
Markt op 26 december en 2 januari

Sneeuw en ijs verwijde-
ren op je trottoir, het
PWA kan je helpen!
Omdat ech-
ter niet iede -
reen nog gemakkelijk zelf sneeuw
of ijs kan ruimen (bijvoorbeeld
wegens ziekte, ouderdom of een
handicap) kan je bij het PWA te -
recht.

lees verder op pagina 3 bovenaan
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Openbare werken in Oosterzele

Vraag voor 31 december a.s. je gezinspremie aan! zie pagina 4 Nieuwjaars-
RECEPTIE ... zie pagina 7

Beste Oosterzelenaren,

Als schepen van openbare wer-
ken kan ik terugkijken op een
positief werkjaar 2012. De zware
rioleringswerken in de Heistraat
en Houtemstraat liggen achter
ons en we kunnen van een ge -
slaagd project spreken. De
Groen weg werd volledig ver-
nieuwd en kreeg veilige voetpa-
den. De Reiger straat kreeg een
nieuwe toplaag in asfalt en in
Walzegem en de Lembergestraat
werden de voetpaden heraange-
legd.

In 2013 gaan we op dezelfde
manier door. Intussen zijn rio le -
rings werken gestart in de Lange -
straat in Gijzenzele. Er wordt een
volledig gescheiden riolerings-
stelsel aangelegd in de Lange -
straat, Lange Munte en Konings -
wegel in samenwerking met
TMVW en de gemeenten Melle

en Wetteren. Bovendien wordt
de fietsverbinding tussen de fiet-
sersbrug over de E40 en het dorp
van Gijzenzele gerealiseerd.  In
het voorjaar gaan ook de werken
op het Dorp in Oos ter ze le verder.
Het kerkplein en de parkeerzo-
nes krijgen daarbij een nieuwe
verharding en het Dorp en de
Keiberg krijgen nieuwe voetpa-
den. Aan de ingang van de
Leefschool op Keiberg en aan het
gemeentehuis komen verkeers-
remmende maatregelen. 
Naast deze grote werken zijn
onze eigen arbeiders en diensten
ook weer paraat om een eventue -
le winterprik te lijf te gaan. De
strooidiensten hebben alle voor-
bereidingen getroffen om op een
minimum van tijd alle wegen en
fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te
maken. Naast een grote zout -
strooier op de vrachtwagen, zet-
ten we ook een tractor met strooi-
er en een kleine borstelwagen in. 

Naast deze dienstverlening doen
we ook een beroep op een drietal
loonwerkers die bij hevige sneeuw -
val de wegen kunnen ruimen. Ik
wil er bij de bevolking nogmaals
op aandringen om bij sneeuwval
zelf tijdig het voetpad voor de
woning te ruimen. Voor wie dat
moeilijker is, kan het PWA hel-
pen (zie verder). 

Ik wens iedereen alvast graag een
vreugdevol kerstfeest en een
voorspoedig 2013. Namens het
bestuur nodig ik je dan ook graag
uit op onze nieuwjaarsreceptie in
GC De Kluize op 6 januari. In -
schrijven kan via het strookje op
pagina 7.

Christ Meuleman,
schepen voor 
Openbare werken,
Infrastructuur,
Mobiliteit & Verkeer
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In de Lembergestraat (Landskouter) werden recent een aantal steden-
bouwkundige vergunningen voor bouwen en verbouwen toegekend.
Daardoor was het aangewezen om een gedeelte van de Lembergestraat
de nieuwe naam Korte Lembergestraat te geven. Om de logische num-
mering aan de onpare zijde van de straat te behouden, zal een deel van
de straatnummers gewijzigd worden. Het deel van de Lem ber ge straat
vanaf de hoek van de zijstraat (t.h.v. Agathea) tot aan de spoorwegbed-
ding wordt Korte Lembergestraat. Inwoners die omwille van de her-
nummering hun documenten moeten laten aanpassen, kunnen dat
gratis laten doen bij dienst Bevolking. 

Nieuws uit de gemeenteraad

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 voetgan-
gers nog comfortabel langs. Gooi
de verwijderde sneeuw in geen
geval op de rijweg want zo kun-
nen gevaarlijke, gladde plekken
ontstaan. 
Denk aan het milieu wanneer je
strooizout gebruikt: sommige
bomen en planten zijn daar ge -
voelig aan.

Veiligheid

Sneeuw en ijzelbestrijding 

Voorwoord

In zitting van 24 oktober l.l. nam de gemeenteraad o.a. volgende beslissingen.

Nieuwe straat voor Landskouter 

In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van jeugdcrimina-
liteit stelt de federale staat een voltijds bemiddelaar voor het gerechte-
lijk arrondissement Gent (waarvan Oosterzele deel uitmaakt) ter
beschikking. Stad Gent zal optreden als werkgever voor deze bemidde-
laar, die gefinancierd wordt door de federale regering.

Verloop van de procedure
In kader van de administratieve sancties kan elke gemeente sinds 17 juni 2004
(moment waarop de bemiddeling bij wet in de Nieuwe Gemeentewet
werd ingevoerd) in een bemiddelingsprocedure voorzien. Dit is boven-
dien verplicht wanneer het gaat over minderjarigen die al 16 jaar zijn
op het ogenblik van de feiten. De sanctionerend ambtenaar - voor
Oosterzele is dat een ambtenaar van de Provincie Oost-Vlaanderen -
brengt de bemiddelaar op de hoogte van het feit dat een jongere even-
tueel een sanctie kan krijgen. Indien de bemiddeling positief kan afge-
sloten worden, kan de boete worden kwijtgescholden. Deze beslissing
komt toe aan de gemachtigd ambtenaar. 

De samenwerkingsovereenkomst zal geldig zijn voor één jaar en kan
verlengd worden. Op het aantal verlengingen staat geen maximum. Op
27 april 2011 ging de Gemeente de initiële overeenkomst aan.

De volgende zitting van de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 19
december. De zittingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze dus bij-
wonen. Je kunt ook een abonnement nemen op de dagorde van de gemeen-
teraad: daarvoor stuur je een mailtje naar info@oosterzele.be

IN OPENBARE ZITTING VAN WOENSDAG 2 JANUARI 2013 WORDT
OM 20 UUR DE NIEUWE GEMEENTERAAD GEÏNSTALLEERD.

Die avond wordt ook de benoeming van de burgemeester bekend
gemaakt, leggen de nieuwe ge meenteraadsleden hun eed af en worden
de voorzitter van de gemeenteraad, de schepenen, de leden van de
OCMW raad en de Oosterzeelse afvaardiging in de politieraad verkozen.  

Veiligheidsbeleid samen met Gent

De winter staat voor de deur en dat betekent voor steden en gemeen-
ten dat ze hun strooiplan klaar moeten houden. Net als de voorbije
jaren zet Oosterzele alle materiaal 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, worden verkavelingen en woonstraten in
laatste fase gestrooid. De gladheidbestrijding 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 over-
zicht van de strooironde vind je op www.oosterzele.be

De wekelijkse markt op woensdag in Scheldewindeke blijft plaatsvin-
den op woensdagen 26 december 2012 en 2 januari 2013.
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Muziek, Woord en dans
Zaterdag 27 oktober was er in onze academie
een heus halloweenfeest. De leerlingen van de
lagere graad muziek en dans kwamen verkleed
naar het feest en stelden elkaar hun meest
griezelige liedjes en dansjes voor. De leraren
zorgden voor de schmink en een passend
decor.

Op zondag 23 december 2012 om 17 uur vindt
er een kerstconcert plaats in de kerk van
Overmere. Het wordt een ‘verbroederingscon-
cert’ tussen de leerlingen orgel van de acade-
mies van Lebbeke, Aalst en Grimbergen, en de
leerlingen harp van Lebbeke en Zottegem.
Onze leerkracht harp, Lieve Vanderostyne,
heeft er de touwtjes in handen.

