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Beste Oosterzelenaren,

Sinds begin januari heb ik het college van burge-

meester en schepenen vervoegd. Ik maak graag

gebruik van dit voorwoord om iedereen te bedan-

ken voor de felicitaties die ik mocht ontvangen bij

mijn aanstelling in deze nieuwe functie. Dat ik nu

het college vervoeg, heeft uiteraard een wijziging in

de samenstelling, maar ook een beperkte herschik-

king in de bevoegdheden tot gevolg. De bevoegdhe-

den die mij zijn toevertrouwd, zijn: financiën, huis-

vesting, ICT, en toerisme.

De gemeentelijke financiën betreft de verantwoor-

delijkheid over de ontvangsten en uitgaven van de

Gemeente. Een gemakkelijke of een moeilijke taak?

De Gemeente verkeert momenteel in een gezonde

financiële toestand, met reserves! Met dank aan

mijn voorganger op deze post. We zullen dat in de

toekomst zo proberen te houden, met dezelfde

financiële middelen. De beschikbare financiële mid -

delen laten dalen, zou onverantwoord zijn, maar ze

proberen gelijk te houden: dat is onze op dracht.

De bevoegdheid huisvesting spreekt voor zich. Hier

moeten we o.a. de Gemeente begeleiden naar de

realisatie van het ‘sociaal objectief’. Dit betekent dat

de Gemeente op haar grondgebied moet beschik-

ken over een - bij decreet bepaald - aantal sociale

koopwoningen en sociale huurwoningen. Dat doen

we niet alleen, maar samen met de Huisvestings -

commissie (o.a. opmaak reglement voor de toewijs 

van sociale huurwoningen, beheer noodwoningen,

contacten met het OCMW, …).

De ontwikkelingen op ICT-vlak (informatie- en com-

municatietechnologie) gaan razendsnel vooruit. De

Gemeente heeft deze trein niet gemist: op dit

moment kan je als inwoner al gebruikmaken van het

digitaal loket, een mail sturen naar de gemeentelij-

ke diensten, via digitale weg documenten en attes-

ten aanvragen, …. Neem dus zeker eens een kijkje

op www.oosterzele.be. Maar ook, binnen de ge -

meentelijke administratie zelf kunnen we door het

doordacht inzetten van ICT de papierberg aanzien-

lijk verkleinen. Op die manier krijgt deze bevoegd-

heid ook een ecologische dimensie.

Onze toeristische troeven worden onvoldoende

naar waarde geschat. Oosterzele is een landelijke en

groene gemeente waar de burger na een drukke

dagtaak tot rust kan komen. Landbouwwegen,

kapelletjes, trage wegen langs akkers en weilanden

nodigen uit om te onthaasten. In samenwerking

met de plaatselijke VVV, en de provinciale diensten

voor toerisme, moeten we dat aspect van Oosterzele

en Oosterzele als poort en toegang met de N42 naar

de Vlaamse Ardennen nog meer promoten. 

Dit is de missie van een nieuwe schepen. We durven

op de medewerking van de inwoners te rekenen om

dat alles te realiseren.

Jean Marie De Groote

schepen voor Financiën, Huisvesting,

ICT en Toerisme
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Sinds maandag 2 januari 2012 heeft de Oosterzeelse gemeenteraad met voor-
malig schepen Paul Cottenie een nieuwe voorzitter. Hij neemt de plaats van
Jean Marie De Groote over, die vanaf nu als schepen het college van burgemees-
ter en schepenen vervoegt. Beiden legden in de gemeenteraad van 14 decem-
ber l.l. de eed af. Met de wissel vond ook een wijziging van de interne taakver-
deling van het college plaats.

Bestuur
Paul Cottenie en 
Jean Marie De Groote 
wisselen elkaar af 

● Fase 3: Aanleg verkeerstafel aan
het gemeentehuis
Ter hoogte van het kruispunt
Groenweg-Dorp (vanaf de apotheek
t.e.m. ING-bank en de uitgangen van
de parking rechtover het gemeente-
huis) komt een verhoogd verkeers-
plateau in gefigureerd beton. Er
komen ook enkele groenelementen
in deze zone.
● Fase 4: Heraanleg voetpaden 
en herinrichting Keiberg
Vanaf het kruispunt met de
Geraardsbergsesteenweg tot en met
het Dorp krijgt ook Keiberg nieuwe
voetpaden in betonstraatstenen.
Bovendien zal de bovenlaag van de
asfaltverharding in de Keiberg deels
heraangelegd worden en worden de
parkeerstroken beter afgebakend
naar analogie met de herinrichting
van de Stationsstraat in Schelde -

windeke. De schooluitgang van de
Leefschool krijgt een brede midden-
geleider en aan het kruispunt met
Smissenbroek komen twee kleinere
middengeleiders.
Het gemeentebestuur heeft voor
deze investeringswerken een budget
van 1,9 miljoen euro voorzien; de
Vlaamse Gemeenschap bekostigt ook
een deel van de werken. De werken
zullen nog in het voorjaar starten.
Van zodra bekend is welke aannemer
deze werken zal uitvoeren, ontvan-
gen de omwonenden een uitnodi-
ging voor een informatieavond in de
bus. Ben je nieuwsgierig naar de
plannen? Je kunt ze nu al inkijken bij
departement Infrastructuur. 

