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N-VA heeft visie
voor Zulte
Beste inwoners van Zulte, Olsene en
Machelen,
De N-VA blijft het nieuws. Onze
ministers en staatssecretarissen
werken hard in deze turbulente
tijden. Ze kiezen niet de gemakkelijkste weg maar hebben één doel voor
ogen: een positieve toekomst voor
ons allen in dit mooie Vlaanderen.
Op lokaal vlak hebben we datzelfde
doel. N-VA Zulte wil goed, transparant en zuinig besturen met oog
voor iedereen en respect voor elke
mening. De bestuursperiode is
ondertussen al voorbij halfweg. We
kijken tevreden terug naar wat we al
realiseerden. En we blikken hoopvol
vooruit naar wat zal komen.
De werk- en daadkracht van onze
schepen en raadsleden blijft niet
onopgemerkt. Samen met ons nieuw
bestuur en onze leden zal de N-VA
verder een duidelijke visie ontwikkelen voor Zulte.
Ik wens u allen alvast een deugddoende vakantie en veel leesgenot.
Michael Devriendt
Voorzitter N-VA Zulte

Nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Ward Baeten:

“Ik zorg ervoor dat de raadsleden
naar elkaar luisteren”
Ondertussen heeft de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Ward Baeten al een zestal keer de raad
geleid. Onopgemerkt is dat niet voorbijgegaan. Vrij
logisch, volgens Ward: “Het was niet de bedoeling
dat ik deze rol op mij zou nemen. Iedereen was dus
een beetje verrast, niet in het minst mezelf.”
Een eenvoudige overstap was het niet voor
Ward, die eerder raadslid was: “Als voorzitter heb je een compleet andere rol in de
vergadering. Je moet er ook nauwgezet op
toezien dat alles correct verloopt. Gelukkig
krijg ik hierin veel steun van de gemeentesecretaris.”

Zelfde inhoud, nog meer stijl

Inhoudelijk betekent deze wissel weinig
nieuws voor de gemeenteraad. Maar aan
de vorm en stijl is wel iets veranderd. Ward
brengt zijn ervaring als klasleraar mee
naar de gemeenteraad. Hij is het gewoon
om met een groep mensen om te gaan. En,
niet onbelangrijk, hij zorgt ervoor dat de
raadsleden naar elkaar luisteren.

Een extra troef voor de raadsleden – en
voor het steeds talrijke publiek – is dat er
nu ook een Powerpoint voorzien is op de
gemeenteraad. “Zo kan iedereen duidelijk
zien waar we het over hebben”, stelt Ward.
“Als er bijvoorbeeld over werken in een
straat wordt gesproken, laat ik een plannetje zien dat de situatie duidelijk schetst.”

Wil je zelf eens graag zien hoe het
eraan toegaat in de gemeenteraad?
Kom dan zeker eens langs.
De gemeenteraad vindt telkens plaats
op de vierde dinsdag van de maand
om 19.30 uur. Doen!

Niet te missen!
Vrijdag 8 juli: ‘Vlaanderen Feest met Barbara Dex’
Het gemeentebestuur van Zulte organiseert samen met
de werkgroep Vlaanderen Feest van de Cultuurraad een
gratis optreden in de Guldepoort Machelen. Iedereen
welkom in de Dorpsstraat 46 om 20 uur.
Vrijdag 28 oktober: #veiligheid 2020
N-VA Zulte organiseert een gratis presentatie over onze
veiligheid in aanwezigheid van veiligheidsadviseur Steven
Desmet en vice-premier Jan Jambon. Kom op 28 oktober
om 19.30 uur dus zeker naar de Gaston Martenszaal.
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Huis van het Kind plechtig geopend
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Hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli!

OCMW-voorzitter Linda Detailleur opende in december
het Huis van het Kind in Zulte. Dat gebeurde in
aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert
Bourgeois.

Hang op 11 juli de Vlaamse vlag uit en stuur een fotootje naar de Facebookpagina van N-VA Zulte
of naar ward.baeten@n-va.be. N-VA Zulte doorkruist op de Vlaamse feestdag de hele gemeente.
Wappert de vlag aan uw woning, dan krijgt u van ons een leuke gele zonnebril.

Het Huis van het Kind is een prachtig en functioneel gebouw in
het centrum van Zulte waar regelmatig sessies over opvoeden georganiseerd worden. Ouders kunnen er tips krijgen of ervaringen
delen met elkaar. Het OCMW werkt hiervoor samen met Kind &
Gezin, CLB en Triple P.

Nieuwe bestuursleden

Twee Vlaamse Leeuwen versterken N-VA Zulte
Het bestuur van N-VA Zulte is opnieuw sterker geworden
met twee Vlaamse Leeuwen. We stellen ze kort even voor.
Nick Hoflack is een ondernemer met
West-Vlaamse roots. Samen met zijn
echtgenote en twee dochters woont
hij in de Valleistraat. Hij stond eerder
mee aan de wieg van N-VA Nazareth
en werkt ook als fractiemedewerker
in het Europees parlement.