Passe, passe le temps … Dit is de titel van ons artistiek project op 9 en 10 maart 2013 in GC De Kluize. De leerlingen van
de hogere graad Muziek, Woord en Dans brengen een pakkende voorstelling rond het verglijden van de tijd doorheen
het jaar.

Onderwijs

Politie waarschuwt voor 
frauduleuze enquêteurs!
De politie vraagt alle inwoners van de politiezone regio Rhode &
Schelde aandacht te hebben voor het volgende: deze maand bel-
den twee valse enquêteurs aan bij een woning. Ze vroegen de
bewoner om gegevens op een formulier te noteren en een bedrag
te doneren voor een goed doel.

Nadien probeerden de verdachten met een smoes binnen in de
woning te geraken.  Ze vroegen een glas water of wilden het toilet
gebruiken.

Terwijl de ene persoon de woning betrad, hield de andere de
bewoner aan de praat. Wanneer beide verdachten de plaats verla-
ten hadden, stelde de bewoner vast dat er geld was gestolen uit
zijn woning.

Wanneer je geconfronteerd zou worden met dergelijke feiten,
noteer geen gegevens op aangeboden formulieren en laat nie-
mand binnen in je woning. Verwittig onmiddellijk de dienst 101.
Indien de verdachten zich met een voertuig verplaatsen, probeer
de nummerplaat te noteren.

Veiligheid

Openingsuren commissariaten
politiezone Regio Rhode &
Schelde gewijzigd 
In het kader van een rationalisering werden de openingsuren van de
commissariaten in de politiezone Regio Rhode & Schelde sinds 17
november 2012 als volgt aangepast:

Lokale onthaalpunten (Destelbergen/Melle/Oosterzele):
Openingsuren in de week blijven ongewijzigd 
(http://www.lokalepolitie.be/5418/Commissariaten.html)
OP ZATERDAG, ZON- EN FEESTDAGEN ZULLEN DE LOKALE
ONTHAALPUNTEN VOORTAAN GESLOTEN ZIJN

Centraal onthaalpunt Merelbeke 
(Driekoningenplein 20, Merelbeke):
Openingsuren in de week blijven ongewijzigd 
(elke werkdag van 8 tot 20 uur)
Op zaterdag zal het onthaal geopend zijn van 9 tot 13 uur
Op zon- en feestdagen is het centraal onthaal gesloten
Contacteer voor dringende zaken steeds de dienst 101!

Een boek onder de kerstboom?
• Met de kerstperiode in het vooruitzicht ben je misschien nog
op zoek naar een passend geschenkje. Wie interesse heeft in het
Oosterzeelse dialect, kan nog steeds het Oos terzeelse dialecten-
woordenboek kopen. Het woordenboek telt  meer dan 5 000
woorden en uitdrukkingen. Om er een aangenaam leesboek van
te maken, bevat het boek ook foto’s en illustraties: meer dan vijf-
tig beelden zetten de betekenis van de woorden extra in de verf
- 17,5 euro.

• Om de liefde Gods. Een venster op het leven van de lokale kloostergemeenschappen in Oosterzele is een uniek his-
torisch boekwerk over het ontstaan, de bloei, de werking en het verdwijnen van de kloosters in groot-Oosterzele. Het
boek bevat meer dan 200 unieke historische foto’s, is 29 x 24 cm groot en heeft een harde kaft - 30 euro.
Wie een van deze werken nog aan zijn/haar collectie wil toevoegen, kan terecht in het gemeentehuis Oosterzele (Dorp
1, Oosterzele) en bibliotheek Oosterzele (Stationsstraat 13, Scheldewindeke).
Beide publicaties zijn een samenwerking tussen Gemeente Oosterzele en projectvereniging Viersprong Land van Rode.

• Steunpunt Levend Erfgoed, met thuisbasis in het Erfgoedhuis, presenteert het
boek Levend Erfgoed, een groots op gezette pu blicatie over alle ras sen van land-
bouw- en neerhofdieren van eigen bodem. Het is een overzicht van de ge -
schiedenis en kenmerken van meer dan 112 oude rassen, van duif tot paard. Van
de Ukkelse baardkriel tot de Roeselaarse koe hond, van de Kempense geit tot
het Piétrainvarken, van de Ar dense voskop tot het wit-rode rund van Oost-
Vlaanderen - allemaal komen ze uitgebreid aan bod. Voor het eerst worden ze
nu in één prachtig geïllustreerd, tijdloos boek samengebracht.
Formaat: 25 x 29 cm - 320 pagina's met 600 illustraties in kleur, gewicht: 2 kg -
39,95 euro.
info@sle.be of bij Jan Martens, Spiegel 1, 9860 Scheldewindeke - tel. 09 362 74 33

Varia

Openbare werken

Eindejaarsactie GRLE
Deze editie vindt plaats van 1 december 2012 t.e.m. 15 januari 2013. De eindejaarsactie is een
samenwerking tussen de Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie (GRLE), het gemeente-
bestuur van Oosterzele en Unizo Land van Rhode. Vraag je spaarkaarten bij de deelnemende

handelaars. De lijst met deelnemende handelaars vind je op www.grle.be. Er zijn tientallen prijzen t.w.v. 25 euro te win-
nen, en drie hoofdprijzen van Unizo. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis op
maandag 28 januari 2013.
Voor meer info: Kris Van der Eecken, penningmeester GRLE, Stationsstraat 74, Scheldewindeke - tel. 09 362 06 56.

Lokale economie

Wordt Oosterzele de slimste gemeente
van Vlaanderen?
Els Balcaen uit Oosterzele en Patrick Blockmans uit Gijzenzele zullen
de Oosterzeelse kleuren verdedigen tijdens de preselectie voor de
‘Slimste gemeente van Vlaanderen’.

Productiehuis Woestijnvis vroeg alle Vlaamse gemeenten om één man
en één vrouw af te vaardigen naar de preselectie op zaterdag 1 decem-
ber 2012. In Oosterzele schreven acht kandidaten zich in (zes mannen
en twee vrouwen). Om te beslissen wie van deze acht zou deelnemen
aan de preselectie, organiseerde de Gemeente Oosterzele een selectie-
quiz op dinsdag 20 november.

Els en Patrick kwamen daar als meest complementaire kandidaten uit
de bus. Els is psychiatrisch verpleegkundige en heeft heel wat quiz-erva-
ring: zo nam ze al deel aan ‘Blokken’,’ Eén jaar gratis’ en ‘1&70’. Haar
specialiteiten zijn muziek, medisch, showbizz & media en culinair.
Patrick is een gelegenheidsquizzer die al deelnam aan de ‘IQ-kwis’ en
‘Per secondewijzer’. Hij werkt als consulent hygiëne en certificaties.
Zijn specialiteiten zijn sport, actua, culinair, literatuur en strips.

Wij wensen Els en Patrick veel succes bij de preselectie en kijken er
alvast naar uit dat ze als een van de tachtig duo’s zullen mogen deelne-
men aan de tv-quiz. Tijdens de quiz wordt het duo aangevuld met en
aangevoerd door de burgemeester.

Varia

Vernieuwing Dorp Oosterzele gestart
De voorbereidende werken voor
de vernieuwing van de voetpaden en
parkeerplaatsen op Dorp zijn volop
aan de gang. Alle nutsleidingen wor-
den ondergronds gebracht en de
openbare verlichting krijgt een
nieuw tracé.
Ook de vernieuwing van de voetpa-
den in Keiberg en de aanleg van een
verkeerstafel ter hoogte van het
gemeentehuis zijn in deze werken
voorzien. Het einde van de werken is
voorzien in het najaar van 2013.



Tips voor een veilig vuurwerk
• Drink geen alcohol als je vuurwerk wilt gebrui-

ken 
• Ontsteek vuurwerk op een open en veilige

plaats: dus niet bij droog hout of op een plaats
waar veel mensen samen zijn. 

• Houd toeschouwers op voldoende afstand van
de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken. 

• Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen
open vlam (lucifer of aansteker): de lont
brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger
ontploft. 

