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Milieu & duurzaamheid
Dikke-truiendag in de bib en 
gemeentehuis op woensdag 16 februari 
De Dikke-truiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote
uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudi-
ge maatregelen, die ook na 16 februari 2011 op een structurele wijze aangehou-
den kunnen wor-
den. 
Wil je graag wat
meer te weten
komen over deze
campagne, breng
dan zeker een
bezoekje aan de
gemeentelijke bibli-
otheek. Deze wordt
voor de gelegenheid
omgetoverd tot een
energetisch informa-
tiecentrum waar
rationeel energiege-
bruik op een aan-
schouwelijke en voel-
bare manier in de
kijker staat. 
De opstelling blijft
ook staan tot en met 
6 maart 2011. Als
extra krijgen bezoe-
kers die de lagere
temperatuur met de
nodige wollige benodigdheden trotseren, een lekkere tas warme soep aangebo-
den. Deze actie wordt ook in het gemeentehuis georganiseerd (Dorp 1).

Milieuweek van 28 februari tot en
met 6 maart 2011
Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook in 2011 een milieuweek georganiseerd.
Zowel voor de scholen als voor de bevolking wordt een goedgevuld programma
voorbereid! 

Dit jaar nemen alle Oosterzeelse
scholen deel aan de milieuweek. En
er is voor elk wat wils, zowel voor kleu-
ters als voor de lagere schooljaren. 
• De tweede en derde kleuterklassen
krijgen van vzw Green een workshop
aangeboden. Zij hebben de keuze uit
diverse mogelijkheden van koning
Clovis die op natuuruitstap gaat rond
de school, over water, lichtjes doven,
afval en compostwormen. Het is de
eerste maal dat we ook onze kleuters
op een speelse manier betrekken bij
het milieugebeuren. 
• De eerste en tweede leerjaren zul-
len zeker genieten van ‘Waldo’s
wereld wordt warempel warmer’. Dit
is een theatervoorstelling rond het
klimaat en de opwarming van de
aarde op een originele manier ge -
bracht door theater Jeuk. 
• De leerlingen van de derde leerja-
ren mogen de dienst Groen onder -
houd een handje helpen met het
aanplanten van nieuwe bomen in het
speelbos. 

• Ondertussen kunnen de leerlingen
van de vierde leerjaren terecht op het
containerpark van ILvA. Welk afval
wordt daar verzameld en wat gebeurt
er eigenlijk met het afval als de con-
tainers het park verlaten? 
• De vijfde en zesde leerjaren gaan
een bezoek brengen aan een waterto-
ren van TMVW. Dat zal zeker een
boeiende ervaring worden. 

Aanbod voor de Oosterzelenaren
Op zaterdag 26 en zondag 27 febru-
ari wordt ook een zwerfvuilactie geor-
ganiseerd. Daarvoor is dienst Woon-
en Leefomgeving nog op zoek naar
vrijwilligers en verenigingen die
zwerfvuil willen ruimen in hun
onmiddellijke omgeving. Wie steekt
mee de handen uit de mouwen?’
Uiteraard gaan we net als vorig jaar
geboortebomen planten voor onze
‘piepjonge inwoners’. Alle ouders
van een kindje uit het geboortejaar
2010 krijgen een persoonlijke uitno-
diging om hun eigen boom te plan-

Cultuur

Winter en werken
Beste Oosterzelenaren,

Als schepen van Openbare werken kan ik terugblikken op
een geslaagd werkjaar 2010. De zware rioleringswerken in
Balegem liggen eindelijk achter ons en de nieuwe collec-
torwerken in de Stationsstraat en Heistraat schieten
behoorlijk op. 

Oosterzele heeft ook op een uitstekende manier de zware
eerste winterprik verteerd. Onze arbeiders zijn dag en
nacht in de weer geweest om de straten, pleinen, fiets- en
voetpaden sneeuw- en ijzelvrij te houden. Vooreerst wil ik
benadrukken dat we door een efficiënte werking van onze
diensten als een van de enige gemeenten in Oost-Vlaan -
deren nooit een tekort aan dooizout gehad hebben. De
eigen strooiwagen heeft er heel wat uren opzitten en dit
jaar strooiden de gemeentelijke arbeiders iedere ochtend
en avond de straten in de wegomlegging in Schelde -
windeke. Deze route werd trouwens ook geruimd met de
kleine borstelwagen. Om de straten vrij te maken, werden
ook twee sneeuwruimers ingezet. In 2011 willen we de
dienstverlening verder optimaliseren door de aankoop
van een extra strooier om achteraan de tractor te monte-
ren. Daardoor kunnen we de kleine en smalle straten een
snellere service bieden. We zullen binnen het college ook

onderzoeken of er noodzaak is om extra ondersteuning te
vragen aan plaatselijke zelfstandigen bij de strooidiensten.
In 2011 steken we met het departement Infrastructuur
nog een tandje bij. Allereerst maken we zeker werk van de
gehavende wegen, die alweer zwaar hebben geleden
onder het barre winterweer. De administratie zal de slech-
te betonvakken in de loop van de maanden januari en
februari inventariseren om dan een aannemer aan te dui-
den die midden 2011 deze slechte vakken kan herstellen.
Iedere inwoner kan ons bij deze inventarisatie helpen
door afbrokkelende vakken te melden bij het departe-
ment Infrastructuur (lees ook verder in deze infokrant). 
De Groenweg en de Reigerstraat krijgen een nieuw weg-
dek in asfalt. De werken zijn gepland na de zomervakan-
tie. Ook dit jaar zullen een aantal voetpaden heraangelegd
worden (o.a. op het Dorp, Keiberg, Walzegem en
Lembergestraat) en zal het bestuur starten met de aanleg
van fietspaden langsheen de Boerestraat en de verbinding
tussen het station Scheldewindeke en de Hofkouter. Aan
werkkracht en inzet zal het ons de
komende maanden zeker niet ontbre-
ken.

