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Open Vld plus stelde opnieuw voor om het binnengebied tussen Meerstraat, Achterdries en Voordries mee op te nemen in het RUP Open Kouters.

Oosterzele écht landelijk
Er is bij de opmaak van plannen al heel wat landbouwgrond
verloren gegaan. Daarom verplicht Vlaanderen het bestuur
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken, om de
verloren landbouwgrond te compenseren.
In totaal moet 13,77 hectare landbouwgrond
gecompenseerd worden. Met het RUP dat de
meerderheid voorstelt, wordt slechts 6,35 hectare
gecompenseerd dit is 7,42 hectare te weinig en
minder dan de helft van wat zou moeten.
“Open Vld plus wil Oosterzele écht landelijk

houden”, stellen fractieleider Filip Michiels en
gemeenteraadsleden Carine Schamp en Pascal
Fermon. “De meerderheid zegt er werk van te
(willen) maken. De realiteit blijkt echter anders. Rij
maar eens door Oosterzele. Iedereen is het er over
eens dat de meerderheid deze én vorige legislatuur
verschillende beslissingen heeft genomen die deze
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landelijkheid onder druk zetten. Denk ook maar aan
de hoogbouw die overal opduikt.”
Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan heeft Open Vld plus reeds aangekaart
dat het binnengebied in Oosterzele beter niet
omgezet werd naar woonuitbreidingsgebied.
Open Vld plus pleitte er nu voor om de landelijkheid
in die zone te verankeren. Open Vld plus stelde
opnieuw voor het binnengebied tussen Meerstraat,
Achterdries en Voordries mee op te nemen in het
RUP Open Kouters. Op dit voorstel is de meerderheid
(opnieuw) niet willen ingaan.
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Een ﬁnancieel
gezond
Oosterzele
Open Vld plus maakte eind mei haar eerste
inhoudelijke krijtlijnen voor de verkiezingscampagne zichtbaar in het straatbeeld. Als
partij geloven we in een nieuwe frisse wind
voor Oosterzele. Eén van die krijtlijnen is
werk maken van gezonde financiën.
Wij kiezen voor een gemeente waar goed
wordt omgegaan met publieke middelen. Wij
kiezen niet voor zware financiële investeringen in camera’s die niet functioneren of die
eigenlijk door andere overheden betaald zouden moeten worden.
Wij bouwen de schulden niet verder op.
Dat is niet hoe wij als Open Vld plus naar de
overheidsmiddelen kijken. Kijk maar naar de
successen die we behalen op het Vlaamse en
federale vlak. Met een liberale premier aan
het roer stevenen we quasi af op een begrotingsevenwicht.
Dat zien we niet onmiddellijk gebeuren in
Oosterzele, wel integendeel. De meerderheid liet de schulden met 240 procent toenemen. 240 procent! U leest het goed. In de
afgelopen beleidsperiode is de schuld per inwoner met 1.200 euro toegenomen, tot 1857
euro per inwoner. Halluciante cijfers.
En mocht dit gepaard gaan met investeringen die onze gemeentelijke economie
aanzwengelen, dan zouden we daar misschien
nog wat genuanceerder over zijn. Maar neen.
Terwijl de schulden aan de ene zijde stegen
met 240%, daalde de investeringsgraad van
dit bestuur met 68%. Dus zoveel meer schulden opbouwen voor minder investeringen op
de lange termijn. Daar doen wij niet aan mee.

