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Bunkerroute: Meerderheid komt terug op beslissing, na waarschuwende vinger
van SVVO
Op de gemeenteraad van 25 februari 2008 stelde de meerderheid voor om in samenspraak
met de vzw Hadron en de zusters Apostolinnen van Wetteren een deel van de eigendommen
aan te kopen om zo de bunkerroute een betere en rechtsgeldige ontsluiting te geven.
SVVO verklaarde zich toen akkoord om deze landbouwgronden aan te kopen, maar kon zich
niet vinden in het principe van koppelverkoop die hieraan gekoppeld werd. (Eén van de
verkopende partijen zou als voorwaarde stellen dat er enkel verkocht wordt in het geval hun
hele perceel zou heringekleurd worden als zone van openbaar nut i.p.v. de huidige landbouwgrond).
SVVO stelt nu vast dat de waarschuwende vinger van SVVO de meerderheid tot nieuwe inzichten bracht. Er wordt nu immers een nieuwe ontsluiting voorzien, waardoor slechts 270
m² i.p.v. de eerder geplande 778 m² dient aangekocht….ditmaal zonder koppelverkoop…

GILO Scheldewindeke: Kostprijs blijft oplopen.
De start van het dossier situeert zich in 2000. Daarna deed de CD&V-Groen!-meerderheid
(allicht bewust) niets meer tot 2004 toen men riskeerde de subsidies ervoor te verliezen. Die
meerderheid had dan wel de idee om juist voor de verkiezingen de eerste steen te leggen.
Filip Michiels vroeg naar de stand van zaken in juni 2007 bij schepen Verdonck. Toen beloofde die snel verder werk te maken van het dossier. Voorwaar is deze eerste steen al zeer
lang eenzaam blijven liggen….en de 2de is er nog niet.
SVVO is tevreden met het voorgesteld ontwerp en hoopt dat er nu snel werk gemaakt wordt
van de realisatie. Het ellenlang aanslepen van dit dossier doet de kostprijs alleen maar oplopen. Eerst werd een bedrag van € 566.000 geraamd, in juni vorig jaar liep dit al op tot €
700.728. Nu bedraagt de geraamde kostprijs € 916.335. Voorwaar geen teken van goed
bestuur !!

Aandacht voor milieu is meer dan enkel milieuweek organiseren
Terwijl de meerderheid in haar recente communicatie het belang van het milieu onderstreept, stelt SVVO vast dat het op beleidsmatig vlak een stuk beter kan. De initiatieven die
de jeugddienst en de milieudienst uitwerkten in het kader van de milieuweek zijn lovenswaardig in het kader van de sensibilisering van de bevolking. SVVO blijft echter pleiten voor
een voorbeeldfunctie vanuit de gemeente.
Bij het begin van deze legislatuur (februari 2007) werkten raadsleden Filip Michiels, Virginie
Buyse en Carine Schamp een gemeentelijke klimaatresolutie uit. Na positief advies van de
MINA-raad werd deze uiteindelijk goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. In deze
resolutie waren verschillende punten gekoppeld aan items die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest.
De MINA-raad adviseerde aan de gemeenteraad om bij deze samenwerkingsovereenkomst in
te tekenen op het onderscheidingsniveau. De CD&V-meerderheid blijft zich beperken tot het
basisniveau, waarbij aan heel wat minder inspanningen op milieuvlak dient voldaan te wor-
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den. In het advies van de MINA-raad lezen we: “De Raad adviseert dat het gemeentestuur

hier maximaal dient in te spelen op de geboden kansen voor extra financiering om haar milieubeleidsplan tot het onderscheidingsniveau te realiseren”….. “Verder vestigt de Raad er de
aandacht op dat door de ondertekening van het onderscheidingsniveau in belangrijke mate
kan tegemoet gekomen worden aan de resolutie van SVVO betreffende het promoten van
rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie in het kader van het gemeentelijk klimaatbeleid”
Als CD&V (na een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg in de zaak Scheurbroek)
durft te verkondigen veel oog te hebben voor het milieu, waarom worden de inspanningen
op beleidsvlak dat niet opgetrokken, zoals oppositie en de adviesraad vraagt?

