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Wintertijd

Schrijf in voor de nieuwjaarsreceptie zie pagina 4 onderaan Gezinspremie
........................................... zie pagina 2

Het eindejaar nadert met rasse schreden en koning

winter doet binnenkort zijn intrede. Dit doet mij

denken aan guur en koud winterweer buiten terwijl

we binnen genieten van de warmte en gezelligheid.

Maar warmte kost geld en gezien de steeds stijgende

energieprijzen zal het in de toekomst alleen maar

duurder worden. Vandaar dat ik er als schepen voor

Milieu van overtuigd ben dat we als overheid de taak

hebben onze inwoners te informeren en te motive-

ren over hoe we onze energiefactuur onder contro-

le kunnen houden. 

Bij nieuwbouw en grote verbouwingen is er geen

probleem want die moeten voldoen aan de energie-

prestatieregelgeving (EPB), een regelgeving die er

voor zorgt dat een bepaald niveau van thermische

isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige

verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond

binnenklimaat behaald wordt.

Maar we hebben in Oosterzele ook heel wat wonin-

gen die al een jaartje ouder zijn en voor verbetering

vatbaar zijn. We moeten onze inwoners ervan over-

tuigen dat het belangrijk is om maatregelen te

nemen om het energieverbruik en dus de porte-

monnee onder controle te houden. Vragen die men

zich daarbij moet stellen zijn: Is mijn dak voldoende

geïsoleerd? Is er muurisolatie aanwezig? Is mijn

woning voorzien van hoogrendementsbeglazing? 

In de toekomst zal het steeds belangrijker worden

om heel bewust met de beschikbare energie om te

gaan en zo energieverspilling tegen te gaan. En

daarvoor is niet altijd een groot budget nodig. Vele

kleine inspanningen die niet zo veel geld kosten zijn

ook belangrijk, want vele kleintjes maken ...

We  proberen als gemeentebestuur zo veel mogelijk

inwoners ‘warm’ te maken om de nodige maatrege-

len te nemen door hen te informeren, te sensibilise-

ren maar ook financieel te ondersteunen.

Momenteel kan je via de Gemeente al een beroep

doen op een aantal ondersteuningsmaatregelen

zoals duurzaam bouwadvies, subsidies voor het

plaatsen van hoogrendementsbeglazing, zonne-

installaties en warmtepompsystemen. Verder vind je

in deze editie van de infokrant meer informatie

i.v.m. goedkope leningen en energiescans. Omdat

we overtuigd zijn van het nut van energiebesparen-

de investeringen gaan we in ons beleid voor het toe-

kennen van subsidies meer en meer de nadruk leg-

gen op maatregelen die effectief gericht zijn op het

verlagen van het energieverbruik en minder op

alternatieve energie. Je kunt er binnenkort meer

over lezen in o.a. deze infokrant.

Via deze weg wil ik alle inwoners

alvast een warm & gezellig eindejaar

en een fantastisch begin voor 2012

wensen.

Els De Turck
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De werken aan het ‘Gemeenschapscentrum De Kluize’ schieten goed op en zit-
ten op schema. Dat betekent dat de gemeente halfweg volgend jaar dit complex
in gebruik zal nemen. De bestemming van dit gemeenschapscentrum werd eer-
der al uitvoerig toegelicht in een vorige editie van deze infokrant.

Minder opvallend, maar evenzeer belangwekkend, zijn de werken aan ‘Afrit
LA42’. Een loods gelegen in de Lange Ambachtstraat 42, die de Gemeente een
aantal jaren geleden aankocht en die op dit ogenblik grondig wordt verbouwd
en heringericht. Ook daar zullen de werken in het voorjaar 2012 afgerond wor-
den. 

De bestemming van de site ‘Afrit LA42’ is nagenoeg onbekend onder de bevol-
king. Vandaar dat we op deze manier graag enige duiding geven over wat er in
dit gebouw in de toekomst te gebeuren staat. En dat wordt heel wat.
‘Afrit LA42’ zal immers tegelijk diverse gemeentelijke diensten huisvesten,
recreatiemogelijkheden creëren voor verenigingen en zinvolle gemeentelijke
initiatieven mogelijk maken. 

Wat de diensten betreft gaat het om:
1. Het onderbrengen van de kantoren van het PWA (Plaatselijk
WerkgelegenheidsAgentschap) en van de DOO (Diensten On der ne ming
Oosterzele). In een volgend nummer van dit informatieblad gaan we dieper in
op de rol van deze beide diensten die werden opgezet ten bate van onze bevol-
king.
2. Het huisvesten van de gemeentelijke dienst Groenonderhoud. Het personeel
en het materiaal van die dienst vinden momenteel een onderkomen in de
gemeenteloods ter hoogte van het dorp van Oosterzele. Omdat de beschikba-
re ruimte daar onvoldoende is, ging de gemeente op zoek naar een ruimte voor
uitbreiding. Die wordt nu gerealiseerd in een deel van ‘Afrit LA42’.

