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De molens in Oosterzele 

Ooit waren ze met velen, nu zijn ze nog met zeven. De molens in onze gemeente 
bedoel ik. Twee molenrompen, twee watermolens en drie windmolens. 
Hoewel ze de leveranciers waren van de grondstof, werd het al in het eerste 
deel van de twintigste eeuw duidelijk dat er met wind- en watermolens geen 
droog brood meer te verdienen viel. Onder druk gezet door mechanische 
maalderijen die sneller werkten en die altijd te gebruiken waren. Onafhan-
kelijk van de natuurkrachten.
En de oude molens? Die stonden te vervallen. Want een molen die niet 
werkt gaat kapot. Onvermijdelijk. Wat dan ook gebeurde. Totdat mensen 
met een hart voor dit aloude erfgoed er de schouders onder zetten om de 
gang van zaken ten goede te keren. En dat geldt in eerste instantie voor de 
windmolens. Niet alleen zie je ze van verre als een sieraad in het landschap 
staan, twee van de drie werken ook nog! Wanneer de wind dient, wenken 
de wieken een welkom naar iedereen die er het oog laat op vallen. Op vaste 
tijden zijn die molens ook nog te bezoeken. Enthousiaste en toegewijde 
molenaars en molengidsen staan bereid om de al dan niet toevallige pas-
sant van alle aspecten van en rond de molen op de hoogte te brengen. 
Er is de Windeke- of Visschersmolen. Een houten staakmolen die recent 
weer tot leven werd gewekt. Bart Callebaut (molenaar) en zijn echtgenote 
Peggy Van Hoeymissen (molengids) houden deze houten staakmolen aan 
de gang. Die is, zoals alle molens, merkwaardig. Al was het alleen al door zijn 
grootte. Het is namelijk de grootste molen van dit soort van de provincie. 
Met een hele lange stamboom bovendien. Al in 1378 werd de molen ver-
meld. Er is ook nog een bijzonder onderdeel in te vinden maar wat dat is, 
dat zullen Bart en Peggy wel uitleggen eens je daar weer op bezoek kan/mag 
komen. De molen is eigendom van de Provincie.
De Klepmolen is eigendom van de gemeente en werd zeven jaar geleden 
geheel gerestaureerd. Sindsdien is daar een trio aan de slag. Een soort drie-
vuldigheid. Al is die niet heilig, vlijtig is ze wel. Willy Van Nevel, Rik Vande-
casteele en Michel Christiaens komen regelmatig witbestoven van het meel 
weer thuis. Want deze molen maalt ook nog echt. Ambachtelijk langzaam 
worden tarwe, spelt en rogge daar tot meel vermalen. Een grondstof waarin 
nog alles zit wat in de graankorrel aanwezig was. Iets wat diverse thuisbak-
kers wel naar waarde weten te schatten.
De Guillotinemolen is een verhaal apart. Zonder wieken staat hij daar wat 
te treuren. Maar er is hoop. Er is namelijk meer en meer uitzicht op dat de 
molen zal gerestaureerd worden. Let wel, dat is niet iets wat zomaar kan 
gebeuren. Een restauratie kost ook geld. Veel geld. Maar er wordt wel aan 
gewerkt. Hoe de Guillotinemolen aan zijn merkwaardige naam is gekomen? 
De molenaars en molengidsen zullen het je met veel plezier uitleggen. 
Een bezoek aan de molens is momenteel vooralsnog niet mogelijk. Daarte-
genover staat dat onze molens oorlogen en zelfs wereldoorlogen hebben 
overleefd en nog steeds zijn ze daar. Opgeheven vingers als bakens van 
hoop op betere tijden. Een hoop die we met liefde en vertrouwen voorzich-
tig warm moeten houden. 
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Infrastructuur

De winter staat voor de deur
Net als de voorbije jaren doet Gemeente Oosterzele 
er alles aan om de gemeentelijke wegen zo veilig en 
berijdbaar mogelijk te houden. Strooizout is pas effectief 
wanneer er voldoende verkeer passeert; daarom worden 
eerst de doorgangswegen en invalswegen gestrooid en 
in laatste fase de verkavelingen en woonstraten. De 
gladheidbestrijding gebeurt niet alleen machinaal; er 
zijn ook steeds een aantal ploegen in de weer om met 
de hand kleinere wegen en pleinen veilig te houden. 
Het volledige overzicht van de strooironde vind je op  
www.oosterzele.be. 

