
  

    

  ons kenmerk:2020/1086 datum 19-5-2020 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de 
vergadering van de gemeenteraad van woensdag 27 mei 2020 om 20.00 uur in de 
polyvalente zaal van GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele, met onderstaande 
agenda. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 22 april 2020 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 
en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden 
de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de 
notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 27 mei 2020 
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2. Raad en commissies - Akte nemen ontslag van een gemeenteraadslid, Roswitha
Gerbosch, installatie van een vervangend gemeenteraadslid en beëdiging in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad

Gemeenteraadslid Roswitha Gerbosch van de Groen-fractie diende op 29 april 2020 
schriftelijk haar ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag gaat in op 1 mei 2020. 

In toepassing van artikel 13 en 14 van het decreet lokaal bestuur verzoekt zij de 
gemeenteraad hiervan akte te laten nemen en in haar vervanging te voorzien. Het 
gemeentebestuur ontving een schrijven van mevrouw Maaike Afschrift dat zij het 
mandaat als eerste opvolger wenst op te nemen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van dit punt. 

3. Raad en commissies - Akte nemen tijdelijke verhindering van een
gemeenteraadslid van de Groen-fractie, installatie van een vervangend
gemeenteraadslid en beëdiging in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad

Gemeenteraadslid Maaike Afschrift van de Groen-fractie vraagt de gemeenteraad akte te 
nemen van verlof gedurende minimaal twaalf weken conform de mogelijkheden voorzien 
in het decreet lokaal bestuur. Gedurende deze periode kan het raadslid niet aanwezig zijn 
op de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Deze 
tijdelijke verhindering gaat in per 27 mei 2020 en loopt tot de terugkeer van de 
mandataris. In toepassing van artikel 12 van het decreet lokaal bestuur verzoekt 
gemeenteraadslid Maaike Afschrift van de Groen-fractie de gemeenteraad hiervan akte te 
laten nemen en in haar vervanging door Steven Verstuyft te voorzien. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van dit punt. 

4. Raad en commissies - Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §7, wordt 
onmiddellijk na de eedaflegging de rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Aan de 
raad wordt gevraagd om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

5. Raad en commissies – Goedkeuren samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - Huisvestingscommissie 

Op 29 april 2020 diende raadslid Roswitha Gerbosch haar ontslag in als raadslid. 
Bijgevolg dient het raadslid ook vervangen te worden in de gemeenteraadscommissies 
waarin zij zetelt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

6. Interne zaken - Akte nemen eedaflegging van de financieel directeur

In navolging van de aanstelling van dhr. Joeri Demaré als financieel directeur dient hij in 
handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af te leggen: « Ik zweer 
de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen». 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van dit punt. 

7. Financiën - Aanpassen van meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken
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Het centraal kerkbestuur diende in juni 2019 een gecoördineerd meerjarenplan in te 
dienen voor alle kerkfabrieken. Dit werd ontvangen op 9 januari 2020, maar uit het 
begeleidend schrijven bleek dat er geen overeenstemming bereikt werd tussen de 
verschillende kerkfabrieken. 

De kerkfabriek van Gijzenzele heeft een meerjarenplan ingediend dat heel sterk afwijkt 
van de gemaakte afspraken tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur. 

Er wordt dus verzocht om de meerjarenplannen van alle kerkfabrieken behalve die van 
Gijzenzele Sint-Bavo goed te keuren en om het meerjarenplan van Gijzenzele Sint-Bavo 
aan te passen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

8. Financiën - Vaststellen reglement tegemoetkoming zwemabonnementen en -
meerbeurtenkaarten 

Om het zwemmen aan te moedigen en te faciliteren, keurde de gemeenteraad het 
principevoorstel goed om met buurgemeenten een kortingssysteem uit te werken voor 
het gebruik van publieke zwembaden, om zo het sporten en in het bijzonder het 
zwemmen te stimuleren bij de inwoners. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten hebben in 
die optiek een ontwerpreglement uitgewerkt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor voordracht kandidaat Raad van Bestuur van Bosgroep 
Midden Oost-Vlaanderen - aanpassen gemeenteraadsbesluit 23 mei 2019 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienden alle vertegenwoordigers en kandidaat-
bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te 
worden. Voor Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen diende de gemeenteraad een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering aan te duiden. De 
gemeente mocht ook een kandidaat-bestuurder voor Raad van Bestuur voordragen. De 
kandidaat-bestuurder voor Raad van Bestuur moet een werkend lid zijn. De voordracht 
van een kandidaat-bestuurder voor Raad van Bestuur kan dus enkel de effectieve 
afgevaardigde zijn in de algemene vergadering. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het besluit in die zin aan te passen. 

