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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

ZULTE
Beste wensen voor 2020

Beste Zultenaar

Namens het ganse N-VA-bestuur wens 
ik u een gezond en spetterend 2020 toe. 
Voor onze bruisende gemeente wordt 
het opnieuw een jaar met heel wat 
uitdagingen. 

Niet alleen voor het gemeentebestuur en 
zijn medewerkers, maar ook voor de vele 
verenigingen en hun vrijwilligers. Want laat 
ons eerlijk zijn, dankzij hen leeft Zulte. Ook 
voor onze ondernemers, die dag en nacht 
in de weer zijn en voor heel wat jobs zorgen.

De krijtlijnen zijn uitgezet aan de hand van 
het meerjarenplan. Nu is het tijd om die te 
realiseren. Samen met onze coalitiepartners 
doen we er alles aan om dat tot een goed 
einde te brengen.

Zoals in het verleden willen we ook in 2020 
tussen de bevolking blijven staan. Hebt u 
een vraag of probleem? Wij staan steeds tot 
uw beschikking. 

Ook de nationale partijvisie blijven we ver-
dedigen. We willen onze Vlaamse eigenheid 
behouden en onze cultuur beschermen. 
Daarom een oproep aan de andere Vlaamse 
partijen: laten we de neuzen in dezelfde 
richting steken zonder in extremen te 
vervallen. 

Niemand kan er nog omheen dat de natio-
nale politieke structuur in zijn huidige vorm 
niet meer werkt. De grote verschillen tussen 
Wallonië en Vlaanderen zijn onverenigbaar. 
De logische conclusie? Samen doen wat we 
samen willen doen en de rest overhevelen 
naar Vlaanderen en Wallonië. Hoe mooi zou 
dat niet zijn.

Nicolas Cuypers
Voorzitter N-VA Zulte

Een zorgzaam Zulte
Als schepen van Welzijn, Sociale Zaken, Senioren en Kinderopvang 
heb ik de ambitie om te werken aan een ‘zorgzaam Zulte’. Zulte zorgt 
voor elke burger in alle levensfasen. Toegankelijkheid en kwaliteit 
staan daarbij centraal. Daarvoor wil ik garant staan. 

Kinderopvang
Daarom ben ik heel trots op wat er de 
komende zes jaar op het programma 
staat. Zo voorzien we in de buurt van elke 
basisschool een groepsopvang voor baby’s 
en peuters. De buitenschoolse opvang 
bouwen we verder uit. Niet alleen op het 
vlak van personeel, maar ook met een 
betere structuur en werkmateriaal. Daar-
naast laten we het Huis van het Kind nog 
nadrukkelijker zijn functie vervullen.  
U kunt er terecht met vragen over het 
groeipakket, kinderopvang en onder- 
steuning bij de opvoeding.

Zorg voor de meest kwetsbaren
Van de site Lys Yarns ontwikkelen we een 
deel als zorgzone. Er komen betaalbare 
woningen voor senioren en voor mensen 
met een beperking starten we een project 
rond begeleid wonen op. Ook van mentale 
gezondheid maken we werk met tal van 

projecten. De gemeente zal in het bijzonder 
samenwerken met de Universiteit Gent 
voor een onderzoek naar de noden van 
onze senioren.

Een sterke sociale dienstverlening
De sociale dienstverlening houden we 
bewust zo laagdrempelig mogelijk. We 
investeren in buurtwerking en in een  
sociale kruidenier. Via wijk-werken, sociale 
economie of tijdelijke werkervaringen 
activeren we mensen richting werk. We 
besteden ook aandacht aan wie dreigt in 
energiearmoede terecht te komen. Het vol-
ledige meerjarenplan vindt u terug op de 
webstek van de gemeente: www.zulte.be

N-VA Zulte nodigt u uit Zaterdag 1 februari
om 19 uur

in de cafetaria van het OC te Olsene

Hef samen met ons en met Vlaams minister 
Matthias Diependaele het glas op 2020.

Nieuwjaarsdrink
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Gastspreker:
Matthias Diependaele 

Vlaams minister

Linda Detailleur 
Schepen



zulte@n-va.be

N-VA zorgt voor Zulte
N-VA Zulte trok met een heel ambitieus programma naar de kiezer. We zijn blij dat we als lid van de meerderheid een duidelijke stempel 

op de komende zes jaar kunnen drukken. Heel wat van onze punten zijn ondertussen al gerealiseerd. We geven u graag een overzicht.

De N-VA zit aan het roer van Vlaanderen. Hebt u vragen  
of opmerkingen over wat er zich op het Vlaamse niveau  
afspeelt? Aarzel dan niet om één van onze bestuursleden 
aan te spreken. Wij kunnen snel en efficiënt de juiste  
informatie inwinnen bij de juiste personen. 

Benieuwd naar onze ploeg of interesse om zelf mee uw 
schouders te zetten onder de N-VA? Dan bent u altijd 
welkom op onze bestuursvergadering. Neem gerust con-
tact op via zulte@n-va.be

Meer weten 
over de N-VA?

Commissievergaderingen voor 
de gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt nu 
voorafgegaan door een algemene 
commissievergadering. Zo heeft 
ieder gemeenteraadslid de kans 
zich grondig te informeren.

Hogere vergoeding voor de leiding 
van de speelpleinwerking
Onze gemeente kan erg trots zijn 
op de werking van het speel-
plein. Wij vonden het dan ook 
niet meer dan normaal dat om 
de vergoeding voor onze anima-
toren te verhogen.