Wat recreatie betreft, beschikt ‘Afrit LA42’ over een polyvalente ruimte van om
en bij de 350 m². Een mooie ruimte die bestemd zal worden voor ondermeer:
• Kunsttentoonstellingen 
• Muzikale evenementen
• Bals 
• Eventueel eetfestijnen 
• Bepaalde schoolse activiteiten die extra ruimte vergen
• Beurzen georganiseerd door de Gemeente en/of door de omliggende

bedrijven in de Lange Ambachtstraat en daarbuiten
• Jeugdfuiven 
• Buitenschoolse activiteiten in kader van kinderopvang in de verlofperiodes
• ...
Bewuste recreatieruimte wordt afdoende geïsoleerd en zal - gelet op de ruime
gebruiksmogelijkheden die nagestreefd worden - op flexibele manier omge-
bouwd kunnen worden in functie van de activiteiten die er zullen plaatsvinden.

Het is duidelijk dat de Gemeente alle nodige maatregelen zal treffen om een
minimale hinder voor de omgeving te garanderen. 

Het beheer van ‘Afrit LA42’ zal, zoals dat ook geldt voor het Ge meen -
schapscentrum, overgedragen worden aan het pas opgerichte Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB). Ook over het AGB volgt meer info in een volgend
nummer van dit informatieblad.

Infrastructuur
‘Afrit LA42’ 

Op de Windekekouter werd eind
oktober een nieuw parkeerregi-
me ingevoerd. Door het plaatsen
van verkeersborden is het daar
nu mogelijk om buiten de
bebouwde kom te parkeren. Na
een evaluatie met politie en de
wegbeheerder - de Vlaamse Over -

heid - besliste het gemeentebe-
stuur deze wijziging te optimalise-
ren: ook buiten de bebouwde
kom werden geschrankte par-
keervakken aangebracht. Door
het aanbrengen van deze par -
keer vakken wordt de mogelijk-
heid tot parkeren beter geaccen-

tueerd. Omdat deze vakken ge -
schrankt zijn ingevoegd, zal dit
ook een vertragend effect heb-
ben op de rijsnelheid. Let op: het
is verboden om over deze par-
keervakken te rijden (Wegcode,
artikel 72.2 en artikel 75.2)

Gewijzigd parkeerregime Windekekouter

Om de mening van de inwoners
van beide straten over de ge -
plaatste proefopstelling te ken-
nen, organiseerde het bestuur
twee hoorzittingen. Tijdens de
hoorzitting Voordries onthaal-
den de inwoners het voorstel om
een verkeersplateau t.h.v. het
kruispunt met de Vinke mo len -
straat te plaatsen positief. Het be -
stuur zal het plateau eind 2012 in
het straatbeeld laten verschijnen. 

Omdat in het deel tussen Ge -
raardsbergsesteenweg en het aan
te leggen plateau aan de
Vinkemolenstraat niet veel gepar-
keerd wordt, vragen de inwoners
aan het bestuur om ook andere
opties zoals afgebakende par-
keervakken, extra verkeerspla-
teau, … te overwegen. Het be -
stuur zal de voorgestelde opties
nu verder onderzoeken. De poli-
tie zal er ondertussen verder

streng controleren.

Ook in Houte werden de wegver-
smallingen en asverschuivingen
verwijderd. Als alternatief stelde
het bestuur een plan voor het
aanleggen van de straat met fiets-
suggestiestroken en voetpaden
voor. De inwoners onthaalden dit
plan positief. Na de zomer van
2012 kunnen deze werken uitge-
voerd worden.

Gemeente organiseert hoorzitting 
voor Voordries & Houte

Meer info? Departement Infrastructuur - Tom Hofman & Henky Martens via tel. 09 362 50 09

Voorstel LA 42
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Maar die energiezuinige maatrege-
len kosten natuurlijk ook geld. En dit
geld heb je niet altijd onmiddellijk
ter beschikking. De Federale
Overheid wil hier een oplossing voor
bieden door het oprichten van het
Fonds voor de Reductie van de
Globale Energie kost en op die
manier erg goedkope leningen aan-
bieden. Tegen een jaarlijkse rente
van 2 % kan je tot 10 000 euro lenen
om er energiemaatregelen in je
woning mee te financieren. Op vijf
jaar heb je de lening terugbetaald,