Meer info bij Tom Hofman 
tel. 09 363 99 30 
of tom.hofman@oosterzele.be. 

Werken schoolomgeving Leefschool van start
De gemeenteraad keurde in zitting
van 14 december l.l. het project voor
het herinrichten van de schoolomge-
ving ‘Leefschool’ goed. De werken
worden uitgevoerd in 2012 en
bestaan uit vier fasen.

● Fase 1: Heraanleg Groenweg
De Groenweg wordt volledig heraan-
gelegd tussen het kruispunt met de
Geraardsbergsesteenweg en het
Dorp. Daarbij zal de aannemer het
volledige wegdek opbreken en ver-
vangen door een rijweg in asfalt van
5,60m breedte. Er komen nieuwe
greppels en boordstenen en langs
beide zijden van de weg komt een
voetpad in mangaanrode beton-
straatstenen. Hier en daar zal een
haag het voetpad van de rijweg schei-
den. Op het kruispunt met de
Fazantenstraat en de Vinke molen -

straat wordt telkens een verkeerspla-
teau aangelegd. De schooltoegang
van de Leefschool aan de Groenweg
wordt ingericht als parkeerzone voor
personeel en schoolbus en Kiss&
Ride-zone.
● Fase 2: Heraanleg voetpaden Dorp
Op het Dorp tussen het gemeente-
huis en het kruispunt met de
Windekekouter worden alle voetpa-
den heraangelegd in betonstraatste-
nen. Daarvoor wordt de weg deels
ingekort zodat we aan de zijde van de
pare huisnummers een breder voet-
pad kunnen creëren. De parkeer-
strook ter hoogte van de apotheek tot
en met de bakker wordt volledig her-
aangelegd en deels verbreed. De kas-
seiverharding ter hoogte van de kerk
en de parkeerstroken wordt volledig
heraangelegd met dezelfde materia-
len.

• Burgemeester Johan Van Durme:
Algemeen beleid, personeelsbeleid,
veiligheid, informatie, lokale economie,
senioren, burgerlijke stand en 
bevolking 

• Eerste schepen Christ Meuleman:
Openbare werken, infrastructuur, 
mo bi liteit en verkeer 

• Tweede schepen Jean Marie De Groote:
Financiën, huisvesting, ICT, toerisme 

• Derde schepen Wilfried Verspeeten:
Groenbeheer, sport, markten, 
feestelijkheden 

• Vierde schepen Els De Turck:
Ruim te lij ke ordening en stedenbouw,
milieu, duurzaamheid en afvalbeleid,
land- en tuinbouw 

• Vijfde schepen Marleen Verdonck:
Cultuur, onderwijs, ontwikkelings -
samenwerking, kind/jeugd & gezin

Infrastructuur

Overzicht gewijzigde interne taakverdeling 

www.landskouter.be 
in nieuw kleedje

Onlangs werd de website vernieuwd.
Je kunt artikels nu delen en er op
reageren. Er zijn ook twitter- en
smartphone-mogelijkheden. Op
www.landskouter.be vind je ook
foto’s, een overzicht van de
Landskouterse verenigingen, ar -
chief, … Wie op de hoogte wil blij-
ven van het recente nieuws uit
Landskouter kan een bericht stu-
ren naar post@landskouter.be. Je
ontvangt dan maandelijks de elek-
tronische nieuwsbrief.
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De opleiding zal plaatsvinden van 20
februari tot 23 maart 2012 (vijf oplei-
dingsdagen per week). De opleiding
is volledig gratis voor werkzoekenden
en bestaat uit een praktische scholing
die de cursisten op een aangename
manier alle knepen van het vak aan-
leert. Na de opleiding maken de cur-

sisten zeker een grote kans bij het vin-
den van een gepaste job in de
schoonmaaksector of een andere
passende tewerkstelling in eigen
streek. Voor deze opleiding is een
minimale kennis van het Nederlands
nodig; daarom wordt er tijdens de
opleiding - indien nodig - extra aan-

dacht besteed aan de Nederlandse
taal.

