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Burgerzaken

Staat er bij het graf van jouw overleden familielid ook een bordje met de mede-
deling dat de concessietermijn of de wettelijke graftermijn verstreken is? Neem
dan gerust contact op met de dienst Bevolking op het nummer 09 363 99 26 of
stuur een bericht naar katleen.meuleman@oosterzele.be voor meer informatie.

Beste inwoners,
De winter is voorbij, de lente net begonnen. Toch hebben we de
voorbije maanden niet stilgezeten ... De eerste zonnestralen zijn
voor velen een startschot om de eerste werken in de tuin aan te
vatten.  Wij kunnen alvast terugblikken op een geslaagde milieu-
week met als hoogtepunt een nieuwe aanplant in ons geboorte-
bos.  Die aanplant kon ook deze keer rekenen op heel wat
belangstelling! Een 200-tal inwoners kwamen af op de uitnodi-
ging van het gemeentebestuur om een geboorteboompje aan te
planten voor hun kleine spruit in ons geboorte- en speelbos
Lange Broucke.  Het was dus een gezellige drukte op het terrein
aan Scheurbroek. Een drukte die de kou bijna helemaal deed
vergeten en die ons met zekerheid zegt dat dit een geslaagd ini-
tiatief is dat we zeker moeten herhalen!
Het gemeentebestuur Oosterzele doet er alles aan om alle inwo-
ners, jong en oud, aan te spreken en voor hen een mooi milieu-
vriendelijk en duurzaam aanbod uit te werken om hen actief te
betrekken tijdens de milieuweek.  Ons aanbod gaat van works-
hops voor de allerkleinsten, theatervoorstelling rond milieu,
bezoek aan het containerpark, aanplant fase 2 van het geboorte-
bos, …
Uiteraard zijn we niet enkel bezig met ons milieu tijdens de

milieuweek.  Door de alsmaar stijgende energieprijzen is de term
‘energiebesparingen’ niet meer weg te denken en is het daar-
door een ‘hot item’!  We zijn ervan overtuigd dat we er eerst en
vooral moeten voor zorgen dat onze woningen optimaal geïso-
leerd worden om verdere energieverspillingen te vermijden.
Isolatie van de woning betekent ook dat we moeten zorgen voor
voldoende ventilatie.
Aansluitend op onze milieuweek wil ik jullie graag warm maken
voor de infoavond die georganiseerd wordt door onze gemeente-
lijke Milieu- en natuurraad rond dit thema. Deze vindt plaats op
woensdag 6 april vanaf 20 uur in de gemeentelijke bibliotheek en
heeft als onderwerp ‘ventileren in bestaande gebouwen’.
Uiteraard blikken we niet enkel terug op wat voorbij is, maar kij-
ken we ook nog verder vooruit naar de toekomst. Net zoals vorig
jaar willen we graag met onze Land- en tuinbouwraad in augus-
tus opnieuw gaan ‘loeren bij de boeren’. De vorige editie kon op
een massale belangstelling rekenen en dit succes
willen we uiteraard evenaren of zelfs verbeteren.
We houden je o.a. via deze infokrant verder op
de hoogte. Els De Turck

Schepen voor Leefmilieu

OPROEP Oud kerkhof Oosterzele 

Milieu en duurzaamheid

Tijdens de afgelopen milieuweek hebben enkele enthousiaste inwoners een
aantal straten en wegels zwerfvuilvrij gemaakt. Voor de meesten was dit niet de
eerste keer dat ze deze tocht maakten en zij weten dan ook als geen ander dat
zwerfvuil dikwijls terugkeert naar dezelfde locatie. Om een meer blijvend karak-
ter te geven aan deze actie, hebben een aantal vrijwilligers zich kandidaat
gesteld om een vast stratenparcours op regelmatige basis te ruimen en zo eigen-
lijk peter en meter te worden van deze straten. Zie je bijvoorbeeld op de
Krekelberg, op Issegem, het fietspad aan de sporthal, de Molenstraat, … witte
zakjes staan, dan zijn ze zeker langs geweest. Hiermee willen zij aan de veroor-
zakers een duidelijk signaal geven:
‘STOP MET HET DUMPEN VAN ALLERHANDE AFVAL LANGS DE WEG’.
Het ultieme doel van deze mensen is natuurlijk dat sluikstorten op termijn met
uitsterven bedreigd wordt en er een einde komt aan de ergernis van velen!
Uiteraard zitten nog steeds veel straten zonder meter of peter. Iedereen die
deze actie wil steunen of zich ook geroepen voelt, kan dit melden bij duurzaam-
heidsambtenaar Hilde Van Hecke op het nummer 09 363 99 36 of hilde.vanhec-
ke@oosterzele.be. Wij zorgen voor het juiste materiaal en ondersteuning. 

