


LAAT AFVAL NIET 
ZWERVEN! 

ZULTE, SCHOON GEWOON 
MOOIER!

Onze CD&V jongeren maken ons 
warm voor zwerfvuilacties. Samen 
met  Jong CD&V, onze 
mandatarissen en vrijwilligers 
maken wij enkele keren per jaar 
een deel van Zulte schoon. Spijtig 
genoeg merken we op dat nog niet 
iedereen bewust is van het 
zwerfvuilprobleem. Werk jij mee 
aan een propere leefomgeving?
Voorzitters CD&V jongeren 
Alexander Vereecke & Camille 
Heyerick.

Gebrek aan fietsstalling

Bij zondagactiviteiten komen 
veel kinderen met de fiets. Deze 
fietsen worden her en der 
geplaatst door gebrek aan een 
fietsenstalling. Een deftige 
fietsenstalling past in de 
voortrekkersrol die de 
gemeente moet hebben bij het 
aanmoedigen van fietsgebruik.
Lieven Lippens CD&V Zulte.

Transparant, duurzaam, veilig en 
zorgzaam Zulte.
Met respect, solidair verbinden van mensen.

De eindejaarsperiode is net voorbij en 
2022 lacht ons toe. De tijd om terug 
te blikken en om perspectieven te 
verwoorden. Het wordt het jaar van 
de vos en de egel, een nieuw verhaal 
voor Zulte.De lokale Tsjeven hebben 
de laatste jaren een opmerkelijke 
achteruitgang geboekt.  We hebben al 
twee ronden zwaar verloren met een 
klassieke stijl om tegenstrevers te 
overdonderen en supporters op onze 
hand te krijgen en te houden. Met een 
waas voor de ogen zitten we op het 
canvas, maar uitgeteld zijn we niet. Fly 
like a butterfly, sting like a bee.  De 
lokale ploeg wil in 2024 een sterk, 
regionaal alternatief vormen voor de 
bezorgde burger in Zulte. We 
herwerken onze visie en zullen 
daadkrachtig een eenvoudig kort en 
duidelijk programma op punt stellen. 
Het is helder waar we voor gaan, wat 
we willen bereiken, welke richting we 
willen uitvaren. Met name: we willen 
besturen met de focus op respect en 
solidariteit in verbinding met mensen.

Waarom doen we dit?  Omdat wij 
transparant een antwoord willen 
geven aan de wakkere burger, een 
antwoord op hetgeen leeft in onze 
samenleving. We kunnen evenwel niet 
alles tegelijk aanpakken en 
verbeteren. We zullen ons, net als de 
egel, focussen op een aantal 
speerpunten. We houden eraan om 
aan te pakken waar we iets kunnen aan 
doen. We denken in realistische 
oplossingen en blijven niet in de 
problemen hangen. Waar staat onze 
lokale ploeg voor in 2024? We gaan 
voor een duurzaam, veilig en zorgzaam 
Zulte. Drie kapstokken waar we vol op 
inzetten. Geen vos die zichzelf wil 
plezieren,  maar  een egel met een 
sterke focus. Een belofte aan jullie. Het 
gaat jullie goed in 2022.

Yves Neirynck
Voorzitter CD&V Zulte.

Kunstgras in elke deelgemeente en 
algemeen beheersplan voor alle Zultse 
sportsites.
Met onze fractie pleiten wij voor een 
algemeen beheersplan voor onze 
sportsites.

Zowel onderhoud als noodzakelijke 
investeringen en bijhorend 
financieringsplan moeten in kaart 
worden gebracht. 

Het college heeft hier echter geen 
oren naar en werkt liever ad hoc, op 
basis van cliëntisme of 
vriendjespolitiek. Dit gebeurt zonder 
totaal visie op de ontwikkeling van de 
sportsite zelf. Er ontbreekt een 
gemeentelijke sportbeleidsvisie. 
Resultaat: voetbalveld Tuinwijk bij het 
begin van het voetbalseizoen 

doorspekt met gevaarlijke putten, de 
site in de Kastanjelaan heeft een 
parking waar je zwemvliezen nodig 
hebt. Maar ook in Olsene op de sites 
van Koninklijk Olsene Sportief, achter 
het kasteel en zelfs in de jongste 
sportsite ''Waalmeers'' zijn cruciale 
investeringen ''met visie" nodig. Wij 
pleiten voor kunstgrasvelden in elke 
deelgemeente, dit is slechts een 
deeltje uit een groter 
sportbeheersplan.

Om het Zults sportbeleid te laten 
bloeien, is kwaliteitsvolle 
infrastructuur, gemeentelijke visie 
en samenwerking onmisbaar.

Henk Heyerick, 
Marc Nachtergaele,
Luc Millecamps.
CD&V Zulte

Na twaalf jaar eindelijk nieuwe 
bestemming.
Het gebouw uit 1926 kwam in 2009 
in handen van Veneco. sindsdien 
stond het bijna constant leeg.

Door de verkoop aan onze gemeente 
werd het gebouw gered van de 
sloophamer. Doel : een meerwaarde 
creëren voor onze gemeenschap. Na 
een herziening van het RUP 'woonzone 
klooster Machelen' (20/12/2012) is er 
na 12 jaar eindelijk een nieuwe 
toekomst voor de kapel. Zoals in 2009 
werd vooropgesteld. De kapel krijgt 
een multifunctionele culturele 
invulling: opnamestudio, 
vergaderzaal en tentoonstellings -
ruimte. Wie cultuur hoog in het 
vaandel draagt zal zeker beamen dat 
het méér dan tijd was om deze unieke 

site, in de nabijheid van het Roger 
Raveel museum, huis De Leeuw, Atelier  
Wallaert en het Leieplein,  alle eer aan 
te doen.

Catherine Desmet
raadslid CD&V.

2024

Sport infrastructuur.

Kloosterkapel Heilig Hart in Machelen.

Waalmeers

FIETSTRAJECT
Kruishoutemstraat                  
zonder fietspad? Eind 
2019 werd mijn vraag om de 
Kruishoutemstraat onder handen 
te nemen negatief beantwoord 
wegens... geen budget voorzien. 
Maanden nadien zag men het licht 
en werd toch een dossier 
opgestart. Opnieuw ''neen'' op 
mijn vraag om een afzonderlijk 
fietspad te voorzien wegens ruimte 
+ subsidies en een toename van 
SNEL verkeer van (vracht)wagens 
versus fietsers (fietsknooppunten -
traject). Jammer! Spreek schepen, 
raadsleden, burgemeester aan dit 
wel te laten uitvoeren,                                            
naar ons luisteren ze niet! 

Raadslid CD&V Marc Devlieger