Geen ijs en sneeuw op de stoep 
Je bent verplicht om de eigen stoep sneeuw- en ijzelvrij 
te houden. De sneeuw die je van de stoep verwijdert, 
veeg je het best naar de rand van het voetpad. Op die 
manier kunnen de voetgangers nog comfortabel langs. 
Gooi de verwijderde sneeuw in geen geval op de rijweg 
want zo kunnen  gevaarlijke, gladde plekken ontstaan. 
Denk aan het milieu wanneer je strooizout gebruikt: 
sommige bomen en planten zijn daar gevoelig aan.

Tips om de winter zorgeloos door te komen
• Zorg dat alle evacuatiekanalen en dakgoten vrij zijn 

van dode bladeren om verstopping te voorkomen  
(in de handel bestaan er roosters of filters die dit 
beletten). 

• Alle waterleidingen die zich buitenshuis bevinden zijn 
heel vorstgevoelig. Je laat voor de eerste vorst het 
best het water af en zorgt voor een winterjas voor de 
kraan. Het kan in bepaalde gevallen ook belangrijk 
zijn om de leidingen te isoleren, zowel binnen als 
buiten.

• Ventileer en verlucht regelmatig de woning door het 
raam enkele minuten wagenwijd open te zetten. Dat 
zorgt voor een klein warmteverlies, maar gezonde 
lucht is minstens even belangrijk voor een gezonde 
leefomgeving. 

• Het onderhoud van een stookinstallatie is een 
jaarlijkse verplichting. Voor gasinstallaties geldt in 
Vlaanderen een tweejaarlijkse controleplicht.

• Ontlucht de radiatoren voor een optimaal rendement.
• Verwarm je met stookolie? Vergeet niet tijdig een 

 bestelling te plaatsen.
• Laat indien nodig je schoorsteen reinigen.

• Controleer de bomen in de nabijheid van je woning. 
De herfst- of winterstormen kunnen mogelijk loshan-
gende takken van de boom rukken en zo het dak 
beschadigen.

• Controleer regelmatig de batterijen van je rook  
en/of CO-detectoren in huis.

© Pixabay
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Afvalinzameling bij 
winterweer
Tijdens de wintermaanden kunnen de weergoden zich 
al eens laten gelden en de situatie van ons wegennet 
danig beïnvloeden. Dit heeft ook een impact op de afval-
inzameling. ILvA heeft een procedure uitgewerkt om bij 
de eerste winterprik goed voorbereid te zijn.

Hiervoor baseren ze de beslissing om al dan niet of 
deels uit te rijden op de waarschuwingen van het KMI.  
In de loop van de voormiddag wordt de weertoestand 
geëvalueerd en kan de beslissing worden bijgestuurd.
Ondanks bovenstaande regel, blijft de veiligheid van de 
chauffeur en de laders in alle situaties primeren.

Praktisch:
1.  Hele dag onberijdbaar > volgende inzameling 

De niet-bediende straten worden dan bij de 
 volgende inzameling meegenomen. 

2.  Volgende inzameling ook winterweer > bijkomende 
inzamelronde voor niet-bediende straten. 
De bijkomende ronde wordt dan georganiseerd 
enkel voor deze straten waar de tweede maal 
geen inzameling was. 

ILvA en de gemeentelijke diensten houden 
je op de hoogte via de media, de website en 
Facebook.

Foto’s: de Oosterzeelse straten worden zo goed 
mogelijk berijdbaar gemaakt.

We houden ook de 
fietspaden veilig!
Om de gemeentelijke fietspaden sneeuw- en ijsvrij te 
houden, schakelen we een smalspoortractor met pekel-
spuit in. Met dat toestel kunnen de eigen diensten 
sneeuwruimen en in één beweging pekel op de fiets paden 
spuiten. Daarnaast beschikt Oosterzele nog over een 
grote tractor en vrachtwagen om de wegen te strooien. 