terwijl je daarna nog vele jaren blijft
genieten van een lagere energiefac-
tuur. 
Om ervoor te zorgen dat de inwoners
van Oosterzele in aanmerking kun-
nen komen voor deze lening, ging de
Gemeente een samenwerkingsver-
band aan met SOLVA, waardoor
SOLVA wordt aangesteld als lokale
entiteit. Het aanvraagformulier vind
je op www.so-lva.be of via de gemeen-
telijke diensten. Iedereen die in
Oosterzele woont, kan de lening aan-
vragen, met een maximum van drie

woningen per natuurlijke persoon.
Er is geen inkomensgrens aan ver-
bonden, maar voor wie het financieel
moeilijk heeft, zijn er extra maatrege-
len. SOLVA geeft hen extra begelei-
ding bij de realisatie van de investe-
ringen. 
Ben je nog niet onmiddellijk toe aan
grote maatregelen, of weet je niet
goed wat er allemaal mogelijk is, dan
is een energiescan een goed begin.
Een energiescanner, die de nodige
opleiding kreeg, komt bij jou thuis en
gaat samen met jou op zoek naar nut-
teloos energieverbruik. Hij of zij
bekijkt de woning volledig en noteert
alles wat met het verbruik van energie
te maken heeft. Je krijgt onmiddellijk
al enkele interessante tips om ener-
gie te besparen. De energiescanner
bezorgt je een rapport over het ener-
gieverbruik in je woning en de bespa-
ringsmogelijkheden. 
Meer info over de lening of een ener-
giescan laten uitvoeren?
Duurzaamheidsambtenaar 
Hilde Van Hecke - 
hilde.vanhecke@oosterzele.be
of 09 363 99 36

Milieu en duurzaamheid

Leen tegen 2 %
voor energiebesparende maatregelen in je woning of laat een energiescan uitvoeren

AANVRAAG GEZINSPREMIE
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………..
wonende te ……………………………………………………………………………………...
telefoon ……………………………….
dient hiermee een aanvraag in voor de toekenning van een gezinspremie. 
Hij/Zij bevestigt op 1 september 2011 tot één van de in aanmerking komende categorieën te behoren. 
Gelieve uw bank- of postrekeningnummer te vermelden : ……………………………………..

Met achting,

(datum en handtekening)
Aanvraag in te dienen voor 31 december 2011 bij het gemeentebestuur Oosterzele 
t.a.v. dienst Financiën (Dorp 1, 9860 Oosterzele), met de nodige bewijsstukken. Deze gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor de gezinspremie. Zij kunnen ten allen tijde gecontroleerd of verbeterd worden op eenvoudige vraag.

In 2005 voerde het gemeentebestuur Oosterzele de gezinspremie in. Deze premie wordt berekend op basis van het tarief van de gemeen-
tebelasting voor gezinnen (in Oosterzele 62 euro).

Heb jij recht op de gezinspremie?
- gezinnen met minstens drie kinderen gedomicilieerd in de gemeente met ingang van 1 september van het aanslagjaar
- alleenstaanden met minstens twee kinderen gedomicilieerd in de gemeente met ingang van 1 september van het aanslagjaar
- gezinnen met minstens één kind gedomicilieerd in de gemeente Oosterzele per 1 september van het aanslagjaar en die per 1
september van het aanslagjaar uitsluitend een leefloon of een uitkering gelijkgesteld aan het leefloon ontvingen.

Hoe wordt het bedrag van de premie bepaald?
- 25 % voor gezinnen met minstens drie kinderen, alleenstaanden met minstens twee kinderen, gezinnen die uitsluitend een leef-
loon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens  één kind

- 30 % voor gezinnen met minstens vier kinderen, alleenstaanden met minstens drie kinderen, gezinnen die uitsluitend een leef-
loon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens twee kinderen

- 35 % voor gezinnen met minstens vijf kinderen, alleenstaanden met minstens vier kinderen, gezinnen die uitsluitend een leef-
loon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens drie kinderen

- 50 % voor gezinnen met minstens zes kinderen, alleenstaanden met minstens vijf kinderen, gezinnen die uitsluitend een leef-
loon of een gelijkaardige uitkering ontvangen met minstens vier kinderen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om van de premie te kunnen genieten?
- de kinderen moeten inwonen en fiscaal ten laste zijn
- een gehandicapt kind met minstens 66 % invaliditeit wordt voor twee kinderen gerekend
- jaarlijks moeten de rechthebbenden een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen en dit
tegen uiterlijk 31 december. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. Aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar
op het gemeentehuis

- in voorkomend geval moet je een attest van invaliditeit aan het aanvraagformulier toevoegen
- per gezin mag slechts één enkele aanvraag ingediend worden.
Meer info? dienst Financiën - tel. 09 363 99 44 of 09 363 99 43

Vraag tijdig de gezinspremie aan!
Financiën

✁
Aanvraagformulier

BEGROTINGSJAAR 
2011

De Gemeentelijke Raad Lokale Economie organiseert in samenwer-
king met het gemeentebestuur en Unizo Land van Rhode afdeling
Oosterzele een eindejaarsactie die zal lopen van 3 december 2011 tot
en met 9 januari 2012. De trekking en receptie vinden plaats in het
gemeentehuis op 30 januari 2012 om 20.15 uur.

