Gratis
huisvuilzakken
voor mensen met veel
medisch
afval
toch
goedgekeurd.

"Op Wielekes" de fietsbibliotheek i.s.m. Deinze
voorgesteld door Marc Devlieger.
Wanneer jouw kinderfiets te klein is geworden, kan deze nu worden ingeruild voor
een groter exemplaar. De fietsbibliotheek bevindt zich in de kelder van DC Leiespiegel
Brielstraat 2 Deinze. Doelgroep: kinderen tussen 2 en 12 jaar.
Info:opwielekesdeinze@gmail.com
Selectie van aangebrachte punten en standpunten CD&V-fractie
-Vraag naar stand van zaken ondergronds
brengen van hoogspanningslijnen (?)
-Voorstel tot dringende renovatie van de
kunstpalen in Machelen (+)
-Voorstel tot deelname project ter promotie van
fietsschoolverkeer zie https://buck-e.be/ (-)
-Vraag naar open buurtoverleg over geplande
nieuwe voetbalaccommodatie Waalmeers (-)
-Voorstel tot verdubbelen zitdagen voor hulp bij
invullen belastingaangiftes (?)
-Voorstel tot betaalmogelijkheid cultuur-en
sportcheques voor gemeentelijke activiteiten (-)
-Dringend verzoek omtrent opvolgen
veiligheidsvoorschriften werf Adolf Meheus (+)
-Voorstel tot realiseren van “echte”
noodwoningen in Zulte ( bij brand, huiselijk
geweld ..) (+)
-Vraag naar extra veiligheidsmaatregelen voor
behandeling asbest op containerpark (+)
-Vraag naar extra sensibilisering gezien stijgend
aantal inbraakpogingen (?)
(+) = positief gevolg , (-) = negatief gevolg ,

Na een negatief advies van de meerderheid
werd toch ingezien dat het toekennen van
twee gratis rollen vuilzakken
geen
overbodige luxe is voor een zorgbehoevende
met veel medisch afval.
Af te halen in het Sociaal huis mits het
voorleggen van een medisch attest.

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

CD&v Zulte.
Zomer BBQ zondag 23/08/20.
Nieuwjaarsreceptie zondag 31/01/2021.

Uw lokale contactpersoon:
Yves Neirynck
(yves.neirynck@yahoo.com)
0475 22 73 75

Vrouw en maatschappij.
Ontbijtbuffet zondag 15/03/20

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/zulte.cdenv

Jong CD&V.
Zwerfvuilactie's 4 april 2020
9u30 Guldepoort
CD&V senioren.
Informatieve voordacht 17/04/2020

Geniet van gezellig samenzijn, een
informatieve voordracht, of help mee bij één
van de zwerfvuilactie's Samen met ons.

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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

COLOFON

Onze afdelingen zitten niet stil.

in
ZULTE
www.cdenv.zulte

Voorstel Sally Cosijns toch gevolgd.

(?) geen duidelijk gevolg door meerderheid

Save the date

Wijblad van CD&V-Zulte jaargang 2020

Zoals je allicht eerder hebt gehoord,
werd de personenbelasting verlaagd
van 7% naar 5,9%. Goed nieuws dus.
Maar...
CD&V Zulte boog zich over de
zogenoemde belasting "verschuiving".
Wij kunnen echter enkel concluderen
dat dit niet
om een gewone
"verschuiving" gaat, maar wel om een
belasting- "verhoging".
Dit treft alleenstaanden, éénoudergezinnen, gezinnen met één werkende
partner met 2 kinderen of meer
én gepensioneerden, die eigenaar zijn
van een eigen woning

Gemiddeld € 201
méér per inwoner
Belastingverhoging ... Wat houdt dit in?
De totale extra belasting zal de
komende 6 jaar minimaal € 3.180.000
kosten aan de inwoners van Zulte
of gemiddeld 539 euro per gezin.

,,

LEUK OM WETEN,
DAT WIJ CD&V ZULTE
HIER ACHTER ZITTEN.

BESTUUR (OPEN ZULTENVA EN GVZ) EIST
''530.000€ EXTRA/JAAR
VAN ZULTSE INWONERS
Waar zitten nu de verschuivingen?

ONZE
NIEUWE VOORZITTERS

Nieuwe partijvoorzitter
Yves Neirynck
Yves neemt de fakkel over van Andy. Hij
woont in Machelen, is 41 jaar, gehuwd en
vader van twee kinderen. Hij is campusverantwoordelijke, actief als jeugdtrainer bij
K.M.E Machelen en zette zijn eerste politieke
stappen bij jong CVP De Pinte en nam reeds
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Als voetbalcoach weet hij dat winnen veel
beter aanvoelt.

ANDY
ROMMEL

Bedankt voor de vele
jaren inzet als
afdelingsvoorzitter
CD&V Zulte.

Nieuwe voorzitter
Vrouw en Maatschappij
Nathalie Colpaert
Nathalie, wonende te Machelen, gewezen
gemeenteraadslid, volgt zichzelf op als
voorzitter binnen Vrouw en Maatschappij
en werd hierbij dan ook met glans terug
verkozen. "Samen met een team van
gemotiveerde dames zie ik de toekomst
positief tegemoet".

