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VERSLAG GEMEENTELIJKE LAND –EN TUINBOUWRAAD OOSTERZELE  

Dinsdag 24 september 2019  

 

 

 

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

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

KERCKHOF, Dirk NOTEBAERT, Marc LEUS, Mario LIMPENS (secretaris), Ronny MEERPOEL 

(begeleidend ambtenaar), Danny MEERSMAN, Barbara REDANT, Carine SCHAMP, Sabine 

VIJVERMAN (schatbewaarder)  

 

Verontschuldigd: Elsy De Wilde, Eveline Schepens  

 

Afwezig:.Nihil  

 

 

1. Samenstelling van de raad voor de komende legislatuur  

De samenstelling zoals opgenomen als bijlage bij dit verslag wordt goedgekeurd. Er dient nog 

contact opgenomen te worden met Koen Verbeke om eventueel te zetelen. Danny neemt 

contact op met betrokkene.  

Volgens het gemeentelijk schrijven van 2 maart 2019 dient het huishoudelijk reglement 

geactualiseerd te worden tegen de gemeenteraad van maart 2020. Dit punt  zal geagendeerd 

worden op de vergadering van de volgende raad. De statuten dateren immers nog van 2007 

en zijn aan updating toe.  

 

2. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering van 12 juni 2019  

Het verslag wordt op hoofdpunten overlopen en zonder opmerkingen goedgekeurd.  

 

3. Activiteiten van de raad voor 2019 en 2020  

Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt Barbara of het niet aangewezen is om vanuit de 

land- en tuinbouwraad een lange termijn visie op te maken inzake landbouw.  

Hoe willen we dat er toekomstgericht gedacht wordt over de landbouw? Hoe kunnen we dit 

vorm geven? Hoe kunnen we het verhaal concreter en tastbaarder maken? Hoe kunnen we de 

banden met de plaatselijke bevolking versterken?  

De voorzitter antwoordt dat een gemeentelijke land- en tuinbouwraad beperkt is in de 

mogelijkheden en vooral op puur lokaal vlak zinvolle initiatieven kan nemen en/of 

ondersteunen. Hij formuleert de drie doelstellingen van de raad, namelijk:  

1. een bijdrage leveren aan het algemene imago van de landbouw;  

2. het maatschappelijk aspect, waarbij de samenleving en samenwerking met de 

plaatselijke bevolking en andere ‘gebruikers’ van het platteland centraal staan ;  

informatieverstrekking voor de sector.  

 

Voorgestelde initiatieven  

 2019.  

Schepen Els stelt voor om de film ‘Wat hebben we verdiend vandaag? ‘ aan te bieden. Dit zou 

bij voorkeur doorgaan op een  ‘landbouw’-locatie zoals loods, hangar, … Rekening houdend 

met de komst van de killere periode van het jaar wordt gekozen voor de Anker – kerk. Van 

deze activiteit zou tevens gebruik gemaakt worden om de ‘Landelijke Gilden Oosterzele en  

Scheldewindeke’ ter gelegenheid van hun 100-jarige bestaan in de bloemetjes te zetten. De 

datum wordt vastgelegd  op  zaterdag 16 november 2019. Ter voorbereiding van deze 
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activiteit wordt ieder lid uitgenodigd op een werkvergadering op maandag 14 oktober om 

20.30 u in De Stokerij.  

 2020.  

• Infomoment nieuwe reglementering inzake landbouwvoertuigen (voorjaar) 

• ‘Toeren bij de Boeren  Upgrade  ‘ i.s.m. de 3 landelijke gilden. Het opzet moet zijn om via 

een fietstocht, andere activiteiten, … mensen in contact te brengen met het 

landbouwleven.  

Volgende aandachtspunten worden geciteerd : een activiteit genre open bedrijvendag (2 

– 3 bedrijven), infomomenten voor de maaltijd, combineren met een fotowedstrijd, 

afsluiten met een Korte Keten- en/of  Boerenmarkt. Voorstel van datum is 28 juni 2020.  

 

4. Aanvraag werkingsmiddelen  

De aanvraag voor de werkingstoelage en globale projecttoelage voor 2020 diende – zoals 

voorzien in het subsidiereglement van vorige legislatuur - ingediend te worden uiterlijk 15 

september 2019.  

Rekening houdend met de geplande activiteiten vermeld in punt 3 zal Etienne alsnog de 

aanvraag indienen.  

 

5. Aanvraag projectsubsidie ‘Tractorpulling’ 

De aanvraag van de Landelijke Gilde Scheldewindeke betreft enerzijds een vraag voor een 

extra tussenkomst voor de tractorpulling en anderzijds de activiteiten ten gevolge van hun 

jubileumviering. De aanvraag wordt na verdeelde stemming gunstig geadviseerd.   

Dit houdt uiteraard in dat beide activiteiten van de LGS niet meer in aanmerking komen bij de  

verdeling van de werkingssubsidies van de onderliggende verenigingen voor 2019.  

 

6. Vertegenwoordiging in andere adviesraden  

Voor de Gecoro werden voorgesteld:  

 Dominique Kerckhof (Filip Baele)  

Sabine Vijverman (Danny Meersman)  

Er wordt aan de kandidaten gevraagd om uiterlijk tegen 30 september een motivering in te 

dienen bij Ronny.  

 

7. Varia  

• Schade aan teelten. De gemeentelijke commissie ‘Schade aan teelten’ werd samengesteld. 

Landbouwers kunnen teeltschade melden op het nitraatmeldpunt tot en met 30 

september 2019. Voor elk perceel waar schade optrad, en aangeduid om het  

nitraatresidu te bepalen,  moet de landbouwer uiterlijk op 11 oktober de nodige bewijzen 

afleveren. Dit kan door het indienen van een vaststellingsverslag afgeleverd door de 

schattingscommissie.  

• De werkingssubsidies voor erkende gemeentelijke verenigingen, de LG Oosterzele, LG 

Scheldewindeke en LG Balegem werden goedgekeurd in het college van burgemeester en 

schepenen van 30 juli 2019. De uitbetaling gebeurt tegen eind september. 

• Onderhoud voor eigen perceel. Iedere burger is verplicht om het voetpad voor zijn eigen 

deur te onderhouden en sneeuwvrij te houden. Geldt dit ook voor een voetpad langs een 

perceel landbouwgrond?  

Te agenderen op de vergadering van de volgende raad.  

 

 

 

 

Ronny Meerpoel Etienne De Mûelenaere 

verslaggever voorzitter  
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