Oosterzele stelt meters en peters aan
om straten zwerfvuil-vrij te houden! 

Burgerzaken

Kids-ID?
De Kids-ID is het identiteitsbewijs
voor kinderen jonger dan twaalf
jaar oud. 

Kinderen hebben het nodig om
te kunnen reizen binnen Europa.
De kaart biedt bovendien aan alle
kinderen een extra bescherming
in noodgevallen. Wie een kind in
nood aantreft, kan het nummer
bellen dat zich op de achterzijde
van de Kids-ID bevindt.

De Kids-ID kost 3 euro. Om hem
tijdig te ontvangen voor je naar
het buitenland vertrekt, moet je
de kaart ruim voor je vertrek aan-
vragen. Naderhand is de kaart
alleen nog te krijgen met een
dure spoedprocedure.

Hoe aanvragen?
De dienst Burgerzaken wil de tij-
dige aanvraag van de Kids-ID sti-
muleren. Op 13 april 2011 tussen
14 en 16 uur worden alle kinde-
ren ontvangen door clown Lol -
lebol die hen vergast op kunst jes

en gratis ballonnen. Vanaf dan
kunnen ze ook deelnemen aan
een kleur- en fotowedstrijd met
als thema ‘Kind op reis’.
De resultaten zullen tentoon ge -
steld worden tijdens een exposi-
tie van 1 tot 10 september 2011 in
de gemeentelijke bibliotheek.
Door deel te nemen, verzamel je
tegelijk een extra stempel op je
cultuurkaart van de actie ‘In 2011
is cultuur niet duur’. Een volle
cultuurkaart met zes stempels
geeft recht op één filmticket.
Zeker doen dus!

Meer info? dienst Burgerzaken - 
tel. 09 363 99 20 
of danny.ghislain@oosterzele.be.

m.m.v. ‘In 2011 is 
cultuur niet duur’

Bij ontvangst van de reisdocu-
menten van de touroperator stel-
len vele reizigers vast dat zij voor
sommige toeristische landen in
het bezit moeten zijn van een
identiteitskaart met een langere
geldigheidsduur. Egypte bijvoor-
beeld eist een minimum geldig-
heid van zes maanden op het
ogenblik van de heenreis. Of er
voor jouw vakantiebestemming
een minimum geldigheidster-

mijn geldt, kan je navragen bij je
reisbureau of touroperator.
Indien de geldigheidsduur van
de identiteitskaart niet meer vol-
doet, is de ongeruste reiziger
vaak aangewezen op een dure
spoedprocedure voor het aanvra-
gen van een nieuwe identiteits-
kaart. De normale afleveringster-
mijn van een identiteitskaart is
immers drie weken.
De goed voorbereide toerist kijkt

dus ook even na of zijn land van
bestemming geen bijzondere
eisen stelt aan zijn identiteitspa-
pieren.

Meer info: www.ibz.rrn.fgov.be,
Identiteitsdocumenten, eID en
kies in het menu voor ‘De e-ID in
het buitenland’. Daar kies je voor
‘Reizen met Belgische identiteits-
documenten’ waar je een over-
zicht per land vindt.

Met de kids op reis? Vergeet de kids-id niet! 

Reisplannen? 
Check dan even de geldigheidsdatum van je identiteitskaart

VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 12 JAAR

IJZERSTERK
Bestand tegen fraude.   

KEIMOBIEL  
Voor bijna alle  
landen van Europa.

SUPERBESCHERMING
Beveiligde  
identificatie.

MEGAHULP
Noodnummer.

VRAAG ZE SNEL AAN BIJ UW GEMEENTE
Info : www.eid.belgium.be - www.halloouders.be
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Hoe gebruikt u de meldingskaart?