Nog niet
uit startblokken
Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met
tal van vrijwilligers. We mogen terecht fier zijn op
hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en ontspannen is. Open Vld plus
was dan ook tevreden dat het schepencollege op de
gemeenteraad van 22 maart 2017 positief reageerde
op het voorstel van onze fractie tot oprichting van
een gemeentelijk vrijwilligersloket.
Ook in Oosterzele zijn er immers nog een aantal
werkpunten die het vrijwilligerswerk makkelijker
zouden kunnen maken: Vrijwilligers hebben bij elk
evenement opnieuw nog heel wat administratieve
procedures te doorlopen. Dat kan eenvoudiger.
Voor verschillende administratieve vragen moeten
vrijwilligers nu terecht bij telkens een andere dienst.
Daarom dus ons voorstel om een uniek gemeentelijk
vrijwilligersloket in te richten.
Meer dan één jaar na de goedkeuring blijkt dit loket
nog niet echt opgestart. Open Vld plus wil dat er
toch nog een tandje wordt bijgestoken. Dat zou het

voor de vrijwilligers werkbaarder maken om activiteiten te organiseren en van Oosterzele een sociale,
warme gemeente te maken.

Echte inspraak
Inspraak geven in het beleid, dat is democratie.
Inspraak en participatie mag geen show zijn.
Geen schijnparticipatie waar inwoners enkel
kunnen horen wat de burgemeester en zijn
schepencollege onder elkaar beslist hebben. Geen
achterkamerpolitiek. Geen politiek ‘oude stijl’.
Wij pleiten voor een actieve participatie van de
inwoners in ons beleid. Met inspraak over inhoud
zullen we in oktober het verschil maken.

Aandacht voor huisdieren
Op 5 oktober stelde fractieleider Filip Michiels aan
het schepencollege voor om stickers ter beschikking
te stellen aan inwoners met een huisdier. Door
deze sticker aan het raam te bevestigen, weet de
brandweer bij een brand of er ook dieren in huis
zijn. Het schepencollege besprak dit voorstel op 24
oktober, en liet toen weten dat er met de
brandweerzone
centrum
zou
afgestemd
worden of dit initiatief in de hele brandweerzone
wordt uitgerold.
Het college gaf in het najaar aan het onderzoek van de
brandweerzone af te wachten, vooraleer een beslissing
te nemen. Intussen heeft de zone een plan klaar om de
stickers te verspreiden. De gemeente Oosterzele zal stickers bestellen en deze zouden vanaf juni ter beschikking
gesteld worden op het gemeentehuis. Later heeft ook de
Vlaamse minister van Dierenwelzijn een uniforme sticker
uitgewerkt voor heel Vlaanderen.
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Verkiezingsnieuws
De gemeenteraadsverkiezingen komen stilaan dichterbij. Open Vld plus heeft
recent haar eerste speerpunten bekendgemaakt. We stellen u graag de eerste
nieuwkomers in ons team voor.
Louise Van Hoorde (19) is studente aan de UGent
en wordt wellicht één van de jongste kandidaten van
deze verkiezingen. Ze woont in Oosterzele, in haar
vrije tijd is ze vooral actief met dansen, turnen en
speelpleinwerking. Ze wil een luisterend oor bieden
aan de kinderen en jongeren en hun stem zijn in de
Oosterzeelse politiek. “Ik kom vaak in contact met
kinderen en jongeren. Er zijn nog wat werkpunten
om een kindvriendelijker beleid uit te tekenen voor
Oosterzele. Denk maar aan hoe jongeren zich veilig
kunnen verplaatsen van hun school naar hun hobby.
Daar wil ik mij graag voor inzetten”, stelt Louise.
Niels Taeldeman is een 24-jarige informaticus en
gewezen scout. Hij woont in Moortsele, waar je hem
het vaakst kan aantreffen. “Ik heb mijn hart verloren
aan onze prachtige gemeente. Hoewel ik enorm van
Oosterzele hou, ben ik van mening dat er nood is aan
een nieuwe, frisse wind. Ik wil me inzetten voor een
sterk beleid: no-nonsense, een sterker financieel beleid en het behoud van onze landelijkheid.”

vlnr: Kris Van der Eecken, Niels Taeldeman, Louise Van Hoorde en Filip Michiels

Kris Van der Eecken (51) werd geboren in Balegem,
en sinds zijn huwelijk met Katty De Praeter woont hij
in Scheldewindeke. Hij is vader van drie kinderen en
evenveel kleinkinderen. Kris startte zijn loopbaan als
bediende in verschillende diensten in het gemeentehuis. Op de rekendienst was hij samen met de

ontvanger verantwoordelijk voor de opmaak van de
begroting. Sinds 2002 runt hij samen met zijn echtgenote een AXA-bank. In zijn vrije tijd bekleedt Kris
een bestuursfunctie in drie plaatselijke Oosterzeelse
verenigingen en is hij secretaris van de plaatselijke
afdeling van Open Vld.