Het werven van de kandidaten
gebeurt door de VDAB, in samenwer-
king met de Gemeente Oosterzele.
Wil je meer weten over deze oplei-
ding? Kom dan naar de infosessie van
dinsdag 7 februari om 10 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
aanwezigen krijgen de volledige toe-
lichting van het project en kunnen
zich onmiddellijk inschrijven.

Op zoek naar een job in de schoonmaaksector?
VDAB en Gemeente Oosterzele helpen je op weg!
De schoonmaaksector biedt veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor wie
op zoek is naar werk. Toch heeft bijna elk schoonmaakbedrijf moeilijkheden
om alle vacatures op een goede en duurzame manier in te vullen. Om aan dit
probleem tegemoet te komen, organiseert de Gemeente i.s.m. de VDAB de
actie ‘Mobiele Opleiding Particuliere Schoonmaak’

Functie en profiel
• Je voert technische herstellings-

en onderhoudswerken uit aan
het gemeentelijk patrimonium
en staat in voor de meeste werk-
zaamheden op het gebied van
schrijnwerkerij.

• Je beschikt over een rijbewijs B
en je kunt werken met alle mate-
rialen en machines, eigen aan de
job van schrijnwerker

• Competenties als vakkennis,
doorzettingsvermogen, praktisch
inzicht, klantgerichtheid en pro-

bleemaanpakkend vermogen zijn
je op het lijf geschreven.

• Je bent flexibel ingesteld en bent
bereid om zeer variërende
opdrachten in wisselende
omstandigheden uit te voeren.

• Er zijn geen diplomavereisten
maar relevante ervaring is een
troef.

Ons aanbod
• Een veelzijdige, voltijdse, contrac-

tuele baan.
• Een wedde op niveau D (bruto

geïndexeerd jaarsalaris bedraagt

26 220 euro), aangevuld met
maaltijdcheques, fietsvergoeding,
hospitalisatieverzekering, vakan-
tiegeld en eindejaarstoelage. 

• Relevante privé-ervaring wordt
voor maximum tien jaar geva-
lideerd 

• Wij bieden een aantrekkelijke
verlofregeling en ruime oplei-
dings- en ontwikkelingsmogelijk-
heden. 

• De selectieproeven vinden plaats
op zaterdag 10 en maandag 12
maart 2012.

Functie en profiel
• Je staat in voor de totale zorg aan

en voor de organisatie van de
activiteiten voor de kinderen in
de buitenschoolse kinderopvang
en je weet soepel in te spelen op
de noden van de kinderen. 

• Je waakt over de veiligheid en het
welbevinden van de kinderen. 

• Je onderhoudt vlotte contacten
met ouders, directie, leerkrach-
ten en dienstverantwoordelijke. 

• Je voert licht administratieve
taken uit. 

• Je bent flexibel ingesteld en bent
bereid om te werken volgens een

aanpasbaar uurrooster voor- en
naschools, op woensdagnamid-
dag en in de schoolvakanties. 

• Competenties als verantwoorde-
lijkheidsgevoel, kwaliteitsgericht-
heid, creativiteit, inlevingsvermo-
gen en stressbestendigheid zijn je
op het lijf geschreven. 

• Er zijn geen diplomavereisten
maar pedagogische ervaring is
een troef.

Ons aanbod
• Drie veelzijdige, deeltijdse, con-

tractuele jobs à rato van 7 uren,
12 uren en 16,5 uren/week 

• Een wedde op niveau D (bruto

geïndexeerd jaarsalaris bedraagt
26 220 euro), aangevuld met
maaltijdcheques, fietsvergoeding,
hospitalisatieverzekering, vakan-
tiegeld en eindejaarstoelage 

• Relevante privé-ervaring wordt
voor maximum tien jaar geva-
lideerd 

• Wij bieden een aantrekkelijke
verlofregeling en ruime oplei-
dings- en ontwikkelingsmogelijk-
heden.

• De selectieproeven vinden plaats
op donderdagen 16 en 23 febru-
ari 2012.

