Mobiliteit

Zultse ondernemers

SPOOROVERWEGEN AFSLUITEN EN RINGWEG TE
MACHELEN IN COMBINATIE MET HET HUIDIG BESTUUR.

RELANCE-OPLEIDING
ZULTSE ONDERNEMERS

Houd ons verkeersluw! Burger, spreek de burgemeester en
schepenen aan, naar ons luisteren ze niet.
Geruime tijd geleden werd door het
huidig bestuur gevraagd een
princiepsbeslissing
te
nemen
betreffende het sluiten van de
overwegen Meylegemstraat (Olsene),
Vossenholstraat
(Machelen)
en
Bokstraat
/
Nachtegaalstraat
(Machelen / Deinze-Petegem).

ROGER RAVEEL 100 JAAR
Feestjaar 100 jaar Ereburger en
Kunstschilder Roger Raveel brengt
ons een jaar vol feestelijkheden.
Op 15 Juli 2021 zou kunstschilder
Roger Raveel (1921-2013) 100 jaar
geworden zijn. Een bijkomend
agendapunt
aangebracht
door
(mezelf) Catherine De Smet om alle
Zultenaren de retrospectieve in Bozar
gratis te bezoeken werd door de

Infrabel was hier vragende partij. In
functie van sneller transport en risico
op ongevallen wil Infrabel zo veel
mogelijk overwegen sluiten en daar
waar nodig ondertunnelen of
overbruggen. CD&V kon zich hier in
vinden en ging akkoord.

gemeenteraad positief onthaald. Ook
in het Roger Raveelmuseum en het
Mudel kan je daar als Zultenaar gratis
naar de toe. DE gelegenheid om extra
aandacht te schenken aan zijn
uitgebreide oeuvre. Als Zultenaar zijn
we bijzonder trots op onze Ereburger
en kunstschilder met internationale
bekendheid!
Catherine De Smet
Gemeenteraadslid
CD&V Zulte.

Waar zit nu het probleem?
Sinds jaren sluit Deinze tussen het
rondpunt aan Petegemkerk en Zulte de
overwegen af. Sint Hubertstraat naast
kerkhof Petegem, dan Tonnestraat
(winkel kippenverkoop) en nu wil men
ook de Molenstraat (rode lichten
watertoren) afsluiten.
Dit wil zeggen dat een zeer groot deel
van het verkeer van Deinze via
deelgemeente Machelen naar de N43
moet.

ROLSTOEL
GEBRUIK.
Deinze wil het autoverkeer maximaal
buiten hun stad houden in functie van
de fiets.

Ons huidig bestuur weet het niet.

Dit is hun recht maar Deinze breidt
explosief uit en Zulte mag niet het
slachtoffer worden omdat de Zultse
meerderheid zich laks opstelt. Dankzij
CD&V kwam dit opnieuw op de agenda.

Neen, actie a.u.b!

Dit bestuur zorgt er voor dat een heel
groot deel van het verkeer tussen de
Centrumstraat te Olsene en Petegem
kerk (totaal 7 km) via de Bokstraat en
de Posthoornstraat richting Kruisem,
E17 Olsene en Deinze gekanaliseerd
wordt.

Mijn voorstel was zeer duidelijk.
''Vraag Deinze een nieuwe baan aan te
leggen evenwijdig met de Molenstraat
(weide van 150m breed) = geen
problemen met rioleringscollector,
gasleiding, onteigening tuinen, woning(en)''.

Hoe veilig wordt het voor onze zwakke
weggebruikers?
Hoeveel extra verkeer brengt dat
teweeg in de betrokken straten
(Eikstraat, Bokstraat, Brandstraat,
Posthoornstraat,...)

''Rustig voortdoen''

Een voorstel van Infrabel om een
ringweg te leggen vanuit de
Posthoornstraat, recyclagepark en
rond het Leliepark schoot CD&V als
eerste af en deed dan zelf maar een
voorstel.
HOUD ONS VERKEERSLUW!
Burger, spreek a.u.b. de burgemeester
en schepenen aan, naar ons willen ze
niet luisteren.

Toegankelijkheid in
onze gemeente.
Een thema dat me steeds nauw aan het
hart ligt. Als fervent wandelaar van
onze loop- en wandelclub in Zulte
merk ik toch wel hier en daar
mankementen op in onze Zultse
infrastructuur.
Als
lid
van
Gemeenteraad heb ik gelukkig de
mogelijkheid om de zaken die ik
tijdens mijn wandelingen opmerk, aan
te kaarten en evt. op te lossen. Vb. Het
verbindingspad vanuit woonwijk Vogelzang
(t.h.v. huisnummer 27) naar het St Pieters
Zaaltje. Met een kleine aanpassing aan de
stoep (verlagen) zouden zelfs voetgangers de
mogelijkheid veiliger kunnen stappen.

Kleine ingrepen = grote verschillen.

Marc Devlieger
Gemeenteraadslid
CD&V Zulte.

Voor bedrijven die tijdens de Corona
crisis in moeilijkheden kwamen
biedt Unizo opleidingen aan waarbij
een ondernemerscoach de bedrijven
helpt sturen naar een positieve
toekomst.
De coachsessies kunnen in groep
gevolgd worden of een individuele
begeleiding op maat van de
ondernemer kan ook.

Enkele maanden later deed de huidige
meerderheid alsof hun neus bloedde.
Zij kwamen met het Infrabelvoorstel
om deze overweg dan toch maar niet af
te sluiten maar een tunnel te laten
bouwen met aansluiting van de Sint
Hubertstraat naar de N43 (Grote baan
Gent Kortrijk)! Verrassing, ongeloof,
verbijstering bij CD&V.

Tijdens de gemeentraad van
maart 2021 werd dit
onderwerp als bijkomend
agendapunt aangebracht,
ter ondersteuning van Zultse
zelfstandigen/ondernemers
die in moeilijkheden
kwamen of zijn door de
coronacrisis.

Marc Nachtergaele
Gemeenteraadslid
CD&V Zulte.

Een ondernemerscoach aanstellen
voor ondernemers die het moeilijk
hebben, is zeker een stap in de goede
zichting en kan in vele gevallen
wonderen verrichten. Echter brengt
een sessie natuurlijk ook onkosten
met zich mee.
De vraag van Lieven Lippens naar het
gemeentebestuur was daarom klaar
en duidelijk.
Kan onze gemeente vanuit het
Coronafonds financieel hun steentje
bijdragen? Natuurlijk enkel voor
diegene die deze sessie volgden.
Dit voorstel werd door de
gemeenteraad positief onthaald.

Lieven Lippens CD&V raadslid
Gemeente Zulte

SAVE THE DATE
Vrouw en Maatschappij. Sint ontbijt
05/12/2021 Guldepoort Machelen.
info: Nathalie-colpaert@skynet.be