Raad voor Lokale Economie

Eindejaarsactie 
Iedereen weet dat je flink op je energiefactuur kan besparen door energiezui-
nige maatregelen te overwegen zoals isoleren, het plaatsen van thermostatische
kranen, superisolerend glas, een zuinige verwarmingsketel, …

Nu de winter voor de deur staat,
wordt het risico alsmaar groter dat
het buiten vriest. In sommige hui-
zen, in plaatsen die je niet kunt
verwarmen, kan het echter voor-
komen dat het ook binnen vriest.
Als huurder moet je er - in de mate
van het mogelijke - voor zorgen
dat de waterleidingen niet bevrie-
zen. Ofwel houd je de tempera-
tuur ’s nachts op een aanvaardbaar
niveau, ofwel isoleer je de leidin-
gen en sluit je buitenkraantjes af.
Bevroren leidingen kunnen
immers lekken veroorzaken waar-
voor je als huurder aansprakelijk

kan gesteld worden.
Bovendien moet je een woning in
de winter ook overdag voldoende
verwarmen en verluchten, om
eventuele (extra) vochtproblemen
tegen te gaan. 
Meer info? Huurdersbond Oost-
Vlaanderen is een ledenorganisa-
tie die juridisch advies geeft aan
sociale en private huurders, voor
een bescheiden jaarlidgeld van 15
euro. Wij hebben spreekuren in
Sint-Amandsberg, Eeklo, Aalst en
Ronse. Voor meer informatie:
09 223 28 77 of 09 223 63 20,
www.huurdersbond.be

Varia

Huurder, maak je
woning winterklaar!

Het gemeentebestuur voorziet
subsidies voor projecten voor kin-
deren en jongeren georganiseerd
door particulieren of door vereni-
gingen die geen gemeentelijke
subsidie krijgen voor hun vereni-
ging.
Het reglement hiervoor kan je
aanvragen bij dienst Kind & Jeugd
via jeugddienst@oosterzele.be.

Organiseer je als buurtcomité iets
voor kinderen/jongeren, wil je
een toneelgroepje oprichten,
organiseer je een optreden en
mag iedereen komen kijken, of
zijn er andere creatieve ideeën en
je beantwoordt aan de voorwaar-
den van het reglement, dan kom
je zeker in aanmerking voor een
subsidie.

Voor activiteiten voor kinderen en jongeren

Projectsubsidies

“In 2011 is cultuur niet duur”
Heb je nog een volle spaarkaart van “In 2011

is cultuur niet duur”, dan kan je deze nog
tot 15 december bij dienst Kind & Jeugd 

inwisselen voor een filmticket!

Buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje

Inschrijven voor kerstvakantie
Voor de kerstvakantie kan je inschrijven tot en met maandag 12
december! Meer info vind je ook in de ‘Vrijetijdsbrochure najaar
2011. Je kunt ze vinden op www.oosterzele.be of ze afhalen in de
sporthal, de bib en het gemeentehuis.
Waar inschrijven: sporthal De Kluize
Sportstraat 5 - 9860 Scheldewindeke

Projectsubsidies voor activiteiten voor kinde-
ren en jongeren
Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor projecten voor kinde-
ren en jongeren georganiseerd door particulieren of door vereni-
gingen die geen gemeentelijke subsidie krijgen voor hun vereni-
ging.
Het reglement hiervoor kan je aanvragen bij dienst Kind & Jeugd
via jeugddienst@oosterzele.be.
Organiseer je als buurtcomité iets voor kinderen/jongeren, wil je
een toneelgroepje oprichten, organiseer je een optreden en mag
iedereen komen kijken, of zijn er andere creatieve ideeën en je
beantwoordt aan de voorwaarden van het reglement, dan kom je
zeker in aanmerking voor een subsidie.

Kind en jeugd
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Sneeuw en ijzelbestrijding
De winter staat voor de deur en dat
betekent voor steden en gemeen-
ten dat ze hun strooiplan klaar
moeten houden. Net als de voor-
bije jaren zet Oosterzele alle mate-
riaal in om de gemeentelijke wegen
zo veilig en berijdbaar mogelijk te
houden. Als eerste komen de door-
gangswegen en invalswegen aan de
beurt omdat die zo vlug mogelijk
berijdbaar moeten zijn. Omdat
strooizout maar effectief werkt als
er voldoende verkeer passeert, wor-
den verkavelingen en woonstraten
in laatste fase gestrooid. De glad-
heidbestrijding gebeurt niet alleen
machinaal; Oosterzele zet ook
steeds een aantal ploegen in om
met de hand kleinere wegen en
pleinen veilig te houden.

