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Programma “Met visie én ambitie” 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Verder bouwend aan een gemeente die vorm kreeg vanuit een 
christendemocratische traditie, willen we opnieuw voluit gaan voor een gemeente 
“met visie én ambitie”. De Weg Vooruit is dan ook de enige weg.  Ons engagement 
voor een echt warm én stijlvol Zulte dat opnieuw versterkt, verbindt, verzorgt en 
vooral vooruitziet. 
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Inleiding 
 

 
Een gemeentebestuur moet een gemeente alle kansen geven 
om te versterken 
 
Sedert 1976 wordt door CVP/CD&V getimmerd aan een echte Zultse leefgemeenschap met respect 
voor de eigenheid van de drie woonkernen. Hoe onze gemeente werd uitgebouwd, is dus vooral het 
resultaat van christendemocratisch beleid. De afgelopen zes jaar werd gebroken met deze traditie. In 
2012 trokken voor het eerst terug vier partijen naar de kiezer en werd onze beleidspartij zonder enig 
overleg als grootste partij met ruim 41% van de kiezers achter ons naar de oppositie verwezen. 
We hebben gezien dat heel veel beloftes niet werden waargemaakt en dat vooral uitvoering werd 
gegeven aan de projecten die door onze bestuursploeg werden voorbereid. Op zich zijn we daar blij 
om, tegelijk maken we ons grote zorgen omdat er weinig toekomstgericht is gedacht en stellen we 
vast dat de nieuwe projecten uitblijven en dat er vooral gebrek is aan visie én ambitie om van Zulte 
met haar drie kernen een sterkere gemeente te maken die zich blijvend onderscheidt van andere 
gemeenten en klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. 
Daarom willen wij met CD&V-Zulte terug op een actieve wijze onze kracht inzetten om de toekomst 
van Zulte vorm te geven. Gezien een deelname binnen de bestuursmeerderheid de enige garantie is 
op de effectieve uitwerking van onze ideeën en visie, gaan we 100% voor bestuursdeelname.  
   
Met visie én ambitie wensen wij Zulte klaar te maken voor de toekomst.  
Een warm Zulte versterkt de verantwoordelijke vrijheid van onze burgers door hun alle kansen te 
geven om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen via:                     

 een ondersteunend jeugdbeleid,  
 een economisch gezonde gemeente te creëren,  
 een dynamisch ouderenbeleid, 
 gelijke kansen voor iedereen,  
 sport, cultuur en toerisme, 
 een duurzame mobiliteit die een vlotte bereikbaarheid garandeert,  
 een versterking van de veiligheid en het veiligheidsgevoel, de inwoners sensibiliseren om ook 

hun steentje bij te dragen in het verzekeren van de veiligheid in de gemeente. 
 
Het blijft onze absolute doelstelling onze landelijkheid en de eigenheid van de drie kernen te 
behouden.  Een gezond evenwicht tussen open ruimte, uitgebreid kwaliteitsvol groen, landbouw, 
economie en wonen is hierbij noodzakelijk.  
Omdat CD&V-Zulte een echte beleidspartij is, houden we er ook deze keer aan om een kwaliteitsvol 
en gefundeerd toekomstprogramma samen te stellen. Dit is gebaseerd op onze ervaring, onze 
interne brainstormsessies én onze bevraging tijdens de afgelopen huisbezoeken in juni 2018. 
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1. Mobiliteit  
Zulte kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles ook voldoende veilig bereikbaar is voor iedereen. 
Dit vereist een duurzame en goede visie op mobiliteit, gebaseerd op het STOP-principe.  Heel 
concreet willen wij in Zulte voorrang geven aan stappers, trappers, openbaar vervoer en persoonlijk 
gemotoriseerd vervoer in deze volgorde. Elke nieuwe heraanleg dient dus deze toets te doorstaan.  
Als gemeente willen we verplaatsingen te voet en met de fiets aanmoedigen en zijn verdere 
“zinvolle” en wel overwogen investeringen in de veiligheid van de zwakke weggebruiker nodig.  

We willen vooral een verkeersveilige omgeving/gemeente, met prioriteit om en rond de scholen. 
Bovendien willen we Zulte laten uitgroeien tot een echte “Koning Fiets”-gemeente…  
 

1.1. Koning “Fiets”  
 We staan met zijn allen teveel in de file, zelfs tot in onze dorpskern. Dat kost handenvol geld, 

legt beslag op onze vrije tijd en is een ramp voor onze leefomgeving. Daarom als alternatief: 
Koning FIETS: goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal 
contact. 

  Het doel is om Zulte te laten uitgroeien tot een Koning Fietsgemeente en het beleid hiervoor 
te baseren op volgende principes: fietsdialoog, fietsbril, fietscenten, fietsverbinding, fiets-
minder-hinder, fietsenstalling, fietspad, fietsschool, fietsactie, fietsvoorbeeld. 

  Grote aandacht dus voor het fietsbeleid, de fietser, het (fiets)verkeer,  de fietsveiligheid en 
het fietscomfort 

  Actiepunten  
o Stimuleren fietsgebruik:  

 Fietsenverhuur (samenwerking met Deinze-Waregem en lokale 
fietsenhandelaars) 

 Groepsaankoop fietshelmen 
 Blue bikes aan fietshaltes 
 Bedrijven stimuleren om werknemers aan te moedigen met de fiets te 

komen  
(pendelfonds) 

 Elektrische fiets als vervoermiddel ook gemeentelijk stimuleren 
 Aandacht voor breedte van de fietspaden voor minder mobiele fietsers ( 

driewielers) maar ook voor ouders met fietskar , wegwerken van obstakels 
 Fietstocht voor nieuwe inwoners om gemeente te leren kennen  
 Zitbanken langs fietssnelweg voorzien 

 
o Veiligheid: 

 Jaarlijkse fietscontroles en graveeracties 
 Sensibiliseren rond verkeersregels 
 Veilige fietsroutes 
 Lichten blokkeren op 4 punten met doorgang voor fietsers 
 Jaarlijkse fietsencontrole, actief stimuleren van dragen van fluo  

 
o Fietsostrade versneld afwerken + fietspaden waar mogelijk i.s.m. provincie of 

Vlaanderen, doch waar nodig met eigen financiering. 
o Een veilige fietsverbinding tussen de drie kernen, zonder blinde vlekken, moet 

gerealiseerd zijn tegen einde van de komende bestuursperiode 
o Voorzien van fietsfaciliteiten in elke kern en aan elke publieke infrastructuur: 

oplaadpunten voor elektrische fietsen, visueel goed geïmplementeerde 
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fietsenstallingen, fietsnoodkasten en fietspompstations i.s.m. met lokale 
fietshandelaars. 

o Onderhoud fiets- en wandelpaden. Plan van aanpak over de grenzen van de 
gemeente heen. 

 
 

1.2. Verkeersveilige schoolomgeving 
 Toegang scholen 

o Aandacht voor veilige oversteekplaatsen fietser/voetganger 
o Aandacht voor veilige fietsroutes naar scholen 

 Actiepunten:  
o Extra politiecontrole op wegen naar school 
o Gemachtigd toezichter ondersteuning voor elke school 
o Ouders en kinderen sensibiliseren rond verkeersregels; om hen inzicht bij te brengen 
o Aanleg veilige fietsroutes 
o Mobiliteitsplan rond scholen herbekijken (zwaar transport) 
o Stimuleren begeleid fietsen in groep van en naar school  

 

1.3. (Her)aanleg en onderhoud wegen, voetpaden en fietspaden 
 Wegen: 

o Trage wegen openen waar nuttig  -> vorm geven aan bestaand trage wegenplan ( 
bleef 6 jaar in de kast liggen) 

o Een veilige infrastructuur voor alle weggebruikers inclusief minder mobiele mensen. 
o Het actief promoten van de Belbus en het bepleiten van een rationele aansluiting 

tussen de Belbus Oost-Vlaanderen en de Belbus van West-Vlaanderen onder meer 
voor een betere bereikbaarheid van het Ziekenhuis van Waregem, ook een betere 
afstemming op Kruishoutem en Oudenaarde 

o Onderzoek naar haalbaarheid ‘auto delen’ 
o Bijzondere aandacht voor verkeer Pontstraat met oog op nieuwe ontwikkelingen 
o Afstemmen wegenwerken – coördinatie Openbare werken – betere aansluiting ( niet 

alles tegelijk) 
o N43 Olsene heraanleggen ( tussen kasteel Olsene en kern Zulte)(bleef ook 6 jaar in 

de kast liggen) 
o Fietsveilige verbinding tussen nieuwe ontwikkelingen Lys Yarns, Wolspinnerij, site 

Denys en kerkplein 
o Afgescheiden fietspad tussen Machelen en Grammene 
o Nieuwe rioleringsprojecten koppelen aan vernieuwing bovenbouw met bijzondere 

prioriteit voor veiligheid fietsers: Kasteelstraat, Kouterweg/Dennestraat, Groeneweg, 
Bauterstraat, Terwallenstraat, Bokstraat 

o Aanleg voetgangers- en fietsersbrug t.h.v. Limnanderdreef 
o Blijvend ambitieus streven naar trein stopplaats in onze gemeente  

 Voetpaden: 
o Propere, goed onderhouden en goed begaanbare voetpaden 
o Verwijderen van alle obstakels op voetpaden 
o Voorzien van zitplaatsen op wandelroutes ( vb omgeving waar veel senioren wonen) 

 Fietspaden: 
o Uitgebreid fietsroutenetwerk verder verfijnen  
o Afgescheiden fietspaden waar mogelijk 
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o Beter onderhoud in alle seizoenen  
o Duidelijke kleuren voor de fietssuggestiestroken 
o Veilige fietsroutes  

 

1.4. Carpooling 
  Randparkings met snelle pendel- en fietsverbinding 
 ‘Auto delen’ opzetten met gespecialiseerde partner 
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2. Aandacht voor milieu, energie open ruimte en groen 
CD&V gaat voor kwaliteit en ook voor deze thema’s is dit absoluut van tel.  Het rentmeesterschap is 
hierbij een centraal begrip, wij zijn vandaag verantwoordelijk voor de omgeving van morgen. Bewust 
omgaan met energie, een gezonde en aangename leefomgeving met ruimte voor wonen, werken en 
groene recreatie, daar staan we voor.   