Kris: “Met mijn jarenlange ervaring in diverse gemeentelijke diensten, ben ik ervan overtuigd dat ik
mijn steentje kan bijdragen aan de verdere uitbouw
van onze gemeente. Ik wil mijn kennis en expertise
inzetten om in Oosterzele een gezonder financieel
beleid te voeren.”

Ook Kaat Pien op lijst
Kaat Pien (30) is maatschappelijk assistente in
het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Wetteren.
Met haar eerste stappen in de politiek, treedt ze in
de voetsporen van haar grootvader Marcel Pien.
Marcel was burgemeester van Balegem en later van
de fusiegemeente Oosterzele van 1977 tot 1988 en is
momenteel ere-burgemeester.

“Ik vind het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig
thuis kunnen wonen en dat daarvoor de nodige
faciliteiten worden voorzien door de gemeente”,
zegt Kaat. Verder vindt ze dat het groene en landelijke
karakter van Oosterzele zo goed als mogelijk moet
worden bewaard. Een luisterend oor en ruimte voor
inspraak van de bewoners is tenslotte heel belangrijk.

Kaat is voormalig lid van Chiro Balegem en is daar
ook woonachtig. In haar vrije tijd houdt ze vooral
van lezen, fietsen, lopen en zwemmen en neemt ze
binnenkort deel aan een triatlon. Via haar werk komt
ze veel in aanraking met senioren. Ze wil zich dan ook
graag inzetten voor een modern en vooruitstrevend
ouderenbeleid.

Lijsttrekker Filip Michiels: “Ik ben tevreden dat
Louise, Niels, Kris en Kaat kiezen voor ons inhoudelijk
verhaal van Open Vld plus. Ze zijn een mooie en
inhoudelijke versterking voor onze partij.
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Vorige editie las u het al, in de provincie Oost-Vlaanderen
gaan we met volle kracht vooruit! Want in Oost-Vlaanderen
is het goed om te werken, te wonen, te leven, en krijgt iedereen de kans om bij te dragen tot de samenleving.

Dé liberale provincie
Sinds begin de jaren 80 maken we als liberalen deel
uit van de bestuursmeerderheid. Dit gaf ons de kans
om de vele troeven van onze provincie mee uit te
bouwen: een lage belastingdruk, economisch waardevolle bedrijven, twee bloeiende havens, een sociale economie, lekkere streekproducten, boeiende
recreatiedomeinen, heel wat fietssnelwegen, sportmogelijkheden, gerenommeerde onderwijsinstellingen, een realistisch ruimtelijk beleid dat gesteund is
op participatie, …
Ook de komende jaren willen we op dit elan verder
gaan en onze provincie verder uitbouwen tot een
topregio. Zo willen we meer ruimte creëren om te
ondernemen, verder inzetten op sociale
economie, op duurzame economie,
zorgen voor een optimaal ruimtelijk
rendement, participatie van u als
“De komende jaren
burger in onze planningsproceswillen we onze
sen onverkort toepassen, innovatieve projecten rond wonen
provincie verder
ondersteunen, verder inzetten
uitbouwen tot een
op ons provinciaal beroeps-,
topregio.”
technisch, buitengewoon en
volwassenonderwijs, opportuniteiten waarbij onze recreatiedomeials demografie, digitalisering, mobiliteit,
nen kunnen uitgebouwd worden volop
energie, en dienen we bovenal verantwoord
benutten, zorgen voor eenheid in het beheer
om te gaan met collectieve middelen. U ziet het, we
van de onbevaarbare waterlopen, inzetten op naleggen de lat voor ons zelf hoog en weten duidelijk
tuur- en milieu-educatie, het gemeentelijk klimaatbewaar we de komende jaren met onze provincie naarleid ondersteunen en zelf energie-efficiënt werken,…
toe willen. Kiest u ook voor vrijheid, vooruitgang,
Bij het realiseren van dit beleid dienen we rekening
verantwoordelijkheid, optimisme, openheid en verte houden met maatschappelijke veranderingen

