
 

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:  
/ U2594 / 22/09/2021 
contact: 
dienst secretariaat 

telefoon:  
093625009 

e-mail:  
secretariaat@oosterzele.be 

 

Betreft: uw schriftelijke vraag van 20 augustus 2021 inzake het inrichten van padelterreinen 

in Oosterzele 

 

Geacht raadslid 

 

In antwoord op uw schriftelijke vragen van 20 augustus 2021 betreffende het inrichten van 

padelterreinen in Oosterzele kunnen wij u het volgende meedelen: 

 

1. Aan welke mogelijke locaties wordt in eerste instantie gedacht? 

 

➔ Aan locaties die aansluiten op de huidige tennisterreinen. 

 

2. Met welke eigenaars heeft Solva op heden al een eerste contact gehad? Voor welke gronden? Wat is 

hiervan huidige stand van zaken? 

 

➔ Solva knoopte op 29 april jl. gesprekken aan met de eigenaars en de pachter van een perceel 
landbouwgrond dat zich situeert in boven vermelde locatie. 

➔ Betrokkenen namen kennis van de vraag en zouden zich beraden. 
➔ Om redenen van privacy worden de concrete gegevens niet vermeld in dit schrijven. U kan deze 

opvragen bij de algemeen directeur. 

 

 

dienst Secretariaat 
 

 
Aan raadslid Filip Michiels Dhr. W. DE Moerloose 
 Molenstraat 24 
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3. Met welke personen / verenigingen heeft het schepencollege (of een lid van het schepencollege) 

reeds overleg gehad inzake mogelijke uitbating van eventueel toekomstige padelterreinen? 

 

➔ Er waren langs informele weg reeds contacten met enkele instanties teneinde te kunnen polsen 
naar eventuele interesse.  

 

4. Plant het bestuur zelf investeringen hiervoor te doen? Welke zijn de voorziene budgetten? 

 

➔ In het sportbeleidsplan is er - zoals u zelf aangeeft - inderdaad 190.000 euro voorzien om de 
gronden aan te kopen. De investeringen in de terreinen zelf zullen uitgevoerd worden door de 
partner die de velden zal uitbaten. Het budget van 190.000 euro is dus enkel om de aankoop van 
de gronden te kunnen doen. 

 

 

 

Vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht:  

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 