Je staat in voor het poetsen bij gezin-
nen, bejaarden of hulpbehoevenden
thuis. Onze klanten situeren zich
voornamelijk in de streek van
Oosterzele.
Verwacht:
Je hebt zin voor orde en netheid. Je
bent een gemotiveerd persoon. Je
woont in de omgeving of je kan je
vlot verplaatsen.
Vereiste studies:
Geen specifieke studievereisten 
Talenkennis: NEDERLANDS (goed)
Werkervaring: beperkte ervaring

Biedt:
Gewoon contract (dienstencheques)
Contract van onbepaalde duur
Tijdregeling: Deeltijds - 19 uren per
week, te presteren over verschillende
dagen
• Werk dichtbij huis
• Alle uurregelingen zijn bespreek-

baar
• Wil je eventueel in een 3/4 of 4/5

of een andere regime werken, dan
is dat perfect mogelijk

• Mogelijkheid tot het zelf bepalen
van de werkuren

• Kledijvergoeding
• Kilometervergoeding 
• Werkkledij
• Persoonlijke begeleiding en opvol-

ging
Plaats tewerkstelling: Oosterzele
Solliciteren:
Dienstenonderneming Oosterzele:
Aalmoezenijestraat 7 A, 
9860 Landskouter.
E-mail met cv t.a.v.
Elke De Clippeleer
info@do-oosterzele.be. 
Tel. 09 330 56 48

Gemeente Oosterzele is op zoek naar …
Een technisch assistent schrijnwerker 
in contractueel dienstverband, niveau D

Drie deeltijdse begeleid(st)ers buitenschoolse kin-
deropvang in contractueel dienstverband, niveau D

Dienstenonderneming Oosterzele is op zoek naar ...
Eén schoonmaker (m/v)

Je kunt voor beide vacatures solliciteren t.e.m. vrijdag 10 februari 2012 (poststempel geldt). Er wordt voor beide
vacatures een wervingsreserve van drie jaar aangelegd. Meer info (functiebeschrijving, voorwaarden en examenpro-
gramma) kun je vinden op de vacaturepagina van www.oosterzele.be. Sollicitaties (brief, cv en uittreksel uit het straf-
register) kan je richten aan het college van burgemeester en schepenen (Dorp 1, 9860 Oosterzele) of mailen naar
personeel@oosterzele.be.

Begrafenissen en huwelijken
Op onderstaande dagen zullen in Oosterzele geen begrafenissen en
huwelijken kunnen plaatsvinden.

maandag 9 april paasmaandag
dinsdag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 17 mei Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
vrijdag18 mei brugdag
maandag 28 mei pinkstermaandag
woensdag 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap
zaterdag 21 juli Nationale feestdag
woensdag 15 augustus Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
donderdag 1 november Allerheiligen
vrijdag 2 november Allerzielen
zondag 11 november wapenstilstand
donderdag 15 november Feest van de Dynastie
vrijdag 16 november brugdag
dinsdag 25 december Kerstmis
woensdag 26 december tweede Kerstmis

Op de volgende dagen zullen geen huwelijken kunnen plaatsvinden.

● vrijdagavond 27 januari
Inschrijvingen jeugdwerking krokusvakantie

● zaterdagvoormiddag 10 maart
Inschrijvingen jeugdwerking paasvakantie

● zaterdagvoormiddag 12 mei
Inschrijvingen jeugdwerking zomervakantie

● zaterdag 13 oktober
Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen

Meer info: dienst Burgerzaken via tel. 09 362 50 09

BurgerzakenJobs

Nieuwjaarsreceptie

Ook in 2012 organiseerde Gemeente Oosterzele zijn traditionele
nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. Een 1 200 Oosterzelenaren zakte
op zondag 9 januari af naar sporthal De Kluize om er samen met het
bestuur, vrienden, kennissen en buren op het nieuwe jaar te klinken.



In de volgende infokrant zal opnieuw een activiteitenkalender gepubliceerd worden. De activiteiten
van jouw vereniging die plaatsvinden van 1 maart t.e.m. einde juni kunnen daarin voorkomen.
Bezorg het activiteitenoverzicht uiterlijk op donderdag 9 februari aan de secretaris van de adviesraad
waaronder je vereniging ressorteert. Vermeld zeker de naam van de activiteit, datum en uur, plaats,
kostprijs en contactpersoon.

Ivo Victoria  
in de bib i.s.m. de leeskring
24 februari om 20 uur
In september 2009 verscheen de eerste roman
van Ivo Victoria: ‘Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min-
twaalfjarigen won (en dat het me spijt)’. Tot op vandaag verschenen er
vier herdrukken en werden er meer dan tienduizend exemplaren van
verkocht in Nederland en België. Het boek stond op de tiplijst voor de
AKO Literatuurprijs, haalde de shortlist voor de Selexyz Debuutprijs
2010, en de longlist voor de Academica Debutantenprijs.
Op 6 oktober 2011 verscheen de tweede roman van Ivo Victoria:
‘Gelukkig zijn we machteloos’. Het boek werd door onder meer De
Standaard, Het Parool en de VRT cultuursite Cobra.be gerekend tot de
beste boeken van 2011.
In ‘Gelukkig zijn we machteloos’
verruilt Ivo Victoria de speelse
anekdotiek van zijn debuut voor
een even actueel als tijdloos
thema: angst. Niet de vrees voor de
dood, maar de angst om op ieder
moment alles te kunnen verliezen
en alleen achter te blijven.
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Bibliotheek