foto provincie Oost-Vlaanderen

trouwen? Zorgt u mee voor een liberaal, welvarend
Oost-Vlaanderen, waar het goed is om te leven? Stem
dan op onze gedreven kandidaten voor de provincie.
Gewoon doen!
Meer info over ons verkiezingsprogramma
en -campagne kan u vinden op:
www.vldfractie-ovl.be

Gewoon Doen
In een loods in Huldenberg gaf voorzitter Gwendolyn Rutten op woensdag 4 april, samen met de
top van de partij, het startschot voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De baseline luidt ‘Gewoon doen’.
“Dit is meer dan een campagne”, zegt voorzitter
Rutten. “Dit is een oproep aan de mensen die net
als wij liever dingen doen dan erover te praten.
Handen uit de mouwen en voeten op de grond.
Dat is waar Open Vld voor staat”, stelt de voorzitter. Om dat te onderlijnen, voegden verschillende kopstukken van de partij de daad bij het
woord.
Maggie De Block, Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo kleefden de gloednieuwe verkie-
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zingsaffiches op de houten borden. Philippe De
Backer en Patrick Dewael plaatsten stickers op
twee bestelwagens. Sven Gatz en Bart Tommelein hielpen mee met het klaarzetten en inladen
van campagnemateriaal.
“Gewoon doen, zegt dan ook helemaal wie wij
zijn”, zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. “We
staan positief in het leven en geloven dat het
beter kan. We wachten niet af maar we nemen
initiatief. En altijd met heel veel goesting. Zo proberen we dingen beter te maken voor iedereen.
Straat per straat en buurt per buurt, zonder iemand achter te laten.”
“Gewoon doen, is meer dan een campagne”,
besluit voorzitter Gwendolyn Rutten. “Dit is met-

een ook een uitnodiging aan iedereen, ook de
mensen die vandaag niet aan politiek doen, om
gewoon méé te doen. Want gewoon doen, daar
begint het mee.”

De provincie zet in
op de ontwikkeling
van warmtenetten
Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2050
klimaatneutraal te zijn. De voorbije jaren werden er
reeds heel wat inspanningen geleverd om deze ambitieuze doelstelling te halen. Zo zijn we koploper op
het vlak van windbeleid en zijn de groepsaankopen
zonnepanelen ook telkens een succes. Daar de huidige energievraag vooral uit een vraag naar warmte bestaat moeten we in de toekomst ook hier de nodige
aandacht aan besteden. De provincie is andermaal
bereid om een voortrekkersrol op te nemen, net zoals met het windbeleid. Gedeputeerde Verhoeve legt
hierbij de nadruk op een kostenfficiënte werking.
Om rendabel te zijn is het immers noodzakelijk dat
de warmtenetten in onze steden en gemeenten komen, waar er veel gebruikers op een beperkte ruimte
aanwezig zijn. Het eerste warmtenet werd inmiddels
met de nodige juridisch en technische steun van de
provincie gerealiseerd in Eeklo. Een eerste stap in de
goede richting die ongetwijfeld de nodige navolging
zal krijgen. Zoals steeds is de samenwerking met ste-

OostVlaanderen
‘future proof’
maken

den en gemeenten van essentieel belang. Enkel door
samen te werken en elkaar te versterken zullen we
onze klimaatdoestellingen halen!
Martine Verhoeve,
gedeputeerde