Het volledige overzicht van de strooi-
ronde vind je op www.oosterzele.be

Geen ijs en sneeuw op de stoep
Iedere inwoner is 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 ver-
wijderde sneeuw in geen geval op de
rijweg want zo kunnen gevaarlijke,
gladde plekken ontstaan. Denk aan
het milieu wanneer je strooizout
gebruikt: sommige bo men en plan-

ten zijn daar gevoelig aan.
Sneeuw en ijs verwijderen op je 
trottoir, het PWA kan je helpen! 
Omdat echter niet iedereen nog
gemakkelijk zelf sneeuw of ijs kan rui-
men (bijvoorbeeld wegens ziekte,
ouderdom of een handicap) kan je bij
het PWA terecht.

Om deze hulp te verkrijgen moet je
vooraf ingeschreven zijn in het PWA-
kantoor. Voor de inschrijving betaal je
7,45 euro inschrijvingsrecht.
De PWA-medewerker betaal je met
PWA-cheques. Per begonnen uur
overhandigt de gebruiker 1 cheque
aan de PWA-werknemer.
• PWA-cheques aan 7,45 euro en aan

5,95 euro kan je kopen in het PWA-
kantoor. Deze PWA-cheques zijn
niet fiscaal aftrekbaar.

• PWA-cheques aan 7,45 euro en aan
5,95 euro kan je ook bestellen bij de
maatschappij Accor in Brussel. Deze
PWA-cheques zijn fiscaal aftrekbaar.

• PWA-cheques aan het tarief van 5,95
euro kan je slechts kopen of bestel-
len indien de gebruiker geniet van
het WIGW-statuut (Weduwen,
Invaliden, Gepensio neer den en
Wezen). 

De gebruiker betaalt ook een forfaitai-
re bijdrage van 1 euro per dag aan de
PWA-werknemer als deelname in de
verplaatsingskosten, onafhankelijk
van het gebruikte vervoermiddel en
van de afstand. De gebruiker moet de
materialen, nodig voor het uitvoeren
van de PWA-activiteit, ter beschikking
te stellen van de PWA-werknemer.
Meer info? PWA-Oosterzele - Christine
Van Daele via 
tel. 09 330 56 47

En wat met de afvalinzameling?
Houd bij hevige sneeuwval of ijzel
rekening met volgende afspraken: 
• ILvA beslist ’s morgens of de afvalwa-

gens uitrijden, gebaseerd op de actu-
ele weerssituatie.

• Eens uitgereden, bepaalt de
chauffeur, in overleg met de
lader(s), in welke straten zonder
onverantwoorde risico’s voor laders,
voor het materiaal en voor derden
het afval kan ingezameld worden.
Dit verklaart waarom in sommige
straten het afval blijft staan ook al
zijn de wagens die dag uitgereden.

Centrumstraten zijn meestal eerst
sneeuw- en ijsvrij, dus maken uiter-
aard ook meer kans om bediend te
worden.

• In de mate van het mogelijke zal
ILvA de inzameling nog in de
namiddag van de voorziene ophaal-
dag aanvatten of (deels) vervolledi-
gen.

• Indien de afvalstoffen niet zijn opge-
haald, neem je deze terug binnen
tot de volgende ophaaldag vermeld
op de afvalkalender. In haalrondes
worden niet voorzien, omdat het
ophaalschema van dag tot dag vast-
ligt. 

• Bij het niet ophalen van de restfrac-
tiecontainer wegens onvoorziene
omstandigheden staat ILvA uitzon-
derlijk toe dat er extra zakken van 60
liter worden bijgeplaatst. In functie
van het aantal zakken moeten wel
bijkomende diftarstickers worden
gekleefd (per twee zakken van 60
liter een extra sticker).

• In extreme omstandigheden, waar-
bij ook een tweede inzamelbeurt
niet mogelijk is, zal ILvA maatrege-
len proberen te nemen voor de
getroffen straten. De inwoners wor-
den daarvan per brief op de hoogte
gebracht.

• Neem regelmatig een kijkje op de
website van ILvA (www.ilva.be). Het
gemeentebestuur probeert haar
inwoners te informeren via een
extra digitale nieuwsbrief, in de loka-
le pers, via www.oosterzele.be en via
de digitale lichtkranten.

• Denk aan de laders en bied het afval
aan op een goed bereikbare plaats.