• Houd de arm gestrekt bij het aansteken van de
lont en buig het lichaam niet over het vuur-
werk. 

• Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in
de grond vastzit. De buis moet minstens even
lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen. 

• Richt NOOIT vuurwerk op andere mensen! 
• Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk. 
• Let op de windrichting. 
• Vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een

nachtje liggen (NOOIT op de openbare weg). Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk gaan spelen. 
• De meeste ongelukken gebeuren op 1 januari. Laat oud (niet afgegaan) vuurwerk liggen! 
• Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten (100 of 112 voor gsm). 
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Veiligheid
vervolg van artikel op pagina 1.

Om deze hulp te verkrijgen, moet
je vooraf ingeschreven zijn in het
PWA-kantoor. Voor de inschrij-
ving betaal je 7,45 euro inschrij-
vingsrecht.

Hoe werkt het?
Je betaalt de PWA-medewerker
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-che-
ques zijn niet fiscaal aftrekbaar.

• PWA-cheques aan 7,45 euro en
aan 5,95 euro kan je ook bestel-
len 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 bestellen indien de gebrui-
ker geniet van het WIGW-sta-
tuut (Weduwen, Invaliden, Ge -
pen sio neer  den en Wezen). 

De gebruiker betaalt ook een for-
faitaire bijdrage van 1 euro per
dag aan de PWA-werknemer als
deelname in de verplaatsingskos-
ten, onafhankelijk van het ge -
bruikte vervoermiddel en van de
afstand. De gebruiker moet de
materialen, nodig voor het uit -
voe ren van de PWA-activiteit, ter
beschikking te stellen van de
PWA-werknemer.

Meer info?
OPGELET: nieuw adres en tele-
foonnummer: PWA-Oosterzele
Christine Van Daele 
Lange Ambachtstraat 42
tel. 09 363 76 52

Noodnummers in België 
In België zijn er twee belangrijke
noodnummers voor dringende hulp:

• 112 
voor ambulance en brandweer

• 101 
voor politie

112 is bovendien het Europees
noodnummer. Als je in Europa
op reis bent, dan kan je 112 bel-
len voor zowel de brandweer, een
medisch team als de politie.

Wat zeg je als je een noodnum-
mer belt?
Als je een noodnummer moet
bellen, bevind je je meestal in
een stressvolle situatie. Toch is
het belangrijk dat je precieze en
juiste informatie kunt meedelen

aan de operator en dat je zijn vra-
gen kunt beantwoorden. 
Dit wil de operator van je horen:
• de juiste locatie
• wat er gebeurd is
• of er gewonden zijn
• wie je bent

Wat is het verschil tussen een
dringende en een niet-dringende
oproep? 
Je mag naar 112 of 101 bellen als
je dringend de brandweer, een
medisch team of de politie nodig
hebt. Als het niet dringend is, bel
je beter de lokale brandweer, je
huisarts (buiten de uren de
wachtdienst van huisartsen) of de
lokale politie. 
Er zijn ook nog andere nood-
nummers voor specifieke proble-
men, zoals de zelfmoordlijn of
het antigifcentrum.

Nog enkele tips:
• Wacht rustig op antwoord.

Haak niet in, want daardoor
kom je opnieuw aan het begin
van de wachtrij te staan.

• Als je per ongeluk een nood-
nummer hebt gebeld, hang dan
niet op, maar zeg de operator
dat alles in orde is. Zo is de ope-
rator er zeker van dat er geen
sprake is van een noodgeval.

Wat gebeurt er als je geen drin-
gende hulp nodig hebt en je toch
een noodnummer belt?
Mensen bellen om de meest uit-
eenlopende redenen naar een
noodcentrale: omdat ze echt
dringend hulp nodig hebben,

maar ook om een taxi te bestel-
len of per ongeluk omdat het
toetsenbord van iemands gsm
niet geblokkeerd is. In België is
meer dan één op vier oproepen
naar een noodcentrale eigenlijk
geen noodoproep.

Als je de hulpdiensten zonder
geldige reden opbelt, kunnen de
operatoren in de noodcentrales
de oproepen van mensen die
echt in nood zijn niet aannemen.
Deze mensen moeten dus langer
wachten op een antwoord en dus
ook op de hulpdiensten. Daarom
stellen personen die opzettelijk
naar noodcentrales bellen voor
de grap zich bloot aan gerechte-
lijke vervolging, wat kan leiden

tot een strafrechtelijke veroorde-
ling.

De federale overheidsdiensten
Binnenlandse Zaken en Volks -
gezondheid en de geïntegreerde
politie lanceerden een informa-
tiecampagne over het juiste
gebruik van noodnummers. Sa -
men met een groot aantal andere
gemeenten, brandweerkorpsen,
politiezones en ziekenhuizen
wer ken Gemeente Oosterzele en
politiezone Regio Rhode en Schel -
de hieraan mee.

Wil jij tijdig geholpen worden als
het nodig is? Bel dan alleen naar
112 of 101 als je echt dringend
hulp nodig hebt van de brand-
weer, een medisch team of de
politie. Met andere woorden
‘Noodoproepen: geen gezever’.

Meer informatie?
Surf naar www.sos112.be.

Spring veilig om met vuurwerk
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 staat er over vuurwerk in de algemene politieverordening (GAS-reglement)
Het is verboden om op openbaar of privaat domein om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoe-
kers, 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 nieuwjaarsnacht tussen
middernacht en 1 uur is geen voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde ver-
eist (art. 2.1.12 §2). Je vindt het GAS-reglement via www.oosterzele.be

Geen gezever! 112 en 101 - alleen voor noodoproepen
Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand
inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat
je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de
politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal
vragen, vertelt je wat je moet doen en verwittigt de nodige hulpdien-
sten om je te helpen.
Maar wat gebeurt er als je belt naar een noodnummer zonder dat je
dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevol-
gen?

Wanneer bel je wél?
• Als een gebouw, bos of auto in

brand staat.

• In geval van een ernstig onge-
val   met gewonden of doden.

• Wanneer je slachtoffer of
getuige bent van een gevecht.

• Als je iemand ziet inbreken in
een huis.

Wanneer bel je niet?

• Om te kijken of 101 of 112
wel echt werkt.

• Om een grap uit te halen.

• Als je algemene informatie
nodig hebt, zoals iemands
telefoonnummer of adres.

En wat met de afvalinzameling?
Houd bij hevige sneeuwval of ijzel rekening met volgende afspraken: 

• ILvA beslist ’s morgens of de af -
valwagens uitrijden, gebaseerd
op de actuele weerssitua tie.

• Eens uitgereden, bepaalt de
chauffeur, in overleg met de
lader(s), in welke straten zon-
der onverantwoorde risico’s
voor laders, voor het materiaal
en voor derden het afval kan
ingezameld worden. Dit ver-
klaart waarom in sommige stra-
ten het afval blijft staan ook al
zijn de wagens die dag uitgere-
den. Centrumstraten zijn meest -
al eerst sneeuw- en ijsvrij, dus
maken die uiteraard ook meer
kans om bediend te worden.

• In de mate van het mogelijke
zal ILvA de inzameling nog in
de namiddag van de voorziene

ophaaldag aanvatten of (deels)
vervolledigen.

• Afval dat niet is opgehaald,
neem je terug binnen tot de
volgende ophaaldag vermeld
op de afvalkalender. Inhaal ron -
des worden niet voorzien, om -
dat het ophaalschema van dag
tot dag vastligt.

• Bij het niet ophalen van de rest-
fractiecontainer wegens onvoor -
ziene omstandigheden staat
ILvA uitzonderlijk toe dat er
extra zakken van 60 liter wor-
den bijgeplaatst. In functie van
het aantal zakken moeten wel
bijkomende diftarstickers wor-
den gekleefd (per twee zakken
van 60 liter een extra sticker).

