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N-VA bekent kleuren
‘Een duurzaam hart voor Zulte’

Beste dorpsgenoot

We staan op minder dan 
een jaar van de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen 
op 14 oktober 2018. Elke 
partij die dingt naar de stem 
van de kiezer bereidt zich 
volop voor. Wat hebben 
we beloofd, wat hebben we 
gerealiseerd en wat willen 
we verder doen in de nabije 
en verre toekomst? 
Onze lokale N-VA mandata-
rissen hebben in de afgelopen 

jaren bewezen dat ze loyaal, hardwerkend en met kennis van 
zaken ons Zulte mee besturen. 

Het OCMW wordt op een dynamische, efficiënte en kosten- 
bewuste manier begeleid door onze partijgenoot Linda 
Detailleur. Ook de gemeenteraad wordt op een positieve en 
correcte manier voorbereid en geleid door N-VA-mandata-
ris Ward Baeten. Twee sleutelposities die door verstandige 
en rustige personen professioneel worden ingevuld. 

Zelf heb ik me ook als schepen van milieu, toerisme, bevol-
king en landbouw 200 procent ingezet voor de gemeente om 
enkele noodzakelijke veranderingen door te voeren. Vandaag 
besturen en adviseren we met ons N-VA-bestuur volop mee 
en dat wensen we ook na 2018 te blijven doen. 
N-VA Zulte bekent kleur. We zijn natuurlijk een lokale partij 
met lokale mensen, maar we hebben geen onafhankelijken. 
Wij zijn N-VA, lokaal, Vlaams, federaal en in Europa. Wij 
laten ons steunen door de studiedienst, de parlementairen en 
ministers in onze moederpartij en geloven dat de verandering 
werkt, ook in Zulte. 

We voegen richting 2018 ook de kleur groen toe aan ons 
geel hart voor Zulte. Geel en groen zijn de Zultse kleuren 
en dit zal zich weerspiegelen in ons programma 2019-2024. 
Het duurzaam hart voor Zulte slaat enerzijds op het streven 
naar verder constructief besturen en anderzijds naar extra 
aandacht voor ons milieu en onze leefomgeving. We heb-
ben al bewezen dat we dit ter harte nemen en dat gaan we 
ook verderzetten. 

Beken mee kleur en versterk onze partij.
Tot binnenkort

Michael Devriendt
Voorzitter N-VA Zulte 

Visie voor een nieuwe kern van Zulte
In de toekomst zal de kern van Zulte er helemaal anders 
uitzien. De huidige coalitie heeft gekozen voor een kernver-
nieuwing. Een mooi voorbeeld hiervan is het bod dat gedaan 
werd door de gemeente Zulte op de site “Lys Yarns”, zodanig 
dat we die hopelijk zelf kunnen ontwikkelen. Verder is er 
de site “Wolspinnerij”, die eveneens een woonproject zal 
worden. Volgende items worden heel belangrijk in de ont-
wikkeling hiervan: duurzaamheid, groene energie, efficiënt 
ruimtegebruik, levendige kern, minder verkeer, … De N-VA 
streeft eveneens naar de aanleg van een nieuw en efficiënt 
marktplein te Zulte, met als insteek betaalbare woningen en 
de versterking van de lokale economie.  Ward Baeten en Nicolas Cuypers
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ulte wenst u 
een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Zulte wenst u fijne feestdagen!
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Interview met Wilfried Van Daele

“De gemeente moet duurzaam omgaan met energie”
Op 8 november zakten Michaël Devriendt en Linda Detailleur af naar het Vlaams Parlement voor een 
gesprek en ontmoeting met Vlaams Parlementslid en senator Wilfried Van Daele. 
Wilfried Van Daele is de man die onder andere leefmilieu 
binnen de N-VA behartigt en verdedigt in de debatten. 

Wat zijn de accenten voor de N-VA op lokaal vlak op 
vlak van het leefmilieu?
Voorkomen is beter dan genezen.  Afval vermijden, op ons 
energieverbruik besparen en de uitstoot van CO2 verminde-
ren aan de bron. De gemeente geeft daarin het voorbeeld door 
duurzaam om te gaan met energie en milieu. 

Duurzaamheid is een breed begrip, wat wil dat  
eigenlijk concreet zeggen?
We moeten nu maatregelen treffen om een gezonde toekomst te 
garanderen voor iedereen. Dat slaat op de zorg voor een betere 
luchtkwaliteit, aandacht voor zuiver water, zorgen voor minder 
afval … Ook een omgevingsbeleid dat de natuur en de open 
ruimte versterkt, is belangrijk, dus meer bos en natuur dichtbij. 