Senioren CD&V Zulte
André Bruyland
Na diverse medische problemen zijn we blij
dat André er terug bij is en dat hij zich zelf kan
opvolgen als voorzitter. André zal samen met
co-voorzitter Luc Millecamps
(beiden wonende te Zulte) zich verder
inzetten voor de senioren.
"Opgeven? Nee , laat het denken maar aan
mij, Luc zal mijn handen en ogen zijn".

vraag wie hier de meest wordt getroffen,
wist de meerderheid geen antwoord.
Wij zochten dit uit,
Iedereen met een eigendom, maar vooral
1-persoons-, 1- oudergezinnen,
1 verdiener in gezin met 2 of meer kinderen
en gepensioneerden.
Wat houdt dit voor u in?
Surf naar zulte.cdenv.be en bereken wat u in
de toekomst zal betalen.
Het antwoord van de meerderheid op de
vraag, waarom deze verhoging ? "Andere
gemeenten heffen meer belastingen dan
wij"!
Met deze maatregel komt Zulte in de Vlaamse
TOP 5 GROOTSTE STIJGING OPCENTIEMEN

Nieuwe voorzitter
Jong CD&V
Camille Heyerick
De zeventienjarige jarige Camille (Machelen)
volgt Amber Syx (Olsene) op.
Bedankt Amber voor de geleverde
inspanningen de voorbije jaren.
Camille is de dochter van Henk Heyerick,
maar wil op haar eigen manier jong CD&V
leiden.
Dit zal ze doen met co-voorzitter Alexander
Vereecken (wonende te Zulte), reeds vele
jaren actief binnen jong CD&V. Wij kijken
alvast uit naar wat onze jongeren in petto
gaan hebben.

Wil je meer weten i.v.m. de inhoud van deze brochure?
Laat het ons weten en mail naar info@zulte.cdenv.be
Of spreek één van onze CD&V bestuursleden aan.
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Als u op uw aanslagbiljet (persoonsbelasting)
dat u ieder jaar krijgt het bedrag ziet dat u aan
de gemeente dient te betalen, moet u dit
verminderen met ongeveer 20% of 1/5 (of x
1,2).
De mindere inkomsten die de gemeente
hierdoor heeft, compenseert men met de
verhoogde "opcentiemen".
Op uw aanslagbiljet onroerende voorheffing
(kadastraal inkomen) kan u het bedrag
terugvinden dat u aan de gemeente moet
betalen. Dit bedrag moet je met 40% (of x 1,4)
verhogen. De twee bedragen samen bepalen
of u meer of minder betaalt. Op vraag van
CD&V wat dit betekent naar extra inkomsten
voor de gemeente was hun antwoord
gemiddeld 530.000€ per jaar extra. Op de

Welke belangrijke zaken worden nog duurder?
- Dienstencheques + €50 admininistratiekost
Tip: wie betaalmoeilijkheden heeft, kan
vrijstelling vragen
- Buitenschoolse kinderopvang + 12%
- Sportkampen + 25%
- Grafconcessies maal 2.4 of + 140%
- Huisvuilzakken + 0.5 euro / zak
vanaf gezinnen met 4 personen betaal je
meer voor uw afvalophaling dan in'19
(Dit vervangt de afschaffing van de milieutaks
van 30 euro.)
- Op het containerpark is houtafval vanaf nu
ook betalend.
Deze extra inkomsten zal bestuur vooral
aanwenden om extra personeel aan te
werven. Goed voor een uitbreiding van
9%.

Als CD&V zien wij dat de integratie van het
OCMW in de gemeente nog heel veel
optimalisatie laat liggen. Onze visie: eerst
optimaliseren, dan pas extra aanwerven,
mocht dit dan nog nodig zijn.

Vanaf nu betalend op het containerpark

Onder de aandacht
gebracht (1)
Mega windturbines in Zulte
Op initiafief van VZW Zaubeek Power gaf
college van burgemeester en schepenen
positief advies voor 7 windmolens met 200
meter hoogte.
CD&V eiste bijkomende studie
op
gemeenteraad vóór er advies zou gegeven
worden. Meerderheid lachte dit gewoon
weg. De députatie vergunde 3 turbines
waarvan 1 op grondgebied Zulte op het
einde van de Waalstraat in de achtertuin van
De Piste. De eerste huizen staan op minder
dan 300 meter afstand.
De woorden van onze burgemeester op de
infoavond "wij zijn geen specialisten in deze
materie"
Beroepsprocedure ingediend door 152
gezinnen loopt nog. Wordt dus vervolgd...
Andere aangebrachte vragen door CD&V
-Vraag naar gelijke behandeling bij plaatsing
AED-toestel op voetbalsites (-)
-Vraag
tot
aanpassen
reglement
kinderopvang, zodat in bevallingsverlof
zijnde mama’s met meerdere kinderen niet
langer gebruik van opvang kunnen worden
geweigerd (-)
-Vraag aanpak agressie op containerpark (-)
-Vraag tot plaatsen fietspomp en herstelset
op fietsroutes (+)
-Vraag naar “objectief” en “volledig”
masterplan voor voetbal- en sportsites voor
de komende jaren (-)
-Vraag naar stopzetting van het aansnijden
woonuitbreidingsgebieden die buiten de
kern gelegen zijn (-)
3

