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EEN SPEELTERREIN IN GIJZENZELE PROBLEMATISCH ? 
 
SVVO is voorstander van de aanleg van speelterreinen voor onze kinderen nadat een 
behoefteonderzoek uitwijst welke specifieke nood er bestaat.  In elke periode is er wel een 
meerderheid aan speelnoden of voor kleine kinderen of voor iets grotere. 
Het oude speelterrein in de Ravenstraat werd aangelegd jaren geleden voor een wijk waar veel 
kinderen aanwezig waren.  Deze zijn nu allen meer dan 16 jaar oud.  
 
Elkeen herinnert zich de problematische periode waarbij de buurt overlast te verwerken kreeg rond het 
pleintje.  Bij heropening van het speelterrein zal een regelmatige controle nodig zijn ten behoeve van 
de veiligheid van onze kinderen. 
SVVO vraagt zich af of de mountainbikeroute die erdoor loopt geen gevaarsituatie zal opleveren voor 
kleine kinderen.  SVVO vraagt zich ook af of de gemeente niet het voorbeeld moet geven door geen 
publieke nutzones te maken in een groene zone.  Dat de helft beplanting is doet niets af aan de 
verplichting de stedenbouwkundige voorschriften te respecteren. 
 
SVVO VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 
 
Sinds 1999 bestaat een politiereglement op publiciteitsborden.  In de gemeenteraad van 24 april 2002 
vond deze meerderheid het nodig een bijkomend reglement op te stellen , met ondermeer de 
aanvraag voor en goedkeuring van tijdelijke publiciteit door het schepencollege. 
Beide reglementen bleven dode letter qua controle.  SVVO wil er nog aan herinneren dat zij toen 
aanklaagde dat dit burocratisch reglement nog maar pas gestemd was en de burgemeester de eerste 
was om het diezelfde maand te overtreden. 
 
Het reglement wordt nu nog strenger gemaakt.  Publiciteit, zelf tijdelijke publiciteit voor uw vereniging 
of initiatief, moet eerst de goedkeuring krijgen van het schepencollege op basis van een dossier dat 
veel op de aanvraag van een bouwvergunning begint te lijken.  SVVO vindt dit pure betutteling, een 
open deur voor willekeur en een verzwaring van de administratieve lasten, daar waar alle overheden 
een inspanning moeten doen om maatregelen te nemen voor administratieve vereenvoudiging. 
Groen! benadrukte dan nog dat de sancties nu sterker worden omdat de vergrijpen gesitueerd zijn in 
de sancties voor bouwvergrijpen  !!! 
 
SVVO is tegen publiciteitsbevuiling maar meent dat elke vereniging voldoende betrokkenheid heeft 
om uitwassen te vermijden, zonder alle burocratische rompslomp er rond. 
 
SVVO STELT VRAGEN BIJ DE OPLEVERING VAN AANGELEGDE FIETSPADEN 
 
SVVO heeft vastgesteld , samen met talrijke bewoners dat de aanleg van de fietspaden niet 
vlekkeloos is verlopen in de Gaversesteenweg en de Lange Munte.  Nog steeds onafgewerkte 
stukken, plassen op het voetpad die alle fietsers een gratis vuil bad geven, enz….  SVVO vraagt dat er 
geen definitieve oplevering komt als deze problemen niet zijn opgelost. 
SVVO zal met argusogen de budgettaire afwerking van de facturen in het oog houden.  
 
SVVO STEUNT HET PROJECT VAN NETOVERSCHRIJDEND LEERLINGENVERVOER 
 
SVVO heeft het project voor subsidiëring van netoverschrijdend leerlingenvervoer mede gesteund. 
SVVO hoopt dat de hogere overheid oog heeft voor de specifieke situatie van Oosterzele.  
Maar SVVO blijft zich vragen stellen bij de niet transparante regeling van vandaag en gisteren.  Deze 
meerderheid had projecten van contracten uitgewerkt die voor advies aan de provincie werden 
voorgelegd.  Volgens onze informatie is dit advies vernietigend voor de huidige aanpak. 
 
SVVO blijft aandringen dat de huidige meerderheid die historische discriminatie zelf wegwerkt en de 
hete aardappel niet doorschuift naar een volgende legislatuur.   Wie de problemen creëert kan ze zelf 
ook oplossen. 
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