
  

    

  ons kenmerk:U163 datum 20-1-2023 

    

 

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 24 januari 2023. 

 

Op bevel : 

De algemeen directeur,       De Voorzitter wnd., 

 

 
 

Borchert Beliën        Marleen Verdonck 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

TOEGELICHTE VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

T 1. Toegevoegd voorstel van beslissing op voorstel van raadslid Louise Van 
Hoorde namens Open Vld Plus om een Tuttenboom te plaatsen in Oosterzele  

Raadslid Louise Van Hoorde (Open Vld Plus) stelt voor om een tuttenboom te lanceren in 
Oosterzele. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

T2. Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels namens Open Vld over de budgetten 
die worden voorzien voor de bouw van het administratief centrum en voor de 
sporthal 

 

 
 

 

Bijkomende dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 24 januari 2023 
 



Raadslid Filip Michiels (Open Vld Plus) vraagt uitleg over de budgetten die worden 
voorzien voor de bouw van het administratief centrum en voor de sporthal.  

T3. Toegevoegd voorstel van beslissing op voorstel van Groen: Goedkeuren van de 
vereiste maatregelen om een gedeelte van de Scheerwegel opnieuw 
toegankelijk te maken en te houden als trage weg 

Groen stelt voor de vereiste maatregelen goed te keuren om een gedeelte van de 
Scheerwegel opnieuw toegankelijk te maken en te houden als trage weg 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  



 

Principebeslissing op het voorstel van Louise Van Hoorde (Open Vld plus) om een 
Tuttenboom te plaatsen in Oosterzele 

 
TOELICHTING 

 
Baby’s krijgen vaak bij de geboorte een tutje. Iedereen kent ze wel, de tut speelt in op de natuurlijke 
zuigbehoefte van de baby en biedt zo een vorm van troost zonder dat de baby moet gevoed worden.  
 
Na 4 maand vermindert die zuigbehoefte en wordt het een gewoonte om die tut in de mond te 
hebben. Het is dan ook belangrijk dat er op dat moment wordt afgebouwd en dat op de leeftijd van 
twee jaar geen tut meer wordt gebruikt.  
 
In mijn opleiding zie ik vaak de negatieve gevolgen van langdurig gebruik van de tut. Kinderen of 
volwassenen hebben dan vaak een open beet en/of last van open mondgedrag.  
 
Het is dus van alle belang dat hier tijdig mee gestopt wordt. Vaak helpt het om de tut dan af te geven 
aan Sinterklaas, maar nu Sinterklaas terug naar Spanje is vertrokken waar kunnen de kinderen met 
hun tut heen?  
 
Daarom wil ik met mijn fractie het voorstel voor een tuttenboom lanceren. 
 
Kinderen kunnen hun tutje gaan ophangen in de tuttenboom en kunnen zo voorgoed vaarwelzeggen 
tegen hun tut.  
 
Wij stellen voor dat deze boom eventueel een boom in het geboortebos kan zijn. 
 

De gemeenteraad, 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1  

Principieel akkoord te gaan om een Tuttenboom in Oosterzele te plaatsen in het 
geboortebos. 
 
Artikel 2 

De administratie de opdracht te geven de nodige voorbereidingen te laten treffen om dit 
mogelijk te maken en hierover via de gepaste kanalen te communiceren naar de ouders en 
jonge kinderen.  
  



  

Vraag om uitleg van Open Vld plus over de budgetten die worden voorzien voor de 
bouw van het administratief centrum en voor de sporthal. 
 
Schepen Elsy De Wilde, bevoegd voor communicatie en sport verklaarde voor de 
televisiecamera’s op 14 december jl. dat de budgetten voor de bouw van een nieuwe 
sporthal voorzien worden.  

“Wij hebben het advies gevraagd van de financieel directeur en hij zei dat het 
mogelijk is, maar het moet wel opgenomen worden in de meerjarenplanning.” 