1. U vult de kaart in. Vergeet niet uw adres in te vullen, wij laten u weten wat er
gedaan zal worden om het probleem te verhelpen. Anonieme meldingskaar-
ten worden niet behandeld.

2. U knipt de kaart uit en bezorgt ze aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1 te 9860 Oosterzele
of aan het OCMW, Gootje 2 te 9860 Oosterzele

Wat gebeurt er met uw meldingskaart?

1. De betrokken dienst lost binnen een billijke periode het probleem op of stelt
een passende oplossing voor aan het College van Burgemeester en Sche pe -
nen of aan de OCMW-voorzitter of -raad.

2. Het bestuur onderzoekt de voorgestelde oplossing en laat de betrokken
dienst weten wat er dient te gebeuren.

3. Zo spoedig mogelijk na de beslissing wordt u daarvan op de hoogte ge-
bracht.

U hebt ook de mogelijkheid om uw klachten, problemen of suggesties te mel-
den via fax (gemeente > 09 362 49 33 - ocmw > 09 362 40 92), via e-post 
(gemeente > info@oosterzele.be - ocmw >  marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be) 
of via het digitaal loket dat u terugvindt op 

www.oosterzele.be of www.ocmwoosterzele.be.

Let wel: anonieme meldingskaarten worden niet behandeld.

Meldingskaart
Gemeentebestuur ter attentie van:
❐ burgemeester Johan VAN DURME
(Algemeen beleid, politie, veiligheid, informatie, lokale
economie, huisvesting, Burgerlijke stand en Bevolking) 
✆ 0477 62 00 99

❐ 1ste schepen Christ MEULEMAN
(Openbare werken, infrastructuur, mobiliteit en verkeer)
✆ 0497 48 08 51

❐ 2de schepen Paul COTTENIE
(Cultuur, monumenten en erfgoed, toerisme, senioren,
ICT) ✆ 0473 44 16 34

❐ 3de schepen Wilfried Verspeeten
(Groendienst, Sport, Feestelijkheden, Markten) 
✆ 0497 94 53 98

❐ 4de schepen Els DE TURCK
(Ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, land- en
tuinbouw) ✆ 0496 58 54 27

❐ 5de schepen Marleen VERDONCK
(Financiën, onderwijs, jeugd, ontwikkelingssamenwer-
king) ✆ 0474 68 60 65

❐ gemeentesecretaris Borchert BELIËN

OCMW-bestuur ter attentie van:
❐ voorzitter Hilde DE SUTTER ✆ 0473 55 50 70

Ik signaliseer dat (u mag pagina’s bijvoegen):

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Gelieve mij te melden hoe het gemeentebestuur aan dit probleem wil verhelpen.

Naam: .................................................................................................................... Datum: .................................

Adres: ..................................................................................................................................

Tel. / e-post: .......................................................................................................................

Defecten • klachten • opmerkingen •
suggesties • problemen •
voor gemeente of OCMW?

Erger u niet, 
maar laat het ons weten! 

We nemen uw klacht of uw suggestie ernstig en doen er ook iets
mee. We proberen altijd een oplossing te vinden voor uw pro-
bleem. Suggesties nemen we graag in overweging.

✂

Meldingen aan het gemeentebestuur:  
>>>>>>>>>>>>> Dorp 1, 9860 Oosterzele
Meldingen aan het OCMW: 
>>>>>>>>>>>>> Gootje 2, 9860 Oosterzele

✂
Gemeente
Oosterzele

Paasvakantie 2011: 
speelpleinwerking Kriebelplezier
staat voor je klaar! 

Jeugd Bibliotheek

In de tweede week van de paasva-
kantie, van 18 t.e.m. 22 april, is
het eindelijk weer zo ver: speel-
pleinwerking Kriebelplezier geeft
het startschot voor een nieuw
speelpleinjaar. Tijd voor ravotten
en spelen! Je kan je elke dag
komen inschrijven tussen 13 en

13.30 uur. Een namiddagje speel-
plein kost 1,5 euro. Onze moni’s
staan voor je klaar!

Meer info? Dienst Kind en Jeugd -
sporthal De Kluize, Sportstraat 5,
Scheldewindeke - tel. 09 363 84 25,
edith.renne@oosterzele.be

Voor kinderen van
2de en 3de kleuterklas

Kom op zaterdag 9
april van 9 tot 11 uur met je klein-
sten naar de bib voor een 
voorleesontbijt!

