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Ward Baeten
uw kandidaat voor het Vlaams Parlement

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees
parlement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma.
In Zulte kunt u rekenen op een kandidaat van eigen bodem: Ward Baeten. U vindt Ward terug op de
lijst voor het Vlaams Parlement als zesde opvolger.
De voorbije zes jaar zetelde Ward in de gemeenteraad en de
laatste drie jaar was hij er voorzitter. Zijn prioriteiten voor
het beleid na 26 mei zijn duidelijk. Als leerkracht weet hij uit
eerste hand dat de Vlaamse overheid moet blijven investeren
in het onderwijs. Daarnaast moeten we meer werk maken
van een betere verkeersinfrastructuur. De fiets ligt Ward zeer

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

nauw aan het hart. Het is een krachtig en concreet instrument, zowel voor verkeersveiligheid als voor een gezonder
klimaat. Ward voegt zelf ook de daad bij het woord door zo
veel mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen. Steun Ward
bij zijn missie voor een kwaliteitsvol onderwijs, een veiliger
verkeer en een leefbaar klimaat. Geef hem op 26 mei uw stem!
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N-VA Zulte heeft een nieuwe voorzitter
In februari koos N-VA Zulte een nieuw afdelingsbestuur. Nicolas Cuypers is onze nieuwe voorzitter.
Nicolas woont samen met zijn partner Hadewijch en is de fiere
papa van twee zonen. Hij leidt een bedrijfje gespecialiseerd
in het leveren, plaatsen en onderhouden van AED-toestellen,
de levensreddende hartdefibrillatoren. Nicolas is trots op zijn
nieuwe functie als voorzitter: “Ik dank de N-VA leden voor het
vertrouwen en wil samen met ondervoorzitter Ward Baeten een
geoliede tandem vormen die het voltallige bestuur zo goed
mogelijk ondersteunt. Ik ben ook heel blij met de nieuwe
gezichten die onze afdeling versterken. Allen dragen zij met
hun eigen visie en kennis bij tot een sterke ploeg.
De voorbije drie jaar was ik secretaris van de afdeling en heb ik
veel bijgeleerd over het politieke reilen en zeilen. Ik wil N-VA
Zulte nu als voorzitter extra leven inblazen en reken daarvoor

op een goede samenwerking tussen al onze bestuursleden. De
combinatie van gedrevenheid bij de jongeren en ervaring bij de
ouderen zal ongetwijfeld haar vruchten afwerpen. Uiteraard wil
ik ook mijn steentje bijdragen voor een goed gemeentebestuur.
Samen met onze schepen Linda Detailleur en de coalitiepartners
zullen we op een opbouwende maar kritische manier werken aan
een doeltreffend beleid. Daarbij rekenen we uiteraard ook op uw
inbreng als inwoner. Hebt u een vraag of wilt u
iets kwijt, geef mij dan zeker een seintje.
En trek mij gerust aan de mouw wanneer
u mij ontmoet op lokale evenementen.
Voor een veilig en welvarend Zulte!”
Nicolas Cuypers, voorzitter

Nieuwe werkwijze voor lokaal sociaal beleid
De volgende drie jaar zal Linda Detailleur haar sociale bevoegdheden als schepen verderzetten. Al lijkt dat op
het eerste gezicht misschien niet zo, omdat heel wat zaken een andere benaming hebben gekregen. Linda licht
de veranderingen graag even toe.
Hoe komt het dat de werkwijze veranderd is?
Linda: “In 2017 heeft de Vlaamse overheid beslist dat de diensten
van het Sociaal Huis moeten samensmelten met die van de
gemeente. De vorige bestuursperiode hebben we daarvoor al
verschillende stappen ondernomen. Zo hebben we sinds juli
2018 een financieel directeur die alle financiën beheert, zowel
die van de gemeente als die van het Sociaal Huis.”
Is de aparte OCMW-raad dan ook verdwenen?
Linda: “Eigenlijk wel. Een groot deel van de zaken die tot vorig
jaar in de OCMW-raad werden besproken, komt nu aan bod in
de gemeenteraad. Het algemene sociale beleid is dus in handen
gekomen van het schepencollege en de gemeenteraad. Daarnaast
bestaat er nu een bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat
zorgt voor de dagelijkse opvolging.”