Met de smalspoortractor met pekelspuit kunnen we ook 
de fietspaden veilig houden

Pekel?
De werking van dooizout kan nog versneld worden 
door het dooizout te mengen met pekel. Dit betekent 
dat het zout, net voor de verspreiding op de weg, 
besproeid wordt met pekel waardoor het beter aan het 
wegoppervlak hecht. Deze methode wordt natstrooien 
genoemd. Andere voordelen aan deze methode: er is 
minder zout nodig, het is minder belastend voor het 
milieu, het zout werkt sneller en langdurig.

Bij sneeuw heeft Oosterzele een overeenkomst met 
enkele externe partners die kunnen ingeschakeld 
worden om de wegen sneeuwvrij te maken.
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Klimaatplan van Oosterzele: een update
Hoe het begon
In februari 2019 ondertekende ook Oosterzele het 
Europese Burgemeestersconvenant. Als onderteke-
naar van het convenant nemen steden en gemeen-
ten maatregelen op het gebied van klimaat en energie 
om hun burgers een betere toekomst te garanderen. 
De gemeente engageert zich t.o.v Europa om tegen 
2030 40% minder CO2 (of andere broeikassen) uit te 
stoten ten opzichte van 2011. Samen met 7 000 andere 
lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen 
beloofde Oosterzele inspanningen te leveren om de 
klimaatopwarming te beperken. Maar bovendien ook de 
veerkracht van de gemeente te verhogen door zich aan 
te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. 

Geen woorden maar daden: plan van aanpak
Oosterzele startte dit jaar i.s.m. de Provincie Oost-
Vlaanderen met de opmaak van een klimaatplan. Zo’n 
plan bestaat uit twee delen: in deel 1 - het mitigatieplan 
- wordt bekeken hoe we de uitstoot van broeikasgassen 
zo veel mogelijk kunnen verminderen om klimaatopwar-
ming te beperken. In deel 2 - het adaptatieplan - wordt 
bekeken op welke manier we ons kunnen wapenen tegen 
de gevolgen van klimaatverandering. Tegen drogere en 
hetere zomers met meer hittegolven, en nattere winters 
bijvoorbeeld. 

Oosterzele bracht bij de voorbereiding van het klimaat-
plan inwoners, bedrijven, landbouwers, scholen, ver-
enigingen samen om mee na te denken over te nemen 
acties. De opmaak van deel 1 werd gefinaliseerd en nu 
loopt het traject voor de opmaak van deel 2. 

Extra power met een nieuwe  klimaatmedewerker
Om de acties uit het 
klimaat plan te helpen uit-
voeren, deed Ooster zele 
een beroep op een inter-
gemeentelijke klimaat-
medewerker van de Inter-
communale Solva.  
Sinds begin november  
is Caroline Vlaeminck op 
die manier een dag per 
week in dienst van onze 
gemeente. 

“Het klimaat redden kan ik niet, maar ik zal Oosterzele 
ondersteunen bij het finaliseren van het klimaatplan, 
klimaatacties helpen uitvoeren en nieuwe initiëren,“ zegt 
Caroline. “Klimaatverandering is in eerste instantie een 
energieprobleem, want de oorzaak is de verbranding 
van fossiele brandstoffen. Veel burgers hebben nog 
grijze stroom, afkomstig van fossiele brandstoffen of 
kernenergie. Overschakelen op een duurzame ener-
gieleverancier, op 100% Belgische groene stroom is zó 
gebeurd, en je boet ook niets van comfort in. Een win-win 
met minimale inspanning. De provincie is net met een 
groepsaankoop Groene Stroom gestart. Het liefst zie ik 
Oosterzele hier aan de leiding staan!” lacht ze. 