BestuurVeiligheid

Activiteitenkalender

De feestdagen komen er weer aan …
De laatste jaren wordt in november
en december steeds meer vuurwerk
gekocht; met de bedoeling om af te
steken op 31 december. Vuurwerk
afsteken gebeurt echter  niet zonder
gevaar en ‘veilig vuurwerk’ bestaat
niet. 

Wat zegt de algemene politieveror-
dening (GAS-reglement)
Het is verboden om op openbaar of
privaat domein om het even welk
vuurwerk af te steken of voetzoekers,
thunderflashes, knal- en rookbussen
te laten ontploffen. De burgemeester
kan, na advies van de brandweer en
de politie, afwijkingen toestaan. In
deze toelating kunnen bijzondere
voorwaarden worden opgelegd. 
Uitzondering: voor het afsteken van

vuurwerk op privaat domein op
nieuw jaarsnacht tussen middernacht
en 1 uur is geen voorafgaande toe-
stemming van de burgemeester of zijn
afgevaardigde vereist (art. 2.1.12 §2)

Ieder gebouw krijgt een nummer toe-
gekend door het gemeentebestuur.
Dat gebeurt in overleg met de dien-
sten Bevolking en Stedenbouw. Een
nieuwe nummering gebeurt los van
de wil van de eigenaar of de bewoner. 

Een huisnummer kan toegekend
worden vanaf het moment dat de ver-
kavelingaanvraag of de aanvraag om
stedenbouwkundige vergunning goed -
gekeurd is. 
De nummering, en bijgevolg de iden-
tificatie, van een pand is zeer belang-
rijk voor een reeks dienstverleners.

Hulpdiensten zoals de politie, de
brandweer en de ambulances kun-
nen daarmee snel een woning terug-
vinden zonder dat kostbare tijd verlo-
ren gaat. Postbodes baseren zich
uiteraard op je juiste adres om je brie-
venbus te vinden. Gezinshulpen en
dokters van wacht hebben het huis-
nummer nodig om trefzeker je huis
terug te vinden. En mensen die je wil-
len bezoeken, vertrouwen er op een
nodeloze speurtocht in de straat te
vermijden.
Soms is geen huisnummer aange-
bracht op de woning. Of het is er wel

maar het is niet of maar gedeeltelijk
leesbaar. Of ver van de openbare weg
bevestigd. Een boom, struik of haag
of een muurtje tussen straat en huis
zorgt voor een slechte leesbaarheid.
Daarom roept de gemeente op om
aan elk gebouw een huisnummer
goed zichtbaar aan te brengen. Van
zodra aan je gebouw een nummer is
toegekend, kan je het huisnummer
gratis afhalen bij dienst Bevolking.

Meer info?
bevolking@oosterzele.be
of tel. 09 363 99 20

Kan je komende periode genieten van een aantal vakantieda-
gen? Bezoek dan zeker eens de activiteitenkalender op
www.oosterzele.be. Je vindt er een chronologisch overzicht van
alle activiteiten die gepland zijn.

GEMEENTERAAD
De volgende zitting van de gemeenteraad vindt plaats op woens-
dag 14 december. Iedereen die dat wil, kan deze zitting bijwonen.
Wil je je abonneren op de agenda van de gemeenteraad? Neem
dan contact op met communicatieambtenaar Bianca De Mulder
via tel. 09 363 99 24 of info@oosterzele.be.

Reispassen naar de sneeuw
De weergoden kunnen aardig tekeer gaan. Dat kan een invloed hebben
op de vlotheid waarmee reispassen afgeleverd kunnen worden. Die wor-
den namelijk centraal op vraag aangemaakt en just in time getranspor-
teerd naar de gemeentehuizen. Sneeuw en ijs kunnen ’s winters roet in het
eten gooien.
Wie tijdig weet dat hij een reispas nodig zal hebben, kan dus het best die
reispas ruim op voorhand aanvragen. 
Eén maand vooraf is geen overbodige luxe!
Meer info? bevolking@oosterzele.be of tel. 09 363 99 20

Ook bedrijfsafval moet je sorteren!
Afval komt maar in aanmerking voor recyclage als het goed gesorteerd
wordt aangeboden. Dit geldt zowel voor huishoudelijk afval, maar ook
voor bedrijfsafval. 

Volgende fracties moet je als bedrijf verplicht aan de bron scheiden: pa pier
en karton, glas, gevaarlijke afvalstoffen, afvalolie, afvalbanden, bouw- en
sloopafval, asbestcement-
houdende afvalstoffen,
groen afval, textielafval, afge-
dankte elektrische en elek-
tronische apparatuur, hout -
afval, metaalafval.
Als zelfstandige en KMO
kan je ook terecht op het
containerpark onder twee
voorwaarden: 
• De aanvoer van bedrijfsaf-

val is beperkt tot afvalstof-
fen die naar aard en hoe-
veelheid vergelijkbaar zijn
met de huishoudelijke
afvalstoffen die vrijkomen bij de normale activiteiten van een particulier
gezin. Be drijfs afvalstoffen eigen aan het productieproces die hetzij over-
matig worden geproduceerd, hetzij door een huishouden ook niet wor-
den aangevoerd, worden niet aanvaard.

