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uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
 GGZ/2474 / 16 december 2020 
contact:  telefoon:  e-mail:  

infrastructuur@oosterzele.be Ronny Meerpoel 09 363 99 34 

 

Betreft: toegevoegde punten Open Vld plus – gemeenteraad 19 november 2020  

 

Vraag om uitleg van Open Vld plus naar een actieplan om de riolerings- en 
zuiveringsgraad versneld op te krikken.  

Onze fractie heeft in het verleden reeds meermaals aangekondigd dat de riolerings- en 
zuiveringsgraad van het afvalwater in onze gemeente meer dan ondermaats scoort. 

Oosterzele heeft slechts een rioleringsgraad van 57,6 %. Het gemiddelde in Vlaanderen is 
86,2%. Dit wil zeggen dat slecht 5,7 van de 10 Oosterzelenaren is aangesloten op riolering. De 
zuiveringsgraad in Oosterzele is slechts 42,9%, tegenover een Vlaams gemiddelde van 83,8%. 

Open Vld plus vraagt dat de riolerings- en het afvalzuiveringsproblematiek dringend word 
bijgestuurd.  

1) Wat is de stand van zaken in de aangekondigde werkzaamheden? 
a. De werkzaamheden voor Landskouter werden normaal voorzien voor 

november 2020. Wanneer zullen de werken van start gaan? 
b. Hoe ziet de timing er uit voor de andere aangekondigde projecten (Kwaadbeek 

deel 1 en Rattepas)? 
2) Wat is de geschatte rioleringsgraad na uitvoering van deze werken? 
3) Hoe wil me de rioleringsgraad drastisch verhogen? Wat is doelstelling tegen het einde 

van de legislatuur? 

 

ANTWOORD: 

Wij hebben uw vragen rond de riolerings- en zuiveringsgraad in goede orde ontvangen. 
Aangezien de zuiveringsgraad de belangrijkste parameter is zullen wij dan ook de 
antwoorden richten op de zuiveringsgraad. Verschillende straten zijn immers reeds 
gerioleerd maar nog niet aangesloten op een RWZI.  

1) Volgende rioleringsprojecten staan op de planning.  
• Landskouter: het ontwerp zit in de eindfase. Op 27 oktober was er op vraag van 

Natuurpunt nog een overleg rond het concept van het bufferbekken. Naar aanleiding 
hiervan dienen nog een aantal bijkomende onderzoeken uitgevoerd te worden. Na 
afronding wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, gevolgd door de 
aanbesteding door Aquafin. De start van de werken is voorzien na het bouwverlof 
2021. De duur van de werken wordt geschat op 2 jaar.  
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• Rattepas: het ontwerp is in opmaak. Er zijn echter grondverwervingen noodzakelijk 
die het project vertragen. De aanvraag van de omgevingsvergunning is voorzien voor 
de eerste helft van 2021. De start van de werken is voorzien in 2022.  

• Kwaadbeek deel 1 (Kwaadbeek, Moortelbos, Kleistraat, Reigerstraat, Veldstraat): het 
ontwerp is in opmaak. De start van de werken is voorzien in 2023 met een 
uitvoeringstermijn van 1,5 jaar.  

• Kouterkesbeek: houdt de sanering in van het grootste deel van Sint-Lievens-Houtem 
waarbij Oosterzele meegaat voor een deel van Yshoute en een deel van de 
Houtemstraat. De uitvoering is voorzien 2023-2024.  

• Oudenaardsesteenweg (N46): is een rioleringsproject in samenwerking met 
Zottegem. De uitvoering is voorzien in 2022.  

• Gaversesteenweg: staat ingepland, maar hier is nog geen timing voorhanden.  
2) De zuiveringsgraad zal in de toekomst voornamelijk stijgen met de uitvoering van de 

grote Aquafinprojecten, Gaversesteenweg en Kwaadbeek; namelijk met 22,28%. De 
gemeentelijke projecten Rattepas, Kouterkesbeek en Oudenaardsesteenweg betekenen 
niettegenstaande de kosten van de bovenbouw, maar een minimale stijging van 1,32%.  
Deze legislatuur zal de zuiveringsgraad stijgen met ca. 16% door de uitvoering van 
bovenvermelde projecten.  