Rodeland 
Caroline zal zich ook toeleggen op het project Rodeland, 
een landschapsinrichtingsproject op het grondgebied 
van Oosterzele, Melle, Gavere en Merelbeke. Via terrein-
acties willen de 21 partners van het project Rodeland 
de komende jaren samen bouwen aan een natuur- en 
landbouwlandschap waar veel plant- en diersoorten zich 
thuis voelen. Bos- en natuurherstel, verbrede landbouw, 
kleine landschapselementen, routes voor zachte recrea-
tie, integraal waterbeheer, erfgoed en onderzoek,… zullen 
in de kijker gezet worden via onderlinge samenwerking. 
En voor de inwoners wordt Rodeland nog meer een plek 
waar het fijn is om te fietsen en te wandelen, te genieten, 
te spelen en tot rust te komen.

“Het project Rodeland biedt kansen om aan klimaat-
adaptatie te werken,” zegt Caroline. “We zien ook in 
Oosterzele, hoe droge zomers de landbouwoogst en de 
natuur beïnvloeden. Er komen meer hittegolven en die 
zullen langer duren. Dat heeft dan weer een impact op 
de gezondheid van kwetsbare personen zoals ouderen 
en kleine kinderen. Het klimaat is een zaak van iedereen. 
We zitten allen in hetzelfde schuitje. Samenwerking is 
dus cruciaal.” 

Meer info: http://www.rodeland.be/
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Klimaatrapport met laatste cijfers van 2018
Oosterzele wachtte niet tot het finaliseren van beide 
klimaatplannen om acties te ondernemen. Zo hebben 
burgers, bedrijven, industrie, landbouwers en lokaal 
bestuur de laatste jaren al een aantal flinke inspannin-
gen geleverd.

Het klimaatrapport, met de laatste cijfers, die van 2018, 
bevestigt een dalende algemene trend van de CO2-
uitstoot met -11,1% (op de website provincies.incijfers.
be kan iedereen het rapport nalezen.)

Op deze grafiek lees je de evolutie van de CO2-uitstoot 
in Oosterzele per sector. 

Het gaat dus wel de goede kant uit, maar we zijn nog ver 
van de 40% die we tegen 2030 idealiter realiseren. Toch 
doet Oosterzele het beter dan Oost-Vlaanderen 
(-7,1%) en het Vlaams Gewest (-6%). Er zijn vaak 
opvallende verschillen tussen de sectoren.

De goede algemene resultaten zijn vooral te danken aan 
de sterke afname van de CO2-uitstoot in de sector van 
de huishoudens (-23,9%). Maar doordat deze groep 
verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot 
in onze gemeente, blijven de huishoudens ook in de 
toekomst een belangrijke sector om een verdere daling 
te realiseren, net zoals de transportsector.

Allerlei factoren kunnen een rol spelen in de CO2-uitstoot 
(het weer, aantal inwoners, aantal woningen, ...). Hierdoor 
is het effect van een lokaal klimaatbeleid pas op langere 
termijn zichtbaar. 

Woningen: op het goede pad maar het kan 
(moet) veel beter!
In vergelijking met andere gemeenten of steden in Oost-
Vlaanderen heeft Oosterzele gemiddeld een veel hoger 
elektriciteitsverbruik per huishouden. Bovendien zijn de 
Oosterzelenaren voor de verwarming van de woning 
en het sanitaire water hoofdzakelijk afhankelijk van 
fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie, steenkool, ...). 
Slechts 12,2% van onze energiebehoefte is afkomstig 
van hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers, 
warmtepompen,…). Het is dan ook overduidelijk dat hier 
nog wel wat CO2 winst te rapen valt.

Groene stroom: zonnepanelen – De meest 
 populaire manier om stroom op te wekken. 
Er zijn in onze gemeente nog veel daken die geschikt 
zijn om zonnepanelen te plaatsen. Het succes van al 
georganiseerde groepsaankopen bewijst dat onze 
inwoners op de goede golflengte zitten (al 235 aan-
vragen voor 2021). Als gemeente blijven we die (toe-
komstige) groepsaankopen verder ondersteunen. Op 
www.energiesparen.be/zonnekaart kan je zien hoe 
geschikt je dak is voor zonnepanelen of een zonneboiler. 

In de volgende editie van dit infozine lees je meer over 
bestaande premies en op welke manier je ervoor in 
aanmerking komt. 