• In extreme omstandigheden,

waarbij ook een tweede inza-
melbeurt niet mogelijk is, zal
ILvA maatregelen proberen te
nemen voor de getroffen stra-
ten. De inwoners worden daar-
van 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 nieuws-
brief, in de lokale pers, via
www.oosterzele.be en via de

digitale lichtkranten.

• Denk aan de laders en bied het
afval aan op een goed bereik-
bare plaats.

www.ILVA.be
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AANVRAAG GEZINSPREMIE
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………..
wonende te ……………………………….……………………………………………………...
telefoon ……………………………….
dient hiermee een aanvraag in voor de toekenning van een gezinspremie. 
Hij/Zij bevestigt op 1 september 2012 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 2012 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 wor-
den op eenvoudige vraag.

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

Heb jij recht op de gezinspremie?
• gezinnen  met minstens drie kinderen gedomicilieerd op de gemeente met ingang van 1 september van

het aanslagjaar
• alleenstaanden  met minstens twee kinderen gedomicilieerd op de gemeente met ingang van 1 september

van het aanslagjaar
• gezinnen  met minstens één kind gedomicilieerd op de gemeente Oosterzele per 1 september van het aan-

slagjaar 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

met minstens één kind die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen
• 30 % voor gezinnen met minstens vier kinderen, alleenstaanden met minstens drie kinderen, gezinnen

met minstens twee kinderen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen
• 35 % voor gezinnen met minstens vijf kinderen, alleenstaanden met minstens vier kinderen, gezinnen met

minstens drie kinderen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen
• 50 % voor gezinnen met minstens zes kinderen, alleenstaanden met minstens vijf kinderen, gezinnen met

minstens vier kinderen die uitsluitend een leefloon of een gelijkaardige uitkering ontvangen. 
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 of via www.oosterzele.be

• in voorkomend geval moet je een attest van invaliditeit aan het aanvraagformulier toevoegen
• per gezin mag slechts één enkele aanvraag worden ingediend.

Meer info? dienst Financiën - tel. 09 363 99 44 of 09 363 99 43

Vraag voor 31 december a.s. 
je gezinspremie aan!

Financiën

✁
Aanvraagformulier

BEGROTINGSJAAR 
2012

Wie ergert zich blauw aan de rode sticker?

Enkele tips om dit te vermijden:

De P van PMD veroorzaakt de mee -
ste fouten: niet elke plastic verpak-
king is toegelaten want de P staat
voluit voor: plastic flessen en fla-
cons (= kleine flesjes).

Wanneer je je bij de P-fractie drie
vragen stelt:
1. is het een verpakking?
2. is het van plastic?
3. heeft het een grote of kleine flesvorm?
En je kan driemaal ‘JA’ antwoor-
den, dan mag het in de PMD-zak.

Dus: geen zakjes, geen potjes of
potten, geen losse deksels, geen
tubes, geen schaaltjes, geen dozen,
… En uiteraard ook geen plastic
voorwerpen die zelfs geen verpak-
king zijn.

Naast ijsdozen en snoepverpak-
kingsdozen zijn veel gevonden fou -
te verpakkingen:

✖ (meestal doorzichtige) potjes
van bij de slager

✖ champignonbakjes of aardbei-
enbakjes (meestal blauw, soms
zwart)

✖ doos van cacao- of chocomelk-
poeder (meestal geel)

✖ drankZAKjes (“caprisonnekes”)
✖ kunststof dozen van poeder om

drank te maken (sportdrank,
melk ...)

✖ kunststof of isomo-schaaltjes van
vleeswaren of fruit

✖ kunststof zakjes
✖ krimp- of andere folie
Die mogen dus allemaal niet in de
PMD-zak.

Onze tip is dan ook: let op de vorm
bij de kunststofverpakkingen: een
fles is okee, de rest mag niet mee!

Bij de M van PMD (metalen verpak-
kingen) is er één frequent gemaak-
te fout: aluminiumfolie mag niet in
de blauwe zak. 

Bij de D van PMD (drankkartons)
wor den er nauwelijks fouten ge -
maakt, al sluipen er soms karton-

nen cilindervormige potten tussen.
Het moet dus echt om ‘tetrabrik-
vormen’ gaan. 

Toch een sticker aan je PMD-zak
gekregen?
Aan de binnenkant van de sticker

vind je de sorteerregels. Verwijder
de foute verpakking en bied je
PMD opnieuw aan bij de volgende
ophaalronde.
Laat de zak in elk geval niet gewoon
op de stoep staan, want dan riskeer
je een boete wegens sluikstorten.

Je komt thuis van het werk en wat zie je? Je PMD-zak staat er nog, met
een rode sticker erop! Niet leuk, maar wel nodig. Foute verpakkingen
in de PMD-zak schaden de recyclage, dus is het belangrijk dat we die uit
de blauwe zak houden. Als de ILvA-ophalers iets aantreffen dat niet bij
het PMD hoort, plakken ze een rode sticker op de zak. Ze nemen hem
ook niet mee.

Goed geregeld = geld gespaard
VMM lanceert handige website  met rechten, 
plichten en tips rond water
Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw algemeen waterverkoopreglement.
Een nuttig document dat alle rechten en plichten van gebruikers en
watermaatschappijen op een rijtje zet. Maar het is niet voor iedereen
eenvoudig te lezen of te begrijpen. Daarom bundelde de VMM (de
Vlaamse Milieumaatschappij) de belangrijkste rechten en plichten rond
kraantjeswater in eenvoudige taal op een website www.vmm.be/waterloket
en in een brochure. Heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met veel
praktische tips en weetjes.
Het opzet van zowel website als brochure gaat uit van vragen over
water(gebruik). We vatten alvast een aantal van die vragen en antwoor-
den samen.

Wat kost water eigenlijk?
Op je waterfactuur rekent de watermaatschappij je het abonnements-
geld en een bedrag voor je waterfactuur aan.
Het tarief voor je waterverbruik per kubieke meter bestaat uit drie delen:
• de levering van het water;
• het vervoer van het afvalwater via de riolering;
• de zuivering van het afvalwater
• in Vlaanderen betaal je ongeveer 3,7 euro voor 1 m³ of 1 000 liter water
• voor de prijs van één liter flessenwater, koop je 300 liter kraantjeswater!

Sommige gezinnen moeten niet of minder betalen voor het vervoeren
en zuiveren van het afvalwater. Zo kunnen bejaarden, leefloners en
mensen met een handicap onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling
krijgen. Deze mensen nemen het best contact op met hun OCMW of
watermaatschappij.

Handige tips om water te besparen (goed voor het milieu én voor de
portemonnee), alle rechten en plichten en de brochure ‘Goed geregeld
= geld gespaard’ staan op www.vmm.be/waterloket. De brochure kan je
ook bestellen op het gratis nummer 1700.
Nog vragen over water? 
Contacteer de watermaatschappij TMVW, stropstraat 1 in 9000 Gent op
het nummer 078 35 35 99 of via klant.tmvw@water-link.be

Zwerfvuil … niet iedereen doet het, maar iedereen ergert zich aan de
papiertjes, peuken, blikjes en andere rommel die soms in de berm rond-
slingeren. In Oosterzele valt het al bij al nog mee, ook dankzij een aan-
tal enthousiaste inwoners die regelmatig een ‘poetswandeling’ maken
en alle rommel op hun traject verwijderen! Chapeau!
Nochtans bestaat er voor elke afvalsoort een pasklare vuilnisbakoplos-
sing. Wil jij eens uittesten of je de sorteerregels kent?
Ga de uitdaging aan en surf snel naar www.ilva.be om deel te nemen aan
het online zwerfvuilspel. Er bestaat een competitie per gemeente. Het
zou naar het schijnt heel verslavend werken!

Ben jij een viespeuk?
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Zondag 2 december
Zonzo Compagnie - Wagon
Nicolas Rombouts en Joris
Caluwaerts zijn intrigerende
muzikanten die met hun muziek
en een kamer vol voorwerpen
een hele film voor je ogen tover-
en. Ze spelen piano en contrabas,
maar ook andere ‘instrumenten’
zoals een trein, sporen, wissels,
luidsprekers en daartussen heel
veel kabels.
In een mum van tijd nemen ze je
mee in een droom, een muzikale
fantasiewereld.

