Aan de heer Jean-Marie De Groote
Voorzitter van de Gemeenteraad
Marktplein 2
9860 Oosterzele
Voorzitter.Oosterzele@telenet.be
CC:

Aan het College van
Burgemeester en Schepenen
Dorp 1
9860 Oosterzele
secretariaat@oosterzele.be

Oosterzele, 20 november 2008

Geachte heer Voorzitter,
Gelieve, gelet op art. 22 van het gemeentedecreet, in bijlage nog 1 bijkomend agendapunt
en 2 bijkomende vragen te willen vinden van de SVVO-fractie. Dank om deze te willen
toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 26 november e.k.
1. Retributievoorstel van raadsleden Filip Michiels en Luc Verbanck voor het
innemen van standplaatsen op het openbaar domein tijdens kermissen;
In het kader van het in stand houden van de kleine kermissen haalden de indieners
van het retributievoorstel bij eerdere besprekingen reeds verschillende argumenten in
die zin aan. Het voorstel van retributiereglement wordt aangehaald in aanpassing van
de reglementen zoals besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad d.d.
26/09/2007 en 19/12/2007.
Zoals besproken op deze gemeenteraden zouden de aanvullende amendementen van
raadslid Filip Michiels ter bespreking voor advies worden voorgelegd aan het
gemeentelijk feestcomité. N.a.v. de bespreking op het gemeentelijk feestcomité –
met mondeling advies – wordt het ontwerp van retributievoorstel ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de
gemeenteraad van Filip Michiels betreffende het aanleggen van
alternatieve fietspaden in het kader van de heraanleg van de Gewestweg
N42.
3. Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de
gemeenteraad van Filip Michiels betreffende het standpunt van de
meerderheid n.a.v. de geplande tariefverhoging voor de ophaling van het
huishoudelijk afval.
Filip Michiels
Gemeenteraadslid
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Retributievoorstel voor het innemen van standplaatsen op het
openbaar domein tijdens kermissen
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de artikelen 26, 28, 34, 35 en 43§2-15° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 28/4/1993 houdende regeling voor het
Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het K.B. van 24/09/2006 houdende de organisatie van kermisactiviteiten;
Gelet op het gemeentedecreet, artikelen 248 t.e.m. 264, houdende het administratief
toezicht;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 23/04/2007, houdende de hernieuwing van de
retributie inzake de standplaats op kermissen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 september 2007 betreffende het gemeentelijk
reglement op kermisactiviteiten op de openbare kermissen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 december 2007 betreffende het gemeentelijk
reglement op kermisactiviteiten op de openbare kermissen;
Gelet op het advies van het gemeentelijk feestcomité d.d. 4 november 2008;
Overwegende dat het voor wijkkermissen en andere feestelijkheden, omwille van
hun gering belang of korte duurtijd, steeds moeilijker wordt om kermisattracties ter
plaatse te krijgen, zodat het aangewezen is hier een laag plaatsrecht te heffen, met
het oog op de instandhouding van de traditionele wijkfeesten;

BESLUIT
Artikel 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
-

-

Grote
o
o
o

kermis:
Oosterzele:
Scheldewindeke:
Balegem:

Kleine kermis:
o Scheldewindeke:

Pinksteren; 5 dagen
1e zondag van juli; 4 dagen
zondag 15 augustus of de zondag erna; 4 dagen
1e zondag van oktober; 4 dagen
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o Balegem:
o Moortsele:
o Landskouter:
o Gijzenzele:
-

4e zondag van september; 3 dagen
1e zondag van september; 3 dagen en
zondag 17 januari of de zondag erna; 2 dagen
1e zondag na 21 juli; 3 dagen en
zondag 3 februari of de zondag erna; 2 dagen
laatste zondag van augustus; 4 dagen

Wijkkermis
Alle niet hiervoor vermelde kermissen die als dusdanig door het
Schepencollege zijn erkend

Artikel 2. Voor een periode eindigend op 31 december 2012 worden plaatsrechten
geheven ten laste van de personen die met kermiswagens, kermiskramen, barakken
of foorinrichtingen gebruikt voor uitbating, een plaats innemen op het openbaar
domein ter gelegenheid van de “grote kermissen” en “kleine kermissen”
Artikel 3.
§ 1. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld voor de grote
kermissen:


1,00 EUR per vierkante meter ingenomen door de inrichtingen met een
minimum van 12,50 euro per kermis of per dag buiten de kermis.

§ 2. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld voor de kleine
kermissen of wijkkermissen:


Voor de kleine kermissen of wijkkermissen zal de berekening per vierkante
meter niet worden toegepast. Per inrichting wordt een minimumtarief van
5,00 euro per kermis aangerekend.