Christ Meuleman
Schepen voor Openbare werken 

en Infrastructuur

Naar goede gewoonte organiseert dienst Cultuur ook in 2011 op nieuw zijn traditionele meerdaagse culturele
reizen. Dit jaar staan Sint-Petersburg en Napels op het programma. • De data voor Sint-Petersburg liggen nog
niet vast; wat wel al zeker is, is dat de reis tussen 20 en 30 juni zal plaatsvinden. • Napels: van 18 tot 23 septem-
ber. Interesse om deel te nemen? Laat het weten aan cultuurbeleidscoördinator David De Landsheere via
cultuur@oosterzele.be of tel. 09 363 99 50

Meerdaagse uitstappen 2011 

Gemeentelijke bibliotheek. 
Energetisch informatiecentrum 
tot en met 6 maart 2011

Een lekkere 

tas warme soep 

wordt u

aangeboden

ten in het geboorte-, speelbos Lange
Broucke (lees er meer over in de rubriek
‘Groen en natuur’). Wij hopen net zoals
vorig jaar op een grote opkomst! Het
evenement vindt plaats op zaterdag-
voormiddag 5 maart 2011! Zorg
alvast voor warme kledij want begin
maart kan het nog flink koud zijn. 
Wie graag wat meer wil weten over de
productie van drinkwater kan op zon-
dagvoormiddag 6 maart mee op uit-
stap naar het drinkwaterproductie-
centrum van Mainvault (TMVW).
Daar is een ontijzeringscentrum ge -
vestigd dat het putwater uit diepere

grondlagen ontijzert. Water uit diepe
grondlagen kan hoge concentraties
ijzer en mangaan bevatten. Door con-
tact met de lucht kan er een bruine
verkleuring ontstaan. Om die reden
wordt het water dus ontijzerd. Main -
vault is gelegen in de provincie Hene -
gouwen op een afstand van ± 50 km
van Oosterzele. 
Tegenwoordig kom je tijdens het zap-
pen zeker een of ander kookpro-
gramma tegen. Maar wie graag ‘live’
een kookinitiatie meemaakt mag
zeker het ‘Duurzaam kookevene-
ment’ (onder voorbehoud) tijdens

de ze milieuweek niet missen. Met
streekeigen en fair trade producten
wordt een lekker maal op tafel geto-
verd. Al dat lekkers wordt achteraf
uiteraard gedegusteerd. 

Meer info over de activiteiten tijdens
de milieuweek of wil je inschrijven
voor de uitstap naar Mainvault en/of
de kookinitiatie? 
Neem dan contact op met dienst
Woon- en Leef om geving - Milieu en
Duurzaamheid via 
tel. 09 363 99 35/36 
of milieu@oosterzele.be

SINT-PETERSBURG NAPELS



Elk jaar sterven in België ongeveer
vijftig mensen en worden er meer
dan 2 000 in het ziekenhuis opgeno-
men na een koolstofmonoxidevergif-
tiging. Wanneer een brandstof brandt,
komt er CO vrij. Dit is een kleurloos
en reukloos gas. Wanneer er onvol-
doende zuurstof aanwezig is, stijgt de
hoeveelheid vrijgekomen CO tot een
gevaarlijk peil. Oorzaken van vergifti-
ging kunnen zijn: te weinig luchtver-
versing, warmwatertoestellen en boi-
lers op gas in een niet-geventileerde
badkamer, een 5-liter gasgeiser, aan-
gesloten op een douche; die toestel-
len zijn daar niet voor berekend en
zijn enkel geschikt voor de keuken of
wastafel, kolenkachels in over-geïso-
leerde ka mers met weinig luchtver-
versing, kolenkachels die gesmoord
worden (dichttrekken van de schuif),
ka chels met te groot vermogen in ver-
houding tot de te verwarmen ruimte,
kachels die aangesloten zijn op een

slecht trekkende schouw, plotse ver-
hoging van de buitentemperatuur,
gas- en petroleumkachels die niet
aan gesloten zijn op een schouw, in
beperkte ruimtes zonder luchtverver-
sing, uitlaatgassen van voertuigen in
een gesloten garage, ... 
Vergiftiging kan men voorkomen
door voldoende te verluchten. Laat
verwarmingstoestellen en waterver-
warmers steeds door een erkend
installateur afzonderlijk aansluiten
op een schouw per toestel en laat die
geregeld (eenmaal per jaar) nakijken
en vegen. Slaap nooit in een kamer
waarin een waterverwarmer brandt
of waarin een verplaatsbaar verwar-
mingstoestel brandt op gas of petro-
leum. 
In de badkamer waar een gasgeiser of
een verwarmingstoestel staat, is een
rooster van minimum 150 cm² (vb 10
cm op 15 cm) onderaan in de deur
en bovenaan in de muur wettelijk ver-
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Nieuwjaarsreceptie voor bevolking opnieuw een succes