3) Voornoemde projecten zitten in de planning. Verder staan er geen bijkomende 
gemeentelijke rioleringsprojecten ingepland voor deze legislatuur.  
De doorlooptijd om dergelijke rioleringsprojecten te realiseren bedraagt al gauw zes jaar 
of meer. Dit is afhankelijk van allerlei factoren zoals complexe vergunningen, 
archeologische verplichtingen, moeizame onteigeningen, werking studiebureaus (gebreke 
aan personeel), goedkeuring ontwerpen, participatie, … Bij het rioleringsproject 
Gaversesteenweg bijvoorbeeld zijn de adviserende instanties: de gemeente Oosterzele, 
departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij, dienst integraal waterbeleid 
provincie Oost-Vlaanderen, agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en meestal 
krijgen wij ook nog vragen van natuurverenigingen of instanties.  
Bij de beoordeling van de cijfers van de riolerings- en zuiveringsgraad dient men er 
rekening mee te houden dat Oosterzele een landelijke en uitgestrekte gemeente is. Deze 
uitgestrektheid zorgt er voor dat de aanleg van collectoren en gemeentelijke rioleringen 
om het transport van het huishoudelijk afvalwater te verzekeren naar het 
zuiveringsstation geen evidentie is. Het prijskaartje er aan verbonden is dan ook enorm. 
De kostprijs voor de gemeente laat dan ook zijn sporen na op het gemeentelijk 
investeringsbudget. Een vergelijking van de riolerings- en zuiveringsgraad met andere 
gemeenten houdt een risico in, aangezien er rekening moet gehouden worden met deze 
uitgestrektheid en de bevolkingsdichtheid van de gemeente. Die bevolkingsdichtheid is 
trouwens ook bepalend voor de inkomsten die gegenereerd worden door de 
saneringsbijdrage.  
Wij kunnen enkel betreuren dat bij aanleg van heel wat straten in het verleden niet ineens 
ook een afdoende riolering werd aangelegd. 

Het is duidelijk dat de projecten opgenomen op de projectenlijst van het GUP niet te 
realiseren zijn voor 2027. Dit is trouwens voor vele gemeenten het geval. Daarom heeft de 
VMM een nieuwe rioleringstool ontwikkeld die de toekomstige reductiedoelstellingen per 
gemeente bepaalt. Deze rioleringssimulator van de VMM wordt de komende maanden 
uitgerold en er dient bekeken te worden wat dit concreet inhoudt voor de Gemeente.  

 

  



 

 

3 

 

Vraag om uitleg van Open Vld plus naar de stand van zaken in dossiers rond De Kring te 
Oosterzele en VRV te Scheldewindeke 

In het meerjarenplan is onder actiepunt 2 opgenomen om alle gemeentelijke diensten samen 
te brengen op één site. 

In het verleden werd meermaals de aankondiging gedaan dat dit zou gebeuren door gebruik 
te maken van de site van De Kring naast het huidige gemeentehuis. Onze fractie heeft over dit 
dossier al meermaals gevraagd naar de stand van zaken, maar werd telkens met een kluitje in 
het riet gestuurd. 

Op de Raad van Bestuur van Solva van dinsdag 10 november, vernam onze afgevaardigde dat 
de plannen concreet zijn om De Kring en de bijhorende woning gelegen te Dorp 3-5-7 af te 
breken. Daarvoor werd een ontwerper aangesteld. 

Naar we vernemen zal de site in eerste instantie enkel gebruikt worden om parking van te 
maken. 

Daarnaast werd in het meerjarenplan 50.000 euro vrijgemaakt in 2020 voor een 
haalbaarheidsstudie voor een nieuw administratief centrum. Er werd al groots aangekondigd 
in de pers dat men droomt van de site VRV om dit te realiseren. En er is 30.000 euro 
vrijgemaakt in 2021 voor de opmaak van RUP VRV. 

Tenslotte werd op de jongste commissie algemeen beleid door de fractieleider van de 
meerderheidspartij aangekondigd dat er geen grootschalige projecten deze legislatuur zullen 
worden uitgevoerd. 

Vandaar de volgende vragen: 

1) Wat is de stand van zaken rond de haalbaarheidsstudie voor een nieuw administratief 
centrum? Is deze studie reeds gefinaliseerd?  

a. Zo ja, ontvangen we hiervan graag een kopie.  
b. Zo neen,  

i. Tegen wanneer mag dit verwacht worden? 
ii. Wat is de tussentijdse stand van zaken? 

