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Vlaams eetfestijn

ZATERDAG

4 maart

Vanaf 18 uur

Kalkoenpavé met kroketjes en groenten
inclusief aperitief
Volwassenen: 15 euro.
Kinderen van 5 tot 12 jaar: 7 euro.
Ambiance met coverband Partie Party.
Toegang GRATIS voor iedereen vanaf 20 uur.

Guldepoort
Machelen

Inschrijven voor ons eetfestijn kan via:

zulte@n-va.be - 0475 999 172
of bij onze bestuursleden

Zet je schouders onder N-VA Zulte!
Wil u ook graag de toekomst van Zulte mee vorm geven? Wil u zich graag engageren
om ons N-VA-bestuur te versterken, dan nodigen wij u uit om eens langs te komen op
een van onze activiteiten.

U kan ook vrijblijvend contact opnemen met voorzitter
Michael Devriendt via zulte@n-va.be of 0475 999172.
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Sociaal Huis: efficiënt, milieuvriendelijk
en financieel gezond

OCMW-voorzitter Linda Detailleur

Efficiënt

De voorbereiding van de integratie gemeente met het OCMW
gaat verder met de recente aanwerving van een directeur voor
het Sociaal Huis. Kinderopvang Snuffel zal vanaf heden open zijn
tot 17.30 uur en we investeren in de buitenspeelplaats van Pluto.
Ook de toog en de vloer van het zaaltje in het Moerbeekpark
worden vernieuwd.

Inzetten op lokale economie
De N-VA wil de lokale economie en de werkgelegenheid
blijven ondersteunen. Daarom stellen we voor om voor elke
nieuwe zaak een terugbetaling van de inschrijvingskost bij
het ondernemersloket mogelijk te maken.
Momenteel is het voorstel in
beraad. Daarnaast blijft de
site DION een KMO-zone.
Er is voldoende vraag, maar
het aanbod blijft achter.
Het bedrijventerrein kan onze
lokale KMO’s en ondernemers
een locatie geven om uit te

breiden en te investeren.
De tewerkstelling gaat erop
vooruit en ondernemers
krijgen de nodige ruimte
om echt te ondernemen.
Dat is volgens de N-VA de
beste garantie op welvaart.

Milieuvriendelijk

Financieel gezond

€

€

We onderzoeken de mogelijkheid van zonnedelen bij de
ontmoetingscentra Moerbeekpark, Sint-Pieterspark en
Guldepark. Recent kochten we een wagen aan die aangedreven
wordt door aardgas (CNG). We willen nog meer initiatieven
nemen die de CO2-uitstoot terugdringen.
€

De kostprijs van het OCMW bedraagt 47 euro/inwoner. Dit is een
verdere daling dankzij de goede werking en inzet van de diensten.
Een vergelijkbaar OCMW kost gemiddeld 98 euro/inwoner.

Ondernemer Nicolas Cuypers en N-VA-bestuurslid Nick
Hoflack zetten samen hun schouders onder ons project ‘Zulte
onderneemt’.

Wist je dat ...
…
 er in Zulte in 2016 1 485 btw-plichtige ondernemingen, waarvan 751 btw-plichtige rechtspersonen en
734 zelfstandigen, ingeschreven stonden? We zitten in stijgende lijn!
…
 de werkloosheidsgraad in Zulte 4,2 procent bedroeg in 2015? Ter vergelijking: het Vlaams gemiddelde
is 7,8 procent.

N-VA Zulte is actief!

Gemeenteraadsvoorzitter Ward Baeten
loopt ‘Dwars door Zulte’.

Ook N-VA Zulte deed mee aan Rode Neuzen Dag
en droeg zo haar steentje bij om de taboes rond
jongeren met psychische problemen te doorbreken.

Jaarlijkse Valentijnsactie op de markt
in Zulte: een chocolaatje voor iedereen!

zulte@n-va.be
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Uw veiligheid garanderen

Opstart BIN Kapelhoek

Uitbreiding ANPR-cameranetwerk

#Veiligheid2020 met Steven De Smet en
Jan Jambon

Aandacht voor groen en
duurzaamheid

Aanpassing containerpark:
de vervuiler betaalt (meer)

 Beukenbos wordt verder
 Bermmeesters en zwerfontwikkeld
vuilacties: samen voor een
 Extra aandacht voor duurproper Zulte
zaamheid en open ruimte  G
 een pesticidegebruik
in nieuwe ontwikkelingsmeer: investeren in mansites: Wolspinnerij en Lys
kracht en materiaal
Yarns
 S teun voor meer en veilige
 Masterplan openbare verfietspaden
lichting: dimmen en doven

 minder algemene milieubelasting (van 35 naar 30 euro)
 toepassing Vlaamse wetgeving: verplicht betalen voor grofvuil
 uitbreiding betalen voor steenpuin en ander bouwafval om
afvaltoerisme in te dijken

Geen weegbruggen?

 huidig containerpark is te klein voor apart gedeelte gratis en
apart gedeelte betalend
 grote investering nodig voor weegbruggen en uitbreiding park

Bestuurslid in de kijker:

Eddy Dubois: oprichter N-VA Zulte
Als men ouder wordt, kijkt een mens eens achteruit en maakt men de
balans op van zijn leven. Het respect voor de Vlamingen die dit land
financieel en economisch recht houden was en is mijn drijfveer om
aan politiek te doen. Daarom heb ik me vanaf de oprichting van de
N-VA volop ingezet voor deze partij.
Op enkele jaren tijd zijn we, ondanks alle tegenwerking, erin
geslaagd de grootste partij te worden van het land en mee te
besturen. Hierdoor hebben we de eerste stappen naar verandering kunnen realiseren. Ook lokaal doen we hard ons best. Onze
OCMW-voorzitter Linda Detailleur, gemeenteraadsvoorzitter
Ward Baeten en voormalig schepen en huidig voorzitter Michael

Oprichter N-VA Zulte

Devriendt zetten zich volop in om de coalitie met Open Zulte
en GVZ vlot te laten verlopen. Ons bestuur werd ook uitgebreid
met enkele zeer bekwame en actieve mensen maar er is nog
plaats voor mensen die nog iets willen betekenen voor onze
gemeenschap en er zich willen voor inzetten! Welkom!

www.n-va.be/zulte

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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