
Nieuwe bestuursploeg 2013-2018
Aan	  de	  inwoners	  van	  Machelen,	  Olsene	  en	  Zulte

Beste	  mensen,

Graag	  stellen	  we	  u	  de	  bestuursploeg	  voor	  die	  vanaf	  1	  januari	  aanstaande	  onze	  gemeente	  zal	  leiden.

De	  gemeenteraadsverkiezingen	  van	  14	  oktober	  gaven	  volgend	  resultaat:
• CD&V:	  11	  zetels	  (-‐4	  in	  vergelijking	  met	  2006,	  kartel	  CD&V/N-‐VA).
• Open	  Zulte:	  10	  zetels	  (+2	  in	  vergelijking	  met	  2006).
• Gezond	  Verstand	  Zulte	  (GVZ):	  2	  zetels	  (+2,	  nieuw).
• N-‐VA:	  2	  zetels	  (+2,	  nieuw).

In	  tegenstelling	   tot	  alle	  vorige	  verkiezingen	  behaalde	  geen	  enkele	  parPj	  een	  absolute	  meerderheid.	  Er	  moest	  dus	  een	  
coali<e	  gevormd	  worden.

Na	  de	  bekendmaking	  van	  de	  uitslag	  zijn	  Open	  Zulte,	  GVZ	  en	  N-‐VA 	  rond	  de	  tafel 	  gaan	  ziRen.	  We	  hadden	  een	  duidelijke	  
voorkeur	  om	  een	  nieuwe	   bestuursmeerderheid	   te	   vormen	  met	   de	  drie	  winnende	  parPjen	   (=de	   parPjen	   die	  vooruit	  
gingen	  in	  vergelijking	  met	  de	  vorige	  verkiezingen).	  Na	  onderhandelen	  bereikten	  we	  hierover	  een	  akkoord.

Intussen	   is	   ook	   de	   volledige	   samenstelling	   van	   het	   nieuwe	   schepencollege	   gekend	   en	   werden	   de	   bevoegdheden	  
verdeeld.	   “De	   juiste	  man/vrouw	   op	   de	   juiste	  plaats”	  was	  hierbij	   ons 	  hoofdprincipe.	   Op	   de	   ommezijde	   vindt	   u	   de	  
bevoegdheden	  en	  contactgegevens	  van	  de	  nieuwe	  burgemeester,	  schepenen	  en	  gemeenteraadsvoorziRer.

Met	  deze	  ploeg	  zullen	  we	  de	  volgende	  jaren	  hard	  werken	  aan	  een	  goed	  bestuur	  voor	  onze	  mooie	  gemeente.	  We	  zullen	  
de	  bestuurders	  zijn	  van	  iedereen,	  steeds	  met	  het	  belang	  van	  Zulte 	  voor	  ogen,	  met	  respect	  voor	  het	  verleden	  en	  in	  een	  
construc<eve	  samenwerking	  met	  iedereen.

Wij	  danken	  u	  voor	  het	  vertrouwen	  dat	  u	  in	  onze	  ploeg	  stelt.

open Zulte
Luisteren werkt.

Bovenaan van links naar rechts: Olivier Peirs, Frederic Hesters, Michaël Vandemeulebroecke en Michaël Devriendt.
Onderaan van links naar rechts: Annabel Van Poucke, Linda Detailleur, Simon Lagrange en Sophie Delaere



Simon	  LAGRANGE	  (Open	  Zulte)
Burgemeester

Wordt	  bevoegd	  voor:

-‐	  Algemeen	  beleid	  en	  personeel

-‐ PoliPe,	  brandweer,	  veiligheid
-‐ InformaPe	  en	  communicaPe,	  
e-‐government,	  burgerparPcipaPe

-‐ Intergemeentelijke	  samenwerking

Herdersstraat	  16
0478/35.05.91
simon.lagrange@zulte.be	  

Sophie	  DELAERE	  (Open	  Zulte)
1e	  schepen

Wordt	  bevoegd	  voor:

-‐	  Openbare	  werken	  
	  	  	  en	  patrimonium

-‐	  Ondernemen	  en	  tewerkstelling

-‐ Feestelijkheden

Waalbeekstraat	  45
0479/87.35.79
sophie.delaere@hotmail.com

Olivier	  PEIRS	  (GVZ)
2e	  schepen

Wordt	  bevoegd	  voor:

-‐	  Ruimtelijke	  ordening	  
	  	  	  en	  stedenbouw

-‐	  Financiën	  en	  kerkfabrieken

-‐ Sport

Molenstraat	  39
0475/87.87.58
o.peirs@aubay.be

Michaël	  VANDEMEULEBROECKE	  
(Open	  Zulte)
3e	  schepen
Wordt	  bevoegd	  voor:	  
-‐	  Mobiliteit	  en	  verkeersveiligheid
-‐	  Wonen	  
-‐	  Jeugd

-‐ Cultuur

Posthoornstraat	  11	  A
0476/32.78.97
michaelvdmb@hotmail.com

Michaël	  DEVRIENDT	  (N-‐VA)
4e	  schepen	  (2013-‐2015)
Wordt	  bevoegd	  voor:
-‐	  Milieu,	  energie,	  groenbeleid	  
	  	  	  en	  dierenwelzijn
-‐	  Landbouw
-‐	  Toerisme
-‐	  Bevolking,	  burgerlijke	  stand	  
	  	  	  en	  begraafplaatsen
VoorziZer	  gemeenteraad	  
(2016-‐2018)

Oude	  weg	  117
0476/35.62.07
m-‐devriendt@telenet.be

Annabel	  VAN	  POUCKE	  (GVZ)
VoorziZer	  gemeenteraad	  
(2013-‐2015)
4e	  schepen	  (2016-‐2018)
Wordt	  bevoegd	  voor:
-‐	  Milieu,	  energie,	  groenbeleid	  
	  	  	  en	  dierenwelzijn
-‐	  Landbouw
-‐	  Toerisme
-‐	  Bevolking,	  burgerlijke	  stand	  
	  	  	  en	  begraafplaatsen

Kasteelstraat	  18	  
0498/38.38.20
info@ladderland.be

Frederic	  HESTERS	  (Open	  Zulte)
5e	  schepen

Wordt	  bevoegd	  voor:	  

-‐	  Onderwijs

-‐	  Seniorenzorg

-‐	  Gelijke	  kansen	  en	  mensen	  
	  	  	  met	  een	  handicap

-‐ Ontwikkelingssamenwerking

Olsenestraat	  196
09/221.15.20
fredhesters@hotmail.com

Linda	  DETAILLEUR	  (N-‐VA)
OCMW-‐voorziZer,	  toegevoegd	  
aan	  schepencollege

Wordt	  bevoegd	  voor:

-‐	  OCMW-‐voorziRer	  

-‐	  Sociale	  zaken

-‐	  Welzijn	  en	  gezondheid

-‐ Gezinsbeleid	  en	  kinderopvang

Zaubeekstraat	  57
0486/12.92.20
lindadetailleur@hotmail.com

Uw	  nieuwe	  bestuursploeg	  vanaf	  1	  januari
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