2.1. Energie en milieu 
Het klimaatdebat is meer dan ooit actueel.  Ook in onze contreien voelen we reeds de gevolgen van 
de op hol slaande seizoenen. Verschillende actoren (industrie, landbouw, vervoer, burgers) spelen 
hierin een belangrijke rol.  Aanvullend op het (inter)nationaal en regionaal beleid moet ook een 
lokaal bestuur een voortrekkersrol spelen op gebied van energiebesparing en gebruik van 
alternatieve energiebronnen. Sensibiliseren van scholen, bedrijven, organisaties en burgers op vlak 
van energiebesparing, duurzaam bouwen, maar ook actief zoeken naar het gebruik van alternatieve 
energie in de eigen organisatie.    

 
  algemene doelstelling: een daling van het CO2 verbruik binnen onze gemeente.  De basis 

hiervoor vormt het burgemeestersconvenant. CD&V wil een meer sensibiliserend natuur- en 
milieubeleid ten aanzien van de inwoners. 

  actiepunten :  
o  Bij renovatie en/of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen wordt een analyse 

gemaakt van energiebesparende investeringen.  Indien mogelijk wordt gekozen voor 
toepassing van hernieuwbare energie. 

o  Gemeente faciliteert samen met partner een energiescan van elke woning via 
raamcontract  

o  Gemeente bouwt zelf enkel nog lage energie gebouwen 
o  Actieve begeleiding van inwoners bij premie-aanvragen in kader van duurzaam 

verbouwen van de woning  
o  Gemeente als facilitator: organisatie informatiedag/avond i.s.m. energie-experts uit 

de regio (samen met milieuraad?). Organisatie rondrit met bus om concrete 
projecten te gaan bekijken in Zulte en/of regio 

o  Plaatsing windmolens langs E17.  Onderzoek tot mogelijkheid participatie bewoners. 
o  Ontwikkeling duurzame verkavelingen 
o  Blijvend groen bouwadvies via milieu-advieswinkel Gent 
o  Opmaak en uitvoering van CO2 reductieplan ikv Europees project 2020 
o  Actualiseren en hervormen subsidiereglement 
o  Meer ambitieus Lichtplan : dimmen en doven van straatverlichting op meer actieve 

wijze 
o  Uitbouw fietsuitleendienst 
o Om zuiver water te kunnen blijven aanbieden, moeten we verder heel wat 

investeren in rioleringen, waterzuiveringsinstallaties en alternatieve methoden. De 
bijdragen die daarbij van inwoners en ondernemingen worden gevraagd, worden 
gekoppeld aan sociale correcties. Via allerlei initiatieven willen we gezinnen en 
bedrijven er toe aanzetten om spaarzaam en duurzaam om te gaan met hun 
waterverbruik.  

 
 Verdere investeringen in rioleringen via het investeringsprogramma RioFin 

(TMVW) 
 Openhouden grachten- en bekenstelsel ter voorkoming van wateroverlast 
 Blijvende gemeentelijke ondersteuning bij afkoppelingswerken op particulier 

terrein (scheiden van regenwater en vuil water) 
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o Afvalbeleid blijft een belangrijke uitdaging. CD&V blijft werken aan een verlaging van 
het aantal kilogram restafval per inwoner. De gemeente zal ook op zoek gaan naar 
nieuwe opportuniteiten inzake afvalbeleid. De gemeente moet daarnaast het 
sluikstorten streng en grondig aanpakken.  

 Subsidie voor mulchmaaier/hakselaar aanvullend op IVM tussenkomst 
 Thuiscomposteren verder promoten 
 Blijvende wekelijkse ophaling restafval in zomermaanden  
 Zwerfvuilacties verder ondersteunen 
 Apart inzamelen van zachte plastics (af te stemmen met Deinze) 
 Terug veel actiever sensibiliseren 
 Investeren in harde drinkbekers (met logo gemeente Zulte) om aan te bieden 

in onze uitleendienst, ter beschikking stellen aan onze verenigingen: 
tegengaan softbekers 

 Zware boetes voor sluikstorten 
 Openingsuren containerpark uitbreiden en behoud  actuele flexibiliteit (4x 

per maand) 

2.2. Open Ruimte en duurzaam ruimtegebruik 
Open ruimte is een schaars goed geworden, we moeten er dan ook zorgzaam mee omgaan. Een goed 
evenwicht tussen de verschillende ruimtegebruikers en hun behoeften kan best in overleg worden 
gerealiseerd. Ruimte om te ondernemen, te zorgen, te ontspannen, te wonen en ons te verplaatsen 
moet bijzonder nauwgezet worden ingevuld.                                                         
Binnen onze gemeente is vooral de Leievallei nog een aaneengesloten openruimtegebied gebleven 
dat wij ook maximaal zo willen houden.   
 

  Algemene doelstelling: CD&V Zulte ijvert voor een kwalitatieve ontwikkeling van de Leievallei 
als openruimtegebied.  In dit gebied spelen landbouw, natuur en recreatie de hoofdrol. 
De kernen, in het bijzonder deze van Olsene en Zulte dienen op een meer kwalitatieve wijze 
te worden ontwikkeld, met aandacht voor een verhoging van de leef- en beleefkwaliteit. 
Open ruimtes in en rond de kernen dienen maximaal te worden behouden. Het aansnijden 
van woonuitbreidingsgebieden om puur economisch belang en zonder vernieuwde 
woonbehoefte analyse kan voor CD&V Zulte niet meer. 

  Actiepunten: 
o Het Seine-Schelde project zal een belangrijke ruimtelijke impact hebben voor onze 

gemeente.  Een geïntegreerde aanpak is uiterst belangrijk.  

  Uitbreiding natuurgebied ter hoogte van Kasteel Ter Lake.  Onderhoud i.s.m. 
met erkende natuurorganisaties. Deel Zulte = Ponthoek, omgeving Boelake, 
kasteel te Lake 

  Natuurherstel in de Leievallei (aandringen op versnelde realisatie 
gecombineerd met rechtszekerheid van de landbouw 

 Toeristische potentie uitbouwen:  
  Aanlegplaatsen en bijhorende infrastructuur waar wenselijk 
 Aangename wandelpaden en rustplaatsen 
 Uitwerking toeristische formules bv. aanlegsteiger optimaler gebruik  
 Creatie van wandel- en fietsroutes doorheen de Leievallei, over de 

gemeentegrenzen heen  
 De Leie dient als groene long te blijven fungeren, waarbij het landelijk en 

groen karakter behouden blijft.  
 Natuurexploratie  en natuureducatie i.s.m. met natuurverenigingen:   
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 Plaatsen van infoborden die fauna en flora beschrijven en 
bijkomende zitbanken 

 Begeleide wandelingen  
 Ontwikkelen van actieve en passieve waterrecreatie  
 Aandacht voor ontsluiting para-agrarische bedrijven (minst hinderlijk traject)  

o Consequent toepassen van de gemeentelijke bouwverordening 
o Actualisatie van het gemeentelijk structuurplan alsook van de woonbehoeftestudie 
o Prioriteit gaat naar kwalitatieve invulling en herinvulling van woongebied( dus niet 

van woonuitbreidingsgebieden) 
o Centrum Zulte : totaal aanpak Zulte centrum op basis van visienota (mei 2018) 

gericht aan comité Gaston Martens, opmaak van een masterplan en gefaseerde 
uitvoering 

o  Opmaak masterplan voor Olsene centrum, en bij uitbreiding doortocht project N43. 
Centraal staat hierbij de algemene verkeersveiligheid en in het bijzonder de 
fietsveiligheid, aangepaste voetpaden en aandacht voor beleving. DIT IS EEN “UNIEKE 
KANS OM OLSENE TERUG EEN ECHT CENTRUM TE GEVEN”. Ondergrondse 
doorgaande verbinding as N43 en N459 moet hierbij onderzocht worden! Meer 
pleincreatie, beleving en veiligheid.  