Bib

laten kennismaken met de mogelijk-
heden en de uitdagingen van multi-
media, gratis of aan heel democrati-
sche prijzen. De activiteiten zijn zeer
divers, dus zowel beginners als men-
sen met wat meer ervaring zijn wel-
kom. Een overzicht van de activitei-
ten in heel België vind je op www.digi-
taleweek.be
De bibliotheek Oosterzele wil hier
actief aan meewerken en organiseert
tijdens de Digitale Week verschillen-
de gratis workshops voor een breed
publiek.

Programma bibliotheek Oosterzele:
• zaterdag 26 februari:
workshop Foto’s op je pc (9 - 11uur)
• maandag 28 februari 2011: eID,
twee workshops over de elektroni-
sche identiteitskaart, georganiseerd
door het gemeentebestuur. De deel-
nemers moeten hun eID meebren-
gen en pin-code kennen (start om 9
uur en om 13.30 uur)
• dinsdag 1 maart 2011:
workshop Facebook (14 - 16 uur)
• woensdag 2 maart 2011:
workshop Skype (9 - 11 uur) en 

workshop Twitter (14 - 16 uur)
• donderdag 3 maart 2011:
workshop You Tube (14 - 16 uur)
Alle workshops vinden plaats in de
bib. Inschrijven is verplicht via 
oosterzele@bibliotheek.be of 
tel. 09 362 81 17 (voorwaarde: lid zijn
van de bib; lid worden is gratis). In de
toekomst worden - op aanvraag - alle
workshops opnieuw gegeven. Inschrijven
voor de workshop eID (voor 25 febru-
ari 2011) bij de dienst Burgerzaken via
tel. 09 362 50 09 (bevolking@oosterze-
le.be)of via oosterzele@bibliotheek.be

Op zondag 9 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Oosterzele plaats. Ook dit jaar schre-
ven de Oosterzelenaren zich massaal in om samen met het bestuur te klinken op het nieuwe jaar.Na het bezoek van de sint en de

kerstman in december is de
speelgoedbak bij heel wat gezin-
nen goedgevuld. Blijken sommi-
ge stukken speelgoed toch niet
zo een voltreffer te zijn en komt
het amper uit de kast? Breng het
dan naar de kringwinkel! Andere
kinderen kunnen er nog veel
genot aan beleven. Let er wel op
dat het speelgoed niet bescha-

digd is. De kringwinkel aanvaardt
enkel goederen die nog verkoop-
baar zijn.
www.kringwinkels.be

Oud speelgoed,
schenk het aan de kringwinkel!

Milieu & duurzaamheid

Afval: van huis-aan-huisophaling 
tot containerpark

Jeugd

In Oosterzele heeft ieder gezin recht op een grijze container van 240 liter voor
de restfractie en een groene container van 140 liter voor Groenten-, Fruit- en
Tuinafval (GFT). Deze containers worden periodiek geledigd door de inter-
communale ILvA volgens een frequentie aangeduid op de afvalkalender. Deze
afvalkalender wordt jaarlijks bedeeld aan alle inwoners. 

Indien de lediging niet verloopt zoals aangegeven, kan je de klachtenlijn van
ILvA contacteren: tel. 053 85 85 45 of klachten@ilva.be of contact opnemen
met de gemeentelijke diensten via tel. 09 363 99 36. 
Let op: de inzamelingen gaan ’s morgens vroeg van start dus plaats je best je
container de avond voordien op de stoep.

Naast de standaard huis-aan-huisophalingen kan je voor bepaalde fracties ook
terecht op het containerpark (Lange Ambachtstraat 38). Het containerpark
valt ook onder de uitbating van ILvA. De openingsuren vind je op de afvalka-
lender.
Op het containerpark geldt ook de diftarregeling. Hierin zit het principe van
‘de vervuiler betaalt’ vervat, wat uiteindelijk het meest rechtvaardige is (je
betaalt volgens persoonlijke impact). Dit principe wordt ook vanuit de Vlaamse
Overheid gesteund. Elk Oosterzeels gezinshoofd krijgt een jaarlijkse vrijstelling
van 100 kg. Op die manier willen we vermijden dat er dubbel betaald wordt
voor bijvoorbeeld bruin- en witgoed (bruingoed: computermateriaal, witgoed:
elektrische apparaten zoals koelkast, frietketel, …) waarop al een recupelbijdra-
ge is verrekend.

