
 

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:  
/ U2595 / 22/09/2021 
contact: 
Dienst Secretariaat 

telefoon:  
093625009 

e-mail:  
secretariaat@oosterzele.be 

 

Betreft: uw schriftelijke vraag van 20 augustus 2021 inzake de participatie van Oosterzele in de 

Egmont Cycling Race van 17 augustus jongstleden 

 

Geacht raadslid 

 

Het college mocht uw vragen omtrent de participatie van Oosterzele in de Egmont Cycling Race van 17 

augustus jongstleden in goede orde ontvangen en genoot hun aandacht. 

De vragen worden hieronder puntsgewijs behandeld. 

 

1. Wat is hiervan de kost voor Oosterzele (bijdrage in kosten voor organisatie en inzake 

vrijwilligersvergoedingen en andere vergoedingen voor signalisatie)? 

• € 5.000 bijdrage in kosten voor de organisatie van de wedstrijd; 

• € 1.250 voor 62 seingevers; 

2. Wat krijgt het gemeentebestuur van Oosterzele hiervoor in de plaats? 

Zoals u weet is de Egmont Cycling Race (vroeger ‘Grote Prijs Stad Zottegem’) een wielerwedstrijd voor 

de elite met contract. Sinds 2005 wordt de wedstrijd georganiseerd in de categorie 1.1 van de UCI 

Europe Tour. Deze koers biedt unieke kansen aan de renners onder het WorldTour-niveau om zich in 

de kijker te rijden van de topteams.  

Voor het eerst werd de officiële start gehouden in onze mooie landelijke gemeente. De deelnemers 

reden hier drie plaatselijke ronden van 10,5 kilometer waarna ze via Scheldewindeke (Lange Munte), 

Gavere, Zwalm, Michelbeke en Brakel na een kleine zeventig kilometer finishten in Zottegem.  

 

dienst Secretariaat 
 

 
Aan raadslid Filip Michiels Dhr. W. DE Moerloose 
 Molenstraat 24 
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Wij steunen op die manier niet alleen de plaatselijke wielersport, het feit dat de start in Oosterzele 

mocht plaatsvinden is voor onze gemeente positieve publiciteit en brengt onze mooie gemeente ook 

nog eens op de toeristische kaart. 

 

3. Wie werd (van en/of door) het gemeentebestuur uitgenodigd om aan de festiviteiten hieraan 

gekoppeld deel te nemen? 

Alle leden van het college van burgemeester en schepenen werden uitgenodigd. 

 

 

 

Vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht:  

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 