 Aandacht voor groen 
 Veilige ontsluiting van baanwinkels 
 Behoud van open ruimte corridor tussen de woonkernen (lintbebouwing 

tegengaan) 
 Aandacht voor veilige bus stopplaatsen (vb. momenteel stopt de bus midden 

op de baan, zeer hinderlijk bij druk verkeer) 
 Snelle doorstroming mogelijk maken langsheen de hoofdwegen om zo de 

zijwegen te ontlasten (sluikverkeer)  
 Herinrichting kruispunt met het bedrijventerrein D’Hoye Wielsbeke 

(verkeersafwikkeling in de richting van het op- en afrittencomplex Waregem, 
niet richting Olsene)  

 Herinrichting laatste deel voorbij de woonkern van Zulte richting Sint-Eloois-
Vijve 

 N459 als poort van de gemeente, moet veiliger en aangenamer  

 
o De spoorlijn als belangrijke as bepaalt mee de ruimtelijke ontwikkeling  van onze 

gemeente. Hier omtrent voorzien we volgende actiepunten: 
 Realisatie volledig traject lange afstandsfietspad tussen stations van Deinze 

en Waregem.   
 Zorgen voor goede aansluiting met de kernen en de industriezone 
 Aandacht voor ontsluiting van landbouw- en woongebieden bij de nakende 

sluiting overwegen door de NMBS, opvang doorstroming verkeer voorzien.   
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2.3. Groen en kwaliteitsvolle publieke leef- en beleefruimte  
Groen in de omgeving zorgt voor zuurstof voor de mensen.  Bomen, planten en bloemen zorgen voor 
een ecologisch evenwicht en zijn goed voor lichaam en geest. 
Zowel natuur en groen gebieden als publieke groene ruimte vraagt een aangepast, consequent en 
permanent onderhoud. De gemeente dient ook op vlak van ontwikkeling van nieuwe groenzones een 
actieve rol te spelen, samen met de diverse groenactoren en verenigingen. 
   

  Algemene doelstelling:   
uitbreiding van het bosareaal in onze gemeente. Zulte is een uiterst bos arme gemeente. 
Realisatie van kwalitatief groen op wandelafstand van iedere inwoner.  
Een propere en nette gemeente doorheen het jaar moet opnieuw een kerntaak worden van 
de gemeente. 
 

  Actiepunten: 
o  Minstens één groene long (bos, park) per deelgemeente.  Actieve zoektocht naar 

opportuniteiten voor uitbreiding van deze gebieden. Aankoop gronden voor 
bosontwikkeling 

o Aanplant straatbomen in overleg met landbouw ( volgens groenplan dat afgelopen 6 
jaar in de kast is blijven liggen) 

o Nieuwe verkavelingen worden ingebed in het groen 
o Aanleg proefproject volkstuintjes 
o Realiseren van verbindingswandelpaden langs de Oude Leiemeanders 
o Betrekken van landbouwers bij natuurbeheer 
o Samenwerking met Natuurpunt en stichting Omer Wattez 
o Uitbreiden en aanleggen van speelbossen 
o Duidelijke organisatie van groenploeg per deelgemeente 
o Organisatie van een snelploeg die kleine gemelde zaken binnen de kortst mogelijke 

tijd oplost 
o Sensibiliseren maar ook middelen ter beschikking stellen aan burgers die onderhoud 

van eigen buurt ter harte willen nemen 
o Verder inzetten om zoomwegen in gras aan te leggen, maar ook de 

onderhoudsgevolgen ter harte nemen 
o Consequent onderhoud van pleinen, wegen en begraafplaatsen  
o Bermbeheerplan  
o Herwaarderen Waalmeers (bloemenweide, …) 
o Braakliggende terreinen een al dan niet tijdelijke natuurfunctie geven -> bebossen, 

inzaaien met bloemen…waardoor biodiversiteit wordt verhoogd 
o Onderhoud trage wegen.  Opwaardering op basis van trage wegenplan 
o Openbare toiletten voorzien in elke kern (ook open  na openingsuren)  
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3. Wonen en sociaal beleid: “Een veilige thuis voor iedereen”  
CD&V Zulte staat voor een THUIS-gevoel.  Een gemeente die kansen geeft om sociale contacten te 
leggen.  Samen zijn en actief zijn zorgt voor verbinding in de gemeenschap.  Wij willen hiervoor 
unieke kansen creëren.  Ontmoetingscentra die rond de kerktoren mensen bij elkaar brengen. Het 
vernieuwde buurtwerk krijgt ook een zeer belangrijke plaats binnen ons beleid. 

Betaalbare kwaliteitsvolle huur –en koopwoningen verdienen een gemeentelijke aanpak.  Wij staan 
voor een gedegen sociaal woonbeleid, in samenspraak met OCMW, sociale woonmaatschappijen en 
private partners. De gemeente dient hier een regisseursrol op te nemen en dus een actieve rol op te 
nemen.. 
Een veilige en sociale omgeving creëren waar iedereen zich goed voelt, zo zien wij onze opdracht.    

3.1. Veiligheid voor mens en dier  
Veiligheid is een fundamenteel recht van elke burger, het is bijgevolg een belangrijke prioriteit voor 
het lokaal bestuur om die veiligheid als basisbehoefte te garanderen. 

 
  Algemene doelstelling: wij willen een geborgen omgeving creëren waar de burger zich veilig 

voelt en waar performant wordt opgetreden tegen misbruiken. De accentuering van de 
verantwoordelijkheid van de burger in de Zultse gemeenschap met een duidelijk evenwicht 
tussen rechten en plichten. Naast het belang van menselijke rechten, dient een gemeente 
ook maximaal toe te zien op het respecteren van het dierenwelzijn en dit zowel preventief 
als sanctionerend. 
 

  Actiepunten: 
o Meer blauw op straat (politiedienst gericht op kerntaken) 
o Aandacht voor aanpak van grote maar ook van kleine criminaliteit 
o Waken over verzekerde dienstverlening en kostenbeheersing na fusie met Nevele 
o Blijven inzetten op BIN (verankering en verdieping van de netwerken en waardering 

van de burgerparticipatie) Gebruik van de actuele communicatietools 
o Aandacht en respect voor privacy (sensibiliseren burgers) 
o Camera’s (permanente en transparante controle) 
o Specifieke aandacht voor veiligheid van vrouwen 
o  Oprichten van een meldpunt ‘onveilige situaties’ ( met consequente en vlotte 

opvolging) 
o Periodieke opendeurdag bij de politie 
o Consequent veiligheidsoverleg met alle veiligheidsactoren en organisatoren voor alle 

grotere evenementen 
o Voorzien van ondersteunende maatregelen, raamcontract voor bewakingsdiensten 

op de grote evenementen 
o Actieve controle op drugs en alcohol in het verkeer, het hele jaar door 
o Actieve drugspreventie maar ook sanctionerende aanpak consequent uitvoeren  
o Snelheidscontroles blijvend voorzien op probleemplaatsen: eerst preventief, 

vervolgens sanctionerend. Snelheidsbeperkende maatregelen in de woonwijken 
o Blijvende aandacht ook voor inbraakpreventie 
o Sluikstorten actief aanpakken via gemeentelijke administratieve sanctie en extra 

vergoeding van de opruimkosten 
o Opname van dierenrechten in het gemeentelijk administratief sanctierecht, 

gemeentelijke administratieve boetes dus voor wie zijn dieren niet goed verzorgt    
                            ( geen water, ondervoeding, geen onderdak, …) 
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o Extra controle op de kerkhoven 
o Periodieke infosessies omtrent diefstalpreventie  
o De integratie van de wijkwerking in het nieuwe gemeentehuis moet de drempel naar 

de politiediensten veel meer verlagen dan actueel het geval is.  
o Een periodiek afleggen van buurtbezoeken door de wijkagent in elke buurt  
o Wijkagent ook op wijkevenementen laten aanwezig zijn zodat contact verstevigd 

wordt 
o  Periodieke communicatie naar de burger toe door de politie 
o  Onderzoeken of samenwerking met civiele bescherming uit Deinze ook in Zulte 

mogelijkheden biedt 
o  Blijvend waken over adequate hulpverlening vanuit de brandweer zone Centrum en 

actualisatie van de gemeentelijke noodplanning 
o  Alcoholvrij bier aanbieden en promoten in de gemeentelijke zalen   

 

3.2. Gezinsbeleid en vrijwilligerswerk  
Het gezin in diverse vormen is en blijft  de hoeksteen van de maatschappij. Het is de taak van de 
gemeente om deze hoekstenen te verzamelen en te verbinden om een stevig fundament te bouwen 
waarop een solidaire maatschappij kan gebouwd worden. Elke inwoner van Zulte verdient zorg- en 
ondersteuning wanneer het moeilijker gaat. We rekenen echter ook op elke inwoner om zelf een 
stukje bij te dragen in die zorg voor anderen wanneer hij wat tijd en ruimte over heeft. Een solidair 
Zulte maakt iedereen gelukkiger. 

 
  Algemene doelstelling: wij willen aandacht besteden aan het verschil in mensen (diverse 

talenten) om respectvol een warme samenleving te smeden.  
  Actiepunten: 

o Aandacht voor en visualiseren van de armoede (vb. laagdrempelige ruilwinkel als 
contactplaats en start van een gerichte ondersteuning) 

o Vrijwilligerswerking verder uitbouwen: een zorgzame maatschappij creëer je door 
mensen die onvoorwaardelijk en intuïtief extra aandacht aan een ander willen geven. 
Een gemeente moet op elke mogelijke wijze het vrijwilligerswerk ondersteunen. Een 
activering op dit vlak is noodzakelijk 

o Aftoetsen beleid aan minderheden (alleenstaanden, personen met beperkingen, 
allochtonen, werklozen, …) 

o Vakantieopvang garanderen voor de lokale gezinnen (beschikbaarheid en 
betaalbaarheid blijven verzekeren) 

o Gebruik van de lokalen kinderopvang Machelen en Zulte voor alternatieve 
vakantiewerking 

o Voldoende flexibele en occasionele kinderopvang afgestemd op de actuele noden 
van de gezinnen 

o Aanvullende alternatieve vakantiewerking zoveel mogelijk in groene omgeving 
organiseren  

o Stimuleren van gezinskinderopvang met ondersteunend premiestelsel 
o Realiseren van een zorgsite ( geclusterde kinderopvanginitiatieven, en andere 

zorgdiensten) 
o Gemeentelijke diensten die meer beschikbaar zijn en afgestemd op werkende 

gezinnen 
o Uitbouw van een werkelijke opvoedingsondersteuningsdienst met gespecialiseerde 

partners en vrijwilligers in een regionaal netwerk  
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o Gemeentelijke administratie verdergaand digitaliseren en afstemmen op werkende 
ouders 

o Spelotheek / ruilwinkel: waar jeugddiensten/ kansengroepen en zelf 
particulieren bepaalde spullen kunnen uitlenen 
 

 

3.3. Levenslang kwaliteitsvol wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar 
verbonden   

Gezondheid en welbevinden zijn een duurzaam goed. De promotie, verbetering of herstel van de 
gezondheid en het bevorderen van het goed gevoel dient een constante te vormen binnen alle 
beleidsaspecten van de gemeente. Zorg en welzijn zijn een recht van iedereen en moeten bijgevolg 
solidair toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. 