Dit is op de vorige gemeenteraad echter niet gebeurd. Dat was ook de reden waarom onze 
fractie tegen de principebeslissing heeft gestemd. 
De schepen van communicatie verklaarde in datzelfde interview over de kost voor de bouw 
van het nieuw administratief centrum:  

“8 miljoen euro, vraag ik mij nog steeds af waar de oppositie dit bedrag haalt. Dat is 
geen 8 miljoen euro die voorzien is.” 

In de aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025 onder “Actieplan 02 - alle diensten op 
één site”, dat de voltallige meerderheid goedkeurde (dus ook de schepen van communicatie 
die deze verklaringen deed) staan volgende cijfers opgenomen bij bijlage 3: aanpassingen 
investeringen/uitgaven // gekoppeld aan een actie: 

• Aankoop gronden De Kring:   790.000 euro in 2023 

• Nieuw AC – bouwkost:   3.054.377 euro in 2023 
3.502.846 euro in 2024 
702.777 euro in 2025 

  TOTAAL    8.050.000 euro 
 

  
De vragen zijn dan ook de volgende: 

1. Werd tot op heden (19/01) door het college van burgemeester en schepenen opdracht 

gegeven aan de financieel directeur om een wijziging van het meerjarenplan in die zin voor 

te bereiden en dus nog deze legislatuur budgetten te voorzien voor een nieuwe sporthal? 

2. Zo neen, blijft de schepen die aankondigde om als onafhankelijke te zetelen, achter dit 

project staan, zonder hiervoor middelen te voorzien? JA of neen? 

 

3. Bevestigt het schepencollege het bedrag van 8.050.000 euro (zoals opgenomen in 

bovenstaand overzicht) dat voorzien is in het meerjarenplan voor het project nieuw AC? Ja of 

neen? 

 

4. Erkent het schepencollege dat de uitspraken van de schepen, nota bene bevoegd voor 

communicatie, in het interview op AVS, zoals geciteerd,  de oppositie ten onrechte 

leugenachtig maakt? Ja of neen?  

 

5. Blijft de schepen die aankondigde om als onafhankelijke te zetelen, achter het project van 

het nieuw administratief centrum staan, voor het voorziene budget? Ja of neen 



  

 

 
Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad en de 
Gemeentesecretaris 
Gemeente Oosterzele 
Dorp 1 
9860 Oosterzele 

 
 
         Oosterzele, 19/01/2023 
 

Gelieve, gelet op art. 3 §1 van het Huishoudelijk Reglement, volgend agendapunt toe te 
voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van dinsdag 24/01/2023  
OPENBARE ZITTING 
 

Goedkeuren van de vereiste maatregelen om een gedeelte van de Scheerwegel opnieuw 
toegankelijk te maken en te houden als trage weg. 
 
Om een verkaveling van 2 bouwpercelen te realiseren in de Meerstraat diende voetweg 83 
gedeeltelijk verplaatst. 
Op 24/10/2018 keurde de gemeenteraad de beperkte verplaatsing goed. 
Op 20/12/2018 verklaarde de Bestendige Deputatie zich akkoord met de verplaatsing onder 
voorwaarden. De toegankelijkheid en bruikbaarheid van het ongewijzigde deel dienden 
namelijk verzekerd te worden. 
Deze voorwaarde werd/wordt echter zwaar geschonden. 
Om de Scheerwegel toegankelijk te houden zoals gesteld in de voorwaarden zijn dringende 
maatregelen vereist.  
 
Ons voorstel ter goedkeuring op de gemeenteraad: het plaatsen van houten paaltjes langs de 
trage weg opdat de wettelijke breedte van de voetweg van 1 meter zou worden 
gerespecteerd, alsook het weer effenen en begaanbaar maken van de weg. 
 

Voor Groen Oosterzele 
Maaike Afschrift 
Simon Van der Heyden 
Jeroen Logghe 
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