
Lokaal Overleg Kinderopvang organiseert interac-
tieve infosessie over scheiding en nieuw samenge-
stelde gezinnen
De gemeentelijk adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK) nodigt op donderdag
10 mei Veerle Lisabeth van VCOK uit in de
bibliotheek. In deze week van de opvoeding
grijpen we de gelegenheid aan om te spreken
over scheiding en de impact ervan op kinde-
ren.
Hoe kan je rekening houden met de vragen
en gevoelens van je kind? Hoe kunnen apart
wonende ouders zich het best organiseren zodat de kinderen zich goed
voelen? Als kinderen in twee gezinnen wonen, hebben ze twee verschillen-
de gezinnen met een andere leefwijze en andere omgangsvormen. Hoe
kan je kinderen hiermee leren omgaan? Hoe kan je zelf omgaan met
onderlinge meningsverschillen over opvoeden? We staan stil bij het per-
spectief van kinderen op scheiding en co-ouderschap. Als ouders weten
hoe kinderen zich voelen, kunnen ze hen beter ondersteunen.
Er is die avond ruimte om vragen te stellen. Alle geïnteresseerden zijn wel-
kom: ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kinderopvangbegelei-
ders, ... Wie dat wil, kan een vormingsattest aanvragen.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht via 09 363 84 25 of
lok@oosterzele.be.
Uit elkaar en wat nu? Op don-
derdag 10 mei, 19.30 uur in
de bibliotheek.

Inschrijvingsdag sportkampen, grabbelpas en speelplein
De inschrijvingsdag voor de zomervakantie vindt plaats in het gemeentehuis (Dorp 1) op
zaterdag 12 mei van 9 tot 12 uur.

Om te onthouden:
Alle brochures (speelplein, opvang, grabbelpas, swap, sportkampen, ...) vind je
in de sporthal, het gemeentehuis en de bibliotheek en op www.oosterzele.be.
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Aandacht voor de zwakke weggebruiker

Volgende gemeenteraad op woensdag 30 mei 2012 Je lijn
.................... zie pagina 4

Beste inwoner,

De maand mei staat aan de deur, de zomer is in aantocht

en de dagen worden langer en zonniger. Een ideaal

moment om de stapschoenen aan te trekken of de fiets

van onder het stof te halen. Zoals je weet, ligt de zwakke

weggebruiker me nauw aan het hart. Het gemeentebe-

stuur zet dan ook fors in op het comfort en veiligheid van

deze verkeersdeelnemer.

Zo zijn er de werken in het kader van het herinrichten van

de schoolomgeving De Leefschool die in mei starten.

Naast Keiberg en Groenweg wordt bij deze werken ook

het Dorp in Oosterzele aangepakt. Bij deze herinrichting

zal - net zoals bij de afgelopen werken in Scheldewindeke

- de focus op ruime en brede voetpaden liggen. Het gemo-

toriseerd vervoer zal sterk afgeremd worden door het

nemen van infrastructurele maatregelen. Ook een volledi-

ge vernieuwing van de openbare verlichting staat op de

planning. Zo krijgen we na het einde van de werken een

fraai vernieuwde en veilige dorpskern in Oosterzele.

De werken in Heistraat en Houtemstraat lopen ook op

hun einde. In de Heistraat krijgt de zwakke weggebruiker

zijn plaats op nieuwe voetpaden en fietssuggestiestroken.

Bij de werken in de Houtemstraat werd ook de aanleg van

een eerste stuk fietspad voorzien tussen de N42 en de

Boekhoutstraat. Dit fietspad sluit naadloos aan op het

nieuwe fietspad langs de oude trambedding en verbindt

Oosterzele met buurgemeente Sint-Lievens-Houtem.

Maar niet enkel de grote projecten verdienen onze aan-

dacht: in Walzegem worden momenteel de laatste meters

voetpad aangelegd en aansluitend is de Lembergestraat

aan de beurt. Later dit jaar volgen nog de wijken in

Balegem en Gijzenzele.