• Je hebt als zelfstandige of KMO een KMO-kaart aangevraagd, betaald en
ontvangen van ILvA. De kaart kan je aanvragen bij ILva via KMO@ilva.be
of via 053 85 85 45.

Huisnummers verplicht

Spring veilig om met vuurwerk

Spring veilig om 
met vuurwerk

zie ook www.brandwonden.be

PPlaatselijkWA
Werkgelegenheidsagentschap
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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 t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Op maandagavond van 18 tot 20 uur.
Vrijdag van 8.45 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 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12 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

Het Oosterzeels is rijk aan talloze typi-
sche woorden en sappige uitdrukkin-
gen die je jammer genoeg niet zo vaak
meer hoort. Het woordenboek van de
Oosterzeelse dialecten brengt daar nu
echter verandering in!
Verschillende werkgroepen in de
deelgemeenten van Oosterzele inven-
tariseerden gedurende vier jaar met
prof. em. Johan Taeldeman duizen-
den dialectwoorden en uitdrukkin-
gen. Het resultaat wordt op 9 decem-
ber a.s. voorgesteld tijdens een acade-
mische zitting.

Het boek is meer dan louter een
inventaris; Johan Taeldeman situeert
het Oosterzeels binnen het Vlaamse
dialectlandschap en beschrijft uitvoe-
rig de klankleer, de spelling en de

beknopte spraakkunst van dit dialect.
Het boek legt het talig erfgoed van
het Land van Rode vast. Om er meer
over te weten te komen, zochten we
hem op voor een gesprek.

“Hoe het woordenboek ontstaan is?
Schepen voor Cultuur Paul Cottenie
is me komen opzoeken met de vraag
of ik het zag zitten om een boek over
het Oosterzeelse dialect te schrijven.
Daarop hebben we in elk van de deel-
gemeenten een werkgroep van
enthousiaste medewerkers (56 in
totaal) opgezet die aan de slag ging:
vragenlijsten invullen, gegevens verza-
melen en verwerken, … Voor de
inventarisatie konden we een beroep
doen op bestaande vragenlijsten van
de Universiteit Gent. Wat we vaststel-
den, is dat de verschillen tussen de
deelgemeenten zich op het vlak van
uitspraak voordoen en niet zozeer in
de woordenschat” zegt Johan Tael de -
man.
Het boek heeft niet de bedoeling om
het dialect weer in te voeren. Wat de
auteurs wel willen bereiken, is dat er
meer respect voor het dialect zou
bestaan, dat dialecten opnieuw een
positief imago zouden krijgen. 
“Vroeger sprak iedereen dialect,

tegenwoordig niet meer omdat men
vindt dat het niet netjes staat of omdat
het gebruik van dialect kinderen een
achterstand op school zou bezorgen.
Nu moet je echt al op zoek gaan om
jongeren te vinden die het dialect van
hun streek kennen. Voor dit boek
hebben we dan ook vooral een
beroep gedaan op de oudere
Oosterzeelse bevolking. Deze genera-
tie zal het dialect immers meenemen
in het graf waardoor een enorme taal-
rijkdom zou verdwijnen. Het is echt
vijf voor twaalf: we moeten ons mon-
deling erfgoed conserveren, net zoals
een oud gebouw gerestaureerd en zo
bewaard wordt” vertelt Johan.  
Dat het boek echt leeft, bewijzen de
vele documenten met dialectwoor-
den die prof. Taeldeman nog steeds
in de bus ontvangt. “Immers, echt af is
zo’n publicatie nooit” voegt hij er nog
aan toe.
Het woordenboek telt  meer dan 5 000
woorden en uitdrukkingen. Om er
een aangenaam leesboek van te ma -
ken, bevat het boek ook foto’s en illu-
straties: meer dan vijftig beelden zet-
ten de betekenis van de woorden
extra in de verf. 

Deze publicatie ontstond uit een
samenwerking tussen Gemeente Oos -
terzele en projectvereniging Vier -
sprong Land van Rode.
Wie op het boek intekende, kan het
vanaf dinsdag 13 december afhalen
in het gemeentehuis, bibliotheek en
Erfgoedhuis. Wie interesse heeft om
het boek te kopen, kan dat nog steeds
doen: je kunt het boek vanaf dan
tegen 17,5 euro kopen in de bib, het
gemeentehuis en het Erf goed huis.
Om deze publicatie extra in de verf te
zetten, zal de gemeenteraad van 14
december a.s. ook gevoerd worden in
de Oosterzeelse dialecten. De zittin-
gen zijn openbaar dus je kunt ook
deze uitzonderlijke zitting bijwonen.