 Algemene doelstelling: Wij willen dat al onze inwoners zich goed voelen in hun buurt en de 
nodige ondersteuning aangereikt krijgen om levenslang in hun dorp te kunnen wonen. Wij 
willen met aandacht voor innovatie en met de focus op het bewaken van de toegankelijkheid 
een brede maatschappelijke context opbouwen waar de inwoners van een garantie op zorg 
en welzijn in eigen dorp kunnen genieten. De integratie van OCMW en gemeentediensten 
moet tot een nog betere integrale aanpak leiden. Samenwerking met actoren binnen 
sectoren als gehandicaptenzorg, ouderenzorg, gezinszorg en armenzorg staat centraal, waar 
tekorten zoekt de gemeente zelf naar invulling van de noden.  
CD&V wil dat iedereen toegang krijgt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Daartoe 
moet er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zijn. De gemeente 
dient dit te stimuleren en zodoende speculatie te bestrijden. Ook ten aanzien van leegstand 
en verkrotting moet de gemeente de reeds genomen initiatieven verder zetten.  
 

  Actiepunten wonen: 
o  Analyse en aftoetsen haalbaarheid nieuwe woonvormen en actieve promotie ervan, 

met aandacht voor de toenemende vergrijzing en toegankelijkheid (vb. kangoeroe 
wonen) 

o  Toegankelijkheidstoets van alle openbare gebouwen (panel bestaande uit kinderen, 
ouderen en mindervaliden) 

o  Stedenbouwkundig beleid enten op een ruimtelijke ordening die aandacht heeft voor 
groen, bereikbare voorzieningen en esthetiek (kernvernieuwing, parkbeleid, …) 

o  Kritische analyse van actueel aanbod sociale woningen: “Is er een match tussen 
vraag en aanbod?” Blijvende voorrang voor inwoners van Zulte. 

o  Integratie van nieuwe kleinschalige betaalbare kwaliteitsvolle woonprojecten met 
een mix voor jong en oud,  als gemeente zelf actief op zoek gaan naar 
opportuniteiten. De gemeente moet regisseur zijn van het lokaal woonbeleid. 

o  Oprichting van een echt “wooninfopunt”  
o Consequente toepassing van het reglement op leegstand en verkrotting 
o Ontwikkeling van een totaalplan voor de Wolspinnerij, De Nys, Lys Yarns en kern 

Zulte waar kwaliteitsvol en betaalbaar wonen een duidelijke doelstelling moet zijn, 
ook hier minimum 15% als sociaal woonaanbod i.s.m. de sociale 
bouwmaatschappijen en het OCMW  

o Heel specifiek wensen wij het sociale aanbod binnen de site van Lys Yarns te 
koppelen aan het RVT St-Vincentius 

o Via het zesmaandelijks woonoverleg tussen de diverse actoren binnen het lokaal 
woonbeleid, wordt de vinger aan de pols gehouden en worden nieuwe noden maar 
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ook nieuwe potenties besproken. Ook private partners kunnen in overleg betrokken 
worden  

o De actuele gemeentelijke bouwverordening blijft gelden en biedt garantie voor 
kwaliteit en diversiteit binnen het woonaanbod.  Daarnaast biedt deze verordening 
rechtszekerheid voor kopers en verkopers 

o Ambitieus maar realistisch zoeken naar implementatie nieuwe visie Vlaamse 
Bouwmeester 
 

 Actiepunten zorg:  
o  Inzetten op vermaatschappelijking van zorg met een bijzondere aandacht voor en 

waardering van alle actoren binnen het dienstverleningsaanbod (van artsen tot 
mantelzorgers) oprichten van een echt dienstverleningscentrum, dat actoren 
samenbrengt 

o  De gemeente dient actieve gesprekspartner te worden in het inhoudelijke verhaal 
van de eerstelijnszones 

o  Inzetten op actieve informatie verstrekking en sensibilisering gezien de vele 
veranderingen in de sector die zich aandienen (6de staatshervorming, PVF, BelRAI, 
digitalisering, GDPR, …) 

o  Actieplan om de eenzaamheid aan te pakken: enerzijds  is ‘oud zijn’ een talent dat 
we kunnen inzetten en ‘nuttig’ maken, anderzijds moeten we senioren actief 
opzoeken en prikkelen. Ondersteunen van het gemeentelijke vrijwilligerswerk dat 
hieromtrent reeds acties onderneemt 

o  Maximaal openstellen van onze gemeentelijke accommodatie als dienstencentrum in 
de drie deelgemeenten 

o  Opnieuw introduceren van de functie “conciërge” als gezicht voor elk 
ontmoetingscentrum, per deelgemeente  

o  Aandacht voor stijgende zorg bij de vierde wereld binnen onze gemeente, actieve 
samenwerking met organisaties als “De Brugge” 

o Uitbreidingsnoden en kansen van RVT in Zulte maximale ontwikkelingsmogelijkheden 
bieden 

o Actief zoeken naar seniorenwoonproject onder de kerktoren van elke deelgemeente 
o De gemeente blijft de initiatieven zoals KVG, Ziekenzorg en andere die zich richten op 

personen met een handicap en of ziekte, ondersteunen en pleegt periodiek overleg 
o Nieuwe handelszaken die hun zaak rolstoeltoegankelijk maken, kunnen blijvend 

rekenen op een ondersteuning van de gemeente 
o Verhogen van de vrijetijdsparticipatie door het aanbod van een vrijetijdspas voor 

mensen met beperkte financiële middelen 
o Sensibilisering van onze bevolking om alert te zijn voor verdoken armoede en zo 

proactief in te grijpen 
o Actief platform creëren waar mensen die langdurig ziek zijn in onze gemeente 

betrokken blijven bij het gebeuren in onze gemeenschap en een taak opnemen die 
hun past en hun vooral zin geeft 

 

3.4. Jeugd en onderwijs:  
De jeugd vormt een diverse grondbodem die de toekomst van de maatschappij zal uitmaken. De 
gemeente moet in partnerschap de jeugd dan ook alle kansen geven om in verdraagzaamheid en 
respect te groeien en te bloeien. Het vrijwilligerswerk binnen de jeugdwerking kan niet voldoende 
gesteund en gewaardeerd worden. Anderzijds mag een gemeente ook kwaliteitseisen stellen. 
Jeugdwerk dient voor ons integraal en inclusief te zijn.  
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  Algemene doelstelling: Wij willen dat ieder kind en elke jongere gelijke kansen krijgt om zich 

te ontwikkelen en dat dit binnen een veilige en warme omgeving kan gebeuren. 
  Actiepunten: 

o  Promoten van les te volgen in de eigen gemeente 
o  Keuzevrijheid van onderwijs tussen verschillende netten blijft een prioriteit 
o  Veilige toegang schoolgebouwen (STOP principe doorvoeren) 
o  Jongerenbegeleiding koppelen aan jeugdhuiswerking en deze laagdrempelig en 

toegankelijk maken in alle deelgemeenten 
o  Participatie jeugd in het beleid van de gemeente (iedereen de kans bieden om deel 

te nemen d.m.v. digitalisatie en sociale media) 
o  Actieve ontspanningsplaats: plaats waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken 

en gericht op weg kunnen gezet worden om ze te ontplooien 
o  Ondersteunen van jeugdbewegingen bij fuiven op vlak van security 
o  Terug meer actieve inhoudelijke ondersteuning van jeugdraad en stimuleren jeugd 

gerelateerde maatschappelijke thema’s: drugpreventie, verkeersveiligheid, … 
o  Kwalitatieve ondersteuning van speelpleinwerking: extra aandacht voor kinderen 

met gedragsstoornissen (ADHD, autisme), kinderen met verstandelijke en/of 
motorische beperkingen.  Voorzien van de nodige opleiding 

o  Verdere uitbouw van speelpleininfrastructuur in onze gemeente bv bij nieuwe 
verkavelingen 

o  Toevoegen van ‘speelwaarden’ bij creëren nieuwe publieke ruimtes of renovatie 
bestaande publieke ruimte: bv omgeving Guldepoort, Gaston Martensplein, 
omgeving nieuw gemeentehuis, … 

o  Blijvende investeringen in kwalitatieve én veilige infrastructuur voor iedere 
jeugdvereniging  

o  Zoeken naar oplossingen voor stockageproblemen 
o  Logistieke/financiële ondersteuning jeugdinitiatieven 
o  Veilig én aangenaam fuiven voor iedere jongere: veiligheidsoverleg, 