Lokaal pact: meer dan 20% van leningsschuld van gemeente en OCMW wordt
kwijtgescholden
Fractieleider Luc Verbanck stelde dat de gemeente niet anders dan tevreden kan zijn met dit
aanbod van Vlaams Minister Dirk Van Mechelen. Door in te tekenen op het lokaal pact
neemt het Gewest en deel van de uitstaande leningschuld over van de Oosterzele. Het gaat
om € 100 per inwoner, of 1.319.400 euro. Door het feit dat er in het verleden weinig investeringen gedaan werden, betekent dit dat de gemeente meer dan 20% van haar schuld
niet zal dienen af te lossen zoals voorzien.
Verder verbindt de Vlaamse Regering er zich toe om een aanvullende dotatie te voorzien ter
compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Oosterzele zal hierdoor naast de €
151.479,41 die ze in 2008 normaal reeds zouden ontvangen haar compensatie verhoogd zien
met € 45.626,33
De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies ook voor 100% compenseren voor de
gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing op nieuw materieel en outillage en ze zal voor lage energie- en zeer lage
energiewoningen een vermindering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien
jaar.
Oosterzele zal ook voor 100% gecompenseerd worden voor de gederfde opcentiemen op de
onroerende voorheffing tengevolge deze vermindering. Tot slot zal de Vlaamse Regering
een groter aandeel van de kosten, verbonden aan de nog te leveren rioleringsinspanningen,
op zich nemen. Het gemeentelijk aandeel van de saneringswerken die Aquafin in Oosterzele
nog zal uitvoeren zal mogelijks met 25% verminderd worden.
Hiervoor moet de gemeente er zich toe verbinden haar belastingen met betrekking tot het
jaar 2009 niet te verhogen, geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen meer op te leggen én
tenslotte een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit voeren.
De vervroegde schuldafbouw doet niet enkel de uitstaande schuld van de gemeenten afnemen, maar is ook belangrijk op lange termijn. Door deze operatie moet Oosterzele immers
jaarlijks heel wat minder rentelasten betalen, wat onze gemeente jaarlijks extra financiële
ademruimte geeft.
SVVO stelt voor om die extra financiële ruimte van de gemeente direct aan de burger te
geven die aan koopkrachtverlies lijdt, en dit met 3 prioriteiten:
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-

verlaging van de gemeentebelasting: van 8% naar het Vlaamse gemiddelde
het afschaffen van de “pestbelastingen en retributies die meer kosten dan opbrengen”
een versterkt sociaal engagement, bv financiering van de preventieactie tegen baarmoederhalskanker

Raadslid Guy De Smet stelde al onmiddellijk voor om de retributie voor de aanschaf van een
trouwboekje af te schaffen. De totale opbrengst ervan is minder dan de kost van 1 kleine
receptie waar de meerderheid graag mee uitpakt om haar imago te plezieren op kosten van
de belastingbetaler.

Gemeenteraad wordt te laat samengeroepen
SVVO onthield zich bij verschillende agendapunten. Niet wegens de inhoud van de dossiers,
wel wegens de (te late) agendering van de punten. Omdat één van de leden van de meerderheid op het einde van de maand maart in het buitenland verbleef, opteerde de meerderheid er voor om de vergadering van maart te verplaatsen en de gemeenteraden van maart
en april samen te voegen. Dit had niet alleen tot gevolg dat dit een agenda opleverde van
42+3 punten. Verschillende punten dienden ook worden goedgekeurd die volledig of deels
betrekking hadden op punten uit het verleden. Voorwaar geen teken van goed bestuur!!
Verplaatst men in de toekomst ook de gemeenteraad als deze zou samenvallen met een
vergadering van het Europees parlement in Straatsburg waar vanaf nu 2 gemeenteraadsleden op maandelijkse basis in het buitenland verblijven ?? Naast Johan Van Hecke verplaatst
ook Groen!-raadslid Barbara Redant (als medewerker van een Europarlementair) zich op
regelmatige basis naar Straatsburg…