Let op: de locatie is gewijzigd van
Den Amb8 naar de theaterzaal
van GC De Kluize!

Dinsdag 4 december
Orquesta Tanguedia
Try-out en koffienamiddag
Dit virtuoze sextet breekt de
grenzen van klassiek, folk, jazz
en tango in een bijzonder mee-
slepende mix. Na interessante
projecten, onder andere rond
Astor Piazzolla en zinderende
samenwerkingen met ondermeer

Kommil Foo, maakten ze hun
laatste cd ‘Alfonsina’. Bando -
neon-speler Gwen Cresens is
meester van de weemoed, zange-
res Karla Verlie en violist Wietse
Beels barsten van het vuur, jazz-
gitarist Hendrik Braeckman, con-
trabassist Ben Faes en pianist
Alano Gruarin maken de sfeer
compleet. Orquesta Tanguedia is
dit seizoen te gast in De Werf,
Arenbergschouwburg, De Waran -
de … bij wat wij ‘de groten’ noe-
men.

Voorbereidend op deze tournee
kozen ze de theaterzaal van GC
De Kluize uit als laatste repetitie-
plek. Aan een voordeeltarief van
7,5 euro per persoon bieden wij
een namiddagvullend program-
ma dat bestaat uit de algemene
repetitie van Orquesta Tan gue -
dia, gevolgd door koffie en taart
in het foyer van De Kluize. 

Vrijdag 7 december
De Beenhouwerij
Binnen Zonder Kloppen
Gerrit De Cock en Reinert
D’Hae ne weten met De Been -
houwerij slagwerk, humor en
thea ter te verweven onder een-
zelfde noemer: ‘humoritmisch
spektakel’. En het valt in de
smaak in Vlaanderen, want
inmiddels staan ze al vijftien jaar

met succes op de planken.
Daarom brengen ze nu een ‘best
tof!’-show, getiteld Binnen Zon -
der Kloppen, met een compilatie
van hun beste acts, nieuwe num-
mers en als altijd hilarische ani-
matiefilmpjes. Kom binnen zon-
der te kloppen en geniet!

Donderdag 20 december
DE ROUILLE ET D’OS
Ali (Matthias Schoenaerts) is 25
jaar en woont in Noord-Frank -
rijk. Hij heeft geen geld, maar
wel een zoontje van 5 voor wie hij
moet zorgen. Hij trekt in bij zijn
zus in Antibes en neemt enkele

kleine jobs aan als nachtwaker of

buitenwipper. In een nachtclub
ontmoet hij de mooie Stéphanie
(Marion Cotillard). Ze heeft een
ongelooflijk beroep: orka-train-
ster in het waterpark in Antibes. 

Nadat een show met orka's uit-
draait op een drama voor Sté -
phanie, brengt een nachtelijk te -
le foontje Ali en haar bij elkaar. 

Tussen hen zal een speciale rela-
tie ontstaan, sensueel en met bij-
zondere spelregels. En wanneer
aan Ali wordt voorgesteld om
deel te nemen aan clandestiene
gevechten om geld te verdienen,
besluit Stéphanie om hem hierin
te steunen.

Ons Dorp op AVS
Heb je de voorstellingen van Ons Dorp in De Kluize gemist? Kijk dan
op zaterdag 22 december naar AVS. Daar wordt vanaf 18 uur tot zon-
dag 23 december om 12 uur de film in de uitzendlus vertoond. Op een
later tijdstip (nog niet gekend) zal de film ook op Stories tv (kanaal 40
van telenet) uitgezonden worden. 

De Kluize zoekt …
een gerant 

voor de uitbating van het praatcafé in GC De Kluize en de levering
van dranken aan de gemeenschapscentra geëxploiteerd door het
AGB. 

Meer info: AGB De Kluize, David De Landsheere
Sportstraat 3 - tel. 09 363 83 30 - cultuur@oosterzele.be
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TICKETS
Tickets voor de voorstellingen, een 35mm-kaart (goed voor zes
films, niet op naam en onbeperkt bruikbaar) kan je online bestel-
len (www.gcdekluize.be), via ticketsgcdekluize@oosterzele.be, 
09 363 83 30 of aan onze onthaalbalie, dagelijks open tijdens kan-
tooruren, op maandagavond tussen 18 en 20 uur, gesloten op vrij-
dagnamiddag.

Parkeren aan het GC 
In het eerste weekend van september opende GC de Kluize zijn deuren. Ondertussen vonden al verschillen-
de geslaagde activiteiten plaats en kreeg iedereen de kans een bezoekje te brengen aan ons gemeenschaps-
centrum.

Het valt niet te ontkennen dat
deze trekpleister ook een ver-
keersgenererend effect met zich
mee  brengt. Het gemeentebe-
stuur stelt alles in het werk om de
parkeeroverlast in de onmiddel-
lijke omgeving te beperken. 

In af wachting van een bijkomen-
de parkeergelegenheid werden
drie parkings ingericht: site de

Kluize, langs parkeren in de Win -
de ke kouter en langsparkeren in
Hettingen, goed voor ruim 175
parkeerplaatsen.

Als bijkomende maatregel werd
een parkeerverbod ingesteld
langs beide zijden in de Sport -
straat en langs één zijde in de
Kluizestraat en Vier bun derstraat.
De politie zal deze parkeerverbo-

den streng opvolgen en verbalise-
ren.

Vanzelfsprekend volgen we alle
maatregelen op de voet en zullen
we - indien nodig - bijkomende
ingrepen uitvoeren. Tijdens deze
evaluatie rekent het gemeentebe-
stuur ook op jouw steun om even-
tuele problemen aan te geven en
oplossingen te bespreken.
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Ontvang 300 euro ondersteuning
voor je erfgoeddagactiviteit!

Inspiratiesessies Tracé Travak
Samen op zoek naar de geschiedenis
van het dagelijks leven 
Ben je gebeten door geschiedenis, bezoek je al eens een archief, studeer je
geschiedenis, wil je later graag bij een erfgoedcel werken, schrijf je graag, kom
je graag verhalen over onze geschiedenis te weten, heb je altijd al een journalist
willen zijn of ga je graag op zoek naar de geschiedenis van je gemeente of fami-
lie? Dan zijn de Inspiratiesessies van Tracé Travak helemaal jouw ding! Tussen 14 november en 13 februari
organiseert Erfgoedcel Viersprong vier inspiratiesessies rond de geschiedenis van het alledaagse leven.

Een geslaagde erfgoedactiviteit
organiseren, kost geld.
Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode wil haar erfgoedzorgers
graag een duwtje in de rug geven.
Daarom kan je een impulsbedrag
van 300 euro ontvangen bij het
opzetten van een activiteit op
Erfgoeddag 2013. Hier kan bij-
voorbeeld de communicatie mee
bekostigd worden.
Erfgoedcel Viersprong, Land van
Rode is op zoek naar activiteiten

voor de komende Erfgoeddag die
plaatsvindt op zondag 21 april
2013. Schrijf je in via 09 363 88 51
of via info@4sprong.be

Erfgoeddag is een geschikt forum
om de grote noodzaak van zorg
voor ons cultureel erfgoed voort-
durend onder de aandacht te
brengen. Met andere woorden:
toon, deel en vertel waar je mee
bezig bent, wat je plannen zijn, je
grote (en minder grote) succes-

sen en zelfs je mislukkingen. Geef
het publiek, je lokale overheid en
de media inzicht in het belang
van wat men doorgaans niet te
zien krijgt, wegens te technisch of
niet publieksgericht. Want de tijd
werkt op mysterieuze en ongelo-
felijke wijze. Het is een verhaal
waard verteld te worden!

