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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Verslag van februari 2020 wordt goedgekeurd. 
 

2. Nieuwe behandelend ambtenaar  

De nieuw behandelend ambtenaar van het LOK is Nancy Eliano. Zij stelt zich voor. 
Toelichting Schepen Elsy: Er nog 2 nieuwe mensen gestart op de dienst Sport en Jeugd, 
jeugdconsulent Dries Van Daele en sportpromotor Lieselot De Wulf. 
 

3. Week van de kinderbegeleider 12-18 oktober 2020 

Dit jaar is er niet één dag van de kinderbegeleider maar een volledige week. Naar jaarlijkse gewoonte 
bezorgen we aan alle kinderbegeleiders ( incl. mensen die niet aangesloten zijn bij het lokaal bestuur) 
een attentie. We voorzien ongeveer €4 per attentie. 
 
Zijn er voorstellen voor een attentie dit jaar? Er worden voorlopig geen voorstellen gedaan, maar 
deze zijn steeds welkom. Zijn er geen voorstellen binnen, zal de voorzitter zo vrij zijn zelf iets te 
kiezen. 
 

4. Evaluatie opvanginitiatieven zomer 2020 

Wegens de Covid-19 pandemie vonden alle initiatieven plaats in bubbels van 50 personen per week. 
Het combineren van verschillende initiatieven was niet mogelijk. 
De laattijdige richtlijnen zorgden voor heel wat stress maar eens alles op poten stond verliep de 
bubbelwerking vlot.  
De meeste ouders waren zeer begripvol t.o.v. het aangepast zomeraanbod. 
Het aantal aanwezige kinderen lag wel beduidend lager dan andere jaren. 
  



5. Planning activiteit week van de opvoeding ” help mijn kind zit weer aan het scherm 

gekluisterd” 

De activiteit kon niet doorgaan op 18 mei 2020 en werd verschoven naar 12 oktober 2020. Gezien de 
evolutie van de pandemie wordt de activiteit verplaatst naar 18 mei 2021. 
 

6. Kinderopvangwijzer Oosterzele 

De kinderopvangwijzer (voorheen meldpunt kinderopvang) is een tool waar ouders gebruik kunnen 
van maken in hun zoektocht naar kinderopvang binnen hun gemeente.  
Het is de bedoeling dat alle opvanginitiatieven zich registreren in de opvangijzer van hun gemeente.  
Te ondernemen acties: 

• Promoten via het Huis van het kind, Infozine, enz… 

• Infomoment organiseren, gegeven door de softwareleverancier. 

 

7. Stand van de rekening 

€ 1469.09 
 

8. Aanvraag werking en projecttoelage  

Het LOK zal enkel een werkingstoelage aanvragen voor 2021. Het LOK beschikt nog over de 
projectsubsidie van 2020. 

 
9. Advies betreffende de mogelijkheden om de oversteekbeweging voor fietsers ter hoogte 

van het kruispunt van de N42 met de Gijzenzelestraat veiliger te maken. 

Op vraag van een aantal inwoners van de Ankerwijk onderzoekt Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) de mogelijkheid om de oversteekbeweging van fietsers veiliger te maken. AWV ziet als 
mogelijke oplossing het plaatsen van middenbermgeleiders op de nu aanwezige afslagstroken. 
Concreet zullen de linksaf-bewegingen vanaf de N42 richting de Gijzenzelestraat niet meer mogelijk 
zijn. Ook vanaf de zijstraten zijn de linksaf-bewegingen richting N42 niet meer mogelijk. Het 
beveiligen van de oversteekbeweging d.m.v. een verkeerslichtenregeling werd door AWV niet als 
optie behouden.  
 
Het Lok heeft zijn twijfels over de meerwaarde van het plaatsen van middenbermgeleiders. De kans 
is reëel dat bestuurders de gewijzigde verkeerssituatie niet opmerken of te laat opmerken en ze op 
de middenbermbegeleiders belanden. Men mag er niet aan denken wat de gevolgen kunnen zijn 
wanneer daar net een fietser staat te wachten om over te steken. 

 
Het plaatsen van middenbermgeleiders op het kruispunt van de N42 met de Gijzenzelestraat neemt 
het gevaar niet weg en kan zorgen voor een vals gevoel van veiligheid. 
 

10. Volgend LOK 

Volgend LOK is op  14 december om 19u30. 

 

 