Programma
- 9 - 9.45 uur: gezellig ontbijt
- 9.45 - 11 uur: luisteren naar ver-
halen en knutselen in de bib
Inschrijven is verplicht! Er kun-
nen 30 kinderen deelnemen aan
deze activiteit.

Meer info en inschrijvingen?
Bibliotheek Oosterzele -
Stationsstraat 13 - 9860
Oosterzele - tel. 09 362 81 17 -
anneleen.verfaillie@biblio-
theek.be - www.biboosterzele.be

Cursussen in
samenwerking
met Vormingplus.

'Goed kiezen geeft kracht'
Je maakt de hele dag door keu-
zes, bewust of onbewust. Som -
mige beslissingen geven een
goed gevoel, bij andere blijf je
steeds twijfelen. Goed kiezen kan
je leren! We reflecteren samen
op het hoe en waarom van beslis-
singen nemen.
Praktisch: 17 mei 2011 - 19.30 tot
21.30 uur - Erfgoedhuis, Zaal De
Ganck, Sint-Antoniusplein 10,
Moortsele - 5 euro - Code: 11014
'Kiezen is verliezen, tenzij je
echt leert kiezen'
We ervaren eerst wat ons goed af
gaat bij het kiezen, en wat ons

moeilijk ligt. We
bekijken wat het ons soms zo las-
tig maakt om eenvoudige keuzes
goed te maken.Je leert om op
een betere manier te kiezen. Je
kan bijschaven wat moeilijk ligt,
of opruimen wat je hindert.
Kiezen is altijd iets achterlaten.
Maar als je goed kiest, verlies je
minder.
Praktisch: 31 mei + 7, 14 juni
2011 - 19.30 tot 22.30 uur -
Erfgoedhuis, Zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, Moortsele
- 30 euro - Code: 11015
Inschrijven en info: Vormingplus
Gent-Eeklo - tel. 09 224 22 65 -
info.gent.eeklo@vormingplus.be,
www.vormingplusgent-eeklo.be,
001-4276426-63. Vermeld steeds
het codenummer

Op donderdag 3 maart nam de
bib de zelfuitleenbalies officieel
in gebruik. Naar aanleiding daar-
van werd Jan Braeckman - direc-
teur van Bibnet - als gastspreker
uitgenodigd. Met Bibnet wil de
Vlaamse Overheid er voor zorgen
dat bibliotheken ook in een digi-
tale omgeving een meerwaarde

kunnen betekenen voor hun
publiek. Jan Braeckman onder-
hield de aanwezigen over de toe-
komst van de bibliotheek in de
digitale wereld en de belangrijke
bijdrage daaraan door de bib van
Oosterzele.
Een stukje uit de toespraak: 
“Als gevolg van de digitalisering

zullen openbare bibliotheken in
hun manier van werken steeds
meer moeten opschuiven naar
het sociaal-cultureel werk. Om in
te grijpen in de heel persoonlijke
netwerken tussen concrete men-
sen in hun lokale omgeving.
…
En, beste gemeentebestuur,
Oosterzele loopt daarin voorop.
Het is niet voor niets dat de bib
van Oosterzele opduikt in publi-
caties, in gesprekken, als voor-
beeld op studiedagen en confe-
renties. Jullie manier van werken
is inspirerend: de keuzes die
gemaakt worden, het lange ter-
mijn denken, de investering in
lokale mensen en hun concrete
vaardigheden.”
Lovende woorden dus voor de
werking van de bib.

Bib Oosterzele neemt de zelfuitleenbalies officieel in gebruik

Voorleesontbijt voor kinderen
Vorming in de bib
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Begin maart was het opnieuw
milieuweek in Oosterzele met
naar goede gewoonte een vol
programma voor zowel de scho-
len als de bevolking. Voor wie
nog eens wil nagenieten of voor
wie er niet bij kon zijn, volgt een
kort overzicht van het verloop
van de activiteiten. 