Gemeentelijke
bibliotheek

Stationsstraat 13 - 9860
Oosterzele - T: 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Infoavond ‘Verhuren moeilijk? 
Het kan ook best eenvoudig zijn!’ 
Donderdag 16 februari 2012 om 20 uur in de bib
Je denkt er aan een huis, appartement of stu-
dio te verhuren? Je krijgt grijze haren van de
zorgen die een huurhuis met zich meebren-
gen? Je moet maanden wachten op je huur-
gelden? Je hebt het gevoel meer plichten dan rechten te hebben als
verhuurder?
Misschien kan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-0ost Vlaanderen soe-
laas bieden.
Het SVK huurt je woning om deze onder te verhuren aan huurders met
een laag inkomen. Deze onderverhuring heeft geen effect op je relatie
met het SVK. Het Sociaal Verhuurkantoor is immers de hoofdhuurder
en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Mogelijk
iets voor jou? Kom gerust je licht opsteken op de infoavond.
Graag vooraf inschrijven in de bibliotheek, via bibliotheek@oosterze-
le.be of 09 362 81 17.
Organisatie: OCMW Oosterzele

UITNODIGING

Verteltheater voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en hulpverleners van
dementerende ouderen door Leen Persijn.
Leen Persijn vertelt over de ervaringen met haar dementerende moeder. Ze vertelt over
haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agressies
en de vaak hilarische anekdotes. Openhartig vertelt ze over de fouten die ze zelf gemaakt
heeft en vaak nog maakt. Tussendoor leest ze enkele passende teksten en poëzie en zingt
ze enkele liederen.                        Koffie+ namiddagen zijn gratis. Graag vooraf inschrijven.

Gemeentelijke bibliotheek
Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - T: 09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be

Mist, mijn moeder en ik
Maandag 13 februari 2012 om 14 uur

‘Kwistetwel’
Vrijdag 13 april 2012 in de bib
Bibliotheek Oosterzele organiseert i.s.m. de raad van beheer
‘Kwistetwel!’, een ludieke drie- generatiequiz op vrijdag 13 april 2012
in de bib. Doe mee en maak kans op een leuke prijs!

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot 30 maart 2012. Meer info en
inschrijven in de bib: Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, 09 362 81 17 -
bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

‘Read ’n Roll’ 
vertelnamiddag met Jan Leyers 
Zondag 12 februari om 15 uur
Read’n Roll, een reeks van vier vertelmomenten, is een nieuw initiatief
van Route 42 (het samenwerkingsverband van zes bibliotheken gele-
gen aan de N42). Het thema van Read ’n
Roll is ‘reizen’. De vertellers zijn reis-auteurs
met passie voor het land en de tocht die ze
beschrijven. De ‘roulotte’ (woonwagen) van
Route 42 gaat mee op de Read ’n Roll tocht.
De roulotte staat symbool voor ‘reizen’ en
‘vertellen’: de bibliotheek trekt van dorp
naar dorp en brengt een verhaal tot bij de
mensen.
Jan Leyers brengt het relaas van zijn pakken-
de reis. Wat eerder werd vertaald in een tv-
reeks en boek met de titel ‘De weg naar het
Avondland’. De locatie is de sfeervolle
Stokerij Van Damme, Issegem 2 in Balegem.

Het volledige programma vind je op www.verhaalketel.be.

Zin in een trip naar het Avondland (12 februari, Jan Leyers, Balegem)?
Een ‘sentimental journey’ door Rusland (22 maart, Stefan Blommaert,
Geraardsbergen)? Een innemende tocht door Italië (28 februari, Marc
Vandenbon, Sint-Lievens-Houtem)? Of een vlucht door ‘Yes We Can’-
Amerika (19 april, Bjorn Soenens, Lierde)?
Beleef ze alle vier in het voorjaar 2012. Wees snel, de plaatsen zijn
beperkt!

Praktisch
Tickets: 10 euro - Reserveren via geert@pinguinproductions.be.
Bevestiging na overschrijving op rek. nr. BE74 4427 0569 2107 van
Pinguin Productions. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in bibliotheek
Oosterzele.