alcoholpreventie, fuifbandjes, aandacht voor geluid, aandacht voor buren 
o  Uitbreiden speel/bufferbos in Zulte 
o  Aanleggen geboortebos/geboortelanen (blijvend naambordje aan boom?); onder de 

actie voor iedere Zultenaar een boom 
o  Aanleg speelbos in Olsene achter kasteel volgens RUP indien mogelijkheid, 

uitbreiding parkbos achter OC. 
o  Uitbreiding speelbos Machelen (omgeving Leihoek) 
o  Terug opmaak van een duidelijk en ambitieus jeugdbeleidsplan als gemeentelijke 

leidraad voor jeugdbeleid ondanks wegvallen verplichting tot opmaak 
o Ontwikkeling van  Grabbelpassysteem 2.0 : alle vakanties van het jaar, aanvullend op 

speelpleinwerking en bestaande aanbod 
o Uitbreiden kinderopvangmogelijkheden (0-3 jaar): zoeken naar oplossingen voor 

aanvullend aanbod i.s.m. onderwijsactoren 
 
Naast de verdere uitbouw van een eigen kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod dient de 
gemeente een faciliterende rol te spelen wanneer scholen willen samenwerken. Zij ondersteunt 
tevens het Vlaamse concept van de “Brede School”. Daarnaast kan de gemeente op verschillende 
wijzen en in nauw overleg met de betrokken onderwijs actoren de scholen ondersteunen. 
Het lokaal onderwijsbeleid moet groeikansen creëren voor kinderen en jongeren binnen de 
gemeente.  

 
 Actiepunten 
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o Blijvend flankerend onderwijsbeleid:  
 Betalen toegangsgeld zwemmen 
 Busvervoer binnen de gemeente 
 Tussenkomst in middagtoezicht 

o Beperkte technische/logistieke ondersteuning 
 

3.5. Dynamisch seniorenbeleid 
De groep van senioren groeit ook in onze gemeente gestaag. Door een dynamisch en inclusief 
seniorenbeleid kunnen we er voor zorgen dat onze senioren actief blijven binnen onze lokale 
gemeenschap. Actieve senioren zijn daarbij onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente. 
De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door 
de gemeente verder gewaardeerd en ondersteund worden. Dit geldt in het bijzonder voor deze 
initiatieven die ouderen uit een isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Op die 
manier versterkt men immers de leefbaarheid en warmte van onze gemeente. 
 

 Algemene doelstelling: Een dynamisch seniorenbeleid opzetten in samenspraak met de 
senioren. Een actieve participatie van onze senioren aan het beleid.  

 Actiepunten 
o Samen met middenveld actief werken rond vereenzaming van senioren 
o Uitbaten gemeentelijke infrastructuur i.s.m. verenigingen als uitvalsbasis voor 

zinvolle vrijetijdsbesteding voor senioren: bv gemeenschappelijke maaltijden, 
uitbouw dienstencentra in onze lokale ontmoetingscentra 

o Veel verenigingen spelen in op de noden van de ouderen. De gemeente blijft deze 
initiatieven steunen door specifieke middelen ter beschikking te stellen  

o Behoud van intergemeentelijke seniorensportdag  
o Organisatie jaarlijkse seniorendag, afwisselend seniorenweek 
o Kwaliteitsvolle dienstverlening en communicatie: bv seniorenbrochure 
o Organisatie cursussen: computer, internet, vreemde talen, … 
o Aandacht voor levenslang wonen: zie meer onder woonbeleid 
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4. Zulte: SMART, efficiënt, communicatief en toegankelijk 
 

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van morgen, wenst CD&V Zulte in te zetten op een 
toekomstgerichte, kwalitatieve en duurzame uitbouw van de gemeentelijke diensten. Dit betekent 
inspelen op de continue digitale evolutie, oog voor efficiëntie bij elk contactpunt met de burger en 
verder optimaliseren van de diverse beleidsdomeinen.  

4.1. Een gemeente ten dienste van haar inwoners: klantgericht en 
efficiënt, omdat dialoog werkt 

Omdat een gemeentelijke administratie en dienstverlening geen doel op zich zijn, maar een middel 
om burgers individueel maar ook als collectief ten dienste te zijn, moeten we ook alles in het werk 
stellen om deze opdracht ook zo invulling te geven. Een extra inspanning van iedereen binnen deze 
organisatie om dit doel te bereiken, moet dus kunnen.  

 Algemene doelstelling: De burger moet, nog meer dan vroeger, centraal staan in onze 
gemeente. Het integreren van slimme technologieën is  dan ook geen doel op zich én mag 
zeker niet “controle” als uitgangspunt hebben. Integendeel, de digitale evolutie moet onze 
gemeente toelaten een “dienstverlening op mensenmaat” te organiseren met oplossingen 
voor de diverse sociale en maatschappelijke problemen die op ons af komen. Iedereen 
blijven informeren: digitaal als het kan, op papier als het moet. We moeten erover waken dat 
de digitalisering de kloof met sommige burgergroepen niet gaat vergroten. Naast het 
efficiënte digitale communicatiebeleid mogen de klassieke kanalen niet uit het oog verloren 
worden: soms is een gesprek nodig, soms is een brief net iets meer laagdrempelig, soms is 
een klassieke infovergadering net iets meer verhelderend, … 

 Actiepunten: 
o Optimaliseren van de openingsuren gemeentehuis & beschikbaarheid gemeentelijke 

diensten. Volgens CD&V Zulte is er nog ruimte voor het verder optimaliseren van de 
regeling inzake toegankelijke openingsuren, zodat deze zowel tegemoet komen aan 
de veranderende noden van de burger (flexibiliteit) maar die ook acceptabel blijven 
voor de gemeentelijke medewerkers. Openstellen van bepaalde diensten op 
zaterdag moet bespreekbaar worden 

o Huwen tijdens weekend elke zaterdag naar keuze moet terug mogelijk zijn 
o Gemeentehuis moet een Gemeente”thuis” zijn : 

 De diensten een gezicht geven 
 Klantvriendelijkheid  
 Toegankelijkheid  
 Gemeentediensten verder uitbouwen voor de burgers -> 

informatieverstrekkers op diverse vlakken (experten),  samenwerking met 
andere gemeenten moet expertise verhogen 

o Terug actieve begeleiding rond pensionering. Gezien de sterke toename van het 
aantal burgers die afstevent op de pensioengerechtigde leeftijd willen wij vanuit 
CD&V Zulte (net zoals in naburige gemeenten) zitdagen van de Federale 
overheidsdienst Pensioenen op het gemeentehuis waarbij betrokken medeburgers 
terecht kunnen met al hun vragen en bedenkingen 

o Veel verdergaande digitalisering van de gemeentelijke diensten. Digitaal loket met 
integratie van de nieuwste technologie. Skype, live chat  e.a. 
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o Integrale adviesverlening over de diensten heen ( niet van kastje naar de muur) 
o De implementatie en optimalisatie van een goed werkende gemeentelijke app 

(“Zulte app”) gekenmerkt door een hoog gebruiksgemak voor alle generaties. Overal 
& altijd éénvoudig toegang tot diverse diensten. Hierbij hoort ook het verder 
digitaliseren van procedures, aanvraagdocumenten én een doorgedreven en wel 
onderbouwde communicatie waarmee we iedereen meekrijgen. 

o Verdere uitbouw van het E-loket 
o Eenvoudige en toegankelijke meldpunten : fysisch, digitaal en per telefoon 
o Bescherming van de privacy: CD&V Zulte wil een democratisch debat organiseren 

rond de bescherming van éénieders privacy. Welke gegevens worden door de 
verschillende gemeentelijke diensten verzameld, opgeslagen, verwerkt, vrijgegeven, 
… ? Wat zijn onze burgerrechten binnen het vernieuwde wettelijke kader (GDPR) ? 
Wij luisteren graag naar de verzuchtingen en noden van onze burgers, 
ondernemingen en zelfstandigen. Elke burger verdient hieromtrent duidelijkheid 

o Nieuwe vormen van inspraak. Voor CD&V Zulte is de gemeente van de toekomst 
een gemeente waarin de burgers niet enkel betrokken worden bij de besluitvorming 
maar waarbij deze ook daadwerkelijk concrete inspraak moet kunnen krijgen via een 
vorm van co-creatie (bv. projecten die gezamenlijk uitgewerkt worden voor bepaalde 
wijken of verkavelingen m.b.t. efficiënte aanwending van nieuwe 
energiemogelijkheden) 

o Actief inzetten van gespecialiseerde kennis van inwoners in de gemeente via  het 
opzetten van echte gespecialiseerde kennisgroepen voor specifieke thema’s. Met 
onze “kennislabs” willen we de nu onderbenutte specifieke kennis bij de burgers 
maximaal gebruiken bij de uitvoering en vorming van het gemeentelijk beleid       

o We willen onderzoek doen naar de praktische & financiële haalbaarheid van een 
gemeentelijk wifi-netwerk als collectieve dienstverlening aan onze burgers 

o Opmaak van een goed onderbouwd charter dat als leidraad kan dienen voor alle 
gemeentediensten kan hiertoe bijdragen 

o Om een innovatieve en slimme lokale overheid uit te bouwen dient er per legislatuur 
een I-scan te gebeuren. Dit is een intensieve oefening waarbij de 
organisatiekenmerken van een gemeente/stad, de inzet van ICT in hun organisatie en 
de relatie tussen beiden wordt geanalyseerd 

o Betere uitwerking van een eenvoudig en toegankelijk meldpunt: fysisch, digitaal en 
per telefoon 

o Consequente ontwikkeling en implementatie van een opvolgingssysteem dat 
dossiers, klachten en meldingen makkelijker traceerbaar maakt. (burger moet stand 
van zijn dossier op elk moment digitaal kunnen volgen) 

o Zoals opgelegd door de hogere overheid zal de pasfoto in het gemeentehuis dienen 
te worden genomen, een aangepaste infrastructuur in het nieuw gemeentehuis is 
hierop voorzien 

o Organiseren van een onafhankelijke ombudsdienst 
o Personeelsbezetting nauwlettend onder controle houden. Onder het motto 