Welke initiatieven zijn vandaag waardevol?
Stimuleren van de kringloopeconomie, een groener gemeentelijk voertuigenpark, een gemeentelijk lichtplan, investeren in ener-
gie-efficiëntie, engagement nemen in het burgemeestersconvenant. Daar zetten we op in! 

Dan is Zulte duidelijk al goed bezig. We rekenen op uw verdere steun en danken u hartelijk!
Graag gedaan! Steeds bereid om te helpen waar nodig.

Rijbewijs halen? N-VA zorgt voor een oefenterrein
Nu het behalen van het rijbewijs almaar complexer en moeilijker wordt, is een oefenterrein geen overbodige luxe. N-VA Zulte zet zich 
in voor de aanleg van een oefenterrein dat voldoet aan de huidige normen en beschikbaar zal zijn voor alle Zultenaars. Dit terrein zal aange-
legd worden in de doodlopende Haverstraat en kruist enkel braakliggende terreinen zodat er voor de omwonenden geen overlast zal zijn.

Luc Roggeman nieuw bestuurslid
Luc Roggeman vervoegt het bestuur van N-VA Zulte. 

Ik ben Luc en ben sinds dit jaar een actief bestuurslid van N-VA Zulte. Oorspron-
kelijk ben ik afkomstig uit Sint-Niklaas. Nu woon ik al een tijdje in de Leiestraat 
in Zulte.

Het begon bij mij te kriebelen toen er wat rumoer ontstond rond de verande-
ringen in het containerpark. Door deze discussies merkte ik dat er geen groene 
partij was in Zulte. Toen ik op Facebook de ambitie kenbaar maakte dat ik hier 
zelf iets aan wou doen, werd ik aangesproken door de mensen van N-VA Zulte.

In deze partij heb ik duidelijk een aantal groene accenten gevonden. Bovendien 
kreeg ik meteen de vrijheid binnen het bestuur om mijn mening te zeggen. Ik 
merkte dat daar ook met aandacht naar geluisterd werd.

Zo werd voor mij duidelijk dat een geelgroene gemeente de beste optie is en daar 
wil ik me nu keihard voor smijten. 

  Luc Roggeman, voor een geelgroen Zulte.

  Linda Detailleur, Wilfried Vandaele, Jan Peumans en Michaël 
Devriendt

N-VA Zulte wenst  
u een prettige Kerst!
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Veilig in Zulte
Onder impuls van N-VA Zulte heeft de gemeente Zulte zich ingeschreven op het BE-ALERT systeem van de overheid.
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid of het gemeentebestuur u kan verwittigen in een noodsituatie.
Tot nu toe ontving u meestal informatie over een noodsituatie via de (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of 
via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan u nu ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste 
telefoonlijn of e-mail. Deze tool kan ingezet worden bij een brand, bijvoorbeeld, om inwoners op te roepen om ramen en deuren 
gesloten te houden. Schrijf je in op www.be-alert.be.

OCMW heeft nieuwe directeur
In het sociaal huis zijn sinds september enkele 
zaken veranderd. Voorzitster Linda Detailleur legt 
kort uit wat en waarom.
Wat is er veranderd? Sinds september is Fanny De Langhe de 
directeur van het Zultse sociaal huis. Zij werd in dienst genomen 
om secretaris Dirk Adams te vervangen, die na veertig jaar 
dienst op pensioen ging. Ik wil trouwens Dirk nogmaals bedan-
ken voor het fantastische werk dat hij geleverd heeft.

Heeft mevrouw De Langhe dezelfde functie? Neen. Dirk was 
secretaris, Fanny krijgt de titel van directeur. De inhoud van 
haar job is voor een groot stuk dezelfde, maar niet helemaal.

Hoe komt dit? De Vlaamse overheid legt de gemeentes op om 
de werking van het OCMW te integreren in de diensten van 
de gemeente. Daarom kozen we voor de nieuwe functie van 
directeur. Het sociaal huis is immers nog belangrijk genoeg om 
als afzonderlijke dienst te functioneren. Wel wordt een aan-
tal zaken overgenomen door de gemeentesecretaris om zo de 
samenwerking te versterken.

Hoe verloopt deze overstap? Zeer vlot. Fanny is al aan de slag 
sinds juni. Zo kon ze zich samen met Dirk grondig voorbereiden 
op haar nieuwe job die effectief van start ging op 1 september. 

N-VA Zulte in beeld

  Linda Detailleur



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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