
ffi Woensdae 5 iuli 2OI7.

Aanwezig: Filip BAELE (ondervoorzitter), Etienne DE MUELENAERE (voorzitter), Els DE
TURCK [schepen), Rony DE WINTER, Antoine DE WITTE, Dominique KERCKHOF, Marc LEUS,

Ronny MEERPOEL fambtenaarJ, Danny MEERSMAN, Carine SCHAMP, Sabine VIIVERMAN

Ischatbewaarder).

Verontschuldigd: Claudine BAETSLEER, Hilde DE SUTTER, Mario LIMPENS (secretaris),
Barbara REDANT, Wouter VAN DE VIJVER.

Afwezig: Jeroen DE COCK, Antoine DE TURCK, Dirk NOTEBAERT, Filip VERMEULEN

l. Goedkeurins verslas vorise versaderins van 2 maartZOLT.
Het verslag van de vergadering van 2 maartZ}LT wordt unamiem goedgekeurd.

2. Evaluatie infoavond 24 maart 2017 rond'Omgevingsvergunning'.
De opkomst was eerder matig, maar het was ook niet de bedoeling om een massa volk te
ontvangen. Uiteindelijk voldeed de avond aan de verwachtingen niettegenstaande de nieuwe
uitstel van de omgevingsvergunning en de voordracht van de 'Schoonste Boerin 2017-20L8',
Mieke Verniest zo kort na haar verkiezing. Een mogelijk thema voor volgend jaar kan gaan
rond'Dierenethiek', momenteel bijzonder actueel.

3. Oreanisatie theatervoorstellins'Wii Varkenland' door Lucas De Man.
Lucas De Man brengt een levensecht verhaal van een varkenshouder in nood. De uitkoopsom
bedraagt € 1.500. Volgens de raming dienen een L30-tal toeschouwers genoteerd te worden
om break even te draaien. Een cijfer dat haalbaar lijkt.
De voorgestelde data L0 /LL en L3 /04lukten niet en uiteindelijk werd de voorstelling niet
opgenomen in de programmatie van De Kluize. Aansluitend werd geopteerd voor het najaar
20t8, een periode die volgens Els Van Nieuwenhove thans ook stilaan dicht slibt.
De raad stelt wel de actualiteit van de voorstelling in vraag. Etienne en Danny bekijken met
Els om een datum vast te leggen in september, oktober 2018.

4. Genlande activiteiten van de landeliike eilden.
o 29 /07 Ostresele stapt;
o 03/09 gezinsfietstocht Oosterzele;
o L0/09 BBQ op de hoeve Scheldewindeke;
o t7 /09 Dag van de Landbouw;
o 24-25/09 werktuigdagen.
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5. Toeren bii de Boeren: 2017.2018.
Met deze activiteit wil men de deelnemers laten kennismaken met wat leeft binnen de
landbouwsector gekoppeld aan een ontspannende fietstocht langs landelijke wegen. Onder
weg worden tevens tal van versnaperingen aangeboden en dit aan een heel democratische
prijs. Ieder deelnemend bedrijf heeft de vrijheid om te bepalen op welke wijze hij zijn bedrijf
voorstelt aan de fietsers.
Ieder jaar was tot op heden een succes, maar er wordt wel vastgesteld dat het aanbod aan
nieuwe, andere gastbedrijven uitgeput raakt en dat enkel het grondgebied van Oosterzele te
klein is om telkens andere wegen te befietsen.
Uiteindelijk werd beslist om'Toeren bij de Boeren - 2017'toch te laten doorgaan, namelijk
op 1 oktober 2OI7. Er dient dus dringend gestart te worden met de organisatie.
Daarom wordt een vergadermoment gepland op maandaglT iuliZOLT om 20u30 in de

Stokerij voor de mensen van tle raatl die aclief willen rtteewerkerì aatì de organisatie. Ter
voorbereiding:

o Etienne contacteert Dirk Notebaert, de Munckboshoeve;
. Els, Ronny traiteur;
o Filip, Danny onderzoek mogelijke stopplaatsen, richting Velzeke, Zwalm, ...;

¡ Carine stopplaats mogelijk via Chantal.

Om de datum van 'Toeren bij de Boeren - 2OA8'te garanderen werd deze vastgelegd op 30
septemberZOLS.

6. Advies aanvraag werkingssubsidies 2016.
Er werden twee aanvragen voor werkingssubsidie ontvangen, namelijk van LG Oosterzele &
LG Scheldewindeke. Van LG Balegem werd geen aanvraag ontvangen. De verdeling van de
subsidies zal gebeuren volgens de gebruikelijke verdeelsleutel. Wegens betrokkenheid van
sommige raadsleden als lid van de betrokken Landelijke Gilden zal de subsidieverdeling
gebeuren door de voorzitter, de schatbewaarder en de gemeentelijke ambtenaar. De raad
geeft hen hiervoor de machtiging.
De activiteiten van LGO en LGS werden aansluitend beoordeeld zoals voorgeschreven door
het goedgekeurd reglement. Het hieruit voortvloeiend voorstel houdt een procentuele
verdeling in van circa 5B%o LGO en 42o/oLGS. Dit uitgewerkt rekenmodel wordt samen met dit
verslag geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen.

7. Schade aan teelten: vorst. droogte.
Van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw & Visserij, werd een schrijven ontvangen
betreffende teeltschade ten gevolge van:

o Vorstschade: schadevaststellingen moeten binnen gestuurd worden ten laatste op L4
juli. Volgens de raad zal ernstige schade grotendeels beperkt blijven tot de sector van
de fruitteelt.

. Aanhoudende droogte: hiervoor werd door de minister een vooronderzoek opgestart.
Het KMI zal duidelijkheid brengen over het (al dan niet) uitzonderlijke karakter van de
droogte.

Volgens sommige leden van de raad mag verwacht worden dat de geleden schade ten gevolge
van de droogte groter zalzijn dan de schade ten gevolge van de vorst. Of de droogte in onze
regio zal erkend worden als' ramp', blijft nog erg twijfelachtig.
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8. Aandachtspunten uit andere adviesraden.
Niets te vermelden.

9. Varia.
Ter informatie. Vanuit de Provincie werd gemeld dat er een nieuw project van het Steunpunt
Erosie opgestart werd waarbij landbouwers uit gemeenten waar het Steunpunt Erosie
aangesteld is als erosiecoördinator en die meer dan 3 ha erosiegevoelige (rode of paarse)
akkerpercelen bewerken, tot eind 2017 gratis beroep kunnen doen op een adviseur niet-
kerende bodembewerking (NKB = bewerken zonder ploegen).
De landbouwers die in aanmerking komen voor het advies werden reeds door de vermelde
diensten van de Provincie gecontacteerd. Voor meer informatie kan er steeds contact
opgenornen worden met Kaat Smis, milieudeskundige bodemprojecten (09 267 89 2.3) of via
het algemene e-mail-adres (erosie@oost-vlaanderen.be).

y Meerpoel Etienne De Mûelenaere
voorzitteraggever
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