Het Provinciehuis CO2-neutraal
De provincie Oost-Vlaanderen wil met het
project ‘Leopoldskazerne’ omschakelen naar
een toekomstgerichte werkomgeving voor
de provinciale ambtenaren en haar diensten
centraliseren. De provincie wil een ‘open en
toegankelijk huis’ zijn. Tevens beoogt ze de verandering van een zeer gesloten naar een open,
toegankelijke en groene site voor iedereen (2,4
ha). Er worden ook een kinderdagverblijf, een
buurtpark, wooneenheden en een hotel voorzien.
Volgens de BREEAM-standaard haalt het provinciehuis de op één na hoogste score op het
vlak van duurzaamheid (BREEAM Excellent).

Liefst 70% van de vereiste energie wordt ter
plaatse en hernieuwbaar opgewekt. De resterende energie wordt 100% groen aangekocht.
PMV lanceerde en begeleidde een concurrentiedialoog voor deze herontwikkeling waaraan
verschillende consortia konden deelnemen.
Met het winnende team wordt een promotieovereenkomst afgesloten voor de realisatie
van het provinciehuis. Voor de private ontwikkeling gebeurt dat via een verkoopovereenkomst. De opdracht omvat ook een kortlopend
onderhouds- en exploitatiecontract van drie
jaar. Voor dit geheel wordt 52.449.744,88 euro
betaald.
Hilde Bruggeman, gedeputeerde

Investeren in provinciale domeinen
In onze provincie zijn we trots op onze domeinen,
waar niet alleen gezinnen en sportievelingen de weg
vinden naar de mooie natuurparken, maar ook bedrijven en festivalorganisatoren maken gebruik van
de prachtige accommodatie.
In het domein Puyenbroeck bijvoorbeeld maakt het

Oost-Vlaanderen is een pracht van een provincie (wie iets anders meent te moeten beweren,
heeft het mis, en moet dringend toch eens
langskomen). Hier, in Oost-Vlaanderen, is het
goed om te werken, fijn om te wonen, tof om
te leven.
Open Vld heeft de voorbije decennia de troeven van Oost-Vlaanderen mee uitgebouwd:
een lage belastingdruk, economisch waardevolle bedrijven, bloeiende havenactiviteiten,
een sociale economie, lekkere streekproducten, boeiende recreatiedomeinen, heel wat
fietssnelwegen, sportmogelijkheden, gerenommeerde onderwijsinstellingen, een realistisch ruimtelijk beleid dat gestoeld is op participatie,…
Maar het werk is uiteraard niet af. Het is nooit
af. We moeten verder werken, verder bouwen,
verder denken ook. De provincies beslissen
vandaag nog steeds over veel zaken die belangrijk zijn voor het leven van mensen. Zolang
het provinciebestuur er is, moet het bestuur
dan ook beslissingen nemen die het leven van
mensen beter maken. En dat met het oog op de
toekomst.
Oost-Vlaanderen moet verder ‘future proof’
worden gemaakt, klaar voor de toekomst: een
streek die voortrekker is op vele vlakken, een
streek waar het fijn is en blijft om te leven, een
streek die kansen biedt aan alle mensen met
goesting, jong en niet meer zo jong. Waar ondernemers, hoe jong soms ook, hun plek vinden om dingen te doen. Waar nieuwe ideeën
vorm krijgen, waar nieuwe dingen worden gemaakt en gedaan.
Laat ons verder bouwen aan de toekomst van
alle Oost-Vlamingen.
Open Vld wil dat gewoon doen.
Kristof Windels