Vorming in de bib i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo vzw

Digitaal fotograferen in de natuur
‘Stilte verbeelden’
We verkennen 'stilte' in de natuur
en de omgeving door het oog van
de digitale camera. We fotografe-
ren buiten op diverse locaties. We
laden onze foto's in de computer
en bespreken een selectie in de
groep. Met feedback en techni-
sche tips ga je verder aan de slag
om het thema in je foto's te laten

spreken. Dompel je onder in dit
creatief proces en leer van elkaar.
Deze activiteit kadert in het pro-
ject 'Watertanden'. We verplaat-
sen ons eventueel in de omgeving
in groep via carpooling. Breng je
digitale camera, je handleiding
en je kabels mee. Eventueel ook
een laptop.

I.s.m. Videokontakt vzw en
Vormingplus Gent-Eeklo vzw

Info: 1, 8, 15, 22, 29 maart 2012 -
14 tot 17 uur - Erfgoedhuis, Zaal
De Ganck, Sint-Antoniusplein 10,
Moortsele - Code: Proj.726 
- 45 euro

Kraak je energiekosten! Workshop klimaat en energie
Deze workshop start met een
bondige quiz over klimaatveran-
dering: oorzaken en gevolgen,
stand van zaken en oplossingen.
Vervolgens zoomen we in op de
thema's elektriciteit, verwarming,
mobiliteit en voeding. Welke toe-
stellen zijn de grootverbruikers
aan elektriciteit in je huis? Hoe
kan je besparen op verwarming
en wat is de terugverdientijd van

je investeringen? Hoe kan je zui-
niger rijden en ook je autoge-
bruik beperken? Welke link is er
tussen onze voedingsgewoonten
en klimaatverandering? Na deze
workshop weet je hoe je via een-
voudige acties je CO2-uitstoot
kan verminderen en ook wat het
voordeel is voor je portemonnee!
Na afloop van de workshop is er
gelegenheid om advies op maat

te krijgen bij de Milieu Advies
Winkel. Onder steund door de
Gemeente Oos ter ze le.
I.s.m. Ecolife, MAW en Vorming -
plus Gent-Eeklo
Info: 5 maart 2012 - 19.30 tot
21.30 uur - Bibliotheek Ooster ze -
le, Stationsstraat 13, Schel de win -
de ke - Code: 12041 - Gratis

Zonder is gezonder. Een siertuin zonder gif
Mensen gebruiken sinds jaar en
dag pesticiden om onkruid of pla-
gen in hun tuin te lijf te gaan. Die
producten zijn effectief maar ze
zijn schadelijk en komen uitein-
delijk ook in de riolen en in het
grondwater terecht. Daardoor
wordt waterzuivering steeds duur-
der. Het is dus beter om deze ver-

vuiling te voorkomen. In deze
workshop leer je hoe je je siertuin
mooi kan houden zonder deze
producten. Hoe kan je preventief
werken zo dat je minder onkruid
en plagen krijgt? Hoe trek je
natuurlijke vijanden aan zodat
schadelijk insecten je planten
minder belagen? Hoe kan je lasti-

ge gasten op een milieuvriendelij-
ke manier verjagen?
I.s.m. VELT vzw en Vormingplus
Gent-Eeklo vzw
Info: 8 maart 2012 - 19.30 tot 22
uur - Bibliotheek Oosterzele, Sta -
tions straat 13, Schelde win de ke -
Code: 12042 - 8 euro

Kinderen en scheiding
Als je als ouders uit elkaar gaat,
brengt dit ook heel wat teweeg bij
je kinderen. Op deze infobijeen-
komst bekijken we de impact van
een scheiding op kinderen. Wat
betekent een scheiding voor kin-
deren? Wat kan je als ouder doen
om je kind op een gepaste
manier doorheen de scheiding te

loodsen? Op welke verschillende
manieren kan een kind reageren,
en waarom? We geven inzichten
uit onderzoeken rond scheiding
en kinderen. En je krijgt bruikba-
re tips en adviezen over omgaan
met kinderen. Tot slot staan we
stil bij de ondersteunende rol die
grootouders en andere belangrij-

ke betrokkenen kunnen opne-
men. I.s.m. Er is-Bemiddeling, de
Schei  dingsschool en Vorming -
plus Gent-Eeklo
Info: 12 maart 2012 - 19.30 tot 22
uur - Bibliotheek Oosterzele,
Stationsstraat 13, Schelde win de -
ke - Code: 12043 - 5 euro (teksten
inbegrepen)
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Onze gemeente4

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

bibliotheek@oosterzele.be
Open

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

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

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

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

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

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

Op maandagavond van 18 tot 20 uur.
Vrijdag van 8.45 tot 12 uur.