Sociale uitdagingen
OCMW zamelt steeds meer voedselpakketten in
Het Sociaal Huis bedeelt maandelijks een honderdtal voedselpakketten. Deze pakketten zijn maar mogelijk dankzij de
giften van de vele Zultse verenigingen. De sociale dienst ziet er
nauwgezet op toe dat deze bij de Zultenaren komen die dit het
meeste nodig hebben.

Nicolas Cuypers is afkomstig uit Oostrozebeke maar woont al sinds 2003 in
de Oude Weg in Zulte. In 2015 startte
Nicolas een eigen zaak, gespecialiseerd
in de plaatsing van AED-toestellen
(automatische hartdefibrillatoren).
Nicolas houdt zich graag bezig met het
organiseren van evenementen. Zo zette
hij al enkele Q Party’s op poten. Momenteel
vind je hem vast ook in de Expo in Waregem. Het EK is daar
immers te zien op groot scherm en ook aan dat evenement
werkt Nicolas mee.
N-VA Zulte wil voorkomen dat mensen in armoede belanden.
Daarom maakt het Sociaal Huis kinderen bewust van de rol
die geld speelt. Een lessenreeks ‘slim beheer, omgaan met geld’,
gemaakt op maat van kinderen uit het lager onderwijs, speelt
hierin een belangrijke rol. De klassen van het zesde leerjaar
krijgen het bezoek van maatschappelijk werkers die hen via
een ‘Geldspel’ bewuster leren omgaan met geld.
Linda Detailleur

Thuiszorg voor Zultse senioren
Het Sociaal Huis helpt Zultse senioren om zo lang mogelijk
thuis te wonen. Dat doen we door duidelijke informatie te
geven en financiële tegemoetkomingen te voorzien. Daarnaast
is er ondersteuning via poetshulp, maaltijdbedeling en karweidienst. Voor minder mobielen en rolstoelgebruikers zet het
Sociaal Huis zich ook volop in.

Zulte wil armoede terugdringen

OCMW-voorzitter

Wist je dat …
… de werking van het OCMW ieder inwoner
maar 55 euro kost? Het gemiddelde van OCMW’s van dezelfde
grootte is 98 euro per inwoner.

Een Vlaamse duim voor …

Onze eigen Simon

Jong en ambitieus voor Zulte
Simon Bourdeaux is 21 jaar en studeert laboratoriumtechnieken in Gent. We vroegen hem waarom hij koos voor
N-VA Zulte.

Waarom werd je politiek actief, Simon?

Hoe zie je de toekomst van de gemeente?

Mijn grootvader is jarenlang schepen geweest in Zulte.
Dus al van heel jong volgde ik de lokale politiek op de
voet. Binnen het bestuur van N-VA Zulte ben ik leden- en
jongerenverantwoordelijke. Ik vertegenwoordig onze afdeling
ook in het arrondissement Gent-Eeklo.

Ik wil ervoor zorgen dat er voldoende aandacht gaat naar de
Zultse jongeren. Daarom ook wil ik in juni een Jong N-VAafdeling oprichten voor de Leiestreek. Zo kunnen we jongeren
uit de regio met elkaar in contact brengen. Hopelijk kunnen
jongeren daarmee een duidelijkere stempel drukken op de lokale
besturen in de regio.

Rode krantjes in de bus
In mei heeft de sp.a rode bangmakerij verspreid via een krantje
in Zulte. Hier waren veel onwaarheden in te vinden. Deze keer
was de federale taxshift kop van jut. Het effect van de taxshift
zal slechts 0,66 procent op de gemeentelijke inkomsten bedragen
en geen 10 procent zoals men onze inwoners probeerde wijs
te maken. Het is aan onze lokale meerderheid om zuinig
en efficiënt te blijven omgaan met jullie belastinggeld en de
maatregelen van de taxshift ambitieus toe te passen.

Nick Hoflack: “Zulte heeft in ieder geval geen
nood aan socialistische recepten, dat bewijst
de N-VA samen met de coalitiepartners elke
dag opnieuw.”

… de vele bermmeesters in onze gemeente. Zij houden vrijwillig onze bermen netjes.
… de technische dienst van onze gemeente. Zij houden de gemeente groen zonder daarvoor pesticiden te
sproeien. Hun inzet is ook duidelijk zichtbaar aan het nieuw Fiertelhof.
… de vele vrijwilligers die in onze gemeente en daarbuiten een bloeiend verenigingsleven mogelijk maken.

zulte@n-va.be

Bezoek onze nieuwe website. Die is even fris als onze ideeën voor Zulte:

www.n-va.be/zulte

Vergeet ook niet ons te ‘liken’ op Facebook!
www.n-va.be/zulte

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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