Breng je meer dan 100 kg afval naar het containerpark, dan moet je daarvoor
betalen à rato van  0,05 euro/kg voor de eerste schijf. Met deze bijdrage wordt
de gemiddelde verwerkingskost van het afval gedekt, wat de bedoeling is van de
rechtstreekse aanrekening van het diftarsysteem. De vaste kosten (personeel,
infrastructuur) worden door de Gemeente gedragen.
In onze nabije omgeving zijn er nog steeds containerparken waar 1 euro vol-
staat voor een bezoek aan het containerpark. De rest van de kosten compen-
seert iedere burger via de gemeentebelasting. Op deze manier betaalt wie wei-
nig afval produceert ‘solidair’ mee voor diegene die veel afval produceert. Het
zou niet rechtvaardig zijn om iemand die op een volledig jaar niet meer dan
100 kg aanbrengt, te laten meebetalen voor iemand die in één beurt het dub-
bele aanbrengt.

Animator worden?
Als je animator wil worden, kan je bij
verschillende organisaties cursus vol-
gen. Na zo’n cursus moet je stage
doen bij een jeugdwerking om je bre-
vet te halen. Het is niet altijd gemak-
kelijk om aan de juiste informatie te
komen. Wil je info rond cursussen,
organisaties, data, prijzen, … ? Kom
dan eens langs bij de dienst Kind &
Jeugd. We hebben de juiste info voor
jou.

Infoavond voor nieuwe
kandidaat-animatoren
speelpleinwerking 
kriebelplezier
Ben je 16 jaar of ouder? Of word je
16 in 2011? Heb je wel eens energie
over in de vakanties? Ga je graag met
kinderen om? Dan kan je animator
worden op ons speelplein!  Maar wie
moet je daarvoor contacteren? Wat
moet je precies doen? Wat wordt er
dan van je verwacht? En wat krijg je
ervoor terug? Om antwoord te geven
op al je vragen, nodigt dienst Kind &

Jeugd je uit op de infoavond voor
nieuwe kandidaat-animatoren. De
infoavond vindt plaats op woensdag
16 februari 2011 om 19.30 uur in de
vergaderzaal van sporthal De Kluize.
Je krijgt er nuttige informatie van de
dienst Kind en Jeugd en van enkele
ervaren animatoren. Je bent van
harte welkom!

Ouders van speelpleinani-
matoren, ook voor jullie is
er informatie
Soms krijgt de dienst Kind & Jeugd
vragen van ouders van monitoren
i.v.m. voorbereidingen, verwachtin-
gen en afspraken. Als antwoord heeft
de dienst een brochure klaar waarin
een aantal van deze zaken verduide-
lijkt worden. Je kunt de brochure
afhalen bij dienst Kind & Jeugd, waar
je ook terecht kunt voor een babbel-
tje.

Inschrijvingen grabbelpas
en swap krokusvakantie
2011 op 18 februari

Tijdens de krokus-
vakantie kunnen
kinderen van 4 tot
12 jaar weer deelne-
men aan diverse
grabbelpasactivitei-
ten. Voor kinderen en jongeren van
13 tot 15 jaar is er swap. De grabbel-
pasbrochure met daarin de activitei-
ten worden verspreid via de Ooster -
zeelse lagere scholen. Alle brochures
(ook swap) kan je ook steeds digitaal
vinden op www.oosterzele.be!

Inschrijven voor de activiteiten kan
vanaf de speciale inschrijvingsdag op
vrijdag 18 februari van 19.30 tot
20.30 uur in het gemeentehuis.

_______________________________
Tip: Om te kunnen deelnemen aan
de activiteiten heb je een pasje
nodig. Een pasje kost 3 euro. Om
aanschuiven te vermijden, raden we
je aan je pas al vooraf aan te kopen in
de sporthal. De passen zijn al
beschikbaar vanaf 31 januari!

Bevolking

De Digitale Week in
Vlaanderen is een
jaarlijks initiatief van
LINC vzw. De Digitale
Week wil iedereen

Digitale week van 26 februari tot 4 maart

De gemeente Oosterzele is net als de rest van Vlaanderen niet gespaard geble-
ven van schade aan de wegverharding door de strenge winterperiode. Het
departement Infrastructuur legt momenteel een inventaris aan van slechte
betonvakken of asfaltstroken om nog voor de zomer een aannemer aan te stel-
len en  de zwaarste gebreken te laten herstellen. Heb je last van trillende beton-
vakken of van gescheurde of uitgebrokkelde asfaltstroken voor de woning?
Meld het dan aan departement Infrastructuur via technische.dienst@oosterze-
le.be. Wij zullen deze stroken opnemen in de inventaris en de herstelling zo
spoedig mogelijk inplannen.
Meer info, problemen, …?
Tom Hofman - tel. 09 363 99 30 of tom.hofman@oosterzele.be

plicht. Laat nakijken dat de schoor-
steen goed trekt. 

CO-melder
Plaats tenminste één koolmonoxide-
melder op ongeveer 1,5 meter van de
vloer in de buurt van of in elke afzon-
derlijke slaapruimte. Voor extra be -
scherming kan je ook een koolmo-
noxidemelder plaatsen op minstens
vijf tot zes meter afstand van boilers
of hittebronnen die brandstof ver-
bruiken. In een huis met twee verdie-
pingen installeer je een koolmonoxi-
demelder op elke verdieping.