De milieuweek ging van start met
een zwerfvuilactie in het week-
end van 26 en 27 februari. Het
weer was niet echt een meevaller,

maar toch zijn een flink aantal
mensen op pad getrokken. En de
buit was niet mis. Op een bepaal-
de locatie werden in een gracht
over een afstand van 20 m wel 39
flessen porto verzameld …

Uiteraard betekent milieuzorg en
duurzaamheid meer dan enkel
afvalbeleid. Woensdagavond 2
maart konden een aantal
kooklustigen dan ook kennis
maken met een eenvoudige, bud-
getvriendelijke keuken, die

gebruik maakt van zowel fair
trade producten, als producten
van eigen bodem. Na de berei-
ding was er ook de mogelijkheid
tot degustatie. Op het menu ston-
den een wrap met witloof en gei-
tenkaas, een soep met kokosmelk
en paarse rijst en als afsluiter een
chocoladecake. Allemaal bereid
met (h)eerlijke producten …

Als afsluiter stond net zoals vorig
jaar de boomplantactie in het
geboortebos centraal. Alle

ouders van een baby uit 2010
mochten persoonlijk een boom-
pje planten voor hun kleine
spruit. Ook nu kon dit initiatief
op heel wat belangstelling reke-
nen! Ongeveer 130 volwassen en
60 kinderen waren van de partij!
Dat er veel boompjes geplant
werden, hoeven we niet extra te
vermelden …

De milieuweek kan altijd op heel
wat belangstelling rekenen bij de
Oosterzeelse scholen. Alle basis-

scholen hebben deelgenomen en
voor elke leeftijdscategorie was er
een aangepast programma. 

Voor de kleutertjes een works-
hop, de eerste graad mocht ge -
nieten van theater Jeuk, het
derde leerjaar heeft heel wat
bomen geplant en het vierde
leerjaar ging sorteren op het con-
tainerpark. Ook de laatstejaars
mochten op uitstap naar de
watertoren in de Scheeps los -
serstraat in Gent.

Milieuweek van 28 februari tot en met 5 maart 2011

Milieu en duurzaamheid

Minaraad oosterzele organiseert
infoavond omtrent 

ventilatie in bestaande gebouwen
Uit verschillende studies blijkt dat de lucht in huis vaak ongezon-

der is dan de lucht buitenshuis. Een deskundige van VIBE vzw

(Vlaams Instituut voor Ecologisch Bouwen en Wonen) belicht alle

mogelijke ongezonde invloeden in huis: een overzicht van vaak

voorkomende vervuilingsbronnen, hoe deze herkennen, hun

mogelijke invloed op de gezondheid. Waardevolle alternatieven

en tips worden aangereikt, waaronder tips rond ventilatie en ver-

luchting. In bestaande gebouwen en vele verbouwingen is het vaak

onmogelijk om op een ethisch verantwoorde of betaalbare manier

een energie-efficiënt mechanisch ventilatiesysteem te installeren.

Anderzijds lijkt natuurlijke ventilatie tegenstrijdig met de toene-

mende eis van energiebesparing.

Tijdens deze infoavond georganiseerd door de gemeentelijke mi -

na raad, krijg je dan ook tips over hoe je optimaal natuurlijk kan

verluchten en/of ventileren met een minimum aan energieverlies.

De infoavond vindt plaats op woensdag 6 april vanaf 20 uur in de

gemeentelijke bibliotheek, Stationsstraat 13 in Scheldewindeke.

De sessie zelf duurt ongeveer anderhalf uur.

Inschrijven kan bij Hilde Van Hecke via 09 363 99 36 

of hilde.vanhecke@oosterzele.be

Op 31 mei stopt heel rokend
Vlaanderen een dag lang met
roken. Dat is tenminste de ambi-
tie van de campagne 24 uur niet
roken. 

Het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziekte -
preventie (VIGeZ) en de Logo’s
(Lokaal Gezondheidsoverleg)
over heel Vlaanderen zetten hun
schouders onder deze actie. Niet
zomaar een actie, want als je mee-
doet, krijg je zonder meer een
beloning. Als dat niet mooi is.
Rook je? Schrijf je dan nu
meteen in!