“efficiënter inzetten van de beschikbare talenten” 
o Blijvend investeren in kwaliteitsvol gemotiveerd en klantgericht personeelsteam, 

vooral aandacht voor basiswerking naar burger toe 
o Screening intern/extern uitvoeren op de werking van onze gemeentelijke diensten 

om te komen tot verdere actualisatie en verhoogde efficiëntie  
o Screening van alle bovenlokale samenwerkingen ( verstevigen waar zinvol ) 
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o Permanente verbetering als uitgangspunt 
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5. Kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en  een uitgebreid 
verenigingsleven zorgt voor geestelijk en fysisch gezonde 
burgers 

 
De jeugd, de sport en het verenigingsleven in de gemeente Zulte verdient de waardering en 
ondersteuning van de gemeentediensten.  Een geïntegreerd beleid waarbij iedereen terecht kan en 
alle kansen krijgt.  
Sport en cultuur dichtbij huis vergroot de lokale verbondenheid tussen mensen. Dat Zulte actueel 
een zeer bloeiend en breed sport- en cultuurleven kent, is mede te danken aan het jarenlang 
ondersteunend CD&V beleid dat steeds voor de nodige accommodatie en ondersteuning heeft 
gezorgd.    

Binnen vrije tijd en sport moet er een continue aanpassing en verbetering komen van de bestaande 
infrastructuur. Deze moet actueel gehouden worden op basis van een echt strategisch plan dat 
rekening houdt met de werkelijke noden van de gebruikers en het globale sport- en cultuuraanbod 
over de gemeente heen. De infrastructuur moet maximaal toegankelijkheid zijn voor mensen met 
een beperking, ouderen, … Een permanente, structureel financiële en logistieke ondersteuning is 
noodzakelijk. Beweging op sportief en cultureel vlak moet door de gemeente maximaal worden 
gesensibiliseerd en dient ook een aanvullend aanbod te ontwikkelen, waar dit niet door de 
verengingen wordt aangeboden.  

De verschillende adviesraden (jeugd, sport, cultuur senioren) moeten voldoende diversiteit bevatten  
en moeten een brede vertegenwoordiging kennen. 

 Algemene doelstelling: Zoveel mogelijk medeburgers in beweging krijgen op sportief en 
socio-cultureel of creatief vlak.    

 Actiepunten: 
o Vrije tijd voor iedereen, verenigingen stimuleren om hun aanbod af te stemmen op 

de combinatie arbeid en gezin 
o Ontspanning en sport betaalbaar houden voor iedereen 
o Inspraaktools ontwikkelen omtrent het vrijetijds –en sportbeleid, die verder reiken 

dan klassieke maar noodzakelijke adviesraden 
o Sport, cultuur en ontspanning die toegankelijk is voor oud, jong, mensen met 

beperking… 
o Vrijwilligerswerk met erkenning  ( jaarlijks vernieuwend vrijwilligersfeest) 
o Buurtwerking opzetten die meeluistert, meedenkt en zorgzaam is 
o Yoga voor kinderen in gemeentelijke sportorganisatie opnemen 
o Oprichting groep voor technisch advies gebruik materiaal in gemeentelijke zalen 

 
 

5.1. Omdat de jeugd van vandaag de toekomst van morgen maakt 
Jeugd moet zich goed voelen in Zulte. Dat betekent dat er ruimte, infrastructuur, ondersteuning en 
waardering moet zijn.  
 

 Algemene doelstelling: CD&V staat voor een inclusief jeugdbeleid.  Dit is een beleid dat oog 
heeft voor jongeren in al hun diversiteit, dus ook voor maatschappelijk achtergestelde 
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kinderen/jongeren, interessepatronen, scholingsgraden, sociale of etnische achtergronden, 
… Samenspraak met alle actoren is prioritair en biedt de beste kansen. 

 
  Actiepunten : 

o Jeugdcafé/jeugdhuis ’t Sloefke. Definitieve oplossing nodig 
o Ander gebouw 
o Jeugdhuizen 
o Ondersteunen van jeugdhuizen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten 
o Speelpleinwerking kwalitatief ondersteunen “drie sterren speelpleinwerking” 
o Stockageruimte voor jeugdverenigingen 
o Terug opmaak van een echt Jeugdbeleidsplan als leidraad 
o Logistieke en financiële ondersteuning van jeugdwerkingsinitiatieven  
o Veilige infrastructuur op ieder moment verzekeren 
o Uitbreiden speelpleinen en toevoegen speelwaarden bij creëren van nieuwe publieke 

ruimtes 
o Onderhoud speelterreinen 
o Speelbossen per deelgemeente aanleggen/uitbreiden 
o Stimuleren van lokale kwaliteitsvolle uitgangsmogelijkheden voor jongeren 

 
 

 

5.2. Sport dichtbij huis , iedereen gezond en in beweging 
Sporten vergroot de verbondenheid van mensen. Voldoende en goed uitgeruste sportfaciliteiten 
versterken de lokale gemeenschap. Men komt, door samen te sporten, meer met gemeentegenoten 
in contact. Een evenwichtig uitgebouwde sportraad moet zorgen voor inspraak en participatie van de 
sporters. Lokale sportverenigingen dienen verder structureel ondersteund te worden. Nieuwe 
initiatieven ondersteunen en zelf aanboren, zodat iedereen aan het bewegen komt.  Bijzondere 
aandacht gaat ook uit naar leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen die het moeilijker hebben.  

Een gezond Zulte met gezonde inwoners heeft onmiskenbaar een aantal troeven in handen. 
Uiteraard kan een gemeente niet zelf de inwoners gezond maken of houden. De gemeente kan 
echter wél bijdragen tot een goed preventief gezondheidsbeleid in overleg met de lokale actoren en 
gebruikers. 

 Actiepunten : 
o Moderniseren sportinfrastructuur in de drie deelgemeenten 
o Scholen en gebruik sporthal : structurele regeling uitwerken 
o Gevarieerd en vernieuwend aanbod sportkampen voor kinderen én tieners 
o Uitgebreider en toegankelijker sport- en bewegingsaanbod voor senioren 
o Gebruiksovereenkomst met scholen voor mede gebruik van de schoolsportzalen  
o Mountainbikeroute  aanleggen (definitief) 
o Zulte als stopplaats “Kom op tegen kanker” 
o Toegankelijker maken van infrastructuur voor mensen met beperking 
o Een rolstoelgebruiker het gebruik van de sporthal weigeren is voor CD&V 

onaanvaardbaar  
o Realiseren van een kunstgrasveld in elke gemeente  
o Aandacht voor en stimuleren van G-sporten 
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o Opmaken van een globale renovatie aanpak van onze sportsites. (Zulte Machelen 
Olsene) “masterplan sportsites” ( met bijzondere aandacht voor uitbouw 
infrastructuur Waalmeers) 

o Behoud en actualisering abonnementenkortingen zoals voor de zwemkaarten 
o In kaart brengen van alle sportclubs en sportaanbod. Promoten via sportbrochure en 

specifieke webpagina 
o Bewaken van de diversiteit van het sportaanbod 
o Fit-O-meter langs looppiste in Waalmeers 
o Een goed onderhouden kwaliteitsvolle Finse looppiste in elke deelgemeente 
o Versterkte aandacht en sensibiliseren voor preventief onderzoek naar o.a. borst-en 

baarmoederhalskanker, …  
o Uitwerken van preventiecampagnes samen met diverse gespecialiseerde partners  
o Aandacht voor gehoorbescherming tijdens evenementen 
o Inzet van een gemeentelijke bewegingscoach, die buurten laat bewegen 
o Organiseren van bootcamps 
 

 

5.3 Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod op maat 
Naast fysieke en mentale inspanning heeft een gemeente ook nood aan voldoende intellectuele en 
andere ontspanning.  CD&V zet in op een gevarieerd cultureel aanbod, toegankelijk voor iedereen en 
wil daarom voldoende ondersteuning bieden aan lokale initiatieven via materieel, financiële 
tussenkomsten, ter beschikking stellen zalen, … 
Als culturele Leiegemeente willen wij met ons cultureel aanbod ook onderscheidend zijn van andere 
gemeenten. Omdat een gemeente bepaald wordt door wat het verleden bracht, is een kwaliteitsvol 
erfgoedbeleid van ontzettend groot belang.  Niet alleen om vandaag van te genieten maar vooral ook 
als getuige voor de toekomstige generaties. 
Met cultuur wensen wij ook mensen die nooit de eigen streek verlaten, kennis te laten maken met 
wat voor schoons onze menselijke wereld te bieden heeft. Culturele partnerships met buitenlandse 
gemeenten en steden kunnen hierbij nieuwe kansen bieden. Cultuur is voor CD&V geen “nice to 
have”, maar een noodzakelijk levensmiddel.  