Openbare werken
Winter: wegen in slechte staat

Preventie
CO: kleurloos en reukloos vergif
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VeiligheidFinanciën

In de vorige editie van de infokrant
werd verkeerdelijk vermeld dat in het
kader van het deblokkeren van een
rekening van een overledene voor
bedragen hoger dan 50 000 euro het
vredegerecht een akte van bekend-
heid kan afleveren. De correcte infor-
matie kan je in onderstaand artikel
nalezen.

Erfrechtverklaring
Zodra de financiële instelling op de
hoogte is van een overlijden, blok-
keert ze alle rekeningen van de over-
ledene. De erfgenamen kunnen dan
niet meer beschikken over het
geplaatste geld. Dat kan voor ontred-
dering zorgen als de nabestaanden
geld nodig hebben voor het huishou-
den of om betalingen te doen. Zij
kunnen daarom beter zo spoedig
mogelijk contact opnemen met de
financiële instelling om te bespreken
hoe het geld kan vrijgemaakt wor-
den. 
De notaris kan bij sommige banken
met een eenvoudige brief geld vrij-
maken. Hij moet dan verklaren wie
de wettige erfgenamen zijn en dat hij
zal optreden bij de verdeling van de
erfenis. Deze oplossing is de eenvou-
digste maar ook de duurste. 
Om de meeste bank- en postrekenin-
gen vrij te geven en zeker voor grote-
re sommen zijn specifieke documen-
ten nodig.

Erfrechtverklaring
Voor bedragen tot maximum 743,68
euro kan men een erfrechtverklaring
vragen op het gemeentehuis. Dat is
gratis. Je legt het trouwboekje van de
overledene voor of - als de overlede-
ne niet gehuwd was - het trouwboek-
je van de ouders. Als de erfrechtver-
klaring moet vermelden aan wie het
te innen bedrag mag uitbetaald wor-
den, moet er ook een bewijs van bet-
aling van de begrafenisfactuur mee-
gebracht worden.
Meer info: gemeentehuis, dienst Bur -
ger lijke stand, Dorp 1, 9860 Oos ter -
zele, tel. 09 363 99 20.

Verklaring van erfopvolging
Als er geen testament of huwelijks-
contract is of als er geen giften tussen
de echtgenoten gedaan zijn, kan het
registratiekantoor van belastingen
een verklaring van erfopvolging afle-
veren. Ook dat is gratis. 
Meer info: Registratiekantoor van de
Federale overheidsdienst Financiën,
dienst Registratie Merelbeke, 
lokaal 2B09, Sint-Lievenslaan 27, 
9000 Gent, tel. 0257 84 860 
(NIEUW ADRES!)
Een attest van erfopvolging wordt
ook afgeleverd door een notaris als
de overledene tijdens zijn leven gif-
ten heeft gedaan of als er een huwe-
lijkscontract is. Dat kost gewoonlijk
30 euro. De belanghebbende heeft
evenwel altijd de vrije keuze.

Burgerzaken
Rechtzetting geldzaken

Het budget?
Iedere gemeente maakt jaarlijks een
budget op; dat gebeurt voor het
einde van een kalenderjaar voor de
werking van het volgende jaar. Het
budget omvat een raming van de te
verwachten uitgaven en ontvangsten
in functie van het beleid dat men wil
voeren. 

De inkomsten
- Lopende inkomsten: 
• de ontvangsten uit de belastingen
en het gemeentefonds 
• inkomsten uit dienstverlening aan
burgers (verhuur gemeentelijke
infrastructuur, buitenschoolse kin-
deropvang, het ter beschikking stel-
len van documenten zoals identiteits-
kaarten, …) 
- Kapitaal: subsidies van de hogere
overheid voor investeringen

De uitgaven
- Lopende uitgaven:
• Wedden voor het personeel
• Werkingskosten (kosten voor
onderhoud aan wegen, voetpaden,
…, elektriciteitsfactuur, …)
• Subsidies aan burgers & verenigin-
gen en toelagen aan OCMW, politie-
zone en kerkfabrieken
• Terugbetaling van leningen
- Investeringen:
• Verbouwingen aan bestaande
gebouwen en oprichten van nieuwe
o Heraanleg van voetpaden, wegen,
…

Schuldratio?
Om deze meestal langere termijn
projecten te kunnen realiseren, is het
nodig dat de Gemeente geld leent.
Om een zicht te krijgen op het totale
percentage schuld ten opzichte van
de ontvangsten tijdens één dienstjaar,
wordt de schuldratio gebruikt. Deze
drukt uit of een gemeente al dan niet
goed bezig is inzake schuldbeheer.
Een schuldratio van 125% wordt in
het algemeen beschouwd als het
‘grenscijfer’ voor een gezonde schul-
denlast. Een schuldratio boven de
200% wordt beschouwd als ‘onver-
antwoord bestuur’. De schuldratio

bepaalt het aantal jaren dat een
gemeente nodig heeft om zijn schuld
terug te betalen indien de Gemeente
het geheel van zijn ontvangsten daar-
aan zou kunnen besteden. Voor
Oosterzele bedroeg die in 2010 103 %

Geplande investeringen in 2011
In 2011 worden de nieuwbouw en
geschiktheidswerken aan Gilo Schel -
dewindeke afgewerkt en de ramen in
Gilo Oosterzele worden vervangen.
De fietspaden in de Langestraat,
Kalle, Boerestraat en Walzegem moe-
ten gerealiseerd kunnen worden
naast de aanleg van voetpaden in de
Lembergestraat en in een aantal wij-
ken in Scheldewindeke, Balegem en
Gijzenzele. Nog in 2011 worden de
werken aan het gemeenschapscen-
trum De Kluize, het Ijzeren Hekken,
de renovatie van de Klepmolen in
Balegem en de evenementenhal in
Oosterzele verder uitgevoerd.