Tracé Travak is een project van
Erfgoedcel Viersprong waarbij de
geschiedenis van het woon-werk-
verkeer en de pendelaars in het
Land van Rode van onder het stof
wordt gehaald. Elke dag pende-
len duizenden mensen van en
naar het werk en staan we vaak
met z’n allen uren in de file. Maar
is dat altijd zo geweest? De komst
van de trein, tram, fiets en auto
hadden een grote invloed op het
dagelijks leven van de mensen in
de streek. Met de Inspiratiesessies
van Tracé Travak, willen we ieder-
een uitnodigen en inspireren om
deze geschiedenis terug levend te
maken.

Inspiratie en subsidies
Op elke sessie komt een spreker
uit de doeken doen hoe mobili-
teit het dagelijks leven van de
mensen in het Land van Rode
veranderde. Telkens wordt
getoond hoe je concreet met het
onderwerp aan de slag kan en
welke geschreven of mondelinge
bronnen je kan raadplegen.
Vervolgens gaan we met een aan-
tal ideeën aan de slag. Wil je rond

het thema samenwerken, een
activiteit organiseren, artikel
schrijven, tentoonstelling maken,
interviews afnemen, foto’s verza-
melen …? Dan kan je hiervoor
een subsidie krijgen. Aan de hand
van vier thema’s wordt de invloed
van een veranderde mobiliteit op
het dagelijks leven belicht: tijds-
beleving, nieuwe sociale knoop-
punten, de nare kantjes van mobi-
liteit en het werken buiten de
eigen streek. 

Tweede sessie 10 december:
Mobiliteit doet leven
Door de komst van trein en tram
ontstonden in het dorp nieuwe
sociale knooppunten. Aan vele
tramhaltes werd café gehouden.
Mensen schuilden er voor de
sneeuw of regen en vergaten al
eens hun tram te nemen. Andere
reizigers waren er dan weer niet
over te spreken dat men in een
café op de tram moest wachten.
Het station was nog zo’n nieuw
knooppunt waar nieuwe sociaal
leven ontstond. Reizigers kwamen
er toe en vertrokken er zowel ’s
nachts als overdag. De post huis-

de in het station. Het station was
bovendien een van de enige
plaatsen in het dorp waar je een
telegram kon versturen of telefo-
neren. Zo werd het station een
plaats in of net buiten het dorp
waar altijd leven te bespeuren
viel.

Programma
Deelname aan de Inspiratiesessies
Tracé Travak is gratis, maar wel
graag vooraf inschrijven.Meer
informatie? Bel 09 363 88 53 of
mail naar
lien.ceuppens@4sprong.be
• Maandag 10 december 2012:

Mobiliteit doet leven. 19.30-22
uur in Kleine zaal GC ’t Groe -
nendal, Brandegems Ham 5,
9820 Merelbeke.
Graag in schrijven voor 
7 december 2012.

• Dinsdag 15 januari 2013: 
Een zegen en een vloek

• Woensdag 13 februari 2013:
Reizen om te werken

Erfgoed

Beleg veilig bij Erfgoedbank land van Rode!

Denk aan de toekomst en laat 
je erfgoed digitaliseren!
Heb jij waardevol materiaal om op de
Erfgoedbank te plaatsen? We zijn op
zoek naar getuigenissen van het ver-
leden van het Land van Rode. Alle
beeldmateriaal dat toneelopvoerin-
gen, culturele uitstappen, vieringen,
kermissen, stoeten, processies, ritue -
len, recepten e.d. kan documenteren
is welkom. Foto's, documenten,
geluid -of filmmateriaal over de reu-
zen van de regio, over de tram, de
trein, de girobus, seizoensarbeid, de
eerste auto's,  WOI ... zijn ook meer
dan welkom.

We brengen de Erfgoedbank tot bij
jou op maandag  17 december. In de
bibliotheek  van Melle  zal de erf-
goedcel aanwezig zijn met twee scan-
ners en laptops. We digitaliseren je
materiaal onmiddellijk zodat je je
kostbare herinneringen meteen weer
mee naar huis kan nemen. Ga alvast
op zoek in oude schoendozen, lades
of op zolder naar beelden, getuige-
nissen, overblijfselen van het verle-
den van je regio. Het cultureel erf-
goed van jouw streek wordt op die
manier zichtbaar en toegankelijk.

Praktisch:
Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2A,
9090 Melle. Maandag  17 december
van 15 tot 18 uur
Mee te brengen: originele oude fo to's,
documenten, bidprentjes, affiches …

Meer info?
Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele 
Tel. +32 (0)9 363 88 51
info@4sprong.be

De snelste weg naar de motor
Hoe snel je je rijbewijs kan halen, is afhankelijk van je leeftijd. Er zijn
drie categorieën afhankelijk van de motor die je wil besturen: rijbewijs
A3, A met beperking en A zonder beperking. 

JONGER DAN 16 JAAR
• Je mag nog niet de openbare weg

op. Rijden op privéterrein is wel
toegestaan. Vanaf 15 jaar en 9
maanden kan je het theoretisch
examen afleggen met het oog op
het rijbewijs A3. Met dat rijbewijs
mag je een bromfiets, scooter of
lichte motor van klasse B besturen
(50 cc en 45 km/u).

TUSSEN 16 EN 17 JAAR
• Je kan je theoretisch en praktisch

examen afleggen om het rijbewijs
A3 te krijgen om met een brom-
fiets, scooter of lichte motorfiets
van klasse B te rijden (max. 50 cc
en 45 km/u).

• Om met een bromfiets of scooter
van klasse A (max. 50 cc en 25
km/u) te rijden, heb je geen rij-
bewijs nodig. Op gelet: een helm
is verplicht.

• Vanaf 17 jaar en 9 maanden kan
je een theoretisch examen afleg-
gen en met de praktijklessen
beginnen om het rijbewijs A met
be perking te krijgen (beperkt ver-
mogen tot 25 kW/34 PK en een
vermogen/ge wichts ver hou ding
van maximum 0,16 kW/kg).

TUSSEN 18 
EN 20 JAAR
Je hebt al een rijbewijs A met beper-
king?
Je kan na twee jaar dit rijbewijs in je
gemeente inwisselen voor een rijbe-
wijs zonder beperking van de cilin-
derinhoud.
Je hebt een autorijbewijs (rijbewijs B)
maar geen rijbewijs A?
• Je kan een praktisch en theore-

tisch examen afleggen om je rij-
bewijs A met beperking te krijgen.
Met dat rijbewijs mag  je een
motorfiets met een maximumver-
mogen van 25/34 pk en een ver-
mogen/gewichtsverhouding van
maximum 0,16 kW/kg besturen.

• Na twee jaar kan je op het ge -
meentehuis je rijbewijs A met
beperking inwisselen te gen een
rijbewijs zonder be perking van de
cilinderinhoud.

• Als je al twee jaar je autorijbewijs
(rijbewijs B) hebt, mag je met een
motorfiets of een scooter van 125
cc rijden (beperkt tot 11 kW),

zonder bijkomende verplichtin-
gen of examen.

Je hebt noch rijbewijs A noch rijbe-
wijs B?
• Je kan een praktisch en theore-

tisch examen afleggen om je rij-
bewijs A met beperking te krijgen.
Met dat rijbewijs mag je een
motorfiets met een maxi -
mumvermogen van 25 kW/34 pk
en een ver mo gen/gewichts ver -
hou ding van maximum 0,16 kW/kg
besturen.

• Na twee jaar kan je op het ge -
meentehuis je rijbewijs A met be -
perking inwisselen tegen een rij-
bewijs zonder beperking van de
cilinderinhoud.

21 JAAR OF OUDER
Je hebt al een rijbewijs A met be -
perking?
• Als je sinds twee jaar je rijbewijs A

met beperking hebt, kan je dat in
je gemeente in wisselen voor een
rijbewijs zonder beperking van de
cilinderinhoud.

• Als je zonder twee jaar te wachten
een rijbewijs A zonder beperking
wenst, moet je het examen afleg-
gen.