Iedereen mobiel, tuurlijk … maar laten we 
inzetten op een daling van de uitstoot!
In Oosterzele komt 44% van de totale CO2-uitstoot 
(2018) van particulier, commercieel en openbaar vervoer 
(cijfers 2018). Scheepvaart en spoorverkeer zitten niet 
in de cijfers. De evolutie van het cijfers over de jaren 
heen volgt de Vlaamse trend. De gemiddelde uitstoot 
door transport in ton per inwoner (zonder rekening te 
houden met de E40) is veel hoger dan in de rest van de 
provincie (zie kaartje). 
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Vanaf april 2021 wordt ook GFT gewogen 

Wat is gewogen diftar?
Oosterzele kent al sinds 2018 het systeem van de gewo-
gen diftar voor de restfractie. Vanaf april 2021 wordt ook 
het GFT-afval gewogen. 

Het invoeren van de gewicht gebonden Diftar in het 
 werkingsgebied van ILvA gebeurt in drie fasen; Oosterzele 
behoort tot fase 1 en zal in april 2021 starten. Alle inwo-
ners ontvangen binnenkort een brief van ILvA met meer 
informatie.

Je betaalt dan per kilogram GFT die je aanbiedt, iden-
tiek aan het bestaande systeem voor het rest afval. Het 
principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier verder 
op een eerlijke en duurzame manier worden toegepast. 
Binnen alle gemeenten in het ILvA-werkingsgebied wordt 
dezelfde werkwijze uitgerold.

De kost voor de inzameling van GFT bestaat 
uit twee delen:

• Een kost per kilogram GFT: 0,085 euro/kg
• Een vaste aanbiedkost volgens volume container. 

Dit betaal je elke keer dat je je container aanbiedt, 
ongeacht hoeveel afval er in zit.
• 40 liter: 0,125 euro
• 140 liter: 0,125 euro

Vooraf betalen
Net zoals voor de restafvalcontainer betaal je via de 
afvalrekening aan ILvA. Hiermee betaal je alle betalende 
diensten van ILvA, zoals de inzameling van je GFT en 
restfractie via gewogen diftar, maar ook je bezoek aan 
het recyclagepark en de inzameling aan huis van grofvuil 
en snoeiafval.

Staat er minder dan 12,5 euro op je afvalrekening: je 
ontvangt een nieuwe betalingsuitnodiging om te storten. 
Wordt je saldo lager dan 0 euro: containers worden 
niet leeggemaakt, geen toegang tot recyclagepark, geen 
betalende diensten meer.

Mijn ILvA: saldo en verbruik checken
Elk gezin heeft zijn eigen afvalrekening. Daarop kan 
je je saldo en je afvalverbruik checken. Je moet je wel 
eerst registreren. Hiervoor heb je de gegevens van de 
referentiepersoon (gezinshoofd) van je gezin nodig. 

Frequentie inzameling
Aan de frequentie van de inzamelingen wijzigt niets. Je 
kunt ook nog steeds de huidige afvalkalender gebruiken. 

Naar jaarlijkse gewoonte ontvang je je nieuwe afvalkalen-
der tussen eind februari en begin april 2021. Daarin zal 
alle info staan over de inzameling van de verschillende 
afvalsoorten.

Meer info via www.ilva.be

 Oosterzele doet mee aan een 
regionaal project autodelen. 
De gemeente investeerde in twee 
elektrische deelwagens. Die staan 
klaar voor gebruik door gemeen-
tepersoneel en burgers aan GC 
De Kluize en de Huckerstraat 
in Balegem. Voor de democra-
tische prijs van 4 euro per uur 
en 0,2 euro per kilometer kan 
je met zo’n elektrische wagen 
rijden. Wie gebruikmaakt van 
een deelwagen verkleint zijn eco-
logische voetafdruk. Meer info: 
www.oosterzele.be/autodelen
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Betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijker-
tijd je steentje bijdragen aan een beter  klimaat? 
Doe dan mee met de tiende (jubileumeditie) 
groepsaankoop voor groene stroom en aardgas 
van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je vóór 2 februari 2021 in via 
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom. Inschrijven  
kan sinds 23 november en is gratis en volledig vrij-
blijvend. Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, 
berekend op jouw opgegeven verbruik. Vind je het voor-
stel interessant, dan accepteer je het aanbod tot en met 
30 april 2021. De Provincie regelt de overstap naar je 
nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie 
Oost-Vlaanderen haar inwoners bij de overstap naar 
groene en scherp geprijsde energie. Door een grote 
groep geïnteresseerde mensen samen te brengen, kan 
de Provincie een lage prijs bedingen voor groene elektri-
citeit en gas. De leverancier die tijdens de energieveiling 
op 2 februari de beste prijs kan bieden, is de winnaar. 
Hoe meer deelnemers, hoe groter de korting. Bedrijven, 
zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik 
kunnen ook deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan  
32 000 Vlaamse gezinnen en meer dan 1 000 bedrijven 
respectievelijk gemiddeld 477 en 672 euro besparen 
op hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zo 
veel mogelijk Oost-Vlamingen groene, goedkope energie 
aan te bieden.

