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Peter Verdonckt, Rudy Vandermeeren, Simon Lagrange, Olivier Peirs.

De lokale partij Gezond Verstand Zulte (GVZ) sluit 
aan bij Open Zulte. Daar zijn we zeer tevreden mee.

Gezond Verstand Zulte speelde de afgelopen 10 jaar een 
unieke rol in de Zultse politiek. De partij werd opgericht in 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 on-
der impuls van voorzitter Rudy Vandermeeren en lijsttrek-
ker Olivier Peirs. GVZ behaalde meteen 2 zetels en vormde 
samen met Open Zulte en N-VA een nieuwe bestuursmeer-
derheid. We werkten goed samen en bij de verkiezingen in 
2018 was het vooral Open Zulte dat door de kiezer hier-
voor beloond werd. Toch werd de coalitie voortgezet.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 stilaan dich-
terbij komen, heeft GVZ beslist om niet met een eigen 

lijst deel te nemen. De partij sluit zich aan bij Open Zulte. 
Olivier Peirs zal hierbij zeker actief blijven.

Open Zulte is zeer tevreden met de aansluiting van GVZ. 
We werken al 10 jaar prima samen in het gemeentebestuur 
en delen dezelfde visie en aanpak voor onze gemeente. Nu 
GVZ niet meer met een eigen lijst zal opkomen, zijn we 
blij dat we onze samenwerking toch kunnen voortzetten. 
Politiek en besturen gaat over samen werken en samen 
resultaten boeken voor de gemeente. 

Dat willen we graag verder doen. In 2024 zal Open Zulte 
met sterke kandidaten en een goed programma opnieuw 
uw vertrouwen vragen om onze gemeente verder te mogen 
besturen. Later dit jaar meer hierover.
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Op zondag 2 april is onze gemeente “Dorp van de 
Ronde”. De Ronde van Vlaanderen zal die dag 

onze drie dorpskernen passeren. De heren rijden door 
Zulte, Olsene en Machelen tussen 12u en 13u, de da-
mes tussen 14u en 15u. In elke deelgemeente komt er 
een feestzone, waar de lokale verenigingen voor sfeer 
en ambiance zorgen.

Het gemeentebestuur sloot hiervoor een overeenkomst 
af met koersorganisator Flanders Classics.

Een nieuwe hoogdag waar we kunnen naar uitkijken!

ZULTEZULTE
DORP VAN DE RONDEDORP VAN DE RONDE

Iedereen welkom op zondag 5 februari vanaf 11u
in de Guldepoort in Machelen-aan-de-Leie



Schepen van Kinderopvang Fauve Tack en gemeenteraadsleden Talitha Lossy, Pieter Verhalle, Delphine Vandenbossche.
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Het kinderopvanglandschap in ons 
land heeft het moeilijk. Dit terwijl 

het een essentiële dienstverlening vormt 
in onze maatschappij. Daarom namen 
we in Zulte specifieke gemeentelijke 
maatregelen om de medewerkers en de 
ouders extra te ondersteunen, zowel in 
de buitenschoolse opvang als in de op-
vang van baby’s en peuters.

Voor de buitenschoolse kinderopvang 
werken we sinds dit schooljaar samen 
met vzw Ferm 
Kinderopvang. In 
de periode hier-
voor waren we 
door personeels-
tekort genood-
zaakt om met 
voorafgaande in- 
schrijvingen te 
werken en deels 
een beroep te doen op de scholen. 
Sinds dit schooljaar verzorgt Ferm de 
buitenschoolse opvang van de lagere 
school kinderen van de vrije basis-
scholen in Zulte, Olsene en Machelen. 
De gemeente organiseert verder de 
opvang van de kleuters van de vrije 
basisscholen en alle leerlingen van 
de gemeentelijke basisschool De vijf 
wegen. Zo kunnen we alle kinderen 

In elk van onze deelgemeenten krijgen verlaten fabriekssites 
een nieuwe toekomst. Het gaat over terreinen die al een tijd 

leegstaan. De nieuwe invullingen zorgen voor een meerwaarde 
voor onze dorpen en onze inwoners. Er wordt hierbij ingezet op 
duurzaamheid en ecologie.

