


ER WAREN EENS HOOGSPANNINGSLIJNEN IN HET DORP DER 
MIRAKELEN. WAAROM NIET ONDER DE GROND? VOOR SLECHTS 
5€ / GEZIN.
Wellicht zag u de afgelopen maanden halsbrekende toeren van techniekers bij de 
hoogspanningskabels.
Jammer dat het zo ver kwam. Het is 
belangrijk dat u, huidige en 
toekomstige inwoners van Zulte, 
Olsene en Machelen, weet waarom 
dit gebeurde en waarom de kabels 
niet ondergronds gelegd werden.

In mei 2018 verscheen in de krant de 
mededeling dat de hoogspannings 
kabels vervangen zouden worden en 
eventuele opmerkingen, klachten 
konden opgesteld worden. Het College 
van Burgemeester en Schepenen liet 
deze kans onbenut, waarop ik dit op 
de gemeenteraad agendeerde en vroeg 
om, mits klachten, de kabels 
ondergronds te brengen gezien visuele 
hinder, geluidshinder en het gevaar 
voor vogels. 

Gevolg: er werd een vergadering belegd 
met de beheerder van de 
hoogspanningslijnen Asset Elias. Zij 
gaven toe dat mijn gepresenteerde 
info correct was en de prijsschatting 
zeer reëel was. De meerprijs betekende 
voor ieder gezin een 1-malige kost 
van minder dan 5 euro.

Ondertussen werd ik vanuit een hogere 
instantie informeel gecontacteerd met 
de vraag wat mijn bedoeling was met 
deze klacht? Mijn antwoord was zeer 
duidelijk. "deze lijnen moesten eind 
de jaren '60, gezien de kortste afstand 
tussen Zomergem en Avelgem, via 
Astene passeren." 

Wellicht is er toen mits lobbywerk 
beslist dat het beter was de lijnen te 
leggen via "de boerenbuiten". Wij 
hadden nu meer dan 50 jaar de visuele 
hinder, dus willen we daar nu van af 
door ze ondergronds te brengen.

Een klacht werd neergelegd maar 
bleek na anderhalf jaar niet 
weerhouden, informatie die me niet 
werd medegedeeld door het bestuur, 
en ikzelf moest opvragen. De advocaat
van de gemeente (die ons huidig 

bestuur zelf aanstelde) kwam een 
omstandige uitleg geven waarom ik 
niet werd op de hoogte gebracht. Na 
een persoonlijk gesprek met de 
advocaat bleek dat hij, tot zijn 
verwondering, niet alle informatie 
verkreeg die bij het opstellen van het 
dossier aanwezig moest zijn.

De kern van de zaak werd door dit 
gemeentebestuur niet doorgestuurd 
of besproken met hun eigen 
aangestelde advocaat !

Waardoor dat "het ondergronds 
brengen" op voorhand een verloren 
zaak was. Ik stelde dit de afgelopen 
maanden aan de kaak waardoor, als 
schamele troost, in de toekomst 
klachtendossiers steeds terug 
gekoppeld worden met de persoon die 
de klacht organiseert. Op deze manier 
wordt de klacht 100% doorgesproken. 

Dit was een éénmalige kans voor deze 
generatie bewoners van Zulte.

"Once in a lifetime"
Wat ik diverse keren aanhaalde tijdens 
de gemeenteraad.

Jammer dat het gemeentebestuur 
niet alert was en dit dossier slechts aan 
de rand opvolgde. Een grotere kans was 
dit dossier wellicht toegedicht, mocht 
er met passie en betrokkenheid 
gewerkt  zijn.

De volgende kans dient zich opnieuw 
aan binnen 50 à 60 jaar.Hedendaagse 
15 tot 25 jarigen van nu : Hou het in de 
gaten en laat deze kans niet liggen.

Maak dezelfde fout niet opnieuw! 

Marc Devlieger
Gemeenteraadslid 
CD&V Zulte.

MAAK VAN ZULTE DE 
WARMSTE GEMEENTE.

Met deze boodschap trokken wij 
vanuit de CD&V-fractie naar de 
gemeenteraad op dinsdag 24 
november. Licht in de duisternis van 
deze uitzonderlijke periode.

Een vraag naar het bestuur om tijdens  
de kerst- en nieuwjaarsperiode Zulte te 
verlichten tot in de kleinste uithoeken 
van onze gemeente als teken van hoop 

en verbinding in deze donkere dagen!

Het aangebrachte punt werd gedragen 
door de voltallige gemeenteraad, via 
een fotowedstrijd worden de 5 beste, 
mooiste, creatiefste, warmste, .... 
foto's met de meeste likes beloond 
met een Zultebon.

Lieven Lippens  & Sally 
Cosyns
Gemeenteraadslid  & 
Fractieleider 
CD&V Zulte.

WIJ HIER OOK MEE BEZIG 
ZIJN OF ER IETS WILLEN 
AAN DOEN.

Wist je dat, Marc Devlieger het 
onderwerp stijging van onroerende 
voorheffing terug op de tafel legde 
en een stemming kon afdwingen 
tijdens de gemeenteraad? De vraag 
was : alles terugschroeven voor 
saldo 2018. Onze fractie was 
voorstander maar de voltallige 
meerderheid stemde nee. Maar we 
geven niet op.

Wist je dat, Catherine De Smet voor 
gelijkheid pleit bij het gebruik van de 
kleedkamers en douches in de 
sporthallen? Dat we voorzichting 
moeten zijn deze periode is 
overduidelijk maar waarom mag de 
ene groep wel douchen en de andere 
dan weer niet? Catherine wil 
duidelijkheid en rechtvaardigheid 
hierin. Hopelijk kunnen we snel 
terug zorgeloos genieten van deze 
infrastructuur.

Wist u dat? Marc Nachtergaele en 
Catherine De Smet zich ontfermen 
over de geurhinder in de pas 
aangelegde Houtstraat? Dankzij hun 
tussenkomst kwam er een nieuw 
plaatsbezoek door college en Farys.

Wist u dat? Sally Cosijns  het aantal 
zitdagen om uw belastingsbrief in te 
vullen fors wist uit te breiden. Echter 
kon dit door Corona vorig jaar niet 
doorgaan. 

Vrouw En Maatschappij. 
Het geplande Sint-ontbijt, dat zou 
plaatsvinden op 06/12/20, werd 
omwille van Corona afgelast. Een 
nieuwe datum zal nog 
gecommuniceerd worden.

Save the date                         
Zondag 31/01/2021 Nieuwjaars 
receptie of alternatief.

Zondag 22/08/2021 Jaarlijkse BBQ.

Door de coronamaatregelen hebben 
we dit jaar al onze activiteiten 
moeten schrappen. Om onze leden te 
tonen dat we hen niet vergeten zijn en 
hen te bedanken voor hun jarenlange 
steun, hebben wij met ons bestuur 
pannenkoeken gebakken en alle 60+ 
CD&V leden pannenkoeken bezorgd. 

CD&V SENIOREN, 
STILZITTEN? DAT 
IS NIETS VOOR 
ONS!
Elk Zults 60+ CD&V 
lid kreeg op 11 
september gratis 
pannenkoeken.

CD&V seniorenwerking
Jeannine, Cecile, Rosanne, 
Rita, Andre en Luc.

Hadden ze geen zin om iets te doen?
Wist jij dat?