Nieuwe kinderopvang in  
Machelen-Dorp 
De gemeente kocht in Machelen 
een woonst aan die onderdak 
kan bieden aan een kinder-
opvang. Zo kunnen we aan 
iedere school zorgen voor een 
groepsopvang.

F7 krijgt volledig traject
De fiets moet een meer pro-
minente plaats krijgen in onze 
gemeente. Daarom leggen we 
de komende jaren het laatste 
ontbrekende stuk van de F7 aan 
op het grondgebied van Zulte. 
Ook de buurgemeenten werken 
hard aan de F7. Zo kunt u op 
dit moment al vlot en veilig van 
Zulte naar Gent fietsen.

Diervriendelijk vuurwerk of 
lasershow bij kermissen 
Onder impuls van N-VA Zulte 
werd het vuurwerk eenmalig 
vervangen door een lasershow. 
De komende jaren maakt de 
gemeente enkel nog gebruik van 
geluidsarm vuurwerk.

Prikkelarme momenten op Zultse 
kermissen
Wij vinden dat iedereen moet 
kunnen genieten van onze 
kermissen. Daarom lassen we 
momenten in speciaal voor kin-
deren die het fijner vinden als er 
iets minder prikkels zijn.

Digitalisering van de  
gemeentelijke diensten en  
nieuwe website
Op het einde van de vorige  
bestuursperiode kreeg de ge-
meentelijke website een nieuw 
jasje. Daarvoor was het hoog 
tijd. We zijn heel trots op de 
gloednieuwe, gebruiksvriende-
lijke en overzichtelijke webstek.

Aankoop van gronden voor de 
uitbreiding van Beukenbos 
Zulte is een groene gemeente. 
Toch is de hoeveelheid bos in 
onze gemeente beperkt. Met de 
uitbreiding van het Beukenbos 
zetten we een eerste stap in de 
goede richting. We zien erop toe 
dat er nog meer zulke stappen 
volgen.

Onze verwezenlijkingen:

    Van links naar rechts: bestuursleden Gernot Dornez en Ward Baeten, Vlaams  
minister-president Jan Jambon en afdelingsvoorzitter Nicolas Cuypers. 
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www.n-va.be/zulte

N-VA zorgt voor Zulte
N-VA Zulte trok met een heel ambitieus programma naar de kiezer. We zijn blij dat we als lid van de meerderheid een duidelijke stempel 

op de komende zes jaar kunnen drukken. Heel wat van onze punten zijn ondertussen al gerealiseerd. We geven u graag een overzicht.

Uitbreiding groepsopvang peuters 
en buitenschoolse opvang
Naast de geplande opvang in 
Machelen voorzien we bij de 
verbouwingen van de gemeente-
school in Zulte ook plaats voor 
een groepsopvang. Ook op de 
oude schoolsite in Olsene maken 
we daar werk van.

Renovatie van de bejaarden- 
woningen van het Sociaal Huis
De komende zes jaar wordt hard 
gewerkt aan de broodnodige 
renovatie van de woningen. Zo 
worden ze energiezuiniger en 
blijven we een kwaliteitsvolle 
leefomgeving aanbieden.

Onze toekomstplannen:

Sterretjesweide
Een sterretjesweide biedt ook 
aan ouders van kinderen die 
de geboorte niet halen de kans 
om te rouwen en hun kind te 
herdenken.

Fiets- en voetgangersbrug  
van de Limnanderdreef naar  
kasteel Ter Lake
Een afzonderlijke brug voor fiet-
sers en voetgangers zorgt voor een 
veilige verbinding met de jaagpa-
den langs de Leie en de aangren-
zende beweging. De brug komt er 
met steun van het Vlaamse Gewest.

Nieuwe accommodaties Domein 
Raveschoot en Waalmeersen
De voorzieningen op die terreinen 
zijn verouderd. Hoog tijd om ze 
aan te pakken. Op Domein De 
Raveschoot komt er ruimte om de 
bijgekomen sportieve activiteit op 
te vangen.

Losloopweide voor honden
In onze gemeente moeten ook 
dieren plaats krijgen. Een losloop-
weide is al één stap in de goede 
richting.

Extra camera’s tegen vandalisme 
op gevoelige plaatsen
Vandalisme vraagt om een sterke 
aanpak. Camerabewaking schrikt 
daders af en kan ze indien nodig 
identificeren.

Uitbreiding van de buurt- 
informatienetwerken (BIN’s)
Ook de lokale buurtinforma-
tienetwerken zijn een handig 
instrument in de strijd voor meer 
veiligheid.

Geoptimaliseerd ANPR- 
cameranetwerk
Onze gemeente telt al verschillende 
ANPR-camera’s, die de num-
merplaten van auto’s registreren. 
Die bewezen al meermaals hun 
nut voor een (verkeers)veiligere 
gemeente.

Uitbreiding van het  
ondernemersloket
Ondernemers moeten in onze 
gemeente alle kansen krijgen. 
De gemeente moet er alles aan 
doen om hen zo goed mogelijk te 
ondersteunen.

Veilige aansluitingen op de F7 in 
alle deelgemeenten
De F7 is een fantastisch project. 
Toch zal dat maar optimaal ren-
deren als de fietssnelweg veilig be-
reikbaar is vanuit elk punt van de 
gemeente. Daarom wil N-VA Zulte 
daar grondig werk van maken.

Fietstunnel voor de F7 onder de 
Drogenboomstraat 
Omdat alleen het meest veilige 
goed genoeg is, blijven we ons  
inzetten om dit project te  
realiseren.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