Op zaterdag 3 december kookt de
burgemeester opnieuw. Na de ge -
slaagde edities van 2008 en 2009
nam de burgemeester een sabbatjaar
om in 2011 harder dan ooit toe te
slaan. De 2011-editie staat volledig in
het teken van dagelijkse kost en een
goed doel.

Op zaterdag 3 december kan je
vanaf 17.30 uur terecht op de markt
van Scheldewindeke voor een
(h)eerlijke portie frietjes met ‘balle -
kes in de tomatensaus’ op de wijze
van de burgemeester, die wordt bij-
gestaan door de gemeentesecretaris.
Of zoals we het in deze tijden van
‘Uuesterziels diejaalekt’ zeggen: ‘doar -
veuren kun de nie sukkeln’!
Je kunt je portie balletjes ter plaatse
soldaat maken, wij zorgen voor de
no dige ambiance op de markt met
dranktentjes, aangepaste muziek,
authentieke verwarming en een
blitzbezoek van dé heilige man.

Wat het goede doel betreft, haakte
de burgemeester zijn wagonnetje
aan bij de trein van het gemeente-
personeel en zet hij een culinair
orgelpunt achter een jaar van inten-
sief werken ten voordele van vzw
Hadron (home De Betsberg). Het
gemeentepersoneel organiseert op 9
december een quiz voor hetzelfde
goede doel (zie affiche boven).

Het resultaat van de inspanningen
ten voordele van deze vzw zal overi-
gens in de tweede helft van de
maand december kenbaar gemaakt
worden, evenals het goede doel
waarvoor in 2012 zal gewerkt wor-
den.
Kaarten kosten 5 euro en zijn in
voorverkoop te verkrijgen in het
gemeentehuis, de bibliotheek, 
via info@oosterzele.be of telefo-
nisch via 09 362 50 09. Allen daar-
heen voor het goede doel … en de
lekkere balletjes natuurlijk!

Cultuur
Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten

• cadeautip voor onder de kerstboom • 

De burgemeester
kookt …
dagelijkse kost 

Ook in 2012 organiseert dienst
Cultuur de ondertussen traditio-
nele culturele meerdaagse uit-
stappen. Volgend jaar richten we
het steven op de culturele hoofd-
stad Boedapest in het voorjaar
(juni) en Argentinië in het late
najaar (december).

Boedapest, Hongarije
Doorgaans maakt onbekend
onbemind, maar het wil wel eens
keren. Gelegen aan de Donau,
uniek historisch erfgoed, een
indrukwekkende architectuur,
musea, geneeskrachtige baden,
opera’s, prachtige uitstapmoge-
lijkheden en folklore… Kortom:

Boedapest zit Praag op de hielen
als interessante Centraal Eu ro pe -
se stad.

Rondreis Argentinië
Argentinië is het meest Europees
aandoende land van Zuid-Ame -
rika. De hoofdstad Buenos Aires

is de toegangspoort tot het land
van de sensuele tango en de stoe-
re ‘gauchos’. Het is ook het land

van de ongepolijste na -
tuur, het ruige Pata -
gonië en het ‘einde van
de wereld’ op Vuurland.
In dit immens grote
land vol contrasten kan
je op vele verschillende
wijzen en plekken genie-
ten. 
Heb je interesse om aan
een van deze trips deel

te nemen of wil je meer informa-
tie? laat het dan weten aan dienst
Cultuur: tel. 09 362 50 09 of via
cultuur@oosterzele.be

Meerdaagse cultuurtrips in 2012 

Schrijf in voor de nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari 2012 organiseert het gemeentebestuur Oosterzele zijn
traditionele nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. De receptie zal plaatsvin-
den in de sporthal. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om tussen 11
en 13 uur mee te klinken op het nieuwe jaar. Inschrijven kan tot uiterlijk
woensdag 28 december 2011 via nieuwjaar@oosterzele.be (vermeld zeker
het aantal personen) of door naaststaande inschrijvingsstrook in te vullen en
te bezorgen aan Gemeentebestuur Oosterzele - dienst Secretariaat &
Onthaal - Dorp 1 in Oosterzele. 

---------------------------------------------------------------
Inschrijvingstrookje

Naam: ......................................................................................................

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

Zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie 2012 van het gemeente-

bestuur met .............................. aantal personen. 

✃

Glacier Perito Moreno Santa Cruz

prof. em. Johan Taeldeman