2) Heeft de meerderheid concrete plannen om zich nog deze legislatuur te engageren 
rond de bouw van een nieuwe site op de ruimte die vrijkomt naast het gemeentehuis 
na afbraak van De Kring? Zo ja,  

a. wat houden deze plannen in?  
b. Welk budget zal hiervoor voorzien worden? 

3) Heeft de meerderheid concrete plannen om zich nog deze legislatuur te engageren 
rond de aankoop van de site VRV? 

a. Zo ja, wat zijn de concrete verdere plannen met deze site?  
b. Welk budget zal hiervoor voorzien worden? 

4) Bevestigt het schepencollege de woorden van haar fractieleider in de gemeenteraad 
dat er geen grootschalige projecten meer worden opgestart deze legislatuur? Houdt dit 
ook in dat er geen engagementen meer worden genomen, die een volgende 
meerderheid bezwaart? 

5) Wat is de stand van zaken in de renovatie van het huidige gemeentehuis? 
 

ANTWOORD: 

1) In het kader van de haalbaarheidsstudie zijn verschillende alternatieven uitgewerkt 
maar is intussen het scenario VRV niet meer weerhouden wegens het initiatief vanuit 
de Vlaamse Overheid. Momenteel wordt het scenario met uitbouw/aanbouw aan het 
huidig gemeentehuis verder uitgewerkt.  

2) Refererend naar het gekozen scenario om naast en achter het bestaand gemeentehuis 
een administratief centrum te bouwen. Concrete plannen zijn hieromtrent niet gekend. 
Een budget werd nog niet bepaald.  
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3) Neen, de Vlaamse overheid neemt hierin initiatief door zelf een deel te behouden en 
het gebouwencomplex privaat te verkopen.  

4) Het college is niet bevoegd om op deze vraag te antwoorden. Grootschalige projecten 

kunnen enkel ingeleid worden na goedkeuring door de gemeenteraad mits de nodige 

voorziening in het meerjarenplan.  

5) De renovatie van het gemeentehuis start met het dak. Op de gemeenteraad van 17 
december 2020 staat hiervoor het goedkeuren van de lastvoorwaarden en de 
gunningswijze geagendeerd. De uitgave wordt geraamd op 288720 euro. Met een 
nieuwe opdracht zullen de ramen vernieuwd worden.  
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Vraag om uitleg van Open Vld plus naar de stand van zaken inzake de realisatie van de 
tweede Ambachtelijke Zone 

Het college van burgemeester en schepenen heeft aan Solva de opdracht gegeven tot het 
ontwikkelen van een ambachtelijke zone gelegen tussen de N42 en de Geraardsbergse 
Steenweg, aansluitend op de bestaande ambachtelijke zone, middels de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan en het realiseren van de nodige grondverwervingen. Op de 
gemeenteraad van 25 april 2019 werd onteigeningsmachtiging aan Solva verleend. 

Intussen is het opnieuw reeds lange tijd stil rond dit dossier. Heel wat ondernemers wachten 
al vele jaren op de realisatie van deze nieuwe ambachtelijke zone. 

De schepen heeft in het verleden al meermaals de historiek in dit dossier gebracht…onze 
fractie dringt nogmaals aan op een snelle realisatie. 

Vandaar volgende vragen: 

1) Wat werd tussen 25 april 2019 en vandaag ondernomen in dit dossier?  
2) Wat is de huidige stand van zaken? 
3) Wanneer mag men de opstart van de werken voor de realisatie van AZO 2 verwachten? 
4) Wanneer mag men de realisatie van AZO 2 verwachten? 

 

ANTWOORD:  

1) Sinds 29 maart 2019 is een procedure hangende bij de Raad van State, strekkende tot 
nietigverklaring van het RUP azo2. Sinds 4 juli 2019 is er tevens een procedure hangende 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, strekkende tot nietigverklaring van het 
onteigeningsbesluit van 7 mei 2019 van SOLVA. Beide procedures gaan uit van dezelfde 
eigenaars van percelen grond, gelegen binnen het projectgebied van AZO2. Met deze 
eigenaars werd onderhandeld over een minnelijke aankoop van de gronden, zoals 
decretaal vereist. Een akkoord werd echter niet bereikt. Hangende deze procedures is een 
realisatie van AZO2 vanuit juridisch oogpunt onmogelijk. Om te vermijden dat nutteloze 
kosten zouden gemaakt worden, werden alle voorbereidingen van de realisatie van AZO2 
dan ook opgeschort in afwachting van de uitkomst van de hangende procedures.  