De mensen die zij op de diensten zien, blijven dezelfde. Achter de
schermen ziet het er wel heel anders uit. Niet alleen door wat ik
daarnet al vertelde, maar ook omdat er nu maar acht leden meer
zijn in plaats van de elf leden die in de OCMW-raad zetelden.”
Gaat het hier dan om een positieve evolutie?
Linda: “Zeker wel. Het aantal mandaten is verminderd, wat wil
zeggen dat de gemeente kosten uitspaart. Bovendien kunnen we
nu veel efficiënter werken. Als er bijvoorbeeld problemen zijn
met infrastructuur in de onmiddellijke omgeving van een
sociale woning, dan kunnen we het schepencollege daarvan
meteen op de hoogte brengen. Zo spelen we veel korter op de bal.”
Schepen Linda Detailleur is blij dat het
sociale beleid in onze gemeente nu nog
vlotter kan verlopen.

Wat betekent dat concreet voor onze gemeente?
Linda: “Voor de inwoners zal er weinig tot niets veranderen.

De eerste pluimen voor N-VA Zulte
Het nieuwe gemeentebestuur ging nog maar net aan de slag en toch kunnen we al een aantal punten uit het N-VA-programma
afvinken.
Zo werd heel recent de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd. De N-VA heeft daar heel hard op aangedrongen en de
voorbereidingen werden dan ook al opgestart tijdens de vorige
bestuursperiode. De nieuwe website is veel duidelijker en is
aangepast aan moderne toepassingen zoals apps en sociale
media. Oordeelt u vooral zelf en deel zeker uw mening met ons.

 en tweede verwezenlijking is de organisatie van een algemene
E
commissievergadering als voorbereiding op de gemeenteraad.
Een programmapunt waar we veel belang aan hechten, want
een betere voorbereiding legt de basis voor een
grondiger debat en meer doordachte beslissingen.

Check de nieuwe gemeentelijke website en geef ons uw mening!
zulte@n-va.be
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Kristof de Schryver, Ward Baeten, Ankie D’Hollander, Sabine Vermeulen, Bart Vermaercke
en Saskia De Leeuw zullen met uw steun de stem van de hele regio laten horen in Brussel!

Stem op 26 mei voor uw regionale kandidaten
Op 26 mei staan er zeven regiogenoten voor u klaar op de kieslijsten van de N-VA. Aftredend Vlaams Parlementslid Sabine
Vermeulen (47) uit Deinze is er een van. Zij staat op plaats 7
voor het Vlaams Parlement. Als de N-VA opnieuw een mooi
resultaat haalt, biedt die 7de plaats zeker perspectief voor een
regiovertegenwoordiger in het Vlaams Parlement.
Nog een sterke dame uit onze buurt is Marleen van de
Populiere (56). Zij woont in Wortegem-Petegem en vertegenwoordigt de N-VA momenteel al in onze provincieraad.
Op 26 mei kunt u haar vinden op de 12de plaats voor het
Vlaams Parlement.
Ankie D’Hollander (34) uit Gavere is parlementair
medewerker. Zij verdedigt de N-VA-kleuren vanop de 4de
opvolgersplaats. Ward Baeten (37) uit Zulte is leerkracht

Sabine Vermeulen
Plaats 7 Vlaams Parlement
Deinze

in het secundair onderwijs en staat op de 6de opvolgersplaats. Samen met zorgmanager Kristof de Schryver (47)
uit Merendree op de 9de opvolgersplaats, ondersteunt hij de
Vlaamse lijst volop.
Ook op de Kamerlijst vindt u twee kandidaten uit onze regio
terug. Deins ondernemer en voormalig Unizo-voorzitter
Bart Vermaercke (55) doet vanop plaats 7 een gooi naar
het federaal parlement. Hij krijgt gezelschap van Saskia
De Leeuw uit De Pinte. Zij is N-VA-woordvoerder in het
Europees Parlement en staat op de 18de plaats.
Deze kandidaten hebben de gedrevenheid, de durf en de kennis
om te slagen. Schouder aan schouder willen zij zich inzetten
voor uw regio. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. U kunt hen
daarbij steunen door hen op 26 mei uw stem te geven!

Marleen van de
Populiere
Plaats 12 Vlaams Parlement
Wortegem-Petegem

Bart Vermaercke
Plaats 7 Kamer
Deinze
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen.
n-va.be/verkiezingen

Zottegem

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