Daarnaast worden ook de nodige
middelen voorzien om een aantal
nieuwe realisaties administratief op te
starten:
- de aanleg van een gedeelte van het
fietspad lange afstand in Schelde -
windeke en Balegem, onderhouds-
werken aan de Heistraat, herinrich-
ting van de schoolomgeving Keiberg
/Groenweg en het voetpad op het
Dorp in Oosterzele. 
- het vernieuwen van het dak en de
ramen van het oud gedeelte van het
gemeentehuis 

- nieuwbouw van de muziekschool in
Scheldewindeke 

Het gemeentebestuur betaalt ook
een werkingstoelage aan politiezone
Rhode & Schelde, OCMW Oos ter -
zele en de kerkfabrieken om hun
beleid te kunnen realiseren. 

Politiezone Rhode & Schelde
Op het dienstjaar 2010 bedroeg de
schuldenlast per inwoner voor de
Gemeente Oosterzele voor de politie-
zone Rhode en Schelde 801,25 euro.
Ver geleken met de andere gemeen-
ten in de politiezone (Destelbergen,

Melle en Merelbeke) heeft Ooste r -
zele de laagste gemeentelijke schul-
denlast: uit navraag bij de andere
gemeenten blijkt dat de gemeentelij-
ke schuld per inwoner in Destel -
bergen 1 015,13 euro bedraagt; in
Melle 875,65 euro en in Merelbeke 
1 325 euro. Oosterzele maakt deel uit
van de politiezone Rhode en Schelde
die een schuldenlast heeft ingevolge
de investeringen in nieuwe gebou-

wen. De gemiddelde schuldenlast
per inwoner voor de politiezone be -
draagt 72,50 euro.

In 2011 stijgt de dotatie aan de politie
in dezelfde mate voor de verschillen-
de gemeenten van de ganse politiezo-
ne Rhode en Schelde. De gemeente-
lijke dotatie moet het verschil tussen
de totale geraamde uitgaven, inge-
schreven in de politiebegroting en de
federale politiedotatie bijpassen.
De gemeentelijke dotatie aan de poli-
tiezone Regio Rhode & Schelde voor
2011 is vastgesteld op 1 014 637,75
euro. Op de planning in 2011 staan
o.a. de aankoop van een nieuw
gebouw om de politiediensten van
Melle te huisvesten, het bouwen van
een nieuw complex voor de Merel -
beekse politie en uitbreidingswerken
aan het gebouw waar de politie
Oosterzele gehuisvest is.

Om zijn doelstellingen te kunnen
realiseren, zal het bestuur zo’n 
16 miljoen euro investeren. 
Omdat de financiële toestand van
de gemeente Oosterzele zeer
gezond is zijn bovenvermelde
realisaties mogelijk zonder de fis-
cale druk te verhogen. Dat bete-
kent dus dat de personenbelasting
op 8 % behouden wordt en de
opcentiemen (de belasting die
geheven wordt op bezit van grond
en woning) op 1 200. Langs de
ontvangstenzijde stijgt het aandeel
in het gemeentefonds, is er een
hogere raming van de belastingin-
komsten (info verkregen van het
ministerie van Financiën) en wor-
den ook ver schil lende subsidiemo-
gelijkheden benut.

Oosterzele financieel gezonde gemeente
Elke ondernemende gemeente investeert op langere termijn en heeft daarvoor
natuurlijk financiële middelen nodig. Er komen steeds meer financiële uitdagin-
gen op de gemeenten af (wegeniswerken, rioleringswerken, veiligheid, zorg voor
bejaarden, …). Ook de Gemeente Oosterzele moet dus zorgen voor een gezond
financieel beleid. Het werkmiddel daartoe is het budget.

Al meer dan 30 jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar
Groen (VVOG) een animatieproject voor de gemeentelijke
groenvoorziening. Gemeenten die lovenswaardige bloe-
meninitiatieven, nieuwe groenprojecten of voorbeeldstellen-
de pesticidenvrije hebben gerealiseerd, kunnen meedoen aan
de wedstrijd Groene Lente.  Dankzij de steun van VLAM krij-
gen de genomineerde gemeenten prijzen in natura.
Tijdens de prijsuitreiking van 14 december 2010 kaapte
Oosterzele de tweede prijs in de categorie Landschappelijk
groen weg met het geboorte- en speelbos Lange Broucke.
Daarmee won het bestuur een waardebon t.w.v. 350 euro voor
de aankoop van groenbenodigdheden.

Inwoners die schade geleden hebben bij de wateroverlast van 13 en 14
november 2010, kunnen hun dossier voor het bekomen van een finan-
ciële tegemoetkoming bij de dienst Rampenfonds indienen. 
Let op: je kunt je aanvraag tot 31 maart 2011 indienen.