Je hebt je rijbewijs B maar geen rij-
bewijs A?
• Je rijbewijs B werd voor 1 januari

1989 afgeleverd:
Je mag met een motorfiets (of een
scooter) op de openbare weg rijden,
zonder  beperking van het vermogen
of de cilinderinhoud.
• Je rijbewijs B werd na 1 januari

1989 afgeleverd:
Je kan je praktisch en theoretisch
examen afleggen om je rijbewijs A
(zonder beperking) te krijgen.
• Als je al twee jaar je rijbewijs B

hebt, mag je met een motorfiets of
een scooter van 125 cc rijden
(beperkt tot 11 kW) zonder bijko-
mende verplichtingen of examen.

Je hebt geen rijbewijs A noch B?
Je kan je praktisch en theoretisch
examen afleggen om je rijbewijs
A (zonder beperking) te krijgen.
Als toetje: als je voor 14 februari
1961 geboren bent, mag je een
scooter of bromfiets klasse B be -
sturen zonder rijbewijs.

Burgerzaken

Politie waarschuwt voor 
frauduleuze enquêteurs!
• Zie pagina 2 bovenaan
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Schrijf nu al in voor de nieuwjaarsreceptie!
Op zondag 6 januari 2013 organiseert het gemeentebestuur Oosterzele zijn traditionele nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. De receptie zal plaatsvinden in de GC De Kluize. 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 26 december 2012 via nieuwjaar@oosterzele.be (vermeld zeker het aantal per-
sonen) of door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en te bezorgen aan Gemeentebestuur Oosterzele - dienst Secretariaat & Onthaal - Dorp 1 in Oosterzele. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsstrookje
Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie 2013 van het gemeentebestuur 
met .............................. personen.

✃

Schenk een zetel 
aan kinderopvang 
Het Vinkemolentje
Heb je thuis een oude zetel die je niet meer
gebruikt, maar die toch nog in degelijke staat is?
Waarschijnljk kan kinderopvang Het Vinke mo len tje hem goed gebrui-
ken! Zeker tijdens de komende wintermaanden is het voor de kinderen
leuk om gezellig een boek of strip te lezen in de zetel. 

Je oude zetel:
• Heeft geen vuile vlekken
• Heeft geen gescheurde kussens
• Is in leder 
• Heeft geen zwaar houten frame
• Heeft twee tot drie zitplaatsen

Heb je zo’n zetel en wil je hem
graag aan de kinderopvang schen -
ken? Contacteer dan de dienst
Kind en Jeugd via Edith Renne

edith.renne@oosterzele.be
tel. 09 362 48 92 of  09 363 84 25.
Je kan de zetel enkel leveren na
contact en in overeenkomst met
de dienst Kind en Jeugd.

Opgelet de kinderopvang heeft
slechts één zetel nodig. Als we al
een zetel aanvaard hebben wan-
neer je ons contacteert, kunnen
we jouw zetel geen plaatsje meer
geven.

Jeugd

Iets Nieuw en Uitdagend!
Oosterzele zit vol talent, dat weten we ondertussen al. Maar ook bij de jongeren leeft er cultuur. Misschien
heb je er al van gehoord. Theatergroep NU! is een jongerentheatergroep uit Oosterzele die nu al drie jaar
crea tieve voorstellingen op poten heeft gezet.
Kevin De Wael is de
jonge artistieke leider
van deze vereniging.
Als 21-jarige richtte hij
zijn eigen theatergroep
op. Al snel kreeg de
groep een naam, Thea -
tergroep NU! dat staat
voor Nieuw & Uitda -
gend. Samen met wat
vrienden en een fantas-
tisch groepje jongeren
maakte hij zijn eerste
voorstelling ‘Rodeo &
Bulliet’. Een groot suc-
ces in 2010 toen ze zaal
De Kring in Balegem
drie maal vol speelden,
met hun eigen twist op
het alom bekende lief-
desverhaal. Een jaar later ston-
den ze opnieuw op het podium.
Deze keer met een zeer kwetsba-
re voorstelling over angst met als
titel ‘Aaaah!’ Deze voorstelling

was iets intiemer en vond plaats
in zaal De Ganck. In 2012 trok-
ken ze terug naar De Kring in
Balegem met de voorstelling
‘Live Life’. Iedere voorstelling is

steeds een nieuw
avon tuur. Zo maken
ze samen de volledi-
ge voorstelling zelf.
Via improvisatie en
opdrachten worden
leuke theater mo men -
ten ge creëerd en
deze komen dan sa -
men in één unieke
voorstelling. 

Theatergroep NU!
gaat verder, met de
komst van het ge -
meenschapscentrum
De Kluize worden de
dromen nog groter.
Een prach tige zaal
en een fantastische

ondersteuning maken nieuwe
uit dagingen mogelijk. Samen
met de huidige leden denkt
Kevin al aan de volgende voor-
stelling. 
Dit is een nieuw begin voor
Theatergroep NU! en bij een
nieuw begin horen ook nieuwe
leden. Is dit iets voor jou? Of ken
jij iemand die hiervoor geknipt
is? Neem dan zeker contact op
met Kevin De Wael.

Meer info, foto’s en filmpjes vind
je op de facebookpagina van Thea -
 tergroep NU!

Theatergroep NU! ZOEKT JONG TALENT!
Ben jij tussen tussen de 14 en 16 jaar oud?
Heb je zin om begin mei op het podium te staan? 
Wil je wekelijks met een toffe groep repeteren? (januari - april)
Dan is dit iets voor jou!

INFO: Castingdag op zaterdag 22 december 2012 (10 tot 12 uur)
in GC De Kluize. Schrijf je in voor 15 december bij Kevin De Wael
via kdewael@live.be of 0495 19 37 29

De gemeentelijke en OCMW diensten zijn gesloten op:
• maandagnamiddag en maandagavond 24 december 

- de bib is ook in de voormiddag gesloten
• dinsdag 25 december
• woensdag 26 december
• maandagnamiddag en maandagavond 31 december 

- de bib is ook in de voormiddag gesloten
• dinsdag 1 januari 2013
• woensdag 2 januari 2013
Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft steeds geopend!

Algemeen

Mobiliteit
Waar kan je heen met de belbus
440 Oosterzele - Zottegem?  
Met de belbus kan je alle mogelijke verplaatsingen maken binnen het
belbusgebied. Het belbusgebied omvat het volledige grondgebied van
Oosterzele en enkele deelgemeenten van Zottegem (Elene, Strijpen en
Velzeke). Daarnaast heeft de belbus haltes in Gavere (Dikkelvenne),
Melle (Gontrode), Merelbeke (Bottelare) en Zwalm (Dikkele en Hun -
del gem).
Een aantal belangrijke bestemmingen binnen het gebied zijn:

• Het station van Balegem-Dorp,
Balegem-Zuid, Gontrode,
Landskouter, Moortsele,
Scheldewindeke en Zottegem

• Het centrum van Oosterzele
• Het Archeologisch Museum en

het Psychiatrisch Ziekenhuis
in Velzeke

• Het Sint-Elizabethziekenhuis
in Zottegem

In Oosterzele kan je ook gebruik-
maken van belbus 140 Destel ber -
gen - Melle.

Wat is een belbus?
De belbus rijdt uit op telefoni-
sche aanvraag (09 211 91 91). Je

moet je rit dus op voorhand re -
serveren. Deze speciale dienst
van De Lijn kost evenveel als een
gewone busrit. De belbus rijdt
zowel tijdens de week als tijdens
het weekend.

Meer informatie?
De belbusfolders zijn beschik-
baar in het gemeentehuis en in
de Lijnwinkels. Je kunt voor meer
informatie ook terecht op
www.delijn.be of bij De LijnInfo
op het nummer 070 220 200.

