
 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dorp 1 – 9860 Oosterzele – www.oosterzele.be – info@oosterzele.be 

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be  
Door de corona-maatregelen kan u enkel na afspraak terecht in het gemeentehuis. 

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
 BB/1851  23 september 2020 
contact: 
secretariaat 

telefoon:  
09 363 99 45 

e-mail:  
secretariaat@oosterzele.be 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen Raadslid Jeroen Logghe i.v.m. RUP meergezinswoningen, site VRV, 

stand van zaken burgemeestersconvenant en bronbemaling IZOO 

 
Geacht raadslid 
Beste Jeroen 
 
 
Onderstaand in deze brief vindt u een antwoord op de door u gestelde vragen: 
 

• Stand van zaken RUP meergezinswoningen: timings? Uitwerking? Hoe omgaan met 
lopende dossiers? 

De startnota van het RUP meergezinswoningen is in voorbereiding van ontwerp. De 
volgende stap is de organisatie van een participatiemoment. Dit werd uitgesteld omwille 
van de gekende coronamaatregelen. Eventueel kan overwogen worden om dit (deels) via 
elektronische weg te organiseren. De lopende dossiers of aanvragen voor 
meergezinswoningen worden behandeld volgens de afbakening van de zones voor 
dubbele parkeerplaatsen of zoals opgenomen in BPA’s of RUP’s.  
Er worden geen meergezinswoningen toegestaan in de kleine deelgemeenten en in de 3 
hoofddorpen.  
 
 

• Stand van zaken VRV site: resultaten eerste studie? Volgende stappen? Middelen? 
Het college is in volle bespreking op verschillende echelons en kan hierover voorlopig 
nog geen verdere toelichting geven. 
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Jeroen Logghe 
Groen-fractie 
per mail verzonden 
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 Molenstraat 24 
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• Stand van zaken burgemeestersconvenant? Actieplan? Bepaalde zaken worden 
gedeeltelijk uitgevoerd (cfr autodeelsalon ==> lanceren deelwagens) 

Het deel mitigatie is afgewerkt en wordt nu door studiebureau ZES in een finale versie 
gegoten met de weerhouden maatregelen. De maatregelen komen uit de thematische 
werkgroepen en de klimaattafel, alsook uit het klimaatplan 
van SOLVA (Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen). Vanaf 7 oktober wordt het deel 
adaptatie opgestart. Het volledige plan zou moeten afgewerkt zijn tegen eind 2020 – 
begin 2021. Vanuit het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, een project van 
SOLVA waarbij 21 gemeenten zich engageren om de klimaatdoelstellingen te halen, 
werden reeds bepaalde zaken (deels) uitgevoerd. In 2019 besloot  
Oosterzele om hier ook bij aan te sluiten. Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen ging reeds 
van start in 2017, zodat er reeds een actieplan was voor de regio. Sommige acties waren 
reeds opgestart zoals: autodelen, woon- en energieloket, gedeelde klimaatambtenaar, 
groepsaankoop zonnepanelen, uitwerken windplan voor de regio;  waar Oosterzele zich 
heeft bij aangesloten. Voor de ondertekening werden een aantal zaken ook reeds 
gemeentelijk ondernomen zoals: vervangen stookinstallaties (gemeentehuis en Gilo 
Oosterzele), relighting sporthal, verLEDding openbare verlichting, aanleggen  
fietssnelweg, verduurzamen gemeentelijk wagenpark. 
 
 

• Hoe loopt de verdeling van opgepompt water aan de IZOO? Er blijven bewoners 
melden dat er water wegloopt in de riool. Kan de gemeente dit gebruiken eventueel 
voor poelen aan te vullen die droog komen te staan? 

Bij de opstart van de bronbemaling werd vanuit de diensten de vraag gericht naar de 
land- en tuinbouwraad rond de behoeften bij de landbouwers en de mogelijke 
toepassingen die er konden zijn voor hergebruik van dit water.  Slechts één landbouwer 
meldde zich aan en plaatste als tijdelijke oplossing een metalen container.  
Afspraken gemaakt door externe personen met een onderaannemer bemoeilijkten de 
onderhandelingen met de hoofdaannemer Bekaert Building om de tijdelijke metalen 
container te vervangen door een professionele opstelling zodat het water dat teveel in de 
container komt, uitloopt via een overloop en langs een watermeter afgevoerd wordt naar 
de riolering. Dit werd gedeeltelijk gerealiseerd. Afhalingen moeten georganiseerd worden 
door de aannemer. Volgens ons zijn er slechts twee landbouwers die uiteindelijk water 
afgehaald hebben. Als gemeente hebben wij geen zicht op bestaande poelen. Hier ligt het 
initiatief bij de bezitters ervan. De kwaliteit van het water is trouwens niet gekend. Zelfs 
al is het bemalingswater geurloos en kleurloos, dan betekent dit niet dat het drinkbaar is, 
waardoor er geen garantie is voor het gebruik voor voeding en/of drinkwater(mens én 
dier) of (zwem)baden. Dit legt dus wel beperkingen op.  
Naar de toekomst toe willen we bij omgevingsvergunningsaanvragen voor bronbemaling 
nog striktere bijzondere voorwaarden formuleren. 
Voorstel onderstaande voorwaarden (afhankelijk van het bemalingsdebiet) op te nemen:  

o Het is sterk aan te raden, om zeker in tijden van droogte, het bemalingswater 
op te vangen voor hergebruik (eigen gebruik, buurtbewoners, land- of 
tuinbouw, …). 

o Voor kleinere debieten kan een buffervat (type IBC-container) geplaatst op 
een verhoog voorzien worden voor kleinschalige afnamepunten (bijv. voor 
buurtbewoners). Het opstellen van grotere buffers bij grotere debieten moet 
overwogen worden voor potentiële gebruikers die hieruit zelf water kunnen 
oppompen. 

 
 
 
 



 

 

3 

 

o De bouwheer zorgt zelf voor de communicatie naar het doelpubliek.  
o Afnemen is enkel toegestaan tussen 7 uur en 19 uur en niet toegelaten op 

zon- en feestdagen. Deze uren dienen duidelijke geafficheerd te worden bij 
de werf. 

o Bemalingswater is geen drinkwater. Er dient dus zeker een signalisatie 
aanwezig te zijn die de gebruikers waarschuwen.  

 

Vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht: 

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 

 


