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2018,
verkiezingsjaar...

Een nieuw jaar heeft zich
aangekondigd en wat voor één.
Een
verkiezingsjaar
is
begonnen.

CD&V vraagt een dringende aanpak van de
industriële site “Dion Vandewiele”. Bij de
huidige bestuursmeerderheid blijft het
echter oorverdovend stil.
De nieuwe eigenaar wil overgaan tot een
opwaardering van deze site waardoor hier
opnieuw bedrijven kunnen gevestigd
worden. Hij ervaart geen medewerking van
burgemeester noch schepenen. “Het voelt
alsof zij deze ontwikkeling bewust
tegenhouden.” De juridische situatie laat
nochtans toe om snel tot een gefaseerde
uitvoering te komen, mits de nodige goodwill
en creativiteit van het college.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2008 (!)

bevat een kwaliteitsvolle herinrichting van de
ambachtelijke zone, gericht op het
stimuleren van het lokaal ondernemerschap.
CD&V wil dit dossier uit een impasse halen en
stelde een principiële beslissing voor in de
gemeenteraad die volgende elementen
bevat: een gefaseerde ontwikkeling en een
proactieve rol van het gemeentebestuur.
Beiden werden weggestemd door de
meerderheid. Waarom zij deze ontwikkeling
tegenhouden? "Misschien omdat dan heel
pijnlijk
duidelijk
wordt
dat
de
verkiezingsbeloften om er woonzone te
creëren volkomen onrealistisch waren",
aldus fractieleider Henk Heyerick.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Andy Rommel - voorzitter
(andy.rommel@rvbconsult.be)
www.zulte.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/CD&V Zulte
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

WIL MEERDERHEID ONTWIKKELING SITE
'DION VANDEWIELE'?

CD&V Zulte is na zes jaar oppositie
klaar om opnieuw mee te besturen.
Daarvoor stellen we momenteel een
diverse groep mensen samen, vol
met nieuwe inspiraties. Gedurende
deze legislatuur hebben we bij de
meerderheid veel gemiste kansen
genoteerd. CD&V wil met daadkracht
besturen en werkt dan ook aan een
ambitieus toekomstplan voor alle
Zultenaren.
Vanwege CD&V Zulte wil ik iedereen
een gelukkig 2018 toewensen en
jullie uitnodigen op onze
2e ‘Nieuwjaarssoirée’ op 2 februari
om 19u in de Gaston Martenszaal,
met oa een voorstelling van onze
nieuwe kandidaten.
Voorzitter Andy Rommel

Nieuwjaarssoirée 2 februari om 19u
Gaston Martenszaal Zulte
Kaas- en wijnbuffet
kaarten leden à 5 EUR
kaarten niet-leden à 10 EUR
Gastspreker?
Europarlementslid Ivo Belet
kinderen welkom! film en gratis
snack voorzien

Nieuwe kinderopvang
'Melodie' te Zulte
Maar waarom niet in leegstaande schoolsite
Olsene?
Met de recent geopende kinderopvang
Melodie, een groepsopvang voor baby’s en
peuters van 0 tot 2,5 à 3 jaar, wordt alvast
aan de nood van bijkomende
kinderopvang voor 18 kindjes tegemoet
gekomen. Ook nu al lopen de boekingen
voor de opvang van de allerkleinsten volop
binnen.
Dankzij het initiatief van 2 gedreven en
ervaren opvoedsters uit Machelen is het
Sociaal Huis een nieuwe bijkomende
kinderopvang rijker.
Vooraleer het zover was, onderging het
huis hoogstnoodzakelijke aanpassings-en
renovatiewerken (installatie centrale
verwarming op aardgas, nieuw sanitair en
elektriciteit, nieuw meubilair, opfrissen
van de tuin en terras,..) om kwalitatieve
groepsopvang aan te bieden.
Het kostenplaatje liep dan ook al snel op

tot ca. 50.000 euro, niettegenstaande de
intensieve inzet en medewerking van de
initiatiefnemers zelf, hun aanverwanten
en medewerkers.
CD&V had de meerderheid al verscheidene
malen gewezen op de nood tot het
inrichten van een dergelijke kinderopvang
en is tevreden dat eindelijk op deze vraag
werd ingegaan. Wel vinden we het een
gemiste kans dat de leegstaande
klaslokalen van de Vrije Basisschool in
Olsene niet in overweging werden
genomen als nieuwe locatie. Met beperkte
middelen kunnen hier immers heel wat
kinderen opgevangen worden.
CD&V pleit ervoor om bij de toekomstige
ontwikkeling van de site ‘school Olsene’
een kinderopvang te voorzien, omwille
van de vlotte bereikbaarheid én nabijheid
tot de schoolsite van de Heirweg.