§ 2. Alle foorreizigers zijn per kermis een waarborg van 25 EUR verschuldigd voor
het terrein. Bij beschadigingen van het terrein of indien het terrein vervuild
achtergelaten wordt, zal de waarborg niet terugbetaald worden.
§ 3. De foorinrichtingen die aan beide kermissen in een deelgemeente deelnemen,
genieten een korting van 10% op het globale verschuldigde bedrag.
Artikel 4. De inning van de rechten zal gebeuren door de daartoe aangestelde
gemeenteambtenaar. De retributie is contant te betalen tegen kwijting of door
overschrijving. Bij gebreke van betaling wordt de retributie ambtshalve ingekohierd
en is ze onmiddellijk opeisbaar.
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Artikel 5. Voor de kermiswagens of barakken die enkel voor het vervoer of de
bewoning dienen is geen plaatsrecht verschuldigd voor zover zij geen nuttige
standplaats innemen.
Artikel 6. Diegenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een
bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de
drie maanden na de contante betaling.
Artikel 7. Alle retributies zijn verschuldigd door de personen die het openbaar
domein in gebruik nemen.
Artikel 9. De toekenning van de standplaats geschiedt mits in acht name van de
voorwaarden opgenoemd in het reglement m.b.t. de organisatie van
kermisactiviteiten op de openbare kermissen.
Artikel 10. Het college van Burgemeester en Schepenen maakt een nader
reglement op m.b.t. het toekennen van standplaatsen aan horeca-gelegenheden van
buiten de gemeente op het openbaar domein tijdens kermisactiviteiten.
Artikel 10. De toekenning van de standplaats vervalt indien:
-

de standplaatsvergoeding niet betaald is binnen de daartoe gestelde termijn;

-

de kandidaat-standplaatshouder valse of onnauwkeurige inlichtingen verstrekt
teneinde een standplaats te kunnen bekomen;

-

de standplaatshouder zijn standplaats niet inneemt zonder kennisgave;

Artikel 11. Afschrift van deze beslissing zal aan de heer Provinciegouverneur
worden toegestuurd.

Namens de gemeenteraad:,
In opdracht:
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,
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Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad van
Filip Michiels, namens de SVVO-fractie, aan het College van Burgemeester en
Schepenen betreffende het aanleggen van alternatieve fietspaden in het kader van de
heraanleg van de Gewestweg N42 .
Op de gemeenteraad van juni jl. stelde ik een aantal vragen over verschillende plannen voor
fietspaden in onze gemeente. O.m. over de realisatie van het fietspad langs de oude
Geraardsbergsesteenweg (N465a), waarbij twee trajecten te onderscheiden zijn:
•

van de grens van Melle tot de Korte Ambachtstraat maakt de
Geraardsbergsesteenweg deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk.
D.w.z. dat deze weg, als een gewestweg, in aanmerking komt voor 80%
subsidie door het Vlaams Gewest in het kader van module 13 van de Vlaamse
mobiliteitsconvenant. Het is echter de gemeente die het initiatief moet nemen
voor het uitwerken van de plannen. Van aan de gemeentegrens met Gontrode
werd dit initiatief wel reeds genomen door de gemeente Melle.

•

van de Korte Ambachtstraat tot de Keiberg maakt de Geraardsbergsesteenweg
geen deel uit van een fietsnetwerk. Indien het een gemeenteweg is, kan de
gemeente voor de aanleg van een fietspad een tussenkomst van 20% vragen
aan de provincie.