10. Goedkeuren toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor 
de oprichting van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en 
Vlaamse Ardennnen, goedkeuring van de overeenkomst met statutaire 
draagkracht en aanstelling van een lid en plaatsvervangend lid voor het 
beheerscomité 

Om de crisis van COVID-19 aan te pakken heeft de Vlaamse regering o.a. de opstart van 
schakelzorgcentra voorzien. Er worden voor gans Vlaanderen 30 schakelzorgcentra 
gepland, waaronder 6 voor de provincie Oost-Vlaanderen. Hun werkingsgebied valt 
samen met het werkingsgebied van 2 à 3 eerstelijnszones.  

De gouverneur van Oost-Vlaanderen besliste om de eerstelijnszones Vlaamse Ardennen, 
Panacea en Schelde-Leie te laten samenwerken (296.000 inwoners). Onze gemeente valt 
binnen één van deze eerstelijnszones.  

De gemeenten zijn gevat wegens hun algemene opdracht van de volksgezondheid. Ze 
worden gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Er moet 1 beherende stad worden 
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aangeduid. De gemeenteraden van de 20 gemeenten en steden moeten hun akkoord voor 
toetreding tot het interbestuurlijk samenwerkingsverband geven, de overeenkomst met 
statutaire draagkracht goedkeuren en 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid aanduiden 
voor het beheerscomité aanduiden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Westlede op 2 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 2 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

12. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Solva op 10 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 10 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

13. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de  
algemene vergadering van Zefier op 11 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene  
vergadering van 11 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

14. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
jaarvergadering van Veneco op 11 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 11 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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15. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Ethias op 15 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

16. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van ILvA op 16 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordige rs 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 16 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

17. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van TMVS dv van 16 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 16 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

18. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van TMVW op 19 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. De nieuwe aandelenstructuur van TMVW heeft tot gevolg dat de afvaardiging 
in de algemene vergadering werd vereenvoudigd. Daardoor heeft Oosterzele slechts 1 
effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
Mevrouw Hilde De Sutter doet afstand van het mandaat van vertegenwoordiger in TMVW. 
Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, een 
vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 19 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

19. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Imewo op 25 juni 2020 
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Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 25 juni 2020 te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

20. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Cipal op 25 juni 2020 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van Cipal te bepalen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

21. Woon- & Leefomgeving - Kennisnemen stand van zaken inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag van Balegro voor het opvullen van een 
ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest in 
bigbags 

De gemeenteraad van Oosterzele heeft zich in 2019 verenigd in dit dossier om aan de 
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, een negatief advies uit te spreken tegen de 
komst van een deponie voor asbest op grondgebied Oosterzele. Op 26 maart 2020 werd 
thans door de firma Balegro een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het 
opvullen van een ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden 
asbest in bigbags. De aanvraag werd op 22 april 2020 volledig en ontvankelijk verklaard 
door de Provincie, de vergunningverlenende overheid. Op 22 april 2020 werd door de 
Provincie aan de Gemeente gevraagd om het openbaar onderzoek te organiseren, op 23 
april 2020 werd advies gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen.  

Toelichting ter zitting door schepen Els De Turck.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 

22. Vrije Tijd - Goedkeuren van de principebeslissing tot opstart van een 
participatietraject voor plaatsen van een vast skatepark  

In de meerjarenplanning van het gemeentebestuur werden in het budget voor het 
planningsjaar 2021 de nodige kredieten opgenomen. 

In de aanloop naar de realisatie van dit park wil het college van burgemeester en 
schepenen een participatietraject opstarten waarin de doelgroep ruime inspraakkansen 
zal worden geboden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om met dit voorstel in te 
stemmen en het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om dit 
traject op te starten. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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  ons kenmerk:2020/1139 datum 25-5-2020 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

De voorzitter van de gemeenteraad, 

 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
artikel 3, §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende 
aanvullende punten vast voor de gemeenteraad van 27 mei 2020. 

 

Op bevel : 

De algemeen directeur,       De Voorzitter, 

 

 
 

Borchert Beliën        Hilde De Sutter 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

TOEGELICHTE VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

T 1. Toegevoegd voorstel van principebeslissing op voorstel van Open Vld plus i.v.m. 
de procedure om grondwater na bemaling bij bouwwerven ter beschikking te 
stellen van de land- en tuinbouwsector 

Het toegelichte voorstel als bijlage bij de agenda. 

 
 

VRAAG OM UITLEG VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

 

 
 

 

Bijkomende dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 27 mei 2020 
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V 1. Vraag van Groen  i.v.m. de visienota voor grote handelsvestigingen in de 
gemeente en nieuwe bepalingen om grootschalige winkelcomplexen uit het 
landelijk Oosterzele te weren 

De vraag in concreto als bijlage. 

V 2. Vraag van Groen i.v.m. de evolutie in de opmaak van een gemeentelijk RUP 

De vraag in concreto als bijlage. 
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Principebeslissing op voorstel van Open Vld plus rond procedure om grondwater na bemaling 
bij bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector. 
 
TOELICHTING 
 
In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen 
Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer mag 
worden opgepompt. Het verbod geldt sinds donderdag 21 mei voor 19 stroomgebieden in Oost-
Vlaanderen, vooral in het zuiden van de provincie. Eén van die gebieden grenst net aan Oosterzele. Het 
gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.  
 