Bloemenpark na 50 jaar plaats voor een nieuwe inrichting waarin natuurbeleving en avontuur centraal
staan. Ook het Dierenpark krijgt een opfrissing waardoor dieren en bezoekers dichter bij elkaar komen.
Het concept is het creëren van een nieuw soort belevings- en ervaringslandschap dat zoveel mogelijk
soorten bezoekers aantrekt en dat een hoge natuurwaarde heeft en zal bestaan uit een gevarieerd
landschap met heuvels, niveauverschillen en waterpartijen. De aanwezigheid van dieren van het Levend
Erfgoedpark zal voor een groot deel de eigenheid
bepalen van dit project. Onze provincie blijft fors
investeren en draagt zorg voor de prachtige natuurparken ten dienste van onze Oost-Vlamingen.
Marleen Maenhout & Liliane Lebon,
provincieraadslid
LOKALE BURGERKRANT
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Digitaal inschrijven vakantiekampen!
Voordeel
inschrijvingsregister
Kinderen die slechts deeltijds bij één van de
ouders in Oosterzele wonen, moeten van
dezelfde voordelen kunnen genieten als alle
andere ingeschreven kinderen. Daarover
deed Open Vld plus een voorstel op de
gemeenteraad.

Midden april kon men inschrijven voor deelname
aan de jeugd- en sportkampen van deze zomer. Inschrijvingen verlopen nog steeds niet digitaal. Ouders staan daarom enkele uren vooraf in de rij aan
te schuiven om een volgnummer te trekken. Nadat
ze hun nummer konden nemen, dienden ze nog een
uur te wachten vooraleer de inschrijvingen echt van
start gingen. “Het rijtje schuiven is in veel gemeenten reeds verdwenen. Het is dan ook niet meer van
deze tijd. Wij hebben reeds in ons verkiezingsprogramma van 2012 opgenomen dat er meer werk
moet gemaakt worden van digitalisering. Maar om in

te schrijven voor deze kampen wordt er nog steeds
op een ouderwetse manier gewerkt”, stelde raadslid Ruben De Gusseme op de gemeenteraad. Filip
Michiels: “Intussen hebben we met Open Vld plus
voorgesteld dat de gemeente de voorbereidingen
treft voor de aankoop van een digitaal inschrijvingssysteem voor de sport- en jeugdkampen.”
We hopen dat dit systeem tegen de volgende inschrijvingsronde gebruikt kan worden. Uiteraard
moet het ook mogelijk blijven voor ouders die niet
over een computer beschikken, om in te schrijven
aan een fysiek loket.

Sinds enkele jaren heeft de federale
overheid een nieuw informatiegegeven in
het bevolkingsregister ingevoerd om de
gedeelde huisvesting van minderjarigen
te registreren. Zo kunnen kinderen die
niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde
gemeente maar er wel verblijven, van
bepaalde (al dan niet financiële) voordelen
genieten die gekoppeld zijn aan het verblijf.
Fractieleider Filip Michiels: “In Oosterzele
zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan over de
gehanteerde tarieven voor het gebruik van
de sporthal. Het gaat over kinderen, die
bijvoorbeeld één week bij de mama wonen
en één week bij de papa, maar slechts bij één
van beiden officieel kunnen ingeschreven
zijn. Het verblijfsregister kan bij rampen
ook een nuttig instrument zijn om te
controleren wie mogelijks in een bepaald
getroffen pand verblijft.”
Op basis van een gerechtelijke beslissing
of een gezamenlijk akkoord, kunnen de
bevolkingsdiensten voortaan de gedeelde
huisvesting van kinderen registreren. Maar
deze registratie brengt momenteel geen
wijziging in de mogelijkheid tot het bekomen
van (al dan niet financiële) voordelen, die
aan het verblijf zijn gekoppeld. Hiertoe moet
elk gemeentebestuur een beslissing nemen.

Op Wielekes
Op Wielekes promoot fietsen bij kinderen. Het project
maakt kinderfietsen toegankelijk via een deelsysteem.
Jonge gezinnen kunnen zo een loopfiets, een aanhangfiets
of een kinderfiets gebruiken. Leden van “Op Wielekes”
groeien mee met het aanbod. Naarmate de kinderen groter
worden, gebruiken ze wat ze op dat moment nodig hebben.
Open Vld plus stelt voor om, in samenwerking met de lokale
fietshandelaars, werk te maken van een gemeentelijk depot.
Het bestuur beloofde intussen de opstart te onderzoeken.