Je kan het!
24 uur van de sigaret blijven: dat
is het doel van de campagne
‘rokers verdienen een beloning
… als ze 24 uur niet roken.’ Je
kan je telefonisch of via het inter-
net inschrijven. Geef jouw rook-
ervaringen via een vragenlijst
door en krijg via sms-berichten
advies op maat. Daarbovenop
ontvang je een mooie beloning,

of je nu de sigaret links laat lig-
gen of niet. Het is hier immers de
intentie die telt. Daarom duurt
de actie maar 24 uur en is het
beslist niet de bedoeling om
meteen definitief te stoppen met
roken. Jou het gevoel geven dat
een dag lang zonder sigaret je
best wel lukt. Dat is wat de actie-
dag wil bereiken. Zo ben je meer
geneigd om langer of voorgoed
te stoppen.

Succes bewezen
Het concept van deze actie werd
overgenomen van Stivoro, het
expertisecentrum voor tabaks-
preventie in Nederland waar de
gelijknamige campagne meerde-
re successen kende. 

In 2009 werd de campagne voor
het eerst gelanceerd in Vlaan -
deren, meer bepaald als proef-
project in de stad Antwerpen en
de provincie Limburg. Daaruit
bleek dat een aanzienlijk aantal
deelnemende rokers definitief
wil stoppen met roken. Ook de
persoonlijke aanpak (advies op
maat via sms) bleek erg in de
smaak te vallen. Na 24 uur niet
roken merk je ongetwijfeld hoe
het is om een frisse adem te heb-
ben, je sigarettengeld voor iets
anders te kunnen gebruiken en
voel je je alvast veel beter in jouw
vel. 
Schrijf je dus nu in op 
www.verdieneenbeloning.be
of de gratis Tabakstoplijn 
(0800 111 00)

24 uur niet roken verdient een beloning 
Welzijn
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Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

• Administratieve diensten •
Administratieve diensten geopend van
maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12
uur; maandagavond van 18 tot 20 uur;
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

(dienst Bevolking en Burgerlijke stand)
In de namiddag enkel op afspraak.

info@oosterzele.be
tel. 09 362 50 09 • fax  09 362 49 33

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 
Bibliotheek

Stationsstraat 13
9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17

oosterzele@bibliotheek.be
Open

maandag van 16 tot 18 u.,
dinsdag van 16 tot 20 u.,
woensdag van 9 tot 11 u. 

en van 14 tot 18 u.,
donderdag van 14 tot 16 u.,

vrijdag van 16 tot 19 u.
en zaterdag van 9 tot 12 u.

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92
• Sportdienst • 

maandag van 9 tot 16 u. 
en van 18 tot 20  uur

Dinsdag  t.e.m. donderdag 
van 9 tot 16 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur
• Dienst kind en jeugd • 

maandag van 8.30 tot 16 uur 
en van 18 tot 20 uur

dinsdag van 8.30 tot 16 uur
woensdag van 8.30 tot 16 uur

donderdag van 8.30 tot 16 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

tel. 09 363 88 50
zaalbeheer@oosterzele.be
• GC De Kring Balegem

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Aalmoezenijestraat 7
9860 Landskouter

tel.: 09 330 56 47 • fax: 09 330 56 48
christine.vandaele@pwa-oosterzele.be

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

dinsdag tot vrijdag 
van 8.30 tot 11.30 u. en op afspraak.

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

9860 Landskouter
tel.: 09 330 56 48 • fax: 09 330 56 48

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 20 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12.30 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

vrijdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.
OCMW

Gootje 2, 
tel.: 09 362 40 30 • fax: 09 363 04 35

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot
12 uur; op dinsdag ook van 17 tot 19 uur

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Zaterdag: 9 tot 16 uur

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 
Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant

Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

tel.: 09 362 50 09 • fax 09 362 49 33
info@oosterzele.be

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Dit voorjaar starten de werken in het kader van het ruilverkavelingsproject.
De eerste werken hebben te maken met de aanleg van enkele wegen en
de aanpak van wateroverlast.
De eerste wegenwerken zullen uitgevoerd worden door het aannemings-
bedrijf Roos NV uit Arendonk. Deze werken omvatten onder andere:
• Op de oude tramzate tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem wordt

een fietspad aangelegd,
• De Maudeweg en de Letterhoutemstraat krijgen een nieuwe inrichting. 

Het aannemingsbedrijf A. Cocquyt bvba uit Beervelde zal op de kouter
van de Heistraat een gracht met dwarsschotten aanleggen om het water
trager te laten afstromen.