SVVO wil sport ondersteunen voor iedereen
Bij het vastleggen van de tarieven voor de sportkampen kon worden opgemerkt dat Oosterzele één van de duurste tarieven hanteert binnen de regio Schelde en Durme om een week
lang 3 uur per dag te sporten. Naast de € 25 op weekbasis, zal in de toekomst ook € 2 per
bijkomend uur opvang worden aangerekend.
Raadslid Virginie Buyse brak een lans om sportkampen niet op halve dagbasis maar wel op
dagbasis te organiseren voor de oudere kinderen. CD&V had hier geen oren naar.
SVVO stelde bij monde van raadslid Filip Michiels voor om in het kader van het lokaal sociaal
beleidsplan ondersteuning te voorzien voor jongeren uit gezinnen met minder financiële mogelijkheden. Verder pleitte hij voor tariefverminderingen voor een 2e of 3e kind uit eenzelfde
gezin.
Raadslid Lieven De Corte sloot zich hierbij aan. Hij stelt vast dat sporten binnen een initiatief
uitgewerkt door de gemeente vrij duur is in vergelijking met sporten bij bvb een lokale voetbalclub. Hij berekende dat een jongere bij een club (per uur omgerekend) slechts 1/3de kost
in vergelijking met het gemeentelijk initiatief. Daarenboven moet een voetbalclub dan nog
dure accommodatie onderhouden.
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Fractieleider Luc Verbanck vindt het voorstel dat de gemeente uitwerkte over het gebruik
van de buiten-tennisterreinen door de tennisclub onaanvaardbaar. Door het voorstel (waarbij de gemeente voortaan instaat voor de jaarlijkse heraanleg van het terrein en de club een
kleine vergoeding op jaarbasis betaalt voor het gebruik van de terreinen) kunnen lesgevers
van de tennisclub (ook van buiten de gemeente) héél goedkoop terreinen gebruiken en zo
commerciële activiteiten uit te bouwen. Omdat de 3 terreinen aan de club worden aangeboden kunnen Oosterzelenaren die niet aansluiten bij de club niet meer terecht op de terreinen. Destijds werd afgesproken dat steeds minimum 1 terrein ter beschikking zou staan
voor tennissers die geen lid zijn van de tennisclub. In de praktijk blijkt dit niet het geval te
zijn. SVVO stelt voor dat er steeds een huurprijs per uur wordt aangerekend, ook voor de
tennisclub, zoals dit gebeurt voor de huur van de sporthal.
Aansluitend informeerde Verbanck ook naar de stand van zaken over de bouw van de chalet
voor de tennisclub. Het hout hiervoor ligt reeds meer dan 2 jaar te rotten achter de sporthal…de bouw van de chalet blijft echter uit. Voorwaar geen daad van goed bestuur !!

Kermisreglement: Derde keer , ….. en definitief afgevoerd
Het retributiereglement op kermisactiviteiten en openbare kermissen werd reeds besproken
op de gemeenteraad van april en september 2007. Telkens stelde raadslid Filip Michiels een
voorstel van reglement voor, of amendeerde hij de versies van de meerderheid. Hieraan
werd nooit gevolg gegeven. Het voorstel werd van tafel geveegd met de smoes dat het ter
advies zou worden voorgelegd aan het gemeentelijk feestcomité, wat tot op heden nog niet
gebeurde.
Nu stelt SVVO, samen met de andere leden van de gemeenteraad vast dat de meerderheid
met haar laatst goedgekeurde versie (SVVO stemde destijds tegen) voor sommige kermisattracties een tariefverhoging van meer dan 700% doorvoerde. Voorwaar geen daad van goed
bestuur !!
SVVO blijft vasthouden aan haar voorstel en diende dit dan opnieuw in als amendement op
het voorstel van de meerderheid.
Deze meerderheid stemde tegen. CD&V is dus tegen een versterking van de kleine kermissen in de deelgemeentes, tegen de versterking van de landelijke kermissen, heeft geen respect voor de kermisfoorkramers die het niet breed hebben. SVVO kreeg van meerdere kramers alarmerende berichten over de gestegen kosten zonder garantie voor een stijging van
de omzet. Om te overleven moet de prijs stijgen, ten koste van de kinderen die er wel willen bij zijn.
SVVO gaf aan de meerderheid een overzicht van de prijzen die in andere kleine gemeenten
wordt aangerekend. Oosterzele blijkt één van de dure gemeentes te zijn.

Wordt vervolgd !!

