
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
Datum  18 juni 2021 
Kenmerk 21.028 
Onderwerp College van burgemeester en schepenen van Oosterzele steunt ten volle de 

familiale land- en tuinbouw in Oosterzele! 
 
Het college van burgemeester en schepenen van Oosterzele heeft het ontwerp van het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Sint-Lievens-Houtem en Kottembos grondig 
doorgenomen en dient een bezwaarschrift in. Het GRUP heeft betrekking op delen van het 
grondgebied van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele, Lede, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, 
Zottegem en Oosterzele.  
 
Globaal verdwijnt er 95 ha agrarisch gebied en wordt er 166 ha bijkomend natuurgebied 
gecreëerd. 410 ha van het agrarisch gebied wordt voorzien van een overdruk natuurverweving 
wat concreet betekent dat de betrokken landbouwers NIETS meer kunnen bouwen in deze 
zonering; de energiesector kan daarentegen wél bouwen in dit bouwvrij agrarisch gebied! 
 
Het college kan niet akkoord gaan met bepaalde wijzigingen van het gewestplan die men wil 
doorvoeren op grondgebied Oosterzele. Het college houdt vast aan de visie die al vastgelegd 
werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Wij willen volop voor onze landelijkheid 
gaan! En wat is een landelijke gemeente zonder boeren? We steunen de familiale land- en 
tuinbouwbedrijven die alle uitbreidingskansen en bestaanszekerheid moeten krijgen!  
 
Ook op natuur wordt volop ingezet door het gemeentebestuur, dat bewijst onze genomen 
beslissingen om op strategische plaatsen 2,6 ha bos aan te planten en bijkomend nog 9 ha bos op 
Berg (Balegem) langs de N42. Daarnaast willen we ook waken over de bestaanszekerheid van 
het bedrijf OBBC en willen we de rechten van onze getroffen inwoners (woning die in 
natuurgebied komt te liggen) bewaken. 
 
 
 
Inlichtingen voor de pers 
Burgemeester 
 Johan Van Durme – johan.vandurme@oosterzele.be - 0477 62 00 99 
 
Schepenen 
 Orville Cottenie – orville.cottenie@oosterzele.be - 0468 26 93 01 
 Christ Meuleman – christ.meuleman@oosterzele.be - 0497 48 08 51 
 Marleen Verdonck – marleen.verdonck@oosterzele.be - 0474 68 60 65 
 Elsy De Wilde – elsy.dewilde@oosterzele.be - 0494 86 57 04 
 Els De Turck – els.deturck@oosterzele.be - 0498 12 76 22 
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