De Vlaamse Landmaatschappij zal op woensdag 11 mei 2011 om 20 uur in
het cultureel centrum de Fabriek, Fabriekstraat 19 in Sint-Lievens-Houtem
de plannen toelichten.
Ook de herverkaveling krijgt vorm: in juni zullen zitdagen gehouden wor-
den waarop eigenaars en gebruikers kunnen zien waar hun nieuwe perce-
len liggen, hoe groot ze zijn en  hoe ze bereikbaar zullen zijn. Elke eige-
naar of gebruiker wordt eind deze maand per aangetekende brief verwit-
tigd van de eerste officiële neerlegging van de herverkaveling. 
Actuele informatie en achtergrondinfo is te vinden op: 
www.vlm.be of www.oosterzele.be

Ruimtelijke Ordening

Ruilverkaveling: 
van plannen naar uitvoering

Algemeen
Sinds kort is de wijkwerking binnen
de gemeente Oosterzele grondig her-
schikt. De recente wijzigingen kade-
ren in een globale vernieuwing van
de buurtwerking binnen de politiezo-
ne Regio Rhode & Schelde. De job
van wijkinspecteur is heel intensief.
Kandidaten moeten zelfstandig kun-
nen werken, sociaal vaardig zijn en
met tal van problemen kunnen om -
gaan.
Zijn of haar werk is dan ook heel
belangrijk: van alle politieambtena-
ren staan de wijkinspecteurs immers
het dichtst bij de bevolking. Door
hun dagelijkse contacten met de
men sen moeten zij in staat zijn om
gepast te reageren op kleine, storen-
de problemen en om conflicten en
(onveiligheids)problemen te detecte-
ren en aan te pakken. Samen met alle
betrokkenen en partners zullen zij in
dit kader optreden als bemiddelaar
of mee helpen zoeken naar oplossingen.
De dienst ‘wijkwerking’ wordt binnen

de politiezone gecoördineerd door
de directie operaties. Commissaris
De Pelsmacker (directeur operaties)
zorgt samen met commissaris Mar -
tens, inspecteur Bauwens en assisten-
te Van Laere voor de algemene stu-
ring en het uitstippelen van het
(wijk)beleid

De politionele wijkwerking
in Oosterzele
Contactgegevens: politiecommissari-
aat Oosterzele - Windekekouter 54 -
9860 Oosterzele - tel. 09 363 73 73

Openingsuren
maandag > 14 - 20 uur
dinsdag > 9 - 12 uur
woensdag > 13 - 17 uur 
donderdag > 9 - 12 uur 
vrijdag > 9 - 12 uur
zaterdag > 9 - 12 uur 
zondag > gesloten 

Vier wijkinspecteurs ten dienste van
de Oosterzeelse bevolking!

• Wijk Moortsele - Gijzenzele -
Landskouter
Inspecteur Vicky Casneuf 
(*) gsm 0470 89 11 84 

• Wijk Oosterzele
Inspecteur Alain De Spiegeleire

(*) gsm 0470 89 11 85 
• Wijk Scheldewindeke

Inspecteur Pascale Meirsschaert
(*) gsm 0470 89 11 86 

• Wijk Balegem Inspecteur
Georges Verstraeten
(*) gsm 0470 89 11 87 

(*) Bij afwezigheid van de wijkinspec-
teur kan je een boodschap inspre-
ken. Voor dringende zaken: bel het
noodnummer 101!

Waarvoor kan je bij de 
wijkinspecteur terecht? 
In het algemeen kan je bij je wijkin-
specteur terecht voor alle niet-drin-
gende problemen en ‘gewone’ mel-
dingen. Enkele voorbeelden:
- Burenmoeilijkheden, gezinsproble-
men (met partner, kinderen of ver-
wanten), ... 

- Alle vormen van overlast zoals aans-
lepende geluidsoverlast, zwerfvuil,
problemen met jongeren, ... 
- Meldingen van problemen i.v.m.
straatinfrastructuur, achtergelaten
fietsen, …
De wijkinspecteur komt naar je toe: 
- Wij luisteren naar je klachten en

opmerkingen en proberen een
oplossing te bieden.

- Wij sporen kleine ontluikende con-
flicten op en proberen vooral te
bemiddelen.

- Wij contacteren je voor het uitvoe-
ren van opdrachten van het parket
(bv. als je verhoord moet worden
als getuige van een ongeval).