Huis van het Kind
Jonge gezinnen hebben soms nood aan extra ondersteuning, ook
in Oosterzele. Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in
voor gezinnen met kinderen en jongeren. Een Huis van het Kind
richt zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, op ouders en andere opvoeders, op kinderen en jongeren. In een Huis van het Kind
werken lokale besturen en organisaties, samen met gezinnen.
OCMW-raadslid Geert Van Grembergen: “Oosterzele heeft momenteel nog geen Huis van het Kind. Daarom hebben we voorgesteld om hier op korte termijn werk van te maken. Verschillende
naburige gemeenten hebben wel al deze kaart getrokken. Momenteel hebben 210 van de 308 Vlaamse gemeenten en Brussel een
huis van het Kind.”
Filip Michiels: “Vlaanderen heeft op 1 maart een oproep mét subsidiëring rond Huizen van het Kind gelanceerd. De meerderheid gaat
ermee akkoord om te onderzoeken om, al dan niet samen met een
naburige gemeente, werk te maken van een Huis van het Kind .”
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N42: gemiste kans voor inspraak
De meerderheidspartijen hebben op de gemeenteraad van april de startnota goedgekeurd voor de
nieuwe N42. Eerder hebben zij aan Vlaanderen reeds
hun akkoord gegeven voor één bepaald traject. Dit
traject loopt achter de bestaande woningen tussen
de N42 en de Ankerwijk.
Zoals u reeds in een eerder krantje van Open Vld plus
kon lezen, hebben wij in de verkeerscommissie altijd
uitdrukkelijk gevraagd om de inwoners én gebruikers
mee te laten beslissen over het te realiseren scenario.
Dit is helaas niet gebeurd. Inspraak blijft nog steeds
dode letter.
Guy De Smet, gemeenteraadslid en lid van de verkeerscommissie: “Op de verkeerscommissie van 3

april 2017 werden deze opties voor de weg op grondgebied Oosterzele besproken. Wij hebben gepleit
voor inspraak voor inwoners en gebruikers over welke opties gekozen worden.”
Filip Michiels: “De meerderheid gaf aan daar werk te
willen van maken. Open Vld plus was toen tevreden
dat de meerderheid inging op deze vraag, maar dit
was een pro-forma standpunt. Er is niets meer gebeurd; niet door Vlaanderen en niet door de gemeente. Dat betreuren we.”
Er is in deze fase onvoldoende werk gemaakt van inspraak om draagvlak te creëren. Open Vld plus blijft
dit dossier verder op de voet volgen.

Bestuurslid Open Vld
plus, Vertegenwoordiger Seniorenraad, erna.
tondeleir1@telenet.be

Mariette
HertegonneRoggeman
Bestuurslid
Open Vld plus

Claudine
Aelbrecht

Bestuurslid Open Vld
claudine.aelbrecht@
hotmail.com

Eveline
Bovijn

Bestuurslid Open Vld
eveline.bovijn@gmail.
com

Ruud
Meulenijzer

Ingreep voor veilig ﬁetsverkeer
Oosterzele nog fietsvriendelijker maken
is een van de grote uitdagingen. Uit recent
onderzoek blijkt dat de meerderheid
van de Oosterzelenaars het verkeer niet
veilig genoeg vindt om kinderen alleen
naar school te laten gaan.
Eén van de knelpunten bevindt zich ter
hoogte van het jeugdhuis Pallieter en de
Van Thorenburglaan, waar de fietsers
het fietspad moeten verlaten en op de
weg moeten. De aanduiding van deze
situatie is niet duidelijk. Dat zorgt bij
zowel de fietser als de automobilist voor
verwarring en twijfel.
Daarom vroeg Open Vld plus in de
verkeerscommissie om werk te maken
van extra signalisatie en belijning.