Hoe aanvragen?
Indien je een aanvraag tot financiële tussenkomst van het Rampenfonds
wenst, kan je de daartoe bedoelde  formulieren gebruiken. Let er wel
op dat je de aanvraag in twee exemplaren en bij voorkeur aangetekend
opstuurt naar: Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
- dienst Rampenfonds - Kalandeberg  1 - 9000 Gent.
Iedere inwoner van Oosterzele die getroffen werd, zou de nodige docu-
menten in de bus moeten ontvangen hebben. Mocht dat niet het geval
zijn, kan je:
- de formulieren afhalen op www.oosterzele.be > actueel
- de formulieren afhalen in het gemeentehuis 

Hulp nodig?
Wie problemen heeft bij het invullen van de documenten of vragen
heeft, kan terecht bij de gemeentelijk ambtenaar noodplanning Geert
Van Wanzeele via geert.vanwanzeele@oosterzele.be of tel. 09 363 84 24

Wateroverlast: dien tijdig je
dossier in bij het Rampenfonds  

Groen & natuur
Oosterzele valt in de prijzen
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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 • 

iedere dag van 9 tot 23 u.
zaterdag van 9 tot 21u.

en zondag van 9 tot 12 u.
• Jeugddienst • 

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

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

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
Lange Ambachtstraat 42 

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

info@do-oosterzele.be
Open:

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

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

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

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

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

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

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

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 

Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant
Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

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

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Vanaf  1 februari zal het kantoor van PWA-DOO wegens verbouwingswerken
tijdelijk verhuizen naar de Aalmoezenijestraat 7a, 9860 Landskouter (TBI
bvba). De openingsuren en contactgegevens veranderen niet.

Pwa en Doo verhuizen tijdelijk

Situering
Het politiecommissariaat van Oosterzele maakt deel uit van de politie-
zone Regio Rhode & Schelde. Deze politiezone omvat vier gemeenten:
Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. In totaal werken er bin-
nen deze zone 127 personeelsleden (105 politiemensen en 22 burgers)
ten dienste van meer dan 65 000 inwoners.

Hoofdcommissaris Yves Asselman is korpschef.
De algemene leiding en sturing van de politie-
zone gebeurt door het politiecollege (gevormd
door de vier burgemeesters van de zone). Bij
de opstart van de lokale politiezone op 6 janu-

ari 2002 beslisten zij om in
elke gemeente een even-
redig aantal politiemen-
sen te huisvesten. In dit
kader vind je per gemeen-
te een wijkpolitie, aange-
vuld met een aantal andere diensten. Burge mees -
ter Johan Van Durme is voorzitter van het politie-
college.

Diensten
Commissariaat Oosterzele
Windekekouter 54, 9860 Oosterzele 
- tel. 09 363 73 73
• Wijkwerking + lokaal onthaal Oosterzele
• Openbare orde en verkeer
Commissaris Eric Dhont is het 
aanspreekpunt voor dit politiecommissariaat.

Commissariaat Destelbergen
Kerkham 3 E, 9070 Destelbergen - 09 363 72 72
• Wijkwerking + lokaal onthaal Destelbergen
• Lokale recherche/Sociaal team
• Logistiek & Financiën

Commissariaat Melle - Dorpsplein 1, 9090 Melle - tel. 09 210 59 97
• Wijkwerking + lokaal onthaal Melle 
• Interventiedienst

Commissariaat Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 357 - 9820 Merelbeke - tel. 09 210 34 34
• Wijkwerking + centraal onthaal Merelbeke
• Korpschef + centrale diensten
• Wapendienst

Melding dringende zaken
Ben je getuige van een misdrijf of merk je een verdachte situatie op?
Meld dit dan zeker aan de politiediensten via het noodnummer 101 of
112. Onze diensten registreren je melding en geven aan elke oproep
een gevolg, dit 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7. De interventieploe-
gen streven ernaar om zo snel mogelijk ter plaatse te komen. Bij niet-
dringende situaties kan je in de wijkcommissariaten van de vier
gemeenten steeds aangifte of melding doen aan het loket.

Meer weten over de politiezone?
Op www.pzrhodeschelde.be vind je heel wat interessante informatie en
nuttige weetjes over de politiewerking in het algemeen en de politiezo-
ne Regio Rhode & Schelde in het bijzonder.

In de volgende infokrant stellen we de wijkagenten voor.

