




 

TOEGEVOEGD PUNT 1 
 

Beslissing, op voorstel van Open Vld plus over de ondertekening van de doelstellingen van de No 

Hate Speech Platform door het gemeentebestuur om haatspraak terug te dringen, ook in 

Oosterzele 

TOELICHTING 

Het internet en sociale media openen een bijna eindeloze wereld aan mogelijkheden en positieve 

contacten. Maar de deur staat ook wagenwijd open voor beledigingen, haat en frustratie. 

In 2015 ontving Unia 654 meldingen over haatspraak. Er waren vooral klachten over vormen van 

haatspraak op sociale media als Facebook en Twitter (37 procent). Verder waren er ook klachten 

over kettingmails (34 procent) en commentaren op discussiefora van kranten (10 procent). 

We moeten ons individueel en in groep blijven inzetten voor meer tolerantie en minder haat. 

Het No Hate Speech Platform Vlaanderen (No Hate) dringt online en offline haatspraak en haatzaaien 

terug in Vlaanderen door kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, 

ouders...) te sensibiliseren, te vormen en, handvatten aan te reiken om weerbaar te zijn en actie te 

ondernemen tegen haatspraak.  

Dit doet het platform door een aantal doelstellingen na te streven, zoals: 

- NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt kinderen en jongeren in Vlaanderen om 

weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen on- en offline haatspraak. 

- NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt intermediairen (jeugdwerkers, hulpverleners, 

leerkrachten, forabeheerders, mediamakers …) in Vlaanderen om haatspraak te herkennen, 

er actie tegen te kunnen nemen en om jongeren hierbij te sensibiliseren, te ondersteunen, te 

vormen en te activeren. 

- NoHate activeert een netwerk van experten en een platform van geëngageerde organisaties 

en instanties om het actieplan NoHate te sturen, (uit) te dragen en uit te voeren. 

- NoHate werkt nationaal en internationaal samen. 

Heel recent werd ook een uitgave gelanceerd met hoe concreet kan gewerkt en nagedacht worden 

over manieren om het probleem ‘haatspraak’ aan te pakken. (zie 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/Bookmarks2016_NLD-

spreads.pdf) Het is een gids met voorbeeldactiviteiten om online haatspraak tegen te gaan door 

mensenrechteneducatie. De activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 13 en 18 jaar, maar kunnen 

ook aangepast worden aan andere leeftijdscategorieën.  

Organisaties – ook lokale besturen - kunnen de doelstellingen mee onderschrijven of zelf mee acties 

ondernemen. Ook wij  moeten erop inzetten om haatspraak zoveel als mogelijk trachten terug te 

dringen. 

Het zou dan ook een sterk signaal zijn mocht Oosterzele – als eerste lokaal bestuur – de 

doelstellingen mee onderschrijven. En ook te kijken waar – binnen het eigen bestuur – acties kunnen 

worden ondernomen. 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/Bookmarks2016_NLD-spreads.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/Bookmarks2016_NLD-spreads.pdf


Daarom stelt onze fractie voor dat het gemeentebestuur van Oosterzele de doelstellingen van het No 

Hate Speech Platform onderschrijft.( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73-

RMdPG1U39KYCe0PEtT65Q4rVO1A3Eu1xrsWO1EaupFvw/viewform?c=0&w=1)  

 

 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad van Oosterzele, 

-    Artikel 1: De gemeenteraad  verklaart zich akkoord met de ondertekening van de doelstellingen 

van het No Hate Speech Platform Vlaanderen. 

-    Artikel 2: Er wordt over deze beslissing bij de betrokken adviesraden (jeugdraad, LOK, 

Welzijnsraad,…) advies ingewonnen over de mogelijke acties die bijkomend binnen het bestuur 

kunnen worden ontwikkeld. 

-    Artikel 3: Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de No Hate Speech Movement Vlaanderen. 

 

VRAAG 1 
 

Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels aan het college van burgemeester en schepenen over de 

bereidheid van het schepencollege voor de oprichting van een uniek vrijwilligersloket en de extra 

ondersteuning aan vrijwilligers in Oosterzele. 

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag 

opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar 

één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor 

een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in hun organisatie.  

Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening.  

Ook Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. We mogen – als bestuur 

– terecht fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en 

ontspannen is.  

Veertien dagen geleden werden – op alle niveaus – de vrijwilligers  bedankt tijdens de Week van de 

Vrijwilliger. En ook in deze gemeenteraad mogen we hier gerust even bij stilstaan. 