Sing for the climate, het grote zangfestijn georganiseerd door Nic Balthazar, de klimaatcoalitie en 11.11.11
kende een volwassenversie, maar ook alle scholen werden opgeroepen om mee te doen. Onze Oosterzeelse
scholen werkten hier met veel enthousiasme aan mee. Omdat een groot koor ook een groter effect heeft,
organiseerden we dit evenement in Den Amb8.
Dus: op vrijdag 26 oktober, rond 9 uur, trippelden enkele ouders met kinderen en hun instrumenten binnen.
Na het stemmen van de instrumenten, vervoegden 270 kinderen (3de graad van alle scholen) het orkest.
Onder begeleiding van Lies Mabilde, voorzitster van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking,
zongen ze met z’n allen het klimaatlied. Alles werd gefilmd en we hopen stiekem dat we toch te zien zullen
zijn op de compilatieclip.
Ter gelegenheid van sing@school maakten alle kinderen ook nog een wensbloem met hun klimaatwens voor
de toekomst. Wie een bezoek brengt aan GC De Kluize kan de boodschappen lezen.

Oosterzele zong voor het klimaat

Milieu en duurzaamheid



i.s.m. Vormingplus

Leg je eigen moestuin aan
Je eigen groenten, zelfgekweekt,
onbespoten, eigenhandig gezaaid
en geoogst, dat smaakt gewoon
lekkerder dan de groenten uit de
winkel. Heb je een lapje grond
waar je graag wat gezonde groen-
ten wil telen, maar weet je niet hoe
je er aan begint? André Ver -
heecke, zelf verwoed tuinier, ver-
telt je hoe je de bodem verzorgt en
welke teelttechnieken voor welke
groenten geschikt zijn. Hij leert je
waarom afwisseling belangrijk is
en hoe je, zonder giftige stoffen,
plagen en andere belagers op een
afstand houdt. Je krijgt ook een
overzicht van de verschillende
tuinactiviteiten. Een bezoek aan
een moestuin wordt tijdens de
cursus afgesproken. I.s.m. Velt vzw
31 januari, 7, 21 en 28 februari
2013 (19.30 - 22 uur) + za 16 maart
(10 - 15 uur) - Erfgoedhuis, Sint-
Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
36 euro - Code: 13126

Bewust omgaan met kleur
in het interieur
In deze basiscursus maak je staps-
gewijs een kleurenplan en een
‘moodboard’ voor een zelfgeko-
zen ruimte. Eerst krijg je een basis
in kleurenleer, daarna leer je
meer over de ruimtelijke en emo-
tionele werking van kleuren. Je
leert hoe je kleuren combineert
met behulp van een kleurenwaai-
er en hoe je door middel van
kleur o.a. lelijke elementen ca -
moufleert, accentwanden cre ëert
of de verhoudingen binnen een
ruimte beïnvloedt waardoor die
hoger of breder lijkt. Ook leer je
kijken naar interieurs en deze ont-
leden waardoor je na enige tijd
een 'kleurenvocabulaire' met op -
lossingen voor uiteenlopende pro-

blemen opbouwt. I.s.m. Cupcakes
vzw
4, 11, 18, 25 februari 2013 (14 -
16.30 uur) - Erfgoedhuis, Sint-
Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
50 euro (materiaal inbegrepen) -
Code: 13028

Knuffels en ander speel-
goed uit recyclagemateriaal
In deze workshop maken we
knotsgekke knuffels uit oude trui-
en, T-shirts, sokken en ander weg-
werpmateriaal. Iedere knuffel
heeft een bijzonder trekje en
speelt in op één van de vijf zintui-
gen. Er zijn knuffels die door hun
lekkere geur baby helpen insla-
pen, andere helpen de tastzin sti-
muleren … Er zijn voelboekjes,
jongleerzakjes en badspeeltjes.
Deze workshop is bedoeld voor
beginnende naaisters!
4, 11 maart 2013 (19.30 - 22 uur) -
Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein
10, 9860 Oosterzele
29 euro - Code: 13029

Ontdek je kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten
die tot je kern behoren, zoals de
naam al aangeeft. Ze bepalen voor
een groot stuk hoe je in het leven
staat en hoe je met mensen in je
omgeving omgaat. Inzicht in je
kernkwaliteiten en in de interactie
met die van mensen rondom jou,
werkt verhelderend naar terugke-
rende knelpunten in je leven en in
je relaties met anderen. Na deze
cursus heb je inzicht in de diverse
aspecten van je eigen kernkwalitei-
ten en in de invloed daarvan op je
leven en op je relaties met ande-
ren. Daarnaast krijg je ook zicht

op mogelijkheden om eventuele
latente kwaliteiten te gaan ontwik-
kelen en te gebruiken om efficiën-
ter te functioneren in de diverse
sociale groepen waartoe je be -
hoort. I.s.m. Stichting Lodewijk de
Raet
7, 14, 21 maart 2013 (14 - 16.30
uur) - Erfgoedhuis, Sint-Anto nius -
plein 10, 9860 Oosterzele
45 euro (teksten inbegrepen) -
Code: 13030

Info en inschrijving:
Vormingplus, Volkshogeschool
Gent-Eeklo - info.gent.eeklo@vor-
mingplus.be - www.vormingplus-
gent-eeklo.be - tel. 09 224 22 65
IBAN BE40 0014 2764 2663 - 
BIC GEBABEBB
Vermeld je naam en het 
codenummer van de cursus.

‘Mijn leven is een sprookje’,
fototentoonstelling in de bib van
3 tot 31 december 2012
n.a.v. 20 jaar De Kringwinkel
Teleshop Aalst 

Tien foto's, tien verhalen waarin
werknemers vertellen wat tewerk-
stelling bij De Kringwinkel Tele -
shop voor hen betekend heeft of
nog betekent. 

Werken is belangrijk. Het zorgt
voor een inkomen, maar het be te -
kent nog veel meer: sociaal con-
tact, integratie en waardering. Al
meer dan 20 jaar biedt De Kring -
winkel Teleshop tijdelijke sociale
tewerkstelling aan kansarmen.
Vaak is dit een springplank naar
een andere en betere toekomst. 

Tijdens de openingsuren van de bib.
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Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele

• 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
bibliotheek@oosterzele.be
maandag van 15 tot 20 u.,
dinsdag van 15 tot 18 u.,
woensdag van 9 tot 18 u., 

donderdag van 9 tot 12 u.,
vrijdag van 15 tot 18 u.

en zaterdag van 9 tot 12 u.

NIEUW!
GC DE KLUIZE

Sportstraat 3 • tel. 09 363 83 30
www.gcdekluize.be

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

zaalbeheer@oosterzele.be

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

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 52 • fax: 09 363 76 54
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

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 56 • fax: 09 363 76 54
info@do-oosterzele.be

Open:
maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.

dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en op afspraak
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

Bibliotheek

VORMING IN DE BIB

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke, tel. 09 362 81 17

bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

Grote boeken- en cd-verkoop van 
Route 42-bibliotheken op 26 januari 2013
De zes bibliotheken van Route 42 organiseren op zaterdag 26 janu-
ari 2013 naar jaarlijkse gewoonte een grote boeken- en cd-verkoop
met afgevoerde werken uit de bibliotheken van Oosterzele, Sint-
Lievens-Houtem, Herzele, Zottegem, Lierde en Geraardsbergen. 
Vanaf 9 uur stipt opent de feestzaal van de Bevegemse Vijvers zijn
deuren.  Het aanbod wordt onderverdeeld in jeugdboeken, fiction
of non-fiction voor volwassenen, tijdschriften, cd’s en dvd’s.  
In de voormiddag koop je een boek of cd voor amper 1 euro. In de
namiddag dalen de prijzen nog meer. Op deze verkoop wordt een
extra groot aanbod van afgevoerde cd’s voorzien. Muziek lief heb -
bers kunnen dus volop koopjes doen! Tijdens deze editie wordt ook
voor het eerst voor kinderanimatie gezorgd.
Zaterdag 26 januari 2013, Bevegemse Vijvers (Zottegem), 
9-12 uur en 13-16 uur, toegang gratis.