2) De procedures voor de Raad van State en voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
zijn nog hangende. Een arrest in de procedure voor de Raad van State kan worden 
verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Een arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen zal pas worden geveld ná een arrest van de Raad van State. 
Parallel met deze hangende procedures wordt opnieuw nagegaan of met de betrokken 
eigenaars alsnog een overeenkomst tot minnelijke aankoop van de gronden kan gesloten 
worden.  

3) Indien met de betrokken eigenaars alsnog een akkoord over een minnelijke aankoop kan 
bereikt worden, kan de realisatie van AZO2 in 2022 van start gaan. 
Indien met de betrokken eigenaars geen akkoord over een minnelijke aankoop kan 
bereikt worden, moeten zij onteigend worden via een procedure voor het vredegerecht 
na afloop van de procedures voor de Raad van State en Raad voor 
Vergunningsbetwistingen.  

4) Indien met de betrokken eigenaars alsnog een akkoord over een minnelijke aankoop kan 
bereikt worden, en indien de realisatie kan starten in 2022, kan de realisatie voltooid 
worden in 2024.  
Indien met de betrokken eigenaars geen akkoord over een minnelijke aankoop kan bereikt 
worden, moeten zij onteigend worden via een procedure voor het vredegerecht na afloop 
van de procedures voor de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen.  
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Vraag om uitleg van Open Vld plus naar de stand van zaken inzake de aangekondigde 
beleidsnota’s lokale economie en dierenwelzijn 

Op verschillende voorgaande gemeenteraadszittingen werd ons reeds verwezen naar de – in 
opmaak zijnde – beleidsnota lokale economie. Via mediakanalen werd op de werelddierendag 
ook aangekondigd dat er op de gemeenteraad van november een beleidsnota dierenwelzijn 
zou worden voorgesteld en goedgekeurd. 

We zijn vandaag meer dan 2 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, we stellen vast dat deze 
plannen nog niet werden geagendeerd, ondanks de aankondigen. Wat is de stand van zaken? 
Wanneer mogen deze verwacht worden? 

 

ANTWOORD: 

Sinds het begin van deze legislatuur is dierenwelzijn een volwaardig beleidsdomein. Er 
bestaat reeds heel wat (Vlaamse) wetgeving, maar het is ook aan het lokaal bestuur om haar 
eigen accenten te leggen, met andere woorden, een werkwijze, methodiek op maat van de 
gemeente. Deze zienswijze wordt beschreven in een ruime visienota die zal worden 
voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraadsleden op de gemeenteraad van 17 
december 2020. Het betreft een uitgebreide tekst/werkwijze die is afgetoetst met alle 
mogelijke stakeholders die een onderdeel vormen in de gemeentelijke en intergemeentelijke 
schakel rond dierenwelzijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat zo een nota ondoordacht wordt 
opgemaakt, gewoon om snel te beschikken over een document. Als bestuur nemen we liever 
iets meer de tijd, zodat we beschikken over een gedragen visie. 

Op de gemeenteraad van 20 juni 2019 werd bij de voorstelling van het algemeen 
beleidsprogramma, het beleidsplan Lokale Economie volledig toegelicht door schepen Orville 
Cottenie. Ondertussen werden reeds een paar acties uitgewerkt.  

Dienst Lokale Economie: sinds 1 september 2020 is er een halftijdse ambtenaar Lokale 
Economie aangesteld als centraal aanspreekpunt voor alle lokale handelaars/ondernemers. 
De bedoeling is om de samenwerking met Oosterzele Onderneemt te optimaliseren en de 
communicatie en ondersteuning van de lokale handelaars/ondernemers verder uit te 
bouwen.  

Detailhandelsplan: wordt geagendeerd op de gemeenteraad van januari. Het 
gemeentebestuur van Oosterzele heeft aan de Provincie Oost-Vlaanderen opdracht gegeven 
een detailhandelsplan uit te werken. 

Geplande acties.  
• Kraslotenactie als ondersteuning van de lokale take-away;  
• ‘Koop Lokaal’: stickers, beachvlaggen en spandoeken voor winkels en streekproducenten 

om lokaal winkelen te stimuleren;  
• Charter Lokaal Aankoopbeleid: het charter is een engagement van de gemeente;  
• Een nieuwe website Lokale Economie is in opbouw;  
• O-bon: gemeentelijke cadeaubon.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

In opdracht: 

 

 

 

 

 

Borchert Beliën    Johan Van Durme 

Algemeen directeur    Burgemeester 