In Machelen wordt de voormalige wasmachinefabriek Olympia 
een duurzame woonwijk. De grond werd gesaneerd. De woningen, 
appartementen en handelspanden zijn in aanbouw. Er is onder 
andere een grote collectieve en kwalitatieve groenruimte voorzien.

In Olsene wordt het terrein van Vandewiele ingericht als 
KMO-zone. Een eerste fase werd vorig jaar in gebruik genomen 
door de ontwikkelaar. Dit jaar worden volgende fases gebouwd. 
Vele lokale ondernemers vinden er een plaats.

In Zulte liggen de plannen vast voor de private herontwikkeling 
van het terrein Wolspinnerij-Denys. Op een duurzame manier zal 
hier een nieuw woonproject verrijzen. Beeldbepalende elementen 

zoals de schouw en overdekte hal blijven behouden als een her-
innering aan het verleden. Fietsers en voetgangers krijgen een 
nieuwe trage verbinding tussen de Leievallei en de Nijverheids-
straat.

Het terrein van Lys Yarns werd aangekocht door de gemeente. 
De gebouwen werden gesloopt, de saneringswerken zijn bijna 
afgerond. Dit jaar wordt een publieke groenzone aangelegd ach-
teraan het terrein. Hier komt ruimte voor natuur, beplanting, 
waterbuffering en -infiltratie, wandelpaden en een educatieve 
speelzone. Voor dit project verkreeg het gemeentebestuur recent 
een subsidie van 225.000 euro van de Vlaamse overheid. Voor 
de verdere herontwikkeling met woningen, bejaardenwoningen, 
begeleid wonen voor mensen met een beperking en kinderopvang 
wordt een PPS-project opgestart.

Tony Boeckaert, schepen van Ruimtelijke ordening. ■ ■ ■

Zulte financieel 
gezond
Ondanks de huidige prijsstijgingen 
werd de begrotingsoefening 2023 
positief afgerond. We kozen hierbij 
niet te raken aan de koopkracht van 
onze inwoners en voor het behoud 
van de lage belastingstarieven, maar 
ook voor het behoud van de tarieven 
voor de buitenschoolse kinderopvang, 
de vakantiekampen, de vuilniszakken 
en zoveel meer.

Ook lopen de geplande investeringen 
gewoon verder, weliswaar meer ge-
spreid in de tijd. Eén van de blik-
vangers in 2023 is de aanleg van 
een publieke groenzone achteraan 
het terrein van Lys Yarns, een eerste 
stap in de herontwikkeling van de 
terreinen. 

Andere grote investeringen zijn de 
kunstgrasvelden in Olsene en Mache-
len, de start van de nieuwbouw Rave-
schoot, de opening van huis Meheus 
en later in 2023 de nieuwe kinderop-
vang in Machelen-dorp.

De provincie voorziet de fietstunnel 
onder de brug aan de Drogenboom-
straat en de Vlaamse Waterweg 
start met de bouw van de fiets- en 
wandelbrug over de Leie in Zulte.

Simon Lagrange, 
Peter Verdonckt
#voortdoen

voor- en naschools opvangen, en is 
het niet meer nodig om voorafgaand 
in te schrijven. We zijn tevreden over 
onze samenwerking met vzw Ferm 
Kinderopvang.

Ook de kinderopvang van baby’s en 
peuters geven we extra ondersteuning. 
In de gemeenteraad van oktober vorig 
jaar konden we unaniem een nieuw 
subsidiereglement goedkeuren voor 
de dienst Onthaalouders. Zo krijgen 

ze bijkomend een 
tegemoetkoming 
voor zieke en 
ongewettigd af-
wezige kinderen. 
Dit zorgt voor een 
stabieler inkomen 
en meer finan-
ciële zekerheid. 
De gezinsopvang 

krijgt bijkomend een compensatie- 
vergoeding voor de infrastructuur en 
ook de huurcontracten werden herzien. 
Alle startende opvanginitiatieven voor 
baby’s en peuters in Zulte kunnen ook 
een verhoogde installatiepremie aan-
vragen. Op die manier willen we zor-
gen dat onze onthaalouders hun werk 
voortzetten en ook nieuwe onthaal- 
ouders aantrekken.  ■ ■ ■

Alle kinderen 
kunnen voor- en 

naschools worden  
opgevangen
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