Oosterzele werkt mee
Ook Oosterzele ondersteunt dit initiatief (al voor 
de tiende maal). Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan 
terecht bij het gemeenteloket. Neem zeker je laatste 
jaarafrekening mee! Daarin staan immers alle gegevens 
die we nodig hebben om jouw inschrijving in orde te 
brengen.

Meer info
Gratis infolijn: 0800 60 601 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Gemeenteloket
Door de huidige maatregelen kan je enkel op het 
gemeentehuis terecht na het maken van een afspraak. 
Wil je hulp bij je inschrijving, neem dan contact op via 
het nummer 09 363 99 34.

Wereldlichtjesdag op 13 
december: digitale versie 
Op 13 december organiseert Oosterzele een digitale wereldlicht-
jesdag. Mensen die dan hun overleden kind willen herdenken, 
kunnen via de gemeentelijke diensten een kaarsje laten branden 
aan de troostplek. Wie die dag ook een licht voor iemand wil ont-
steken, kan thuis voor het raam een kaarsje laten branden. Een 
foto posten en ook zo een beetje licht betekenen, kan door een 
foto van je brandende kaars/lichtje te posten met #WLD9860.

I.h.k.v. wereldlichtjesdag die dit jaar plaatsvindt op zondag 13 
december opent Oosterzele zijn eerste troostplek. Een troostplek 
is een locatie waar je in alle rust kunt bezinnen, terugdenken aan 
een overleden geliefde. 

Aan de achterzijde van de kerk in Balegem werd een boom in 
krijtverf opgezet. Wie er een troostende boodschap kwijt wil, kan 
ze daar op de boom schrijven. Eens neergeschreven, kan de tekst 
troost bieden aan anderen. Bij een regenbui wordt ze weggespoeld 
om zo weer plek te maken voor een andere. 

Kort bericht

In 2019 organiseerde Oosterzele voor het eerst 
Wereldlichtjesdag.

Milieu en duurzaamheid
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Lees de volledige  
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

Claerhout Computer Engineering | Lange Ambachtstraat 18 | 9860 Oosterzele | 09 362 36 93

CCE is een groeiend en  
dynamisch IT-bedrijf dat 
sinds 1989 actief is, en  
ondertussen 50-tal  
medewerkers telt.  
Wij implementeren  bij onze 
klanten ons  eigen ontwikkeld  
ERP-pakket LISA:

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

ONTWIKKEL 
ZELF JE IDEALE
WERKOMGEVING
DICHTBIJ HUIS
Volg Lisa en vind de droomjob  
in jouw regio op itjobs.cce.be

A4 Verticaal
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Gemeentelijke diensten 
werken enkel op 
afspraak 
Alle diensten van het gemeentebestuur werken enkel 
op afspraak. Op die manier kunnen we de nodige tijd 
vrijmaken om je te helpen en je vragen te beantwoor-
den. Daarbovenop kunnen we onze dienstverlening zo 
ook organiseren zodat die voldoet aan de vigerende 
coronamaatregelen.