 Actiepunten :   
o Cultuurraad inzetten als: expertise cel voor vormgeving lokaal cultuurbeleid, 

programmatie, bindmiddel tussen alle lokale en bovenlokale culturele actoren en 
verenigingen 

o Terug investeren in een echt cultuurbeleidsplan (inclusief SWOT-analyse – meten is 
weten) 

o Organisatie van een groot jaarlijks/tweejaarlijks cultureel project dat diverse lokale 
en bovenlokale actoren samenbrengt zoals : “Concert op/ aan de Leie, musical, film, 
groot massa toneel, cultuurmarkt, … 

o Zoeken naar betrokkenheid van jongeren bij cultuurevenementen, samenwerking 
met scholen, bib en muziekacademie maar ook met atypische actoren waar jongeren 
veel meer actief zijn zoals jeugd- en sportverenigingen. Wisselwerking tussen sport 
en cultuurwereld kan verrassende resultaten opleveren 

o Cultuur steeds integreren in gemeentelijke activiteiten = cultuurtoets bij 
gemeentelijke organisaties (extra budget hiervoor voorzien)    

o  Adolf Meheus museum : renovatie op hoog niveau. . Adolf Meheus muesum verdient 
een doordachte en professionele renovatie op hoog niveau met visie. 
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o  Het kerkenplan hanteren om ook religieus erfgoed cultureel te ontsluiten ( poëzie, 
tentoonstellingen, …) 

o  Actievere participatie in regionale werking van POLS ( blijvend belang hechten aan 
regionale cultuurparticipatie) 

o Groter cultuuraanbod voor jongeren 
o Samenvallende organisaties (structurele planning en overleg ) vermijden 
o Nieuwe initiatieven aanmoedigen en ondersteunen 

Bv. buurtfeesten, straatfeesten, experimentele initiatieven, …. 
o Uitbreiding workshops bibliotheek 
o Bibliotheek en bib en cultuurcafé integreren in nieuw masterplan project in Zulte 

Bibliotheek. Verder ontwikkelen van de culturele randactiviteiten: computerlessen, 
digitale fotografie, kalligrafielessen, aperitiefconcerten (4 seizoenen) en literaire 
lezingen. Actueel houden van het aanbod van de bibliotheek en volgen van nieuwe 
trends in het bibliotheekwezen 

o Betere  communicatie rond cultuurevenementen 
o Gemeente als echte cultuurpartner en promotor   
o Veilig en aangenaam fuiven voor alle leeftijden: veiligheidsoverleg, fuifbandjes, 

aandacht voor buren ifv geluidsoverlast, alcoholpreventie 
o Gebruik gemeentelijke zalen 

  Efficiënter 
  Geen dubbele boekingen ! 
  Voorkeurregeling ? 

o  Eerlijke en efficiënte toepassing van verhuurreglement  
o  Uitleendienst : klantvriendelijke uren, stockageruimte, aanpassen regeling 
o  Ontwikkelen van een gemeentelijke opslagruimte voor materiaal van verenigingen  
o  Blijvend gratis aanbieden van de gemeentelijke infrastructuur voor onze organisaties 
o Streven naar maximale bezetting en gebruik van de zalen 
o Terug introduceren van conciërge waar mogelijk per zaal ( iedere zaal een gezicht) 
o Villa del Arte: Academie voor Muziek, Woord en Dans: blijvend kwaliteitsvol 

kunstonderwijs aanbieden, verder zetten van de initiatielessen en actieve promotie 
naar de Zultse jeugd toe. Organisatie van muziekonderwijs voor volwassenen. Teken 
- en Schildersclub: blijvend ondersteunen en aanmoedigen, evolueren naar een open 
creatief atelier  

o Muziekverenigingen, Fanfares, Koren, Muziekacademie, Muziekgroepjes : stimuleren 
en ondersteunen via 2 jaarlijks gemeenschappelijk muziekfeest 

o Roger Raveelmuseum: streven naar gratis toegang voor Zultse inwoners en opzetten 
van een grotere samenwerking tussen Museum, Atelier en Kapel 

o Huis De Leeuw : Activeren van de organisatie van tentoonstellingen 
o Ondersteunen van cultuurinitiatieven voor senioren ( vb Rimpelrock 1x per maand in 

de zomer) 
 
 
 

5.4 VRIJWILLIGERSWERK 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de beleidsdomeinen van een gemeente.  CD&V wil de 
vrijwillige inspanningen van zovele mensen ten volle waarderen en ondersteunen.  Overleg tussen 
gemeente en middenveld, verenigingen, etc.. dient te worden geoptimaliseerd. 

 Actiepunten : 
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o Netwerk of platform ontbreekt momenteel, stimuleren en ondersteunen en/of 
organiseren van      

o vrijwilligersplatform   
o  Actief ondersteunen van het vrijwilligerswerk ( informatie, logistiek, financieel) 
o  Jaarlijks Feest van de vrijwilliger in een nieuw kleedje, … 
o  Dag van de vrijwilliger meer in de kijker plaatsen 
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6 Zulte, economisch gezond, klaarstomen voor de toekomst 
Zulte wil verder leefbaar zijn, wil bruisen en kunnen versterken en moet economisch ook gezond zijn. 
Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en economie, maar vraagt ook 
voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. Een goede tewerkstellingsgraad is de beste garantie 
voor de leefkwaliteit van onze burgers én de gemeente. 
Een bloeiende lokale middenstand is een noodzaak voor het behoud van de leefbaarheid van onze 
kernen.  Ook de land- en tuinbouw die typerend is voor onze Leiegemeente verdient de nodige 
ondersteuning en moet behouden blijven. 
 

6.1 Handel en middenstand een absolute noodzaak voor leefbaarheid van 
onze kernen 

 Algemene doelstelling: Een economisch gezonde gemeente bewerkstelligen, wil CD&V-Zulte 
de komende zes jaar realiseren door een echte partner te zijn van de lokale middenstand en 
het lokaal ondernemerschap. Aantrekken van nieuwe handelszaken en bestaande hier 
houden is de opdracht.  

 

 Actiepunten 
o Lokale handel promoten, via permanente promotiekanalen, stimuleren van 

handelsacties, waarbij de gemeente een echte coördinerende, maar vooral 
ondersteunende rol vervult ( niet éénmaal per jaar maar op permanente basis lokale 
handel in de kijker plaatsen) ( eindejaar acties, sociale horeca-activiteiten, uitwerken 
thematochten langs horeca en handelszaken,…) 

o Faciliteren en stimuleren pop-ups 
o Eerstelijnshulp bij vergunningsaanvragen  
o Bij parkeerbeleid rekening houden met de handelaars 
o Opstellen van een handelsplan: inventarisatie aanbod en noden (bv knelpuntwinkels) 
o Economische en handelsraad verder versterken 
o Verder activeren van de gemeentelijke geschenkencheques  
o Zorgen voor aantrekkelijke centra die handel aantrekken 
o Themadecoraties uitwerken i.s.m. Zultse handelsleven ( Pasen ,  Kerst , Zomer, …) 
o Bij vernieuwingsprojecten of bij woonontwikkelingsprojecten zoals de verlaten sites 

van de Wolspinnerij, Denys en Lys Yarns maar ook in het masterplan voor kerngebied 
Zulte en masterplan Olsene centrum moet sterk ingezet worden op voorzieningen 
voor buurtverzorgende handel. Ook kantooractiviteiten kunnen hier heel gericht een 
plaats krijgen 

o Ontwikkeling van een kwaliteitsvolle KMO-zone op de oude site Van de Wiele, goed 
ingebed in het groen en kansen biedend voor startende ondernemers die beperkte 
units nodig hebben 

o Verdere actieve uitbouw van het lokaal toerisme als echte economische activiteit 
o Bijzondere proactieve aandacht voor zelfstandigen en handelszaken tijdens 

wegenwerken (de middenstandstoets) 
o Wenselijkheid van gerichte bijkomende ontwikkeling van het regionaal 

bedrijventerrein (10ha) Karreweg ernstig onderzoeken, rekening houdend met de 
regionale realiteit. Net zoals de wenselijkheid van de uitbreiding voor lokale 
bedrijven op 5 bijkomende ha langs de Karreweg. Overaanbod van regionale 
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industriegrond dient nu eenmaal tot niks. Onderzoek omtrent optimale bezetting van 
het huidige terrein dient voorrang te krijgen 

o  Gericht versterken van premiestelsel voor nieuwe handelszaken/ bepaalde 
specifieke ondernemingen en nichewinkels 

o Om lokale en regionale werkgelegenheid te promoten wensen we jaarlijks een 
jobbeurs te organiseren met de lokale en regionale bedrijven 

o Via het organiseren van lokale opleidingen i.sm. de VDAB willen we werkzoekenden 
terug klaar maken voor de arbeidsmarkt (verlagen dus van de drempel) 

o Uniforme signalisatie van onze bedrijven en handelszaken 
o Actief gebruik van de app als promotiemiddel voor de lokale handelszaken en 

jobaanbod 
o Aanstelling van een centrummanager i.s.m. provincie of andere gemeenten 
o Blijven begeleiden en volgen van nieuwe zaken ook na opstart 
o Ook de lokale webwinkelinitiatieven meenemen in de promotie 
o Opzetten van een lokale “ondernemers award” 
o Maximaal beroep doen op lokale handelszaken voor eigen gemeentelijke aankopen 
o Kortingsbonnen bij lokale handelaars voor nieuwe inwoners 
o Gemeentelijk initiatief om vakantieplanning van lokale middenstand kenbaar te 

maken 

6.2. Een ondersteunend en flankerend beleid voor land- en tuinbouw 
Als landelijke gemeente blijven wij streven naar een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een 
dynamisch plattelandsbeleid. 
Dit vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, correcte 
informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de gemeente in 
voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. De gemeente dient een actieve rol te spelen in 
de vrijwaring van de belangen van de landbouw in de Leievallei in kader van  het Seine Schelde 
project.  
Tot slot zal de gemeente de land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme 
promoten en het positieve imago van de sector bevorderen. 
Ook besteedt de gemeente voldoende aandacht en promotie aan streekproducten. Dit zijn immers 
de “meest eerlijke producten”, dicht bij huis gemaakt. 
 