Vrijwilligers hebben het vandaag echter niet altijd even evident om hun engagement op te nemen. Ze 

ondervinden nog heel wat drempels. Daarom worden op verschillende niveaus (federaal, Vlaams én 

veelal lokaal) acties ondernomen om deze drempels weg te werken. 

Ook in Oosterzele zijn er nog werkpunten die het vrijwilligerswerk (o.a. in verenigingen) makkelijker 

zouden kunnen maken: 

- Administratieve vereenvoudiging inzake aanvragen evenementen (enkel-aanspreekpunt) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73-RMdPG1U39KYCe0PEtT65Q4rVO1A3Eu1xrsWO1EaupFvw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73-RMdPG1U39KYCe0PEtT65Q4rVO1A3Eu1xrsWO1EaupFvw/viewform?c=0&w=1


- Bredere bekendmaking van de vrijwilligersverzekering 

- Breder aanbod communicatie van evenementen (vandaag is veelal de bouwvergunnings-

procedure nodig (70 dagen) om een event aangeplakt te krijgen in het straatbeeld,… 

Onze fractie pleit voor het inrichten van een uniek vrijwilligersloket.  

Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk heeft een aantal tools ontwikkeld die lokale besturen hierbij 

ter hulp te zijn. 

a) Via het digitaal platform www.lokaalvrijwilligen.be wordt heel wat info voor lokale besturen 

ter beschikking gesteld aan steden en gemeenten.  Het is een platform dat enkel toegankelijk 

is voor lokale besturen. 

Het is een kennis- en leerplatform,  onderdeel van het project Lokaal Vrijwilligen, dat 

OCMW’s, steden en gemeentes ondersteunt in hun vrijwilligersbeleid.  

 

Het biedt lokale besturen die inzetten op vrijwilligerswerk ondersteuning, zoals hapklare 

tools en informatie, bijleren van collega’s en zicht krijgen op het vormingsaanbod voor de 

professionele medewerkers en de vrijwilligers.  

 

- Je krijgt achtergrondinformatie, handige tips en tools om werk te maken van een 

lokaal vrijwilligersbeleid. 

 

- Je kan snuisteren tussen inspirerend materiaal van andere besturen: een 

informatienota, een beleidsplan, een brochure,… 

 

- Je komt in contact met collega’s uit andere lokale besturen en je kan zo je kennis 

delen en expertise opbouwen.  

 

- Je kan zelf thema’s en vragen aanbrengen op het forum. 

 

- Je blijft op de hoogte van het project, van alles wat met vrijwilligerswerk te maken 

heeft en kan zoeken in het vormingsaanbod. 

 

- … 

 

Oosterzele is momenteel nog niet geregistreerd op dit platform 

 

b) Daarnaast werd ook https://tools.vrijwilligerswerk.be/ ontwikkeld. Daarmee kan het 

gemeentebestuur een widget configureren voor de eigen website, om vacatures voor 

vrijwilligers van het gemeentebestuur, AGB of vereniging te tonen en te doorzoeken.  Als je 

intekent krijg je meteen ook een pak handige tips mee voor je online werving en 

communicatie. 

Op een recent debat was – over de partijgrenzen heen – veel appreciatie voor deze initiatieven. 

Het zijn ideale tools om lokale besturen te ondersteunen. 

Mijn vragen zijn dan ook de volgende: 

1) Is het bestuur bereid een vrijwilligersloket te installeren, een enkel aanspreekpunt waar 

vrijwilligers terecht kunnen met alle vragen, info, en opvolging van dossiers? Waarom 

wel/niet? 

http://www.lokaalvrijwilligen.be/
https://tools.vrijwilligerswerk.be/


 

2) Is het bestuur bereid zicht te registreren op www.lokaalvrijwilligen.be , om beleidsmatig 

maatregelen te kunnen nemen (administratieve vereenvoudiging) en de info mee te nemen 

en te verspreiden naar vrijwilligers? Waarom wel/niet? 

 

3) Is het bestuur gewonnen om gebruik te maken van de tool https://tools.vrijwilligerswerk.be/ 

om (potentiële) vrijwilligers én verenigingen meer met elkaar in contact te brengen? 

Waarom wel/niet? 

