onder impuls 

van Open Zulte en met de goede steun van onze collega’s 
van GVZ en N-VA, heeft de voorbije maanden niet stilgezeten. 
Ook onze gemeenteraadsleden waren al bijzonder actief met 
verschillende voorstellen om het leven in onze gemeente nog 
aangenamer te maken. Binnenin en achteraan kunt u hierover 
nog veel meer lezen. 

Ook voor de komende maanden staat er heel wat gepland 
op gemeentelijk vlak. We zien onder andere uit naar de 
ingebruikname van de nieuwe cafetaria aan het Ont-
moetingscentrum, naar de opening van de vernieuwde 
Warandestraat en naar het infi etsen van de fi etssnelweg 
langs het spoor tussen Machelen en Deinze. We doen 
voort!

Nu de iets koudere herfst- en winterdagen voor de deur 
staan, maak het warm en gezellig. Want geef toe, wat is er 
gezelliger dan samen met vrienden of familie te zijn. Denk 
tijdens deze donkere periode ook eens aan de hulpbe-
hoevenden in je omgeving. Niemand is graag alleen en 
een bezoekje brengen aan je buren kan al een wereld van 
verschil maken. Als we als samenleving elkaar helpen, wordt 
het leven een stukje aangenamer voor iedereen.

Met plezier willen we ten slotte iedereen uitnodigen voor 
ons jaarlijkse Eetfestijn in het Fiertelhof. Dit jaar gaat ons 
eetfestijn door zowel op zaterdagavond 19 oktober vanaf 
18.30 als op zondagmiddag 20 oktober vanaf 11.30. 
Kom mee met ons genieten van een lekkere maaltijd en 
goed gezelschap. Uw massale opkomst is voor ons telkens 
een groot plezier en een stevige opsteker om voort te doen. 
Wij kijken samen met ons voltallige team van Open Zulte 
opnieuw uit naar uw aanwezigheid!

Voor het zover is, wensen we alle Zultenaren een schitterende 
Fiertelstoet en Kermis toe. Geniet ervan!.

Peter Verdonckt, voorzitter Open Zulte,
Simon Lagrange, uw burgemeester.
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• De vernieuwde Houtstraat, Boswegel en Proces-
siestraat werden eind juni feestelijk geopend. De wer-
ken zorgden voor een hogere zuiveringsgraad van af-
valwater, de bescherming van de zwakke weggebruiker 
door de aanleg van een afgescheiden fi etspad tussen 

Molenstraat en Olsenestraat en de verlaging van de 
snelheid door enkele snelheidsremmende maatregelen.

• Momenteel is de aannemer volop bezig met wegen- en 
rioleringswerken in de Warandestraat. Tegen eind ok-
tober zullen de rioleringswerken voltooid zijn en zal er 
afgewerkt worden in de Olsenestraat richting Zaubeek. 
Nadien zal de fi nale asfaltlaag gegoten worden en kun-
nen we de nieuwe Warandestraat met zijn wegversmal-
lingen en afgescheiden fi etspaden ingebruiknemen. 

• De aanleg van het lange afstandsfi etspad langs 
de spoorweg tussen Machelen en Deinze is in vol-
le uitvoering. In samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen willen we hiermee de veiligheid van 
de fi etsers verhogen en een goede verbinding realise-
ren naar naburige spoorstations. Tegen eind oktober 
zal dit traject van ruim één kilometer in gebruik kun-
nen genomen worden.

In een volgende fase gaan we dit nieuw stuk verbinden 
met het reeds bestaande stuk dat loopt van de Meyle-

gemstraat tot aan het station van Waregem.
Zo ontstaat over de volledige lengte van Zulte, parallel 

met de spoorweg, een snelle fi etsverbinding.
Hier willen we graag nog een stap verder gaan. Vlotte 

en fi etsveilige connecties met deze fi etssnelweg kun-
nen immers een grote meerwaarde voor iedere fi etser 
betekenen. We kijken na hoe woonkernen en toekomsti-
ge woonkernen kunnen geconnecteerd worden met de 
fi etssnelweg. Zo is de wijk Leliepark reeds rechtstreeks 
verbonden met het nieuw aangelegde stuk fi etssnelweg 
te Machelen.