Afspraak maken?
• dienst Burgerzaken/Bevolking: 

burgerzaken@oosterzele.be of 09 363 99 26
• dienst Omgeving (o.a. stedenbouw & milieu): 

omgeving@oosterzele.be of 09 363 99 34
• dienst Infrastructuur (o.a. werken & mobiliteit): 

infrastructuur@oosterzele.be of 09 363 99 38
• OCMW: info@ocmwoosterzele.be of 09 362 40 30
• GC De Kluize: reservaties@oosterzele.be of  

09 363 83 30
• sporthal De Kluize: sportdienst@oosterzele.be of 

09 362 48 92

Weet je niet goed waar je precies moet zijn?  
Bel het algemeen onthaal via 09 362 50 09.

Maak gebruik van mijn 
dossier en bespaar tijd!
Wist je dat het voor heel wat documenten en attesten 
uit het bevolkingsregister helemaal niet meer nodig is 
om je te verplaatsen naar het gemeentehuis. Je kunt ze 
eenvoudig aanvragen en ontvangen via Mijn Dossier!

Dankzij Mijn DOSSIER kan je online:
• je gegevens in het Rijksregister nakijken
• fouten signaleren
• je contactgegevens meedelen
• controleren welke instanties tijdens de voorbije zes 

maanden je persoonlijke gegevens geraadpleegd 
hebben

• elektronische attesten uit het bevolkingsregister 
gratis downloaden of afdrukken,

• akten van burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 
31 maart 2019 gratis downloaden of afdrukken.

Hoe werkt de toepassing?
Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER, 
moet je eerst een kaartlezer installeren met de gepaste 
software. De laatste softwareversie voor de kaartlezer 
vind je via https://eid.belgium.be/nl. Als de kaartlezer 
geïnstalleerd is, ga je naar de website van Mijn DOSSIER 
via https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

Om je identiteit te controleren, zal je je PIN-code moeten 
ingeven. Eenmaal je je PIN-code hebt ingevoerd, krijg je 
toegang tot je persoonlijke dossier in het rijksregister.

De attesten bevatten de digitale stempel van het 
Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische 
waarde als attesten afgeleverd door de Gemeente.

Gemakkelijk, goedkoop en milieuvriendelijk
De attesten die je via Mijn Dossier aanvraagt zijn onmid-
dellijk beschikbaar; je bent dus niet meer afhankelijk 
van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kunt ze 
aanvragen van thuis, 24 op 24 en 7 op 7. Het gebruik 
van digitale attesten vermindert het papierverbruik en 
de verplaatsingen naar het gemeentehuis en is dus 
beter voor het milieu.

Dienstverlening

Klachten zonder 
wachten: lokale politie 
op afspraak
Voor niet-dringende aangiftes, klachten en meldingen 
werkt de lokale  politie ook met onthaal op afspraak.

Dankzij deze nieuwe aanpak wordt 
onze inwoners een efficiëntere dienst-
verlening aangeboden met het oog 
op de uitdagingen van de toekomst.
Een afspraak maken kan eenvoudig 
en online via www.politie5418.be of 
door het scannen van de QR-code. 

Heb je geen internet of twijfel je of je wel aan-
gifte moet doen? Neem tele fonisch contact 
met het centraal onthaal van de politiezone via  
09 363 71 71 (weekdagen tussen 8 en 19 uur en op 
zaterdag tussen 9 en 13 uur).



GRONDGEBIEDSZAKEN

Samen onze fietssnelwegen onderhouden
De Gemeente Oosterzele heeft in 2020 een samenwer-
kingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen 
afgesloten voor het verkrijgen van een subsidie voor 
het jaarlijks onderhoud van de fietssnelweg F417 op 
het grondgebied. Deze subsidie bedraagt 800 euro 
per kilometer.

Onze gemeente heeft momenteel - samen met 
de Provincie - bijna 5,2 kilometer gerealiseerd! 

Onze gemeentediensten of externe partners staan 
jaarlijks in voor het pekelen van de snelwegen in de 
winter, het (groen)onderhoud, het halfjaarlijks vegen, 
het up-to-date houden van de signalisatie en marke-
ringen, enzovoort. Een subsidie voor deze werkzaam-
heden is dus mooi meegenomen. 

De komende jaren wordt er verder ingezet op de 
 realisatie van de ontbrekende schakels van deze fiets-
snelweg. www.fietssnelwegen.be 