Loketten toegankelijk maken voor gehoorgestoorde inwoners
Slechthorenden hebben vaak problemen bij gesprekken aan een balie of loket, zelfs met een
hoorapparaat. Raadslid Filip Michiels stelde daarom voor om dit probleem te verhelpen door
het plaatsen van 'soundshuttles'. Dit apparaat filtert storende omgevingsgeluiden weg zodat
zonder stemverheffing een gesprek kan gevoerd worden.
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Hoorapparaten versterken niet enkel van de stem de gesprekspartner maar ook de omgevingsgeluiden. Dit is vaak een probleem als een gehoorzwakke een gesprek wil voeren aan
een balie of loket.
Als aan het loket een mobiel toestelletje staat opgesteld met het internationaal oorsymbool,
weet de klant dat hij zijn hoorapparaat op stand T mag zetten. De stem aan de andere kant
van het loket wordt dan zonder bijgeluiden door het toestel opgevangen en doorgestuurd
naar de ontvanger in het hoorapparaat.
Ondanks de beperkte kostprijs (ongeveer € 280 per apparaat) zorgt dit systeem niet enkel
voor een vlottere dienstverlening naar de slechthorende en gehoorgestoorde gemeentebevolking, het kan ook leiden tot een betere integratie van gehoorzwakken.
CD&V beloofde advies in te winnen van de administratie en het de volgende maand opnieuw
op de agenda te brengen.
OCMW-raadslid Jan Bogaert zal een gelijkaardig agendapunt indienen voor behandeling op
de komende OCMW-raad.

Digitaal portaal voor raadsleden: informatieverplichting makkelijk uitbouwen in
de praktijk
Onder impuls van de grotere informatieverplichting aan de raadsleden in het gemeentedecreet leek het SVVO aangewezen een volwaardig informatiekanaal uit te bouwen dat de
raadsleden behulpzaam moet zijn bij de uitoefening van hun mandaat. Filip Michiels stelde
daarom voor een beveiligde website uit te bouwen, speciaal ontwikkeld voor raadsleden.
Om niet alleen de praktische werking van het gemeentesecretariaat vlotter te laten verlopen,
maar eveneens om het inzagerecht van de gemeenteraadsleden ten volle te laten gelden,
werken nu reeds bepaalde gemeenten een digitaal portaal uit, die het aan raadsleden mogelijk maakt om 24u/24u inzage te hebben in o.m. de agenda, toelichtende nota’s en notulen
van de gemeenteraad maar ook alle verslagen van alle commissies en raden. Daarom stelde
Michiels voor om ook voor Oosterzele dergelijk portaal uit te bouwen. Hij presenteerde aan
de gemeenteraad een voorbeeld van zo’n beveiligde website (voorbeeld van de gemeente
Bredene) en vroeg om hiervan snel werk te maken. De raadsleden kunnen dan, op gelijk
welk moment van de dag of week dossiers inkijken en informatie opvragen.
CD&V beloofde het punt op de volgende gemeenteraad te brengen na advies te hebben ingewonnen
van het managementcomité van de gemeentelijke administratie.

Het blijft tevergeefs wachten op en zoeken naar fietspaden…
SVVO blijft ijveren voor meer fietspaden. CD&V deed dat ook in heel wat verkiezingsfolders.
Maar bij de uitvoering van haar beleid blijkt dat de meerderheid (bijna altijd) kiest voor fietssuggestiestroken i.p.v. voor fietspaden. De lang aangekondigde fietspaden (Moortelbosstraat, Kleistraat, Geraarsbergsesteenweg, langsheen de spoorlijn Zottegem-Gent,… ) blijven
voorlopig dus een droom voor de vele fietsers en kinderen die onze gemeente telt.
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Uit de resultaten van een enquête die een krant voerde (vandaag bekendgemaakt) blijkt
bovendien dat verschillende inwoners terecht klagen over de verkiezingsbeloften en het uitblijven van de realisatie ervan.
Vandaag verscheen in die krant zelfs een top 5 van gevaarlijkste punten: naast de N42, de
Korte Ambachtstraat, de Groenweg, en de Pelgrim wordt ook de pas aangelegde Stationsstraat in Scheldewindeke in het lijstje opgenomen.
Daarom vroeg raadslid Michiels de schepen naar een stand van zaken. Hierin gesteund door
een standpunt van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid dat stelt dat de veiligheid
van fietsers samenhangt sterk met de infrastructuur en dat er moet gepleit worden voor
gescheiden fietspaden op doorgangswegen waar auto's 50 mogen rijden.
CD&V wenste niet te antwoorden omdat zij al een aantal antwoorden had gegeven binnen
de verkeerscommissie van 2 dagen geleden. Daarenboven opteert zij vooral voor niet gescheiden fietspaden in combinatie een snelheidbeperking voor auto’s tot 30 km. Voorwaar
een grote aanmoediging om uw kinderen met de fiets naar school, de sporthal , de jeugdvereniging of de winkel te sturen in dit drukke verkeer..
SVVO zal zich dit standpunt herinneren als er een zwaar ongeval gebeurt met een fietser!!

Namens de SVVO-fractie

Jan Bogaert
SVVO-voorzitter
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