 

4) Welke vooruitgang heeft het bestuur reeds geboekt in het dossier rond de optimalisering van 

de communicatiekanalen (vb verspreiden aankondigingen)  voor verenigingen. Op eerdere 

vragen hierover van onze fractie, was aangekondigd dat een plan van aanpak zou worden 

voorgesteld tegen december 2015. Dit plan werd echter nog niet voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Graag een strand van zaken. 

 

VRAAG 2 
 

Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels aan het college van burgemeester en schepenen over de 

voortuitgang in het dossier na goedkeuring van de principebeslissing over de ondertekening van 

het SAVE-Charter. 

Op 16 november 2016 keurde de gemeenteraad unaniem het principevoorstel goed van onze fractie 
ter ondertekening van het SAVE- charter Steden en Gemeenten.  
 
Aan de hand van dit charter, wat bestaat uit zeven doelstellingen, wenst de vzw Ouder van 
Verongelukte kinderen (OVK) lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger 
mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het 
verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen. 
 
De principebeslissing hield in  een eerste kennismakingsgesprek met de vzw aan te vatten 
in functie van het opstellen van een concrete inventaris en actieplan. 
 
Graag had onze fractie vernomen welke stappen – op welke momenten – er in dit dossier reeds gezet 
werden? 
 

VRAAG 3 
Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels aan het college van burgemeester en schepenen over de 

aangekondigde plannen met de voormalige ‘Kring’ te Oosterzele  

Op de gemeenteraad van november vorig jaar stelde ik de vraag naar de plannen met de voormalige 

Kring te Oosterzele. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele had immers op 21 februari 2012 beslist 

om SOLVA de opdracht te geven het nodige te doen teneinde het oude parochiale centrum, gelegen 

naast het gemeentehuis, af te breken en er een nieuw gebouw op te trekken. Deze nieuwbouw zou 

tegelijk kunnen voorzien in ruimte voor een aantal gemeenschapsvoorzieningen, in 

woongelegenheden en in ruimte voor de gemeentelijke diensten. 

http://www.lokaalvrijwilligen.be/
https://tools.vrijwilligerswerk.be/


In juli 2012 werd daarover door de meerderheid het volgende aangekondigd: 

“Wij zouden als gemeente én aandeelhouder van Solva vragen om na het platgooien van de 

parochiale kring, een nieuwbouw te zetten die als uitbreiding van het gemeentehuis kan 

dienen. Ook de loods achter het gemeentehuis zal worden aangepakt. Op de site zou tevens 

ook een gemeenschapscentrum (GC) komen. Want naast het grote GC De Kluize, willen we in 

elke deelgemeente ook een kleiner zaaltje voor verenigingen. Nog niet besproken, maar wel 

een reëel plan is het bouwen van nog enkele sociale flats.” 

In het jaarverslag 2014 van Solva lazen we: 

“De Raad van Bestuur heeft deze opdracht op 3 april 2012 aanvaard en heeft het pand op 4 

maart 2013 aangekocht. De gemeente is het in 2013 niet eens geraakt over de nieuwe 

ontwikkeling van deze site waarvan een deel als onderdeel van het gemeentelijke 

administratief centrum zou dienen ingericht. 

De door deze aankoop geboden mogelijkheden zijn afgewogen tegenover de financiële 

beperkingen in het bijzonder ingevolge de voorziene algehele vernieuwing van het 

gemeentehuis. In de loop van 2014 is hieromtrent nog steeds niet de nodige klaarheid 

geschapen.” 

Er werd toen geraamd dat de voorziene uitgaven voor het project in 2015 € 50.000 zou zijn 

In het jaarverslag 2015 klonk het als volgt: 

“In 2015 zijn de ontwikkelingsmogelijkheden door SOLVA onderzocht. Hierbij wordt een 

uitbreidingszone voorzien voor het huidige gemeentehuis en een zone voor 

assistentiewoningen.” 

De investeringskost voor het jaar 2016 werd geraamd op € 100.000 

In het ontwerp van actieplan en budget 2017, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en 

voorligt aan de eerstvolgende Algemene Vergadering op 12 december e.k. lezen we hierover het 

volgende: 

“voor het project te Oosterzele – parochiaal centrum werd in 2016 afgetoetst met het 

gemeentebestuur hoe deze site zal ingevuld worden en dit rekening houdende met zijn 

gewenste uitbreidingsmogelijkheden voor de gemeentelijke administratie en zijn financiële 

mogelijkheden. Eind 2016 komt hier wellicht klaarheid in dit dossier zodat SOLVA op zijn beurt 

in 2017 van start kan gaan met de opmaak van de plannen voor de realisatie van een aantal 

woongelegenheden aldaar” 

Bij de prognose van de uitgaven 2017 voor Solva wordt € 200.000 geraamd. 

