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, 25 augustus 2011

Geachte heer Voorzitter,
Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de
gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

1. Principebeslissing over het voorstel om een gemeentelijke tussenkomst te
voorzien voor de inwoners en verenigingen met eigen infrastructuur voor de
aankoop van rookmelders;
2. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het
bijkomend onderzoek in het kader van het inschakelen van externe hulp bij het
strooien van zout op de gemeentewegen in de winterperiode;
3. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de
scheiding tussen het GC De Ganck / Erfgoedhuis en de gemeentelijke
begraafplaats te Moortsele

Vriendelijke groet,

Filip Michiels
Gemeenteraadslid
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Principebeslissing over het voorstel van Filip Michiels om een gemeentelijke tussenkomst
te voorzien voor de inwoners en verenigingen met eigen infrastructuur voor de aankoop
van rookmelders

TOELICHTING
Binnenkort vindt opnieuw de 14-daagse van de veiligheid plaats en dit van 10 tot 25
september.
In ons land zijn er zo’n 12 000 woningbranden per jaar met 120 doden als gevolg. Toch
heeft amper één op de drie gezinnen een rookmelder.
Vooral de rook bij een brand is dodelijk. Rook is donker, snel, giftig en heet. Je wordt er niet
wakker van: twee op drie slachtoffers sterven door verstikking in hun bed.
Een kleine brand kan in vijf minuten tijd een heel huis in lichterlaaie zetten. De temperatuur
loopt dan in korte tijd extreem hoog op. De rook is zo donker dat je binnen drie minuten
geen hand meer voor ogen ziet, en hij is bovendien erg heet en giftig. Daarom is de aankoop
en de installatie van een rookmelder zo belangrijk.
Heel wat branden ontstaan 's nachts. Bij een brand komt koolmonoxide vrij, waardoor je
dieper en dieper inslaapt. De giftige rook zal je niet wekken, integendeel, hij verstikt je. Als
je slaapt, ruik je niets, maar je vangt wel geluiden op. Een rookmelder maakt je met een luid
piepsignaal wakker voor het te laat is.
Met een goed geplaatste rookmelder in huis heb je véél meer kans om een brand te
overleven. Rookmelders redden dus echt levens.
Vandaar het advies om elke woning van rookmelders te voorzien. Aangeraden wordt om
rookmelders te kopen die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij met een
levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet
vervangen. Best wordt minimaal 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke
bewoonde verdieping van het huis geplaatst.
Steeds meer gemeentebesturen en zelfs provinciebesturen bieden rookmelders gratis of
tegen fors gereduceerde tarieven aan. Er werden reeds succesvolle acties op poten gezet om
de aankoop van rookmelder te stimuleren. Zo kunnen gezinnen bv. een brandmelder kopen
voor €10,00 (waar die anders €25,00 tot € 50,00 kan kosten). Gemeenten die dergelijke
subsidie uitwerken, stellen ook een maximaal aantal rookmelders per gezin voorop (2 of 3
stuks). Verder worden aan bepaalde doelgroepen (via het OCMW) ook een aantal gratis
rookmelders ter beschikking gesteld aan gezinnen.
Andere gemeenten werken via een tussenkomst. Inwoners kunnen dan zelf hun rookmelder
aankopen en via het voorleggen van hun factuur een deel van de kosten terugkrijgen.
In Oosterzele kregen inwoners die via de steun van het OCMW een energiescan lieten
uitvoeren, reeds de faciliteit van rookmelders aangeboden.
Voorgesteld wordt om – naast het reeds bestaande federale belastingvoordeel voor
investeringen inzake brandveiligheid een principiële goedkeuring te verlenen aan het
voorstel om een gemeentelijke tussenkomst te voorzien voor de inwoners en verenigingen
met eigen infrastructuur voor de aankoop van rookmelders. Na deze principiële goedkeuring
kan de administratie een systeem uitwerken dat het meest praktisch is. Dit kan dus bestaan
uit:
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ofwel het uitwerken van een intekenlijst voor de inwoners/verenigingen om maximaal
3 rookmelders aan te kopen. De gemeente kan nadien het gewenst aantal
exemplaren bestellen en via een gemeentelijke tussenkomst dit aan verminderd tarief
doorverkopen aan de inwoners.



ofwel het uitwerken van een subsidiereglement, waardoor de inwoners/verenigingen
een deel van de gemaakte kosten voor de aankoop van rookmelders kunnen
recupereren.