Bestuurslid Open Vld
Ruud.meulenijzer@
telenet.be

Nicole
Robbens

crobbens@skynet.be
bestuurslid Open Vld
plus
Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk
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Controle op ﬁetsdiefstallen
in stations
Oosterzele heeft met zijn vijf treinstations een grote troef
op het vlak van mobiliteit. Tal van nieuwe inwoners kiezen
om die reden voor onze gemeente. Nochtans maakt het
mobiliteitsplan hiervan geen prioriteit, in het bijzonder voor
wat betreft de stationering van wagens. De fietsenstallingen
worden wel vernoemd. Open Vld plus is voorstander om die
optie te bevoordelen.

Fractieleider gemeenteraad, politie-raadslid,
Bestuurslid Open Vld
filip.michiels@
telenet.be
0498 50 01 04

Gemeenteraadslid
Penningmeester
Open Vld
carine.schamp@skynet.be
0495 58 31 12

Pascal Fermon

Gemeenteraadslid
Ondervoorzitter Open Vld,
bestuurder AGB
pascal.fermon@belgacom.
net –
09 362 22 00

Luc Verbanck
Tegelijk heeft hij voorgesteld om, in samenwerking met de
politieraad, een gesprek aan te gaan met de NMBS om te
komen tot de installatie van veiligheidscamera’s die de stallingen in het oog houden. Deze zouden ook aangesloten zijn
op de politiemonitoring.

Geslaagde avondmarkt
Ondanks de regenbuien blikt Open Vld plus terug op
een gezellige avondmarkt op Sinksenkermis. Bij een
blauwe cocktail of cava, praatten onze bestuursleden en
mandatarissen met de inwoners over onze plannen voor
Oosterzele. Net als bij alle andere activiteiten waar we

Filip Michiels

Carine Schamp

Gemeenteraadslid Jan Bogaert: “Wij hebben er alle belang bij dit sterk punt van onze gemeente te verdedigen.
We moeten echter vaststellen dat niets werd gedaan rond
de veiligheid en beveiliging van deze fietsenstallingen. In
principe moet de NMBS hier werk van maken, aangezien
het gaat om hun eigendom. Niettemin is overleg tussen de
NMBS en de gemeente mogelijk en noodzakelijk, om zo tot
een grotere beveiliging te komen, indien mogelijk met een
cofinanciering.”
Op sociale media lezen we de ene melding na de andere
over fietsdiefstallen aan de fietsenstallingen in de stations.
Daarom vroeg Jan Bogaert hoeveel fietsdiefstallen er aan
de politie gerapporteerd werden in 2017 en 2018, en hoeveel
daarvan gebeurden in de fietsenstallingen van de stations.

ONZE MENSEN

Gemeenteraadslid
Bestuurslid Open Vld,
bestuurder AGB
luc.verbanck1@telenet.be –
09 362 85 23

Guy De Smet

Gemeenteraadslid
Voorzitter Open Vld
guydesmet13@
proximus.be
0472 81 03 47

Ruben
De Gusseme

op aanwezig zijn, vinden we het belangrijk om onze
ideeën ook af te toetsen bij de inwoners.

Gemeenteraadslid
info@werkaandewc.
be – 0496 83 86 10

Noteer alvast 16 september in uw agenda. Dan vindt ons
jaarlijks eetfestijn plaats in zaal De Steenput in Balegem.

Jan Bogaert

Gemeenteraadslid
Politiek secretaris
Bestuurslid
Jan.bogaert7@telenet.
be

Geert Van
Grembergen

OCMW-raadslid
Bestuurslid Open Vld
geert.van.grembergen@
telenet.be
0498 81 84 29

Els François

OCMW-raadslid
els.francois@skynet.
be
0478 21 48 33

Vld
Ja, Open
geeft me
in
goesting st!
m
de toeko

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!
Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via
oosterzele@openvld.be
Informatie vind je op www.vldoosterzele.be

Lieven
De Corte

OCMW-raadslid
lievendecorte@
telenet.be –
0474 46 32 05

Kris Van der
Eecken

Secretaris Open Vld
0475 91 37 68
kris.vandereecken
@skynet.be