Op mijn vraag of de gemeente reeds initiatieven genomen had voor de aanleg van een
fietspad langsheen de Geraardsbergsesteenweg kreeg ik op de gemeenteraad in april geen
antwoord. Ook niet op de bijvraag waarom dit al dan niet gebeurd zou zijn.
Op de voorstelling van de streefbeeldstudie begin juni 2008 werd duidelijk dat fietsers langs
de N42 in de toekomst van de weg gehaald zullen worden en andere alternatieve routes
dienen te volgen.
Deze alternatieve routes zijn echter onveilig. Dit stellen wij niet alleen in Oosterzele vast.
Ook de Zottegemse bevoegde schepen maakte hiervan op de voorstellingsavond in juni jl.
melding van.
Schepen Meuleman pleitte er toen voor dat eerst de ganse Geraardsbergsesteenweg vanaf
Melle beveiligd zou worden als voorwaarde vooraleer de fietsers van de N42 geweerd
worden. Zoals ik in april reeds aanhaalde in mijn vraag, dient hiervoor wel de gemeente het
initiatief te nemen…
In een parlementaire vraag in het Vlaams Parlement van Vlaams Volksvertegenwoordiger
Patrick Lachaert over de heraanleg van de N42 werd ook de fietsproblematiek aangekaart.
Op de vraag of de Vlaamse overheid inspanningen zal doen om de verkeersveiligheid voor
fietsers op deze trajecten te verhogen alvorens de fietsers systematisch naar deze weg
worden geleid antwoordt de Minister dat er in overleg met de betrokken gemeenten
Oosterzele en Melle een dossier voorbereid wordt voor de aanleg van fietspaden langsheen
de ‘oude’ Geraardsbergsesteenweg N465 – N465a tot het kruispunt met de N415 Keiberg
via module 13.
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Graag had ik van het bestuur vernomen:
1. Wat is de stand van zaken in het dossier voor het aanleggen van een fietspad
fietspaden langsheen de ‘oude’ Geraardsbergsesteenweg N465 – N465a tot het
kruispunt met de N415 Keiberg?
2. Heeft de gemeente dit dossier reeds opgestart?
3. Wat is de beleidsvisie van de meerderheid m.b.t. de aanleg van een fietspad op het
gedeelte van de N465a tussen de N415 Keiberg en de omgeving ’t Parksken?
4. Lijkt het niet aangewezen om snel werk te maken van de aanleg van de fietspaden,
daar de minister stelt dat het volgens haar niet aangewezen is om de realisatie van
de module-projecten (lees aanleg van fietspaden) af te wachten, vooraleer
herinrichtingen (van de N42) door te voeren die de veiligheid en de doorstroming
zullen bevorderen?
Filip Michiels
Gemeenteraadslid
Oosterzele, 20 november 2008

6

Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad van
Filip Michiels, namens de SVVO-fractie, aan het College van Burgemeester en
Schepenen betreffende het standpunt van de meerderheid n.a.v. de geplande
tariefverhoging voor de ophaling van het huishoudelijk afval.
Ongeveer een jaar geleden, vroeg ik op de gemeenteraad om uitleg over een aantal
concrete items m.b.t. het afvalbeleid. Zo o.m. over de klantvriendelijkheid op het
containerpark, de hoge restafvalcijfers, het succes van het containerpark.
Ik stelde toen ook duidelijk dat onze fractie zeker het gebruik van de grijze conatainers niet
in vraag wil stellen. Dit is en blijft een nette en handige manier om ons restafval te
verzamelen. De inwoners moeten wel meer gestimuleerd worden om te sorteren.
Willen we de cijfers van restafval naar beneden halen, dan moeten de inwoners voldoende
gesensibiliseerd en gemotiveerd worden om te recycleren. Onder de huidige
omstandigheden lijkt dit dweilen met de kraan open. Het is voor een inwoner véél
voordeliger om al z’n afval in de grijze restcontainer te gooien, dan te recycleren.
N.a.v. mijn vorige vraagstelling doet het deugd te merken dat de klantvriendelijkheid op het
containerpark al een stuk is gestegen. 2 mand na mijn vraag werden op het containerpark
o.a. nieuwe signalisaties aangebracht, die al een stuk meer info verschaffen aan de
gebruikers.
De restafvalcijfers van Oosterzele zijn echter nog niet wat ze moeten zijn. We blijven het
vreemde eendje in de bijt, als we onze cijfers vergelijken met deze uit de rest van het
werkingsgebied.
De Raad van Bestuur zou nu een beslissing nemen om de tarieven voor restafval, GFT en
luiers te indexeren. In deze indexatie wordt al een marge meegerekend naar de mogelijke
prijsstijgingen de komende jaren, dit ondanks het feit dat de netto-kostprijs voor de
verwerking van het afval voor de gemeenten de laatste jaren stabiel is.
De prijsverhoging (indexering) zou er nu komen omwille van het feit dat we midden een
legislatuur zitten. Het is makkelijker om dat nu door te voeren dan net voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Voor de gemeente Oosterzele werd op de Raad van Bestuur d.d. 18/11/08 nog geen tarief
vastgelegd of voorgesteld. Hiervoor worden afzonderlijke besprekingen gevoerd met het
schepencollege. We zijn dus alweer eens de vreemde eend…

Mijn vraag is dan ook eenvoudig: Wat is in deze het standpunt van de meerderheid. De
tarieven zouden op 1 januari van kracht worden, dus we zijn kort dag…

Filip Michiels
Gemeenteraadslid
Oosterzele, 20 november 2008
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