Sinds de aankondigingen in 2012 zijn er reeds enkele belangrijke wijzigingen gebeurd in tal van 

dossiers: 

- De deelgemeente Oosterzele heeft nu zelf een klein gemeenschapszaaltje in het voormalig klooster 

van het IZOO 

- De financiële toestand van de gemeente is nu meer publiek gekend dan midden 2012 werd 

verkondigd 

- Er zijn meer concrete plannen over het Groot Bewijk gekend (en de invulling van sociale woningen 

daar) 



- Over een mogelijke uitbreiding van het gemeentehuis blijft het voorlopig stil. Het dak van de oude 

raadszaal raakt – ondanks meerdere vragen hierover - tot op heden nog niet gerenoveerd. 

In het actieplan 2017 van Solva lezen we dat er tegen eind 2016 klaarheid te verwachten mag vallen 

in dit dossier. Gelet op beslissingsprocessen, moet er op heden binnen de gemeente al een zicht zijn 

op welke plannen het bestuur met deze site voor ogen heeft: 

Ik stelde toen volgende vragen: 

1. Graag verduidelijking van de concrete plannen die de meerderheid voor ogen heeft? Indien 

ook huisvesting voorzien wordt in het project; wordt hierover dan ook overleg gepleegd met 

de huisvestingscommissie – die beleidsvoorbereidend werd levert? 

2. Wenst Solva in de wensen van het gemeentebestuur volledig mee te gaan? Waar zitten 

eventuele struikelblokken? 

3. Wie realiseert het project? 

4. Wat is de verwachte timing van de start van de werken? En de oplevering? 

In december kreeg ik daarop het volgende antwoord: 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2016 een onderhoud gehad 

met Solva inzake de projecten “De Kring” en “Ambachtelijke Zone”. Wat betreft het project op 

de gronden van het voormalig gemeenschapscentrum “De Kring” werden door de architect 

van Solva een drietal voorstudies en schetsontwerpen voorgesteld. Het betroffen steeds 

gecombineerde projecten van woongelegenheden, handelsruimten en een toekomstige 

projectzone voor een eventuele latere uitbreiding van het gemeentehuis. 

De visie op de mogelijke ontwikkelingen van het gemeente- en sociaal huis, eventuele 

voorzieningen voor andere administraties, toekomstige parkeervoorzieningen, differentiatie 

van de woonvoorzieningen, groenvoorzieningen, bouwhoogtes,… waren nog niet uitgewerkt. 

Het college heeft kennis genomen van de voorstudies maar heeft Solva de opdracht gegeven 

een uitgebreider masterplan te ontwikkelen voor de site waar bovenstaande 

randvoorwaarden worden toegelicht. 

Solva zal het plan bijwerken en op basis van een overleg met alle actoren op 19 december 

aanstaande. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal een aangepast voorstel aan het 

college voorgelegd worden, waarna wij een gedragen voorstel ter kennis zullen geven aan 

alle gemeenteraadsleden. 

We sluiten momenteel het eerste kwartaal van 2017 bijna af. Graag had ik geïnformeerd naar de 

stand van zaken in dit dossier. 

 
 



!      

     Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad 

     Aan de Gemeentesecretaris 

     Dorp 1 

     9860 Oosterzele 

         

        Oosterzele, 17 maart 2017 

Beste, 

In toepassing van artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement maak ik u 
volgende vraag over voor de agenda van de gemeenteraad van 22 maart 
2017. 

Stand van zaken trage wegen 

Bij de inventarisatie van de trage wegen start in 2017 projectgebied 3. Het 

eerste projectgebied Moortsele-Landskouter-Gijzenzele werd in 2013 in kaart 

gebracht,  het tweede gebied ten oosten van de N42, in 2014. 

Zowel voor gebied 1 als 2 zijn de adviesnota en de wenselijkheidsnota 

opgemaakt.  

- Welke stappen gaat het bestuur nemen in gebieden 1 en 2?  

- Wanneer zullen die verwezenlijkt worden? 

Met vriendelijke groet, 

Namens Groen 

Barbara Redant 

Gemeenteraadslid