 Actiepunten 

o Promotie Zultse landbouwbedrijven, bijzondere aandacht voor duurzame landbouw 
o Ondersteuning en promotie voor lokale landbouwproducten bv. Boerenmarkt, 

thuisverkoop, … 
o Ondersteuning en promotie van hoevetoerisme als aanvulling op agrarisch inkomen 
o Betrekken landbouwers bij onderhoud openbaar groen/landschaps- en 

natuurbeheer: landelijke wegen, trage wegen, zoomwegen, snoeien van bomen, 
scheren van hagen,… als aanvulling op agrarisch inkomen 

o Project Seine-Schelde: gemeente Zulte dient actief op te treden in ontwikkeling van 
dit project.  Vrijwaring van de belangen van de landbouw. 

 

6.3 Toerisme als versterkende economische kracht 
Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van onze mooie Leiegemeente en de 
promotie ervan  zorgen er voor dat inwoners fier zijn op de gemeente waar zij wonen en versterken 
de eigen gemeentelijke identiteit. Wanneer onze gemeente voldoende toeristisch attractief is, schept 
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dit bovendien kansen voor zowel de gemeente, de lokale ondernemers als de bevolking. Een goede 
“gemeentemarketing” zet onze gemeente op de kaart en versterkt zo de gemeente. Dit vereist niet 
alleen voldoende en goede promotie van de lokale troeven, maar vraagt ook verder de nodige 
inspanningen van de gemeente met betrekking tot het behoud van het aanwezig erfgoed, het 
onderhoud van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, bewegwijzering, het uitbreiden van 
verblijfsvoorzieningen i.s.m. de private sector,… 
De gemeente is inzake toerisme echter geen eiland op zich. Ons toeristisch beleid is dan ook verder 
geënt op de toeristische streekvisie en heeft eveneens voldoende aandacht voor streekproducten en 
de samenwerking met lokale handelaars en horeca in het bijzonder. 
 
 Actiepunten: 

o Promotie via nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, … 
o Verder uitwerken van totaal toeristisch pakket gericht op groepsbezoeken  
o Ontwikkeling en organisatie van een eigen Zultse wandel – en fietsparcours over de 3 

deelgemeenten heen 
o Organisatie van een “Leie-evenement“ 
o Optimaal gebruik van de nieuwe aanlegsteiger in Machelen: tijdens vakanties en op 

afspraak  organiseren van boottochten op de Leie tussen Machelen en Zulte, in 
samenwerking met buurgemeenten en verbroederingsgemeente Halluin 

o Zulte terug als toeristische trekpleister op de kaart zetten 
o Actiever gebruik van facebook om de ontspanning en ontdekkingsmogelijkheden in 

Zulte te promoten  
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7 Integratie en dialoog met de wereld 

7.1 Nieuwe inwoners verdienen maximale integratiekansen 
De inwoners van de gemeente moeten niet alleen “elkaar” ontmoeten om tot een zekere 
verbondenheid te komen, maar ook met de gemeente dient er een warm contact te zijn. Anders kan 
geen duurzame verhouding ontstaan. In het bijzonder willen wij alle nieuwe inwoners actief 
proberen integreren in onze Zultse gemeenschap. 
 
 Algemene doelstelling: Iedereen meekrijgen en een thuisgevoel bezorgen. We willen dan ook 

iedereen op een respectvolle wijze behandeld zien, diversiteit als een opportuniteit beschouwen 
en verbinding maken met alle burgers.   

 
 Actiepunten  

o Cultuurmarkt: 1 x / jaar mensen van andere cultuur die zich kunnen profileren 
(voedsel, literatuur,…) middels een soort van cultuurmarkt 

o De “nieuwe inwoners”-route 
o Meer flexibele aanpak om de gemeente te leren kennen op een moment dat 

iedereen vrij kan kiezen (bovenop een officieel moment) 
o Kortingsbonnen voor de nieuwe inwoners met bijdrage vanuit de gemeente om 

lokale handelszaken te leren kennen 
o Nieuwe inwoners op geactualiseerde wijze opvangen/ inlichten, vb. fietszoektocht 

i.p.v. busrit (met buren….) 
o Heldere taal gebruiken om info door te geven 
o Sociale cohesie bevorderen, stimuleren van een echt “wij- gevoel” 

 

7.2 Een internationale band versterkt 
 
Zulte staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van het Vlaamse Gewest, België, de 
Europese Unie, de geglobaliseerde samenleving. Een internationale band kan een gemeente  
versterken en mensen verbinden. 
 
Ontwikkelingssamenwerking 
 
Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van het federale of regionale beleidsniveau alleen. Ook 
onze gemeente kan een belangrijke rol spelen in een geëngageerd Noord-Zuidbeleid. Een goed lokaal 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kan de inwoners meer bewust maken van de Noord-
Zuidproblematiek. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) blijft hierbij ook 
de komende jaren de centrale actor. 
 
 Actiepunten 

o Streven naar het behalen van het Fair trade label 
o Integratie van duurzame principes bij aanbestedingen 
o Actievere ondersteuning van Zultse GROS verenigingen 

 
Jumelages – Europese samenwerking 
 
Een stedenband of jumelage met een stad of gemeente in Europa verhoogt het wederzijds begrip 
tussen de inwoners omtrent hun levensgewoonten, opinies en cultuur. Jumelages en Europese 
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samenwerking dragen bovendien bij tot de uitstraling van de gemeente en betekenen ook op het 
vlak van toerisme een meerwaarde.  
 
 Actiepunten 

o Een activering van de verbroedering met Halluin ( wederzijdse promotie) 
o Oprichten van een jumelagecomité 
o Opstarten van een internationaal jongerenproject 
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8 Als een goede maar ambitieuze huisvader/moeder de 
gemeentefinanciën beheren 

 
Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een 
gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen zorgen voor een budget in 
evenwicht, maar mag niet belemmerend werken   voor de toekomstige generaties. Een gemeente 
mag niet immobiel worden. Bewuste en noodzakelijke duurzame investeringen moeten mogelijk 
blijven.  
 

8.1 Een financieel gezonde gemeente 
 
Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijk budget en meerjarenplan vereist telkenmale een lange 
en moeilijke afweging van investeringen, inkomsten, werkingskosten, … Het is voor CD&V-Zulte  in 
elk geval noodzakelijk dat de gemeente haar schulden onder controle houdt. Duurzaam investeren is 
ook hier de boodschap. Een energieverslindend gebouw vervangen door een duurzaam energiearm 
nieuw gebouw kan op termijn besparend zijn.    
Het aangaan van verantwoorde kredieten bij uiterst lage rentevoeten vindt CD&V wel de 
verstandigste oplossing.  Een lening aangaan om broodnodige SLIMME investeringen te kunnen 
uitvoeren, is vaak zinvoller dan enkel beperkt met eigen middelen te investeren. De lage rentevoeten 
kunnen gebruikt worden om de nieuwe evoluties versneld bij te benen.  Hoewel hierin een 
evenwicht vinden niet eenvoudig is, moet het gemeentebestuur er in elk geval alles aan doen om de 
gemeente financieel gezond te houden op korte én lange(re) termijn. Een goede huisvader en 
huismoeder zullen ook lenen voor een huis. CD&V-Zulte pleit dus verder voor een dergelijk gezond 
investeringsbeleid. 
 
 Actiepunten 

o Consequentere opvolging van uitgaven en inkomsten en meer werken beter onder 
controle houden 

o Een verantwoord en actief schuldenbeheer zonder bang te zijn om te investeren, dat 
is onze beleidslijn 

 

8.2 Lokale lasten onder controle houden 
 
Het is evident dat er door de gemeente geen uitgaven gedaan kunnen worden zonder inkomsten te 
vergaren. Het heffen van lokale belastingen en andere lasten zal dus steeds noodzakelijk zijn. Dit 
hoeft op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat de lokale lasten duidelijk, stimulerend en 
rechtvaardig zijn en principieel in verhouding staan tot de genoten inkomsten. Bovendien pleit CD&V 
ervoor om de lokale lasten onder controle te houden aangezien dit zowel de koopkracht van de 
inwoners als de economische attractiviteit van de gemeente verhoogt. 
 
 Actiepunten: 

o Blijvend lage belastingdruk: 7% personenbelasting, stimuleert zo de Zultenaars 
o Lage onroerende voorheffing nl. 1000 opcentiemen zorgt er voor dat heel veel 

Zultenaars veel minder betalen voor hun eigen huis en dat zo de 
eigendomsverwerving gestimuleerd wordt 

o Het niet bestaan van extra-bedrijfslasten zorgt ervoor dat Zulte aantrekkelijk blijft 
voor ondernemers 
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o Aangezien we over een zéér gezonde financiële toestand beschikken,( beste van de 
regio) streven we verder naar behoud van een gezond financieel evenwicht met 
aandacht voor investeringen én behoud lage belastingdruk 