De omgeving van scholen maken we fi etsveiliger:
• Aan het Vlaams Gewest wordt voorgesteld om de vent-

wegen in het centrum van Zulte (onder andere aan de 

Vrije Basisschool) om te vormen naar fi etsstraten.
• Ook in de omgeving van de Vrije Basisschool Leiebloem 

in Machelen wordt bekeken om fi etsstraten in te richten.

• In juni toerde Jong Open Zulte opnieuw rond met 
pakketjes tijdens hun Studentenactie.

• Vanaf 2020 is er een verbod op oa wegwerpbekers 
op evenementen. Jong Open Zulte haalde dit aan op 
de gemeenteraad van juni én voegde enkele maan-
den later ook meteen de daad bij het woord op hun 
Zomerbar in het OC te Olsene.

Op voorstel van raadslid Hendrik De Waele stelt de 
gemeente Zulte zich kandidaat om pleegzorgge-

meente te worden. 
Vanuit zijn eigen ervaring als hulpverlener in de 

jeugdhulp ondervond hij maar al te vaak dat het moei-
lijk is om een pleeggezin te vinden voor een jongere 
(maar ook volwassene) in nood. Vandaar dan ook de 
lange wachtlijsten waarvan vaak sprake is in de media.

Daarom wil Zulte met Pleegzorg Oost-Vlaanderen tot 
een duurzame samenwerking komen om een aantal 
zaken te realiseren zoals een betere bekendmaking en 
ondersteuning van pleegzorg. 

De hoop is dat dit kan leiden tot een groter bestand aan 
pleeggezinnen. Hierdoor kan een eff ectievere hulp gereali-
seerd worden voor jongeren en volwassenen voor wie een 
opvang in een pleeggezin een oplossing kan bieden.

In een hondenlosloopweide zouden de dieren zich naar 
hartenlust kunnen uitleven. Fauve Tack vraagt te on-

derzoeken welke plaatsen geschikt zijn om een losloop-
weide te realiseren. Zij suggereerde het Beukenbos of 
woonuitbreidingsgebieden die beperkt ontwikkeld wor-
den en waarbij er ruimte is voor aanleg van groenvoor-
zieningen en passief recreatie functies, zoals een los-
loopweide. De bevoegde schepen Frederic Hesters, zelf 
recent eigenaar van een nog opgroeiende hond, helpt 
zoeken naar een goeie plaats en denkt dat een honden-
losloopweide een meerwaarde zou zijn voor Zulte.

ZULTE @ WORK ZULTE ALS PLEEGZORGGEMEENTE

HONDENLOSLOOPWEIDE

Op verschillende plaatsen in Zulte zijn er wegenwerken uitgevoerd of zijn deze in uitvoering. 
Telkens met de bedoeling om de verkeersveiligheid, ook voor de zwakke weggebruiker, te vergroten.

• De gemeenteraad kende onlangs de titel van erege-
meenteraadslid toe aan Herman De Vos en Patricia 
Den Tandt, als waardering voor hun carrière in de 
lokale Zultse politiek. 

Wist u dat er ondertussen meer plastic in uw blauwe PMD-zak 
mag: botervlootjes, yoghurtpotjes, schaaltjes en verpakkingen? 

De PMD-zak is een stuk goedkoper dan de gewone huisvuilzak en de 
inhoud ervan wordt gerecycleerd.
Goed dus voor uw portemonnee én voor ons milieu.
#kleinedingenmakengrootverschil.

ER MAG MEER 
IN DE BLAUWE PMD ZAK

Fietsstraten

Schepenen Sophie Delaere en Michaël Vandemeulebroecke. 

Schepen Frederic Hesters en gemeenteraadslid Fauve Tack.

Patricia Den Tandt. Herman De Vos.

Gemeenteraadsleden Fauve Tack, Steven Van Troys en Kathleen Blauw-
blomme.