• Dienst kind en jeugd • 
maandag van 8.30 tot 16 uur 

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

woensdag van 8.30 tot 16 uur
donderdag van 8.30 tot 16 uur

vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

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

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Aalmoezenijestraat 7
9860 Landskouter

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

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

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

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

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

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

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

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

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

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

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

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 
Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant

Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

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

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

De bewoners hebben nu drinkwater
en het beheer van de installatie
gebeurt door het watercomité. Na de
bouw van de waterinstallatie kwamen
er tijdens de test- en opstartfase toch
een aantal kinderziekten naar boven.
De winningsput kon veel minder
debiet geven dan in eerste instantie
berekend was. De pomp werkte onre-
gelmatig, met drukstoten tot gevolg.
Deze drukstoten zorgden op hun
beurt voor allerlei scheuren en lekken
in de leiding van de winput naar het
zuiveringsstation. Uiteindelijk werd
beslist om een nieuwe winningsput te
slaan en sindsdien verloopt alles naar
wens. In totaal beschikken nu 86 fami-

lies over een kraantje naast of in hun
woning. Ze zijn tevreden en betalen
maandelijks hun bijdrage aan het
watercomité dat op zijn beurt de ope-
rator betaalt.
Oosterzele heeft via zijn samenwer-
king met PROTOS een verschil kun-
nen maken voor de bewoners en het
schooltje van El Salto. Deze samen-
werking willen we onder impuls van
de Provincie Oost-Vlaanderen eens
extra in de verf zetten tijdens de
milieuweek. Water en sanitaire voor-
zieningen zijn hier standaardaccom-
modatie, maar we willen onze kinde-
ren meegeven dat dit ergens anders in
de wereld helemaal niet zo evident is.

Milieu & duurzaamheid
Waterschap Oosterzele 

El Salto Muisne Ecuador 
via PROTOS Isoleren is de gemakkelijkste en goed-

koopste manier om onze energiefac-
tuur onder controle te krijgen.
Vandaar dat Oosterzele ervoor geko-
zen heeft om deze vorm van ‘energie-
besparing’ verder te ondersteunen.
Sinds 1 januari 2012 kan je aanspraak
maken op een premie voor het plaat-
sen van dak-, vloer- of muurisolatie in
je woning. Om de administratie niet
nodeloos te verzwaren, hebben wij het
gemeentelijk reglement afgestemd op
dat van de netbeheerder Eandis. Je

vraagt dus het best eerst je premie aan
bij Eandis en deze goedkeuring dien
je dan in bij de Gemeente samen met
het gemeentelijk aanvraagformulier. 
Deze nieuwe premie vervangt de vroe-
gere subsidie voor fotovoltaïsche zon-
nepanelen. 
Meer info op www.oosterzele.be onder
milieu, natuur en duurzaamheid: pre-
mies en voordelen. Uiteraard kan je
ook terecht bij de duurzaamheids-
ambtenaar via 09 363 99 36 of
hilde.vanhecke@oosterzele.be .

Oosterzele steunt 
‘isoleerders’

Traditioneel staan februari en maart
in het teken van milieu en duurzaam-
heid en ook dit jaar willen we er hele-
maal voor gaan. We starten midden
februari met ‘Dikke-truiendagen’. De
campagne mikt vooral op eenvoudige
maatregelen, die ook daarna op een
structurele wijze kunnen aangehou-
den worden: lichten doven bij het ver-
laten van een lokaal, toestellen uit-
schakelen na gebruik, de verwarming
correct afstellen. ‘Dikke-truiendagen’
mag je letterlijk nemen, want we zet-
ten de verwarming lager en gaan cre-

atief om met wolletjes om ons warm te
houden. 
Denk aan een gezellige huiskamers-
feer met de geur van koffie en cake,
kleurrijke wol en breipennen in alle
maten. Geen nood als je niet kan brei-
en, iedereen is op 15 februari vanaf 14
uur welkom in de open breisalon van
de bib. Ook in het gemeentehuis
draaien we de verwarming lager, maar
geen nood, we zorgen voor een
opwarmertje. Kom zeker eens langs!
Houd de website in de gaten voor
meer gedetailleerde info.

Noteer met stip in je agenda!

Op 15, 16 & 17 februari 2012
DIKKE-TRUIENDAGEN

Op vrijdag 2 maart a.s. vindt in de bib
de officiële opening van de Ooster -
zeelse milieuweek plaats. Iede reen is
er welkom om 19.30 uur voor de voor-
dracht van Serge De Gheldere, de
Vlaamse Ambassadeur van Al Go re.
Na zijn lezing openen we de klimaat-
tentoonstelling en lanceren we de
actie ‘Breng de aarde opnieuw in even-
wicht’, een 1 - maand durende wedstrijd
voor de bevolking en verenigingen.
Op het Marktplein van Schelde win de -
ke kan je op zaterdag 3 maart vanaf 10
uur terecht om de bandenspanning
van je auto te laten controleren en om
een ritje te maken op een van de twee
rijsimulatoren.
Wil je je energiefactuur verlagen?
Kom dan zeker naar de workshop
‘Kraak je energiekosten!’ op maandag
5 maart in de bib (zie ook Bi blio -
theek). Aansluitend geven medewer-
kers van de Milieu Advies Winkel je
graag advies op maat.