- Wij komen ter plaatse bij nieuwe
inwoners voor de woonstvaststel-
ling.

- Wij zijn maximaal in de buurt aan-
wezig ter bevordering van het vei-
ligheidsgevoel.

- Wij informeren je en kunnen je zo
doorverwijzen naar de juiste dien-
sten (vrederechter, justitiehuis,
slachtofferhulp, …).

Politie
In de kijker: de politiezone regio Rhode & Schelde
deel 2: de wijkpolitie voor Oosterzele, de coördinatie en de wijkinspecteurs

Op 1 mei 2011 vindt de 11de editie
van Erfgoeddag plaats. Op die dag
pakt Vlaanderen uit met zijn cultu-
reel erfgoed en kan een breed pu -
bliek proeven van verschillende acti-
viteiten. Het thema van dit jaar is
‘Armoe troef’. Ook in de gemeenten
Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-
Lievens-Houtem kan je deelnemen
aan een waaier van activiteiten.
In Oosterzele kunnen kinderen en
jongeren deelnemen aan een work -
shop en ervaren hoe het leven was als
kindarbeider. Donald Weber van het
AMSAB-ISG geeft een lezing over het
fenomeen van de werkmanstreinen
en de pendelaar aan het eind van de
19de eeuw. En aan de stations van
o.m. Balegem-dorp en Schel de win -
deke staan portretten van pendelaars
van vroeger en nu opgesteld. Het
pendelen wordt er in woord en in
beeld geïllustreerd en toont wat er
ruim een eeuw later veranderd is.
Ontdek het volledige programma en

haal de regionale programmabro-
chure gratis af in de bibliotheken - bij
de cultuurdiensten van de gemeen-
ten, de deelnemende organisaties of
bij de Erfgoedcel Viersprong Land
Van Rode in het Erfgoedhuis, Sint-
Antoniusplein 10, 9860 Moortsele .

Dienst Cultuur Oosterzele
organiseert i.k.v. Erfgoeddag …
workshop: Inleefspel La casita: het
leven van een kindarbeider - voor
kinderen en jongeren van 10 tot 18
jaar
i.s.m. Kinderrechtenhuis vzw 
Het inleefspel is een wervelende acti-
viteit over kinderarbeid. Kinderen en
jongeren worden bewust gemaakt
van de problematiek aan de hand van
verschillende opdrachten. Materiaal
of geld verzamelen zal hen in staat
stellen om zelf een hutje te bouwen.
En wie samenwerkt, bereikt sneller
zijn doel. Start om 10 uur.
Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein 10, 
9860 Oosterzele
reservatie nodig (max. 20 plaatsen)
via cultuur@oosterzele.be
of tel. 09 363 99 50 

lezing: Werkmanstreinen en de
geboorte van de moderne pendelaar,
1870 - 1914
Wat is een werkmanstrein? Donald
Weber, doctor in de geschiedenis en
verbonden aan het AMSAB–ISG, legt
het tijdens zijn lezing haarfijn uit. En
wat is het verband tussen werkmans -
treinen en de pogingen van goedko-
pe arbeidskrachten om aan de ar -
moede te ontsnappen? Een ongewo-
ne, verrassende pendelgeschiedenis.

Start om 10 uur.
Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein 10, 
9860 Oosterzele
reservatie nodig (max. 70 plaatsen)
via cultuur@oosterzele.be
of tel. 09 363 99 50

Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode organiseert i.k.v. Erfgoeddag …
tentoonstelling: Pendelportretten
Met de trein van en naar het werk,
ooit een manier om te ontsnappen
aan de armoede, nu een comfortabel

transportmiddel. ‘Pendelportretten’
contrasteert pendelaars van toen en
nu in beeld en woord en toont wat
ruim een eeuw later veranderd is.
Aan diverse stations in de regio wor-
den (permanente) panelen geplaatst
met telkens het verhaal van vier pen-
delaars.

Station Balegem-Dorp, station Schel -
de windeke, station Gontrode, station
Melle, station Merelbeke, marktplein
Sint-Lievens-Houtem
doorlopend open

Cultuur

Pascale Meirsschaert, Alain De Spiegeleire, Vicky Casneuf en Georges Verstraeten.

Kristof Bauwens, Jet Van Laere, Catherine Martens en Jean-Pierre De Pelsmacker