Politiezone Rhode en Schelde 
in de kijker

VeiligheidPwa-Doo

Erfgoed

Op 21 december l.l. stelden
gemeentebestuur Oosterzele en
projectvereniging Viersprong Land
van Rode het boek Om de liefde Gods
voor. Een venster op het leven van
de lokale kloostergemeenschappen
in Oosterzele voor. Deze publicatie
is een uniek historisch boekwerk
over het ontstaan, de bloei, de wer-
king en het verdwijnen van de kloos-
ters in groot-Oosterzele. Het boek
bevat meer dan 200 unieke histori-
sche foto’s, is 29 x 24 cm groot en
heeft een harde kaft. Wie dit werk
nog aan zijn/haar collectie wil toe-
voegen, kan terecht in het gemeentehuis Oosterzele (Dorp 1, Oosterzele)
en bibliotheek Oosterzele (Stationsstraat 13, Scheldewindeke); het boek
kost 30 euro. Meer info bij communicatieambtenaar Bianca De Mulder:
bianca.demulder@oosterzele.be, tel. 09 363 99 32

Om de liefde Gods 
Een venster op het leven van de lokale klooster-
gemeenschappen in Oosterzele 

Sinds 26 mei 2010 heeft Oosterzele een gemeentelijk adviesorgaan dat
adviezen verleent en het gemeentelijk onroerend erfgoedbeleid onder-
steunt.
Dit beschermcomité heeft als doel het inventariseren, beschermen, ontslui-
ten, onderhouden en restaureren van:
• de gemeentelijke monumenten (de molens, kerken, …)
• ander onroerend erfgoed dat bepalend is voor het uitzicht van onze
gemeente, ook wel landschaps- of dorpsgezichtbepalende elementen
genoemd (een gevelrij, een typische woning, de voor onze regio typerende
kleine landschapselementen zoals knotrijen, een kapel…).
Zo is het beschermcomité nu o.a. bezig met het uitwerken van de
Oosterzeelse ‘kapellekesroute’.
Meer info over het beschermcomité bij de secretaris via: 
klaas.vancauwenberge@oosterzele.be of op www.erfgoedoosterzele.be
Heb ook jij interesse in onroerend erfgoed en wil je deel uitmaken van
deze adviesraad? Laat het dan ook weten aan de secretaris.

Beschermcomité Onroerend 
erfgoed en Landschappen

Milieu & duurzaamheid
Wat als winterweer de huis-aan-
huisophaling van afval verstoort?
December 2010 was een uitzonderlijke maand van guur winterweer met hevige
sneeuwval, gevaarlijk gladde wegen en de nodige verkeersellende. Dit winter-
weer zorgde ook voor een verstoring van de afvalophaling. Hopelijk wordt het
weer nu wat milder, maar mocht het toch nog sneeuwen of ijzelen, dan houd je
best rekening met volgende afspraken: 
- O.b.v. gegevens van het KMI beslist ILvA ’s ochtends (en zo nodig uur per uur)

of de wagens al dan niet uitrijden. Die beslissing wordt gemaakt volgens een
tussen de gemeentebesturen en de ILvA-directie afgesproken code.

- Eens uitgereden, bepaalt de chauffeur, in overleg met de lader(s), in welke
straten zonder onverantwoorde risico’s voor de laders, voor het materiaal en
voor derden het afval kan worden ingezameld. Dit verklaart waarom in som-
mige straten het afval blijft staan en andere straten wel worden bediend.
Centrumstraten die (meestal) ijs- en sneeuwvrij zijn, maken uiteraard meest
kans om aan de beurt te komen.

- In de mate van het mogelijke zal ILvA de inzameling nog in de namiddag van
de voorziene ophaaldag aanvatten of (deels) vervolledigen. 

- Afvalstoffen niet opgehaald? Neem ze terug binnen tot de volgende ophaal-
dag vermeld op de afvalkalender. Er worden geen inhaalrondes voorzien. Het
ophaalschema ligt immers voor elke dag vast en het is niet mogelijk om extra
materiaal in te zetten. Inhaalrondes inlassen bij winterweer zou zelfs tot een
ongewenst ‘domino-effect’ kunnen leiden waardoor het hele ophaalschema
in de knoop komt te liggen, juist omdat de achterstand op het ophaalschema
zich overal op eenzelfde tijdstip voordoet.

- Bij het niet-ophalen van de restfractiecontainer wegens onvoorziene omstan-
digheden staat ILvA toe dat er extra zakken van 60 liter worden bijgeplaatst.
In functie van het aantal zakken moeten wel bijkomende diftarstickers

gekleefd worden (per twee zakken van 60 liter één extra sticker).
- In extreme omstandigheden, waarbij ook een tweede inzamelbeurt niet moge-

lijk zou zijn, zal ILvA maatregelen proberen te nemen voor de getroffen stra-
ten. De inwoners van die straten zullen per brief op de hoogte gebracht wor-
den.

- Info i.v.m. de inzamelingen staat vrij snel op www.ilva.be. Het gemeentebe-
stuur probeert zijn inwoners te informeren via een extra digitale nieuwsbrief,
bericht in de lokale pers en via de digitale infoborden.

ILvA zal altijd alles in het werk stellen om de inzameling van het afval te kun-
nen realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeurs
als voor de beladers. Op wegen die door weersomstandigheden versmald zijn,
is het soms ook in jouw voordeel dat de ophaalploegen geen risico’s nemen.
Niemand ziet graag de weg versperd door een geslipte vrachtwagen, die daarbij
misschien zelfs je eigendom zou kunnen beschadigen (wagen, omheining,
gevel). Graag begrip voor deze situaties dus!

Je kunt ook een steentje bijdragen tot het welslagen van de inzameling bij slecht
winterweer door het afval op gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te bieden.
Maar je kunt de ophaler nog meer helpen door de voetpaden voor je woning
sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De opha-
lers (en ook postbodes) zullen je zeker dankbaar zijn.