Huis Meheus nu toch
erfgoedhuis ?

FUSIE GRONDGEBIED NEVELE MET
POLITIEZONE DEINZE-ZULTE
CD&V Zulte wijst meerderheid op
nood aan kinderopvang en is
tevreden dat op deze vraag werd
ingegaan. CD&V stelt schoolsite
Olsene voor als bijkomende
opvanglocatie.

CD&V Zulte waarschuwt de bestuursmeerderheid voor de meerkosten bij de
uitbreiding van de politiezone met het landelijke grondgebied van Nevele. De
meerderheid doet de zaak af als 'paniekzaaierij' en keurt de uitbreiding goed
zonder voorwaarden.
Tijdens de gemeenteraad van november
2017 moest gestemd worden over de
principiële toetreding van het grondgebied
van de gemeente Nevele tot de politiezone
Deinze Zulte.
Noch tijdens de voorafgaandelijke
commissievergadering, noch in de
gemeenteraad kon of wou iemand van de
meerderheid de vraag beantwoorden wat
dit zou kosten. De CD&V-fractie stelde de
vraag of er rekening gehouden wordt met
het bewonersaantal (+ 26%) en/of met de
oppervlakte (+ 52%)?
Een nauwkeurige berekening van CD&V
raadslid Marc Devlieger leert dat de
gemeente Zulte, tussen de 25.000 euro
minder of 220.000 euro meer zal betalen.
Concreet is bijvoorbeeld sprake van een
bijkomende interventieploeg door de grote
gebiedsuitbreiding. Het voorstel van CD&V
was dan ook de uitbreiding van de
politiezone enkel te aanvaarden mits er
geen meerkost is en mits het behoud van het
huidige service-niveau.
De presentatie van de berekening was zo
overtuigend dat de bestuursmeerderheid
de gemeenteraad schorste. Toch hield de
bestuursploeg geen rekening met deze

OCMW raadsleden vlnr Koen Callens, Lies Cosaert, Catherine De Smet, Lut Hoste, Sabine Allaert

cijfers en werd de fusie met Nevele
principieel goedgekeurd. Het voorstel van
de CD&V fractie werd weggestemd.

“De bestuursmeerderheid
tekent een blanco cheque.
Dit is als een huis kopen
zonder het gezien te
hebben.”
CD&V stelt zich de vraag: “Moet Zulte instaan
voor de meerkosten omdat Deinze en
Nevele willen fusioneren?. Wij zeggen klaar
en duidelijk: neen! Wij willen geen blanco
cheque tekenen. Dit is als een huis kopen
zonder het gezien te hebben."

Het gemeentebestuur vindt geen huurder
voor de geplande horeca-zaak in het Huis
Meheus. Het dossier lijkt hiermee
muurvast te zitten.
Omdat het dossier nu terug bij af is, blijkt
de meerderheid nu toch oor te hebben
voor het oorspronkelijke idee van de CD&V
fractie, nl. het huis toegankelijk maken
voor zoveel mogelijk mensen maar met
respect voor de erfgoedwaarde van het
pand. CD&V steunt de idee om het huis om
te vormen naar een echt erfgoedhuis waar
cultuur, erfgoed en ontmoeting centraal
staan.

Aankondigingsborden
wegenwerken
Gemeenteraadslid Lippens Lieven stelt
voor om 2 weken voor de start van
openbare werken een bord te plaatsen
met als opschrift “OPGEPAST, hier
binnenkort wegenwerken”, samen met
een verwijzing naar de gemeentelijke
website voor extra info. Simpel, eenvoudig
en goedkoop. Het voorstel werd aanvaard
door de gemeenteraad. Een voorontwerp
van het bord is reeds in opmaak.

Jammer genoeg vindt de effectieve fusie pas
plaats na de volgende verkiezingen en kan
de meerderheid het zich permitteren dit af
te doen als paniekzaaierij. De rekening volgt
pas na 2018.
CD&V Zulte is overtuigd van de correctheid
van zijn rekenwerk, net zoals dat “luisteren
werkt”
de
leuze
van
de
bestuursmeerderheid - maar niet wordt
toegepast in dit maar ook in andere dossiers.
vlnr. gemeenteraadsleden Lieven Lippens,
Monique De Smet, Stijn Van de Wiele

