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Beste Oosterzelenaren,

Sinds 2 januari 2013 ben ik OCMW-

voorzitter in Oosterzele. Een nieu-

we taak die heel wat uitdagingen

met zich meebrengt. Dat heeft alles

te maken met het gewijzigde

gemeentedecreet. Vanaf deze legis-

latuur maakt de OCMW-voorzitter

deel uit van het college van burge-

meester en schepenen. Het uitein-

delijke doel van die wijziging is het

stimuleren van de constructieve

samenwerking tussen Gemeente en

OCMW en de dienstverlening

beter op elkaar af te stemmen.

Gemeente en OCMW worden dich-

ter bij elkaar gebracht en daar

heeft iedere burger baat bij.

Samen streven we ernaar ons

beleid mee te laten evolueren met

de steeds wijzigende noden van

deze maatschappij. We willen als

OCMW inzetten op drie grote pij-

lers: seniorenzorg, onze jonge ge -

zinnen en als derde belangrijke

groep in tijden van crisis - de meest

kwetsbare groep - nl. zij die door

omstandigheden niet zelf kunnen

instaan voor het waarborgen van

een menswaardige levenssituatie.

Een eerstvolgende gezamenlijke

actie die je als inwoner zal opmer-

ken, is dat we het charter ‘gezonde

gemeente’ hebben ondertekend.

Je leest er verder in deze infokrant

meer over. Via dat charter zullen

wij o.a. rond thema’s zoals borst-

kankerpreventie, valpreventie, …

werken.  

In het college van burgemeester en

schepenen neem ik ook nog de

‘schepenbevoegdheden’ ruimtelij-

ke ordening en stedenbouw, woon-

beleid, milieuvergunningen en

land- en tuinbouw voor mijn reke-

ning. Ik kijk er - samen met mijn

collega’s - naar uit dat de zaken die

in de vorige legislatuur op gestart

zijn, nu vorm zullen krijgen en hun

uitwerking zullen hebben. 

De kennis en ervaring opgedaan

tijdens de vorige legislatuur, kan ik

nu be nutten en omzetten naar een

nog betere dienstverlening voor

onze inwoners. 

Ondanks het feit dat heel wat com-

municatie vandaag via digitale weg

verloopt, blijf ik het persoonlijke

contact uitermate belangrijk vin-

den. Maak gerust een afspraak als

je vragen hebt over OCMW- of

gemeentelijke onderwerpen.

Els De Turck
OCMW,

Ruimtelijke ordening
en stedenbouw,

Woonbeleid,
Milieuvergunningen
Land- en tuinbouw 
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VoorwoordInfrastructuur

Fase 2 - tot 10 juni - uitvoeren van betonherstellingen op de N42 tussen
kruispunt Houtemstraat en kruispunt ‘Vosken’
Het verkeer richting Zottegem heeft doorgang over de N42. Het verkeer
komende van Zottegem wordt omgeleid via Sint-Lievens-Houtem. Het kruis-
punt met de Houtemstraat blijft open.
Van 10 tot einde juni: aanleggen van een nieuwe asfaltlaag tussen kruispunt
Vosken en Oude Wettersesteenweg
De N42 wordt volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omge-
leid via Sint-Lievens-Houtem. Op het ogenblik dat het kruispunt met de
Geraardsbergsesteenweg bereikt is, wordt de N42 opengesteld tussen dit kruis-
punt en Zottegem. Meer info via www.oosterzele.be

Plan-MER Ombouw gewest-
weg N42, kennisgevingsnota 
Nog t.e.m. 21 juni 2013 kan je de kennisgevingsnota m.b.t. de ombouw van de
N42 inkijken en je opmerkingen formuleren. De kennisgevingsnota vind je op
www.mervlaanderen.be, www.oosterzele.be en in het gemeentehuis. Je opmer-
kingen kan je bezorgen aan het gemeentebestuur of aan departement
Leefmilieu, Natuur en Energie - dienst Milieu effect rap por ta ge  beheer - Plan-
MER Ombouw gewestweg N42 tot primaire weg - Wegvak Wet te ren / Oom ber -
gen - Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel of via mer@vlaanderen.be.
De ontvangen opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst
Milieueffectrapportagebeheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.
Meer info? Bel naar het gratis nummer 1700 of surf naar www.mervlaanderen.be

Heraanleg Lange Munte
Op 21 mei startte het Agentschap Wegen en Verkeer met het structureel onder-
houd van de N415 (Lange Munte) in Oosterzele. Deze kasseiweg is op verschil-
lende plaatsen verzakt. Aangezien de weg een beschermd dorpsgezicht is, wordt
de kasseiweg in hetzelfde legpatroon heraangelegd. Tijdens de werken wordt
ook de fundering vernieuwd. Voor de heraanleg is de volledige afsluiting van
de gewestweg nodig. Om de hinder voor omwonenden te beperken, wordt in
verschillende zones gewerkt. De werken zullen tot het einde van dit jaar duren.
Auto’s en vrachtwagens zullen omgeleid worden via de Gaverse steenweg,
Bosstraat en Hundelgemsesteenweg. Voor de fietsers worden kortere wegom-
leggingen voorzien in functie van de zone waarin gewerkt wordt.  

Werken op het Dorp en
Keiberg in Oosterzele
De verfraaiingswerken op het Dorp in Oosterzele zijn na de Sinksenkermis terug
opgestart. Tot 21 juni zal het kerkplein heraangelegd worden met kasseien. De wer-
ken zullen vorderen vanaf restaurant De Vlasblomme tot net voor de ingang van
Delhaize. Naarmate de werken evolueren, zal het kerkplein afgesloten en terug
opengesteld worden. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer.

Vanaf 3 juni wordt ook gewerkt aan de ventweg tussen de VDK-bank en bakkerij
Bulthé. De voetpaden worden er heraangelegd en op de parkeerstroken worden
de kasseien herplaatst. Deze werken duren tot 21 juni. Vanaf 8 juli zal ook de vent-
weg zelf heraangelegd worden in een betonverharding die achteraf moet uit -
drogen. Dat is voorzien tijdens het bouwverlof zodat vanaf 16 augustus de werken
met hinder op dit deel van het Dorp gedaan zijn.
Vanaf 17 juni start de aanleg van een verkeerstafel (verhoogd plateau) op het kruis-
punt Groenweg-Dorp-Keiberg. De verkeerstafel start ter hoogte van de apotheker
en loopt door tot net voorbij de ING en de inrit van de parking. Tot en met 24 juni
zal enkel de Groenweg afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, nadien ook de
Keiberg. De wegomlegging zal gaan langs Windekekouter-Dorp-Voordries-
Geraardsbergsesteenweg. Op 16 augustus is de betonverharding van het verkeers-
plateau genoeg uitgehard en eindigt de wegomlegging.
Vanaf 17 augustus start de aanleg van voetpaden langsheen de Keiberg. Er wordt
een wegomlegging voorzien via Groenweg-Geraardsbergsesteenweg. Nadien krijgt
de volledige as Dorp-Keiberg een nieuwe toplaag asfalt. Meer info? Departement
Infrastructuur - Tom Hofman - tom.hofman@oosterzele.be - tel. 09 363 99 30

OCMW en gemeente beter op elkaar afstemmen

Het gemeentebestuur maakt in 2013 zijn beleidsplan voor de periode 2014 - 2019 en nodigt iedereen uit om
mee na te denken over welke prioriteiten gelegd moeten worden. Dat doen we a.h.v. vier inspraakmomenten
waarop we jou het woord geven. De avonden starten telkens om 20.15 en duren tot 22.30 uur.
• maandag 3 juni - Vrije Tijd
• woensdag 5 juni - Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid
• maandag 10 juni - Onderwijs, communicatie & welzijn
• maandag 17 juni - Duurzaam wonen, leven & werken Meer info via www.oosterzele.be
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Superkinderdag in
Oosterzele 
Dit jaar geven we met de Superkinderdag een nieuwe invulling
aan de Roefeldag die maar liefst twintig jaar plaatsvond in onze gemeente. De
Superkinderdag wordt een bruisende dag vol activiteiten voor kinderen van 6
tot 12 jaar. We beloven een sprankelende mengelmoes van bijzondere work -
shops en leuke animaties, dit alles op kindermaat en helemaal gratis! 

Wanneer
Op zaterdag 29 juni van 10 tot 16 uur. Kom gerust een kijkje nemen!

Locatie
In en rond sporthal De Kluize en GC De Kluize valt er heel wat te beleven. Kom
vrijblijvend een kijkje nemen op onze openluchtsite. Laat je gezichtje schmin-
ken, ga langs bij het kinderkapsalon, spring je te pletter op de springkastelen,
… Dat terwijl je mama of papa gezellig iets drinken op het terras van de moni-
toren van de speelpleinwerking. 

Inschrijven
Iedereen is tussen 10 en 16 uur vrijblijvend (zonder inschrijven) welkom op
onze openluchtsite. Daarnaast zijn er nog heel wat leuke activiteiten en work -
shops geprogrammeerd waarvoor je wel moet inschrijven. Via de scholen in
Oosterzele zullen we een in het oog springende flyer verdelen met alle informa-
tie over de activiteiten en hoe je telefonisch kan inschrijven vanaf vrijdag 14 juni.
Je vindt de folder ook in het gemeentehuis, de sporthal, GC De Kluize, de

biblio theek of www.oosterzele.be.

Meer info: dienst Kind & Jeugd - Elise Lippens
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele - tel. 09 362 48 92

elise.lippens@oosterzele.be

Vrije tijd

Studeren in de bib
Ben je een student op zoek naar een rustig studeer-
plekje? Kom in alle rust studeren op de zolder van
de bib! Elke weekdag van 9 tot 17 uur. Op maandag-
avond tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur. Koffie en frisdrank aan
bodemprijzen.

Breisalon in de bib
19 juni 2013 - 15 tot 17 uur
Heb je nog leren breien in de lagere school? Ben je al eens begonnen aan
een project, maar heb je het ergens halverwege laten liggen? Willen je kin-
deren leren breien, en weet je niet goed hoe je er moet aan beginnen?
Kom zeker eens langs in de bib, elke 3de woensdag van de maand, van 15
tot 17 uur. Zoals het hoort in een salon, serveren we koffie met een koek-
je. Iedereen welkom!
Organisatie: bibliotheek Oosterzele
Info: bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele
09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

Enquête over aanbod
kinderopvang 
tot 2,5 jaar 
De gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK) voert een onderzoek bij de Oosterzeelse inwoners naar
de nood aan voorschoolse opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar.
Het is de bedoeling te onderzoeken of het huidige kinderopvangaanbod tot 2,5
jaar volstaat om te voorzien in de opvangbehoeften en zo niet, na te gaan waar
er zich problemen situeren in de zoektocht naar een geschikte kinderopvang-
plaats. 
Met deze enquête wil het LOK twee doelgroepen bereiken:
> Ouders die opvang zochten/zoeken voor kinderen geboren in het jaar 2010-

2011-2012 en 2013.
> Zwangere mama’s die opvang willen voor hun toekomstige baby(’s).
De ouders met kinderen geboren vanaf 2010 zullen automatisch een vragenlijst
met de post toegestuurd krijgen. De verspreiding naar toekomstige ouders zal
gebeuren door de onthaalouders van de opvanginitiatieven van Oosterzele.
De vragenlijst is anoniem en kan na het invullen in een speciaal daarvoor
bestemde box gedeponeerd worden op een van de volgende plaatsen:
• het gemeentehuis • de bibliotheek
• de sporthal • bij Kind en Preventie
• bij het eigen kinderopvanginitiatief • het OCMW
De vragenlijst online i.p.v. op papier invullen kan ook via 
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=147669.
De enquête kan tot uiterlijk 14 juni 2013 afgegeven of online ingevuld worden.

Heb je vragen over de enquête, wil je meer info over de adviesraad of ben je als
ouder geïnteresseerd om deel uit te maken van het LOK, dan kan je contact
opnemen met secretaris Edith Renne via edith.renne@oosterzele.be of 
tel. 09 363 84 25 of met de voorzitter Caroline De Baets via 
caroline.debaets@telenet.be of tel. 09 236 48 69.

Fotowedstrijd
Landskouter
Het bestuur van de Ploegfeesten in
Landskouter schrijft de fotowedstrijd
‘Landskouter in al zijn facetten’ uit.
Deze fotowedstrijd vervangt de tradi-
tionele wedstrijd om de mooiste
vogelverschrikker. De wedstrijd wordt
midden au gus tus afgesloten en de
prijzenpot van meer dan 200 euro
wordt uitgereikt tijdens de Ploeg -
feesten op zondag 8 september (de
vijf beste foto’s vallen in de prijzen). 

Deelnemers kunnen nog tot midden
augustus digitale foto’s insturen via
ploegfeesten@landskouter.be of per
post naar Ulrik De Wachter
(Schildershoek 10, 9860 Lands -
kouter) met vermelding van naam en
contactgegevens + het verhaal achter
de foto, datum en locatie. Inge -
diende foto’s worden gepubliceerd
op facebook.com/ploegfeesten.

De vrijetijdsbrochure met alle jeugd-, sport-, en culturele activiteiten voor de zomer is te vinden op www.oosterzele.be en www.gcdekluize.be!

De bib zoekt vrijwilligers
... met een hart voor kinderen en/of boeken.

Voorleesuurtje
Je leest voor aan kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar. Het
voorleesuurtje vindt plaats op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur in
de bib. Je hoeft natuurlijk niet elke zaterdag te komen. Het team
van voorlezers werkt met een beurtrol. Bibliotheekmedewerkers
zorgen ervoor dat er steeds voorleesboeken klaarliggen.

Kinder- en Jeugdjury
In de bib kunnen kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot en met de
2de graad secundair onderwijs deelnemen aan KJV. KJV start in
september en eindigt in maart. De deelnemers lezen tien boeken.
Eenmaal per maand, op vrijdagavond, komen de kinderen naar
de bib om samen met de begeleider en de andere juryleden de
boeken te bespreken. Voor de kleuters worden de boekjes, een
aantal weken na elkaar, ter plaatse voorgelezen door de begelei-
der.

Bib aan Huis
De vrijwilligers van Bib aan Huis brengen de bib naar mensen die
niet (meer) in staat zijn zelf de bibliotheek te bezoeken. De vrij-
willigers brengen geïnteresseerden een bezoekje om hun wensen
te noteren. Daarna bezorgen ze op regelmatige basis boeken, tijd-
schriften, grote letterboeken, ... thuis en halen ze weer op.

Collectieverzorging
Je helpt mee bij het kaften, etiketten kleven, de boeken in de rek-
ken op orde steken, …

Wil je ons enthousiaste team vervoegen?
Neem contact op met de bib via bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17.
Je bent van harte welkom!

Zomerboekenverkoop Route 42
zaterdag 22 juni 2013 - 9 tot 16 uur

Op zaterdag 22 juni 2013 kan je in het Egmontpark in Zottegem je favo-
riete zomerliteratuur inslaan tijdens de zomerboekenverkoop van de zes
bibliotheken van Route 42. Een ruime selectie vakantieromans en reisgid-
sen worden er aan spotprijzen verkocht.
Locatie: leesterras Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem

Reisplannen? Controleer geldig-
heidsdatum van identiteitskaart
Bij ontvangst van de reisdocumenten van de touroperator stellen vele reizigers
vast dat zij voor sommige toeristische landen in het bezit moeten zijn van een
identiteitskaart met een langere geldigheidsduur. Egypte bijvoorbeeld eist een
minimum geldigheid van zes maanden op het ogenblik van de inreis. Dergelijke
informatie kan je vooraf van je reisbureau of de touroperator krijgen.

Indien de geldigheidsduur van de identiteitskaart niet meer voldoet, is de onge-
ruste reiziger vaak aangewezen op een dure spoedprocedure voor het aanvragen
van een nieuwe identiteitskaart. De normale afleveringstermijn van een identiteits-
kaart is immers drie weken. Als je reisplannen hebt, kijk je dus het best even na of
het land van bestemming geen bijzondere eisen stelt voor identiteitspapieren.

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

Zitdag 
belastingen
De gemeente Oosterzele organiseert
i.s.m. de FOD Financiën (controle
Zottegem 2) een zitdag voor het in -
vullen van de aangifte personenbelas-
ting aanslagjaar 2013 (inkomsten van
het jaar 2012). Deze zitdag vindt
plaats in het gemeentehuis van Oos -
terzele op zaterdag 22 juni van 9 tot
12 uur. Breng zeker mee:
- de papieren aangifte (getekend

door beide partners)
- het aanslagbiljet van het aanslag-

jaar 2012
- alle fiches m.b.t. lonen, pensioe-

nen, werkloosheidsuitkeringen,
uitkeringen in geval van ziekte of
invaliditeit, vakantiegeld, …

- de attesten i.v.m. al dan niet hypo-
thecaire leningen

- de attesten i.v.m. pensioensparen,
levensverzekeringen, …

- het attest i.v.m. dienstencheques
- de attesten i.v.m. kinderopvang
- de bewijsstukken m.b.t. betaalde

onderhoudsuitkeringen
- de bewijsstukken (factuur, offerte,

attest en bewijs van betaling) m.b.t.
energiebesparende uitgaven …

Je kan ook nog elke werkdag van de
maand mei (9 tot 12 uur) en de
maand juni (9 tot 15 uur) terecht in
de kantoren van de controle
Zottegem 2 - Heilig Hartplein 35 in
Zottegem.

Financiën

Laat gratis je fiets graveren
Je kan meerdere keren per jaar gratis je fiets laten graveren door een vrijwillige medewerker van de Zonale
MisdrijfPreventie Oosterzele. De volgende keer vindt plaats op zaterdag 8 juni a.s. tussen 9.30 en 11.30 uur in het politie-
kantoor van Oosterzele. De gravering gebeurt a.h.v. je nationaal - of rijksregisternummer. Breng dus zeker een document
mee waarop je rijksregisternummer staat (identiteitskaart, SIS-kaart, …). Meer info: André Thienpont - 09 362 63 10.

Burgerzaken



Met niet minder dan zes coproducties met
negen partners uit het lokale verenigingsleven
werken we dit jaar vanuit een brede basis. Reken
daarbij nog de eigen producties van het
Oosterzeelse verenigingsleven (en daarbuiten)
en we mogen buigen op een ruim en gevarieerd
aanbod. Besprenkel dan het totaalplaatje met
een aantal vernieuwende, uiterst kwalitatieve
producties van dito gezelschappen en een copi-
euze maaltijd is jouw deel. Een aantal nieuwe
abonnementsformules en arrangementen ten
slotte maken het menu compleet. 
Na het ‘feestseizoen’ 2012-2013 kozen we dit jaar
voor de baseline ‘Op koers’. De opstart ligt ach-
ter de rug, de groeipijnen zijn geleden, de coör-
dinaten werden ingegeven, we liggen ‘op koers’.
En dat zal je geweten hebben, want geheel pas-
send in het thema openen we ons seizoen met
‘koers’ in al zijn facetten, mis dus zeker ‘de gro-
ten départ’ niet in het weekend van 27 septem-
ber.
En wees gerust dat we niet op onze lauweren rus-
ten, want in de voorbereiding op het seizoen
2014-2015 verkennen we nu al een aantal moge-
lijke pistes voor eigen creaties op vlak van drama,
dans, muziek en alle mogelijke combinaties
ervan. Creativiteit slaapt nooit, ook niet in Oos -
terzele.

PROGRAMMA
De nieuwe programmabrochure is intussen
beschikbaar. Voor wie de weg nog niet vond: je
kan jouw exemplaar afhalen in het GC, het
gemeentehuis, de bib, de sporthal of bestellen
via cultuur@oosterzele.be. Je vindt ook een digi-
tale versie op www.gcdekluize.be.
Je kan alvast in De Kluize terecht voor de aan-
koop van je abonnement, een garantie voor de
beste plaatsen aan de voordeligste tarieven. We
bieden je verschillende mogelijkheden: 
• Een klein abonnement: je kiest minimum vier
voorstellingen per persoon uit het aanbod en

geniet zo een korting van 2 euro per voorstelling
• Een groot abonnement: je kiest minimum zes
voorstellingen per persoon uit het aanbod en
geniet zo een korting van 4 euro per voorstelling
• De keuze van De Kluize: een samengesteld
abonnement met zes vaste voorstellingen, een
fijne mix van humor, muziek en theater, aange-
naam gespreid over het seizoen, aan een
‘Kluizevriendenprijs’ van 70 euro, incl. twee film-
tickets, goed voor een korting van 36 euro en
een garantie op mooie, vaste zitplaatsen.

Meer info op www.gcdekluize.be, waar je het
reservatieformulier kan downloaden en invullen
of meteen (vanaf 5 juni) online je abonnement
kan boeken. Losse tickets kunnen besteld wor-
den vanaf woensdag 5 juni. Online reservaties
zijn ook mogelijk vanaf voormelde datum.

Nieuw in het aanbod zijn de groepskortingen
van 15 % voor groepen vanaf 15 personen en de
(onbeperkt geldige, niet individuele) familie-
kaarten aan 50 euro voor tien familievoorstellin-
gen of -films.

Ook de ‘luie zondagen’ in De
Kluize zijn nieuw en bieden een
aantal gezinsvriendelijke all-in
formules voor een ontspannen

voorstelling met dat ‘ietsje meer’: een familie-
film met ontbijt vooraf, een kindvriendelijke
lunch met familievoorstelling achteraf, …
De (ook onbeperkt geldige en niet individuele)
35mm-kaarten - een 6-beurten filmkaart, aan 30
euro blijven uiteraard opgenomen in het aan-
bod van De Kluize.
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Vrije tijd

Een danseres, acteur en vormge-
ver gaan op zoek naar de grenzen
tussen taal, beweging en beeld.
“1 zapt en …
alles is anders
2 zegt …
waar het om gaat, rechttoe, rechtaan.
En 3 … danst
plooit dubbel en draait in tegenwijzer-
zin
1 2 3 zijn er ...

en dan ineens niet meer.
Donker en licht
Komen en gaan

Verschijnen en verdwijnen.
waren er helemaal in mee.”

Toegang: 6 euro (kinderen -19 en stu-
denten), 7 euro (60+ en personen
met een beperking) en 8 euro (stan-
daard) via 09 363 83 30, 
ticketsgcdekluize@oosterzele.be, 
of bij de cultuurdienst, dagelijks
open tijdens kantooruren, op maan-
dagavond tussen 18 en 20 uur, geslo-
ten op vrijdagnamiddag. Je vindt de
cultuurdienst op de eerste verdieping
van GC De Kluize, Sportstraat 3 

Zap, zapper, zapst 
door 4HOOG zaterdag 8 juni 16 uur
Familievoorstelling voor kinderen vanaf 
6 jaar en hun (groot)ouders, tantes, nonkels, …

Academie voor Muziek,
Woord en Dans 
Op woensdag 19 juni vanaf 13.30 uur zijn alle kinderen en
hun ouders uitgenodigd voor een ontdekkingstocht in de
hoofdschool. Na een voorstelling van alle muziekinstrumen-
ten geven de leerkrachten instrument, woord en dans meer
informatie over de lessen. Je kan er ook de instrumenten uit-
proberen.

INSCHRIJVINGEN
Van zaterdag 29 juni tot en met donderdag 4 juli tussen 14
en 19 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur. Deze inschrijvingen
vinden plaats in de hoofdschool. Ook leerlingen van Oos -
terzele kunnen zich in Zottegem laten inschrijven. Voor wie
dat niet mogelijk is, worden in het filiaal Oos ter ze le nog
inschrijvingsdata gepland in september. 
Filiaal Oosterzele: Dorp 50 - tel. 09 362 40 66 - secretariaat.
muziekschool@oosterzele.be, filiaal Zottegem (hoofdsite):
Firmin Bogaertstraat 12 - Zottegem, tel. 09 364 64 35 
Meer info via: www.oosterzele.be

Braderie in
Oosterzele

Het gemeentebestuur Oosterzele,
de Gemeentelijke Raad voor
Lokale Eco nomie, de lokale
afvaardiging van Unizo Oosterzele
en een aantal handelaars organise-
ren van 20 t.e.m. 22 juni een bra-
derie. Zeven winkels ne men deel
aan deze Oosterzeelse braderie.
Zij breiden hun winkel uit met een
stand en passen prijskortingen toe.

Kameleon - Vrijhem 21, 
do en vr: 10 - 12 uur en 13.30 tot
18.30 uur - za: 10 -12 uur en 13.30
- 18 uur

Het Zoeteke - Stationsstraat 23
do, vr en za: 9 - 12.15 en 13.30 - 18.30
uur

Schoonheidssalon Beauty en
nails - Stuivenberg 23
do: 14 - 17 uur, vr en za: 14 - 19 uur

Lingerie Filani - Lange Munte 34
do, vr en za: 10 - 18 uur

Fietsen Stefan - Balegemgestraat 
do en vr: 9 - 12 uur en 13 - 19 uur, 
za: 9 - 18 uur

Schoenen La Créa - Vrijhem 56
do, vr en za: 9.30 - 18.30 uur

Trésor d'Axelle - Pelgrim 43
do: 14 - 18 uur 
vr: 10-12 uur en 14 - 18 uur
za: 10 -13 uur

Culturele zomer Vlaanderen feest!

GC De Kluize ‘op koers’…
De Kluize heeft een boeiend eerste werkjaar achter de rug en stelt nu graag de nieuwe seizoenpro-
grammatie 2013-2014 aan je voor! Meer nog dan dat vorig jaar het geval was, wil De Kluize zich pro-
fileren als gemeenschapscentrum pur sang, weliswaar met een rebels kantje.
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Kom een kijkje nemen in de Klepmolen!
Zondagnamiddag 16 juni a.s. zet de gerestaureerde Klepmolen in
Balegem de deuren open! Iedereen is er tussen 13.30 en 18 uur welkom
voor een rondleiding en randanimatie.

Onderwijs



Voor het gemeente- en OCMW-
bestuur van Oosterzele is de
gezondheid van iedereen in de
gemeente belangrijk. Daarom zul-
len zij een samenhangend be leid
ontwikkelen dat iedereen kansen
biedt en stimuleert om gezond te
leven in een gezonde omgeving.
Een beleid dat bovendien de zorg
toegankelijker maakt.

Daarom heeft Oosterzele de inten-
tie om gezondheid te integreren in
de beleids- en beheerscyclus en in
de hele werking van het lokaal
bestuur. De Vlaamse Logo’s en het
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Ge -
zond heids promotie en Ziektepre ven    -
tie) hebben een charter ‘Gezonde
Gemeente’ opgemaakt. Dit charter
werd door het OCMW Oosterzele
onderschreven.

Onze gemeente4

OCMW

Milieu en duurzaamheid

Wereldsolidariteit

Charter voor een Gezonde Gemeente

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.

GC De Kluize

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

maandag t.e.m. donderdag
van 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

maandagavond van 18 tot 20 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

zaalbeheer@oosterzele.be

Sporthal De Kluize

Sportstraat 5
9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92

• Sportdienst •
• Dienst kind en jeugd • 

maandag t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur 

en van 13.30 tot 16 uur. 
Op maandagavond van 18 tot 20 uur.

Vrijdag van 8.45 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

Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie

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

Help mee zwerfvuil te bestrijden! 

Onderzoek toont aan dat 3 op de 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat
ruim de helft van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw aan
het hart liggen en dat 70 % van de Vlamingen zich zorgen maakt over het leef-
milieu en de vervuiling. Toch gooit een groot aantal Vlamingen klein afval non-
chalant op straat! Met een kleine inspanning van ons allemaal kunnen we voor-
goed verlost zijn van rondslingerende peuken, klokhuizen, papiertjes, kauw -
gom en blikjes. En dat wil toch iedereen?

Het aanpakken van zwerfvuil is een van de speerpunten in de beleidsnota voor
milieu in Oosterzele. Nu zijn al een twaalftal vrijwilligers in de weer om zwerf-
vuil te ruimen. Tijdens een poetsbeurt van het onbebouwde gedeelte van de
Meerstraat werden in april twee zakken vol met blikjes verzameld, een bak vol
glas en nog heel wat andere bijkomende rommel zoals etensresten, pampers,
… Na de schoonmaakactie plaatsten wij een bord met de vraag om de berm
voortaan proper te houden. 
Erger je je ook aan het vuil in de berm? Wil je best wel eens een opruimwan-
deling maken om het afval te verwijderen?
Laat het weten aan de duurzaamheidsambtenaar via hilde.vanhecke@oosterze-
le.be of 09 363 99 36. Wij bezorgen je een rol afvalzakken, een grijper en hand-
schoenen. Na de ruiming komen wij het verzamelde afval zo snel mogelijk
ophalen. 

Kan het wat stiller? Duurzaam
omgaan met geluid 
Onze oren worden tegenwoordig
voortdurend aan geluid blootgesteld.
Op festivals en bij concerten kan dit
zelfs te veel worden met het risico op
gehoorschade. De provincie Oost-
Vlaanderen zet in op een preventie-
campagne.
De campagne 'Eén en al oor' wil vooral
jongeren bewust maken dat ze duur-
zaam moeten omgaan met geluid. Sinds april maakt de nieuwe website www.een-
enaloor.be hen wegwijs in de wereld van geluid, gehoorschade en gehoorbe-
scherming. Leraren van het secundair onderwijs krijgen via de site ook toegang
tot lesmateriaal om de problematiek te integreren in hun vakgebied.

20 % korting bij op maat gemaakte oordoppen
Vanaf mei tot eind augustus geven de deelnemende hoorcentra in Oost-
Vlaanderen 20 % korting als je op maat gemaakt oordoppen aankoopt. Hét
moment dus om te zorgen dat je beschermd bent. De kortingsbon vind je via
www.eenenaloor.be. Daar vind je ook meer informatie over de actie en de voor-
waarden. 

Ook Oosterzeelse
fietst dwars door
België voor mensen in
Oeganda
Roswitha Gerbosch (38 jaar) uit Lands kouter gaat de
uitdaging aan om geld in te zamelen voor mensen in
Oeganda. Dat doet ze door ongeveer 450 km te fiet-
sen met ‘Dwars door België’ op 8 - 9 - 10 juni. Samen
met 124 andere enthousiastelingen maakt ze een
tocht van het noordelijkste punt van België in
Meersel-Dreef tot het zuidelijkste dorpje Torgny.
Met de campagne ‘Geef Molly een kans ... en stop de
honger’ willen ze de honger bestrijden in Noord-
Oeganda. 
Wie dat wil, kan Roswitha sponsoren door een gift op
het rekeningnummer BE13 0000 1171 1839 met
mededeling +++300/1400/03337+++.  
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar maar uiter-
aard maken vele kleintjes ook een groot. Meer info
op www.dwarsdoorbelgie.be of via een telefoontje
naar Roswitha (09 362 14 17).

Van 22 t.e.m. 28 april vond de tweede Week van de Valpreventie plaats.
Het OCMW zal binnen dit thema binnenkort de toneelavond ‘Trap niet in de val’ organiseren. 
Meer info op www.valpreventie.be

Wij hebben de intentie om: 

• Gezondheid als een doelstel-
ling te integreren in het lokaal
meerjarenplan en aandacht te
hebben voor gezondheid in de
beleidskeuzes en doelstellin-
gen van andere beleidsdomei-
nen (zoals bijvoorbeeld wonen,
mobiliteit, jeugd, sport).

• Intersectoraal samen te werken
met lokale verenigingen, dien-
sten, zorgverstrekkers en orga-
nisaties die invloed kunnen
hebben op gezondheid.

• Deelname van de bevolking

aan het gezondheidsbeleid en
aan de uitvoering ervan te
bevorderen. De deelname
geldt voor iedereen in de
gemeente en vooral voor maat-
schappelijk kwetsbare groepen.

• De nodige capaciteit, budget
en deskundigheid te vergroten.

• Zowel sensibiliserende acties als
acties voor een gezond aanbod
en een gezonde omgeving aan
te bieden.

• Een voorbeeldfunctie als ge -
zond heidsbevorderende werk-

gever op te nemen.

• Herkenbare en voortdurende
communicatie te voeren over
het gezondheidsbeleid op maat
van iedereen in de gemeente. 

• Te kiezen voor samenhangen-
de, onderbouwde geëvalueerde
en zichtbare acties en projec-
ten. 

Om haar intenties uit te voeren
kan de gemeente Oosterzele in
eerste lijn een beroep doen op
advies en ondersteuning van
Logo Gezond+ vzw.

Mag ik afval verbranden in mijn tuin?
Materialen in je tuin verbranden is niet zonder gevaar en afval in de tuin ver-
branden is enkel toegelaten wanneer je een aantal bepalingen respecteert. Zo
mag je enkel plantaardige afvalstoffen verbranden en mag dat enkel gebeuren
wanneer er een afstand van meer dan honderd meter t.o.v. bebouwing, boom-
gaarden, bossen, hagen … is. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste woon-
zones afval verbranden helemaal niet is toegelaten.

Feiten en fabels
Als ik mijn afval niet zelf verbrand, dan gebeurt het in de afvalverbrandingsoven. Dat
is toch precies hetzelfde?
FOUT! Het grootste gedeelte van het afval wordt gerecycleerd. Het restafval
wordt wel verbrand, maar dat gebeurt in ovens die aan heel strenge normen vol-
doen. Zo zal één enkel vuurtje in de tuin gemakkelijk 5 000 keer de norm voor
dioxines van een afvalverbrandingsoven overschrijden!

Ik verbrand enkel natuurlijk afval uit mijn tuin, dat kan toch geen kwaad!
FOUT! Tuinafval is meestal niet of onvoldoende gedroogd. Dit geeft een lage
verbrandingstemperatuur en doet schadelijke stoffen zoals dioxines vrijkomen.
Dat zie je aan de grote rookontwikkeling bij zo’n soort vuren. Composteer je
tuinafval of breng het naar het containerpark.

Of iemand goed of fout stookt, kan je zien aan de rook die uit de schoorsteen komt. 
JUIST! Als de rook wit of kleurloos is, dan wordt er goed gestookt. Als de rook
donker is van kleur, dan loopt er iets fout. Dit is schadelijk voor de gezondheid! 

De buurman klaagt dat zijn kippen en eieren ongezond worden van het vuurtje in mijn tuin. 
JUIST! Een groot deel van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door tuin-
vuurtjes. De assen en rook komen ook in de bodem terecht, waar wormen het
opnemen of waar het aan gronddeeltjes blijft hangen. Scharrelende kippen
krijgen zo dioxines binnen. Dioxines zijn vetoplosbaar en komen daardoor
vooral in de eieren terecht. Strooi dus ook je assen niet uit op de bodem!
Bron: Provincie Oost-Vlaanderen
Meer informatie over deze complexe wetgeving vind je op http://www.ovam.be.