Gezinnen die in 2011 een kindje kre-
gen, worden persoonlijk uitgenodigd
om op zaterdag 10 maart om 10 uur
deel te nemen aan de boomplantac-
tie. Deze vindt plaats in het speel-,
geboortebos ‘Lange Broucke’ op
Scheurbroek met aansluitend een
receptie voor de deelnemers.
Tijdens de milieuweek vinden ook
doorlopend zwerfvuilacties plaats door
de gemeentelijke scholen en anderen.
Van vrijdag 2 t.e.m. zaterdag 31 maart
staat de klimaattentoonstelling ‘Over
klimaatkanaries en hittestress’ opge-
steld in de bib. Bezoek zeker eens
deze uitgebreide tentoonstelling!
‘Breng de aarde opnieuw in even-
wicht’. Het is de actie waaraan ieder-
een uit de gemeente kan deelnemen.
Gedurende de maand maart kan je
punten verzamelen door het uitvoe-
ren van ecologische opdrachten.
Meer info www.oosterzele.be

Vrijdag 2 tot en met zaterdag 10 maart 2012

MILIEUWEEK

Moni worden op het speelplein
Jeugd

Varia Werken aan het sociaal objectief
Het in 2009 goedgekeurde decreet grond- en pandenbeleid voor-
ziet in tal van maatregelen van invloed op de grond- en panden-
markt. Een van die maatregelen voorziet in een sociaal objectief
per gemeente. Dat sociaal objectief legt een aantal te realiseren
sociale woningen per gemeente op voor de periode 2009- 2020.
Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen en sociale kavels.
Het sociaal objectief voor Oosterzele werd door de gemeenteraad
bepaald op 20 %. Oosterzele heeft een tekort van 104 sociale
huurwoningen en 40 sociale koopwoningen. Om aan het objectief
te voldoen, zal Oosterzele nog een aantal projecten moeten reali-
seren. Op de planning staan o.a. zes koopwoningen in de
Brielstraat,  het project Groot Bewijk, vier woongelegenheden in
de Ankerwijk, het project Balegem Nederstenberg en Rooi -
gemstraat, een sociale huurwoning in Streekt met vier woongele-
genheden. Alle projecten bevinden zich in een administratieve
fase. Van zodra er concrete invulling is, blijf je daarvan op de
hoogte via deze infokrant.

Dit jaar word je 16 jaar? 
Oud genoeg om animator te zijn bij de speelpleinwerking!
Kriebelplezier is de swingende naam van onze al even swingende
gemeentelijke speelpleinwerking. Deze speelpleinwerking vindt plaats
in en rond sporthal De Kluize. Iedere paasvakantie en zomervakantie
worden we van 13 tot 17.30 uur overspoeld met kinderen tussen 4 en
12 jaar. Er is dus nood aan veel animatoren om de kinderen een heer-
lijk zalige vakantiedag te bieden. Voor jou een uitgelezen kans om nieu-
we mensen te leren kennen. Voor wie interesse heeft om moni te wor-
den of voor wie nog met vragen zit, organiseert dienst Kind & Jeugd
een infoavond op woensdag 15 februari a.s. van 19 tot 21 uur in de ver-
gaderzaal van de sporthal. Voor meer info kan je terecht bij dienst Kind
& Jeugd - Elise Lippens: 09 363 84 22 of elise.lippens@oosterzele.be.

Grabbelpassen verkrijgbaar
Vanaf nu kan je je grabbelpas afhalen in de sporthal. Je hebt de pas
nodig om te kunnen deelnemen aan sportkampen en grabbelpasactivi-
teiten. De grabbelpas kost 3 euro en is één jaar geldig. Je kunt de pas
kopen tijdens de openingsuren van dienst Kind & Jeugd en dienst
Sport in de sporthal.

Oosterzele voor het goede doel 

In 2011 werkte het personeel van de Gemeente Oosterzele voor het
goede doel i.k.v. teambuilding. De werkgroep zette enkele acties op
poten om geld in het laatje te brengen. De acties voor vzw Hadron –
opvangtehuis De Betsberg - brachten in totaal 2 500 euro op. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel werd de cheque
aan de medewerkers van vzw Hadron overhandigd.
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