
 

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:  
 2021/U905 4 24 maart 2021 
contact: 
Wouter Govaert 

telefoon:  
09 362 50 09 

e-mail:  
wouter.govaert@oosterzele.be 

 

Betreft: Schriftelijke vraag van 24 maart 2021 m.b.t. het openbaar vervoerplan 

 

Geacht raadslid 

Beste Filip 

 

In reactie op uw schriftelijke vraag van 4 maart 2021 bezorgen wij u de informatie m.b.t het openbaar 

vervoerplan. 

Tijdens de bestuurlijke vergadering van de vervoerregioraad van 11 september 2020 werd het 

ontwerp van het openbaar vervoersplan ter goedkeuring voorgelegd. 

De gemeente Oosterzele heeft zich onthouden.  

Onderstaande ging vooraf aan de realisatie van dit ontwerpplan.  

Naast de diverse bestuurlijke en ambtelijke overlegmomenten werd op 21 oktober 2019 een bilateraal 

overleg georganiseerd met het consortium Atelier DeMiTrO2 inzake het opstellen van het regionale 

mobiliteitsplan. Tijdens dit gesprek werd het openbaar vervoer en het mobiliteitsgebeuren in onze 

gemeente besproken. 

Inzake openbaar vervoer stonden volgende punten op de agenda.  

• Gedetailleerde toelichting en verduidelijking van het voorstel kernnet en aanvullend net door 
De Lijn; 

• Bespreking van de aandachtspunten en capteren van feedback op het eerste voorstel kernnet 
en aanvullend net;  

• In kaart brengen van behoeften vervoer op maat. 

 

Ter voorbereiding aan dit gesprek werd een invulformulier overgemaakt. Zie bijlage 1.  

 

dienst Secretariaat 
 

 
Raadslid Filip Michiels Dhr. W. DE Moerloose 
Per mail verzonden Molenstraat 24 
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Op 5 mei 2020 werd aan het college een standpuntinname gevraagd inzake het afgeslankt plan van De 

Lijn.  

Door het consortium Atelier DeMiTrO2 werden vier vragen voorgelegd die nadien werden 

geagendeerd op de bestuurlijke raad.  

Volgende vraag werd onder meer gesteld: ‘gaan we verder met het ‘afgeslankte plan’ van De Lijn, al 

dan niet incl. kanttekeningen?’ 

Voorstel: niet akkoord. Voor Oosterzele enkel afbouw van de huidige dienstverlening. Wat is er 

in ruil voorzien? Wat met de rechtstreekse verbinding Oosterzele-Zottegem, zeker voor wat 

betreft schoolgaande jeugd?  

Op basis van de standpunten van alle gemeenten is door het studiebureau en de opdrachtgever / Team 

MOW beslist de synthesenota verder uit te werken op basis van het plan dat toen op tafel lag. 

De synthesenota met de aanzet van het OV-plan werd geagendeerd in het college van 23 juni 2020. 

Deze nota vindt u terug als bijlage 2.  

Verder werd eveneens het bilateraal overleg van 7 december 2020 (bijlage 3) met addendum (bijlage 

4) bijgevoegd. Dit werd geagendeerd op het college van 22 december 2020. 

Het is niet verplicht om het openbaar vervoersplan op de gemeenteraad te agenderen en goed te 

keuren. Wij hebben eveneens contact opgenomen met enkele andere gemeenten binnen de 

vervoerregioraad Vlaamse Ardennen. Van de gemeente Maarkedal, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, 

Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Zwalm en Zottegem verkregen we nodige feedback en werd dit ook 

niet geagendeerd op de gemeenteraad.  

In de vervoerregioraad zijn we sinds kort klaar met het openbaar vervoersplan inclusief het vervoer 

op maat.   

In een volgende fase zal gestart worden met de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan en dat moet 

verplicht ter goedkeuring naar de gemeenteraad, dit ten vroegste in 2022.  

Het openbaar vervoersplan vormt een onderdeel van het regionaal mobiliteitsplan.  

 

Alle mandatarissen zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die zij bij het beoefenen van 

het inzagerecht bekomen hebben. Zij zijn verplicht het beroepsgeheim en de wetgeving op de privacy in 

acht te nemen. De gebruikers van het hen toegekende inzagerecht kunnen burgerrechtelijk en 

strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het onverantwoord 

gebruik. 

Vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht: 

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 

  