De betrachting moet zijn om hiermee rond te zijn tegen het einde van het najaar 2011,
zodat hiermee kan rekening gehouden worden in het budget 2012.
Eveneens wordt voorgesteld om dit onderwerp te bespreken op het overlegcomité
gemeente-OCMW om te bekijken voor welke extra doelgroepen de rookmelders gratis
kunnen worden aangeboden.
BESLUIT
De gemeenteraad van Oosterzele,
Gelet op:
-

het feit dat in Vlaanderen amper 1 op de 3 gezinnen over een rookmelder beschikt

-

het feit dat vooral rook dodelijk is bij brand

-

het feit dat rookmelders het snelst de rook detecteren. Het waarschuwingssignaal
van de rookmelder maakt inwoners dan tijdig wakker, zodat de menselijke en
materiële schade tot een minimum beperkt blijft.

Besluit:
-

Art 1.
Een principiële goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om een gemeentelijke
tussenkomst te voorzien voor de inwoners en verenigingen met eigen infrastructuur
voor de aankoop van rookmelders.

-

Art 2.
De administratie wordt gevraagd een systeem uit te werken dat het meest praktisch
is. Dit kan dus bestaan uit:
§1

ofwel het uitwerken van een intekenlijst voor de inwoners/verenigingen om
maximaal 3 rookmelders aan te kopen. De gemeente kan nadien het gewenst
aantal exemplaren bestellen en via een gemeentelijke tussenkomst dit aan
verminderd tarief doorverkopen aan de inwoners.

§2

ofwel het uitwerken van een subsidiereglement, waardoor de
inwoners/verenigingen een deel van de gemaakte kosten voor de aankoop
van rookmelders kunnen recupereren.
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De betrachting moet zijn om hiermee rond te zijn tegen het einde van het najaar,
zodat hiermee kan rekening gehouden worden in het budget 2012.
-

Art 3.
Aan het overlegcomité gemeente-OCMW wordt voorgesteld om te bekijken voor
welke doelgroepen de rookmelders gratis kunnen worden aangeboden.

-

Art 4.
De gemeente zal via haar website eveneens de nodige aandacht schenken aan de 14daagse van de veiligheid van 10 t.e.m. 25 september 2011
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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 bijkomend onderzoek in het kader van het inschakelen van externe hulp bij
het strooien van zout op de gemeentewegen in de winterperiode.

Op de gemeenteraad van 14 december 2010 agendeerde ik een principebeslissing houdende
het inschakelen van externe hulp bij het strooien van zout op de gemeentewegen in de
winterperiode. De doelstelling van dit voorstel was o.m. om te bekijken of door het
inschakelen van externe hulp het aantal overuren van het gemeentepersoneel beperkt zou
kunnen worden én om te bekijken of de wegen zo op een mogelijks snellere manier sneeuwen ijsvrij gemaakt zouden kunnen worden.
De bevoegde schepen antwoordde op de zitting dat het inderdaad nodig was om zeker
bijkomend onderzoek te doen. Het lijkt hem aangeraden om na de evaluatie van dit jaar dit
op te starten.
De schepen deelde ook de mening dat een onderzoek naar extra hulp van landbouwers
misschien nuttig kon zijn.
De zomermaanden zijn achter de rug. Weldra is koning winter weer in het land. Graag had ik
dan ook vernomen of er reeds bijkomend onderzoek terzake is opgestart en/of afgerond. Zo
ja, wat zijn hiervan de resultaten?

Filip Michiels
SVVO-gemeenteraadslid
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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 de scheiding tussen het GC De Ganck / Erfgoedhuis en de gemeentelijke
begraafplaats te Moortsele

De voorbije weken was de mooie tuin van het Erfgoedhuis opnieuw het decor voor
verschillende activiteiten zoals de parkconcerten, het vertrek en eindpunt van de
wandeltocht georganiseerd door het gemeentepersoneel,…
Meerdere inwoners, waarvan dierbaren begraven liggen op het kerkhof net naast dit park,
betreuren echter dat het park/de tuin waar dergelijke sfeervolle festiviteiten doorgaan
blindelings overlopen in de begraafplaats.
De vraag is dan ook of er d.m.v. bijvoorbeeld een geschrankte haag geen visuele
afscherming kan voorzien worden tussen het park en de begraafplaats. Hierdoor lijken de 2
entiteiten gescheiden, maar bestaat er wel nog een mogelijkheid om op rustige momenten
door te wandelen van de begraafplaats naar het park.
Moeilijker is het wellicht om ook een scheiding te voorzien aan de ingang van het
erfgoedhuis, waar de oprit net langs sommige grafzerken loopt.
Vandaar dus volgende vragen:
1. Zou er een soort geschrankte haag of een andere visuele scheiding kunnen gecreëerd
worden tussen de begraafplaats en de tuin van het erfgoedhuis?
2. Kan er onderzoek worden of er ook een scheiding mogelijk is aan de oprit van het
erfgoedhuis met bv. een wilgenscherm?

Filip Michiels
SVVO-gemeenteraadslid
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