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VERSLAG GEMEENTELIJKE LAND –EN TUINBOUWRAAD OOSTERZELE.  

Donderdag 6 december 2018.  

 

 

 

 

Aanwezig: Filip BAELE (ondervoorzitter), Etienne DE MUELENAERE (voorzitter), Antoine DE 

TURCK, Els DE TURCK (schepen), Rony DE WINTER, Antoine DE WITTE, Dominique 

KERCKHOF, Marc LEUS, Mario LIMPENS (secretaris), Ronny MEERPOEL (ambtenaar), Danny 

MEERSMAN, Dirk NOTEBAERT, Barbara REDANT, Carine SCHAMP, Sabine VIJVERMAN 

(schatbewaarder).  

 

Verontschuldigd: Claudine BAETSLEER.  

 

Afwezig: Jeroen DE COCK, Hilde DE SUTTER, Filip VERMEULEN, Wouter VAN DE VIJVER.  

 

 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 3 mei 2018.  

Geen opmerkingen.  

 

 

2. Evaluatie Toeren bij de Boeren; 23 september 2018.  

Algemeen kan gesteld worden dat dit terug een geslaagde editie was, niettegenstaande de 

aanhoudende voorspelde regen. Het aantal inschrijvingen was daardoor minder dan bij 

andere edities, doch op andere domeinen bleek deze ‘regen’ dan weer een ‘zegen’. De 

gejaagdheid ontbrak volledig in tegenstelling tot andere jaren. De deelnemers legden de route 

af op een gelaten manier, al was dit dan ook meestal per auto met een beperkt aantal 

uitzonderingen. Zij namen rustig de tijd op de verschillende stopplaatsen. Onderstaande 

opmerkingen werden geformuleerd:  

• een 350-tal personen namen deel, financieel wordt er een tekort verwacht van € 500;  

• parkingproblemen bij het middagmaal, Kristof Elaut;  

• het middageten was onvoldoende warm, deels door het weer;  

• er bleek veel eten over te zijn;  

• de stopplaats Gijzenzele met een proevertje ‘Gijzelaarken’ was een mooie mix met de 

mogelijkheid tot bezoek aan het museum WO II;  

• de toelichtingen van de beide molenaars werden bijzonder gesmaakt (medewerking 

van de Provincie);  

• deelnemers willen ‘Iets zien’ (molen, melkautomaat, …), bij voorkeur aanleunend bij 

het landbouwleven, een immer terugkerende bemerking trouwens. 
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3. Afhandeling droogte dossiers.  

In het totaal werden 79 PV’s opgemaakt waarvan 46 landbouwers woonachtig binnen de 

gemeente. Onderstaande raming werd ingediend.  

 

Teelt met Schade 
Oppervlakte per teelt met schade (ha) van 

alle landbouwers binnen de gemeente 
Gemiddeld schadepercentage (%) 

aardappelen 121,64 ha 37% 

boomkwekerij 45,76 ha 32% 

coniferen 0,24 ha 100% 

grasland 479,52 ha 60% 

korrelmaïs 88,16 ha 37% 

silomaïs 313,76 ha 37% 

spinazie 7,17 ha 40% 

suikerbieten 25,62 ha 30% 

voederbieten 8,06 ha 28% 

witloof 3,54 ha 59% 

wortelen 10,15 ha 33% 

 

Uiteindelijk werd de droogte in de lente en de zomer van 2018 door de Vlaamse Regering 

erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag 

kunnen indienen indien zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd 

vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum van de 

tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden 

niet meer aanvaard.  

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd 

of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement 

Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat terug te vinden is 

op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-

landbouwramp.  

 

4. Dossier N42.  

Het dossier met het nieuwe tracé van de N42 werd uitgebreid toegelicht door de bevoegde 

schepen, Christ Meuleman.  

 

5. Evaluatie werking LTB-raad voorbije legislatuur.  

Kort samengevat leerde een ‘Rondje van de tafel’ dat de Land- en Tuinbouwraad de voorbije 6 

jaar werkte als een goede, samenhangende ploeg waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid 

opnam. De leden vonden het interessant en ook amusant, met de heersende sfeer en 

gezelligheid en vinden dat ze mogen fier zijn op hun werking. Is dit eigen aan de sector? De 

genomen initiatieven, zowel inhoudelijk, als recreatief werden gesmaakt.  

 

6. Vooruitzichten nieuwe legislatuur.  

De voorzitter meldt uitdrukkelijk dat voor 2019 geen projecten werden ingediend en derhalve 

ook geen budget werd aangevraagd. De vraag wordt gesteld of er niet moet uitgekeken 

worden naar andere nieuwe initiatieven. Als activiteiten werden onder andere aangehaald:  

• een gespreksavond (beperkt budget) rond de landbouw met zijn producten voor de 

toekomst;  

• korte keten; (meer) mensen betrekken uit de landbouwsector;  

• uitstap met de leden van de raad.  

Voor wat betreft de nieuwe samenstelling van de raad met de bijhorende functies, taken, … 

dient afgewacht tot de nieuwe beleidsploeg en verantwoordelijkheden gekend zijn.  
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7. Sensibilisering loslopende honden – Neospora caninum.  

Vanuit de sector komt de reactie dat er nog steeds veel verwerpingen bij runderen 

veroorzaakt worden door Neospora caninum.  

Dit kan gelinkt worden aan het toenemende aantal loslopende honden van wandelaars in 

weiden. Daarom wordt de vraag gesteld om als organisatie mee te werken aan een 

sensibilisatie hieromtrent.  

Vanuit de raad wordt voorgesteld om een artikel op te nemen in de gemeentelijke infozine.  

 

8. Regionaal bos ‘Rodeland’.  

Vanuit de provincie Oost-Vlaanderen wordt een project opgestart rond de uitbreiding van de 

bosclusters Aalmoesenijebos, Makegemse Bossen en Gentbos met als doelstellingen;  

• het versterken en verbinden van landschap en boskernen in Driesbeekvallei en 

Molenbeekvallei;  

• landschap verbinden met de dorpskernen;  

• verbinding met de Vallei van de Bovenschelde;  

• visie rond recreatief netwerk en mobiliteit;  

• maatregelen rond integraal waterbeleid.  

 

 
Dit project wordt verder opgevolgd door de gemeente.  

 

 

9. Aandachtspunten uit andere adviesraden. 

Niets te vermelden.  

 

10. Varia.  

Niets te vermelden.  

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Meerpoel Etienne De Mûelenaere 

verslaggever voorzitter  
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