De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende 
waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens 
de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel 
daalden. 
 
Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch 
kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te 
vallen. 
 
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in 
ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen. 
 
Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen:  
 

• Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee 
dat buiten staat. 

• Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken 
voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven. 

• Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken.  
• Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken. 

 
Op veel plaatsen gaat bij bouwwerven grondwater verloren, dat wordt opgepompt om het 
waterniveau te laten zakken en de bouw zo te kunnen realiseren. Het grote bouwproject aan 
het IZOO in het centrum van het dorp van Oosterzele is hier een voorbeeld van. Een locatie 
waar al vele weken water in de riool wegloopt. 
 
Open Vld plus Oosterzele stelt voor dat het gemeentebestuur gesprekken aangaat met bouwheren van 
grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die 
werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een 
vergunningsaanvraag indienen. 
 
Open Vld plus stelt nu voor om op te lijsten voor welke bouwwerven momenteel zo’n vergunning 
loopt. En voor al deze werven (en voor de toekomstige aanvragen) het gesprek aan te gaan met de 
bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en 
tuinbouwers en loonwerkers, ipv het gewoon de riolering te laten inlopen. 
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loonwerkers. Zelfs als er plots meer regen viel, bleef het water ter beschikking zodat landbouwers hun  
reserves weer konden aanvullen. Op de werf is een open put aangelegd waar wie kampt met schaarste 
water kon oppompen. Geïnteresseerden werden wel gevraagd om eerst contact op te nemen met de 
dienst. 
 
Ook in Nevele werd in 2018 water afkomstig van bronbemaling van een bouwproject ter beschikking 
gesteld aan inwoners 
 
 
De Gemeenteraad 

 

BESLUIT 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om gesprekken aan te gaan met de 
vergunninghouders van bronwaterbemaling met het oog op het ter beschikking stellen van het 
opgepompte water aan de land- en tuinbouwsector en loonwerkers, en bij uitbreiding aan de 
inwoners. 

Artikel 2: De gemeentelijke diensten te vragen hier onverwijld werk van te maken. 
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Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad en de 
Gemeentesecretaris 
Gemeente Oosterzele 
Dorp 1 
9860 Oosterzele 

 
 
         Oosterzele, 22 mei, 2020 
 

Gelieve, gelet op art. 3 §1 van het Huishoudelijk Reglement, volgend(e) agendapunt(en) toe te voegen aan 
de agenda van de gemeenteraadszitting van donderdag 27 mei 2020  

OPENBARE ZITTING 

 

Bijkomende vragen 
 

1)Nieuwe aanvraag Aldi 
 
 “Het gemeentebestuur van Oosterzele heeft een princiepsbesluit genomen om een 
visienota op te maken rond grote handelsvestigingen in de gemeente. De visienota wordt 
opgebouwd rond de vier basisdoelstellingen voor detailhandel in Vlaanderen die de 
Vlaamse Regering heeft vastgesteld in zijn decreet integraal handelsvestigingbeleid van 
15 juli 2016. Deze kleinhandelsvisie zal later vertaald worden naar ruimtelijke plannen. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan deed reeds een duidelijke uitspraak rond 
kernversterking. Onder meer werd bepaald dat, met het oog op de verkeersveiligheids- en 
de leefbaarheidsproblemen en wegens de verlinting van het landschap, een voorzetting 
van de huidige trend waarbij steeds meer winkels zich inplanten langsheen invalswegen 
en kruispunten niet gewenst is. Nieuwe grootschalige handelszaken van lokaal belang 
kunnen enkel in de hoofddorpen voorzien worden.  In het centrum van de deelgemeenten 
Oosterzele en Scheldewindeke is plaats genoeg voor retail.”  (Uit de notulen van CB&S 
d.d.24/04/2018) 
 
In welke mate heeft het princiepsbesluit  geleid tot een visienota?  
En in welke mate werd deze visienota geconcretiseerd in ruimtelijke plannen? 
Zijn er nu nieuwe bepalingen  om grootschalige winkelcomplexen uit het landelijk 
Oosterzele te weren? 
 
2)Meergezinswoningen 
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Toen de meergezinswoningen of appartementen als paddenstoelen oprezen in het 
straatbeeld en men zich enkel op de gewestplannen kon baseren om de aanvragen te 
beoordelen, werd dit ter sprake gebracht op de gemeenteraad. 

Door de bevoegde schepen werd gesteld dat een studiebureau zou belast worden met het 
opmaken van een RUP, dat zou bepalen waar appartementen kunnen en niet kunnen, zodat 
de wildgroei kon gestopt worden. 

 

Wat is de evolutie in de opmaak van dit RUP? 

 

 

Voor Groen Oosterzele 

Simon Van der Heyden 

Steven Verstuyft 

Jeroen Logghe 
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