Tot slot wil ik nog even jullie aandacht vragen voor de actu-

alisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het bestaan-

de mobiliteitsplan - dat ondertussen al zo’n tien jaar oud

is - wordt momenteel aangepast aan de specifieke noden

binnen de gemeente. De onderzoeksnota van dit herwerk-

te plan kan je nalezen op de gemeentelijke website via:  

http://www.oosterzele.be/Wonen/Mobiliteitenverkeer/

mobiliteitsplan.aspx.

Je zult zien: ook hier besteden we de nodige aandacht aan

voetgangers- en fietsverkeer.

Christ Meuleman

Schepen voor Mobiliteit en

Openbare werken
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Internationaal smedenfestival in Oosterzele

In 2010 organiseerde de Am bachtelijke
Smedersgilde voor de eerste keer zijn zomer-

smedenfestival op de Markt van Scheldewindeke.
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni a.s. vindt het vervolg

daarop plaats. Trekker van dit evenement is Roger
Bockstaele, kunstsmid uit Lands kouter en ook voorzitter

van de Ambachtelijke Sme ders gilde. “Inter nationale kunst-
smeden zullen er samenwerken op de Markt en er de bezoe-

kers laten ge nieten van de werkhandelingen van de kunste-
naars, een unieke gelegenheid
om kennis te maken met deze

kunst.” Er zullen deelnemers uit
verschillende landen aanwezig zijn:

Tsjechië, Duitsland, Frank rijk,
Oekraïne, Italië, ... Zowel klein als

groot zullen kunnen genieten van de
demonstraties en kunnen kennisma-

ken met ons ambacht”. Door het orga-
niseren van het smedenfestival wil men het
ambacht van het smeden in stand houden

en waarborgen. 
I.s.m. Gemeente Oosterzele

De derde editie van de 1 000 km van
Kom op tegen Kanker (van 17 t.e.m.
20 mei) wordt de grootste tot nu toe!
Nog straffer: het maximale aantal van
350 teams is bereikt! In het team UZ
Gent fietsen mee: Bieke Boulaert (van
Bieke’s Bike Repair in de Reiger -
straat), Brigitte Boone, Hedwig Bou -
drey en Hugo De bos schere. Om aan de
start te verschijnen, moet ieder team
5 000 euro inzamelen; het eerste team
met Oosterzeelse deelnemers kan zo
goed als zeker starten en ze willen heel
graag een tweede team laten vertrek-
ken. Jij kunt hen helpen door hen finan-
cieel te steunen!
Bieke: “Het is de tweede keer dat we
deelnemen. Vorig jaar stond onze deel-
name wegens geldgebrek op de helling
maar op het laatste nippertje konden
we alsnog de nodige 5 000 euro ver-
zamelen. Dit jaar is de start van ons
eerste team verzekerd maar we willen
graag ook een tweede team laten star-
ten. Dat tweede team zal samengesteld
worden uit leden van de wielertoeris-
tenclub De Zwervers. We willen ook
heel graag voorzitter Freddy De Backer
en alle leden van De Zwervers bedan-
ken voor hun financiële maar zeker

ook voor hun morele steun!” Om
extra geld in het laatje te bren-
gen, verkoopt team UZ Gent ook
fietsoutfits van het Italiaanse
merk Bycicle Line: voor de fiets-
broek betaal je 75 euro (winkel-
waarde 130 euro) en voor het
truitje 65 euro (winkelwaarde 85
euro). Wie een nieuwe fietsoutfit
wil, kan hierop intekenen tot 20
mei. Het truitje en broek kunnen
gepast worden bij Bieke’s bike
repair. De opbrengst gaat inte-
graal naar Kom op tegen kanker.
Iedereen kan in zijn/haar omge-
ving geconfronteerd worden met
kanker. “Vanuit mijn beroep (Bie ke
werkt in het operatiekwartier van
UZ Gent) kom ik er vaak mee in
aanraking, vandaar dat we ook echt
iets willen doen. Kanker betekent
afzien; de 1 000 km die we gaan fiet-
sen staan daarvoor symbool.”

Wat gebeurt er met het ingezamel-
de geld?
Dit jaar gaat de opbrengst van de
1 000 kilometer naar onderzoek
naar nieuwe ‘biomerkers’. Dit
zijn biochemische indicatoren

die snel aangeven of een behan-
deling effectief is of niet 
(www.1000km.be).

Wie het team wil steunen om hun
startgeld van 5 000 euro bijeen te
krijgen, kan dat doen door een gift
te storten op het rekeningnummer
van de 1000 km 

BE14-7331-9999-9983 
met als mededeling van hun team-
code '170-029-518 gift'. Giften
vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrek-
baar.

Een Oosterzelenaar in de kijker

Oosterzeelse deelnemers aan ‘1 000 km kom op tegen
kanker’ hebben jouw steun nodig!

Dit kunstwerk, ontworpen 
door Philip Vercammen, 
zullen de smeden 
vervaardigen.

Roger Bockstaele - al 55 jaar kunstsmid
- hield zijn eerste expositie in 1954.

Bieke & Brigitte zamelen samen
met de andere deelnemers geld in
voor ‘Kom op tegen kanker’.
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Milieu & duurzaamheid

Onderwijs

Gemeente Oosterzele gaat 
voor de groene schoonmaak
Gebouwen milieuvriendelijk on -
derhouden is niet altijd evident.
Tijdens het poetsen vervuilen we
water en het gebruik van allerhande
producten en bijhorende doekjes
resulteert in een berg afval. Ook de
producten zelf zijn meestal milieube-
lastend. Maar we kunnen het ook
anders aanpakken! Er bestaan al heel
wat schoonmaakmiddelen die zo
goed als volledig biologisch afbreek-
baar zijn. Samen met het gebruik van
microvezeldoekjes en een correcte
dosering resulteert dit in een belang-
rijk milieuvoordeel.
Voor het onderhoud van de gemeen-
telijke gebouwen, trekt het gemeente-
bestuur vanaf nu resoluut de kaart
van de ecologische producten.
Vloeren, toiletten, bureaus en kasten
worden ecologisch onder handen
genomen met een minimum aan
product en een maximum aan resul-
taat.

Er wordt ook gekeken naar de hoe-
veelheid verpakkingsafval. Om dit
terug te dringen, worden kleine fles-
jes gevuld vanuit een bulkhoeveel-
heid. Deze kleine flessen kunnen
steeds opnieuw gebruikt worden.
Ook het aantal producten wordt
beperkt tot het strikt noodzakelijke.
Overschakelen naar andere produc-
ten en het gebruik van een andere
methode is voor het schoonmaakper-
soneel niet altijd evident. Om hen te
ondersteunen, krijgen zij een prakti-
sche opleiding.
Overtuigd van de mogelijkheden?
Ook thuis kan je een groene wind
door het huis laten waaien. Kies voor
ecologische producten, hou het ver-
bruik in de gaten, beperk het aantal
producten, gebruik regenwater
indien mogelijk en ban wegwerpma-
teriaal. Het milieu en je portemon-
nee zullen je dankbaar zijn!

Herbebossing Moortelbos
Naast de boomplantactie in het geboortebos i.k.v. de milieu- en duurzaamheidsweek wer-
den in dezelfde periode nog op een andere plek in Oosterzele bomen geplant. Bosgroep
midden Oost-Vlaanderen plantte in het Moortelbos volgende bomen en struiken aan:

Bosrand: drie rijen twee meter uit elkaar. Struiken in de rij twee meter uit elkaar.
In totaal werden vierhonderd struikjes aangeplant:
• 200 ex. van meidoorn
• 100 ex. van hazelaar
• 100 ex. gelderse roos

De hoofdboomsoort is de zomereik; van deze boom werden 750 stuks geplant in een
plantverband van 2 m op 2,5 m

Op de natste stukken werd de zwarte els geplant: 0,2 ha
Proefaanplanting Populier Inbo: aanplanting 8m op 8m. