Dagorde gemeenteraadszitting van woensdag 30 september 2009

Pagina 1 van 4

Dagorde gemeenteraadszitting van woensdag 30 september 2009

Pagina 2 van 4

Dagorde gemeenteraadszitting van woensdag 30 september 2009

Pagina 3 van 4

Dagorde gemeenteraadszitting van woensdag 30 september 2009

Pagina 4 van 4

      
   
 
  
Voorzitter.Oosterzele@telenet.be







!!"  !#







$% #  &' 







 







  







secretariaat@oosterzele.be









  () * 





'     (



(# + #' (*,#*, #-
   & . '+     - #   #  
# - #/ * ++


1. Vraag om uitleg van Filip Michiels betreffende het beleid op vlak van
Ruimtelijke Ordening.


2. Vraag om uitleg van Luc Verbanck betreffende het aanbrengen van
steenslag op delen van de Bunkerroute.

Vriendelijke groet,
0 '  
  



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 beleid op vlak van Ruimtelijke
Ordening.
De laatste maanden vernemen we via de pers dat heel wat gemeenten ontvoogd
worden. Zo zijn in onze provincie de gemeenten Denderleeuw, De Pinte, Evergem,
Gavere, Gent, Kruibeke, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins,
Sint-Lievens-Houtem, Stekene en Wetteren reeds ontvoogd.
Dit houdt concreet in dat gemeenten die aan de vijf kwaliteitsvoorwaarden voldoen,
zelfstandig vergunningen afhandelen. Wat de termijn voor afhandeling van
bouwprocedures voor inwoners een heel stuk versnelt.
De vijf kwaliteitsvoorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen, zijn te
beschikken over:
•
•
•
•
•

een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar,
een conform verklaard plannenregister,
een vastgesteld vergunningenregister,
een register van de onbebouwde percelen.

Oosterzele voldoet reeds een 4 van de 5 voorwaarden, maar op vlak van het GRS
blijven we achterop. De stuurgroep Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd deze
legislatuur nog slechts één of tweemaal samengeroepen, aan het begin van de
legislatuur. Sindsdien bleef het stil op dat vlak.
Graag had onze fractie vernomen wat de stand van zaken is
Raadslid Luc Verbanck informeerde op de gemeenteraad reeds meermaals informeel
naar de stand van zaken in het dossier hertekening BPA- Kasteelwijk Oosterzele. Is
hierover reeds meer nieuws beschikbaar?

Filip Michiels
Gemeenteraadslid
Oosterzele, 24 september 2009



Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de
gemeenteraad van Luc Verbanck, namens de SVVO-fractie, aan het College van
Burgemeester en Schepenen betreffende het aanbrengen van steenslag op
delen van de Bunkerroute.

Aan het begin van het zomerverlof werden delen van de Bunkerroute voorzien van
nieuwe steenslag. Vaak ging het om veredelde afval dat gestort werd in
landbouwgebied, wat in sé dus een bouwovertreding betreft, en op privé-eigendom.
Na klachten van gebruikers werd hierover proces-verbaal opgesteld.
Onze fractie had graag vernomen
1. wie opdracht heeft gegeven om dergelijke steenslag te laten aanbrengen?
2. of er al dan niet een bouwvergunning werd afgeleverd om deze werken uit te
voeren?
3. wat het gemeentebestuur zal ondernemen om deze overtreding teniet te doen

Luc Verbanck
Fractieleider SVVO
Oosterzele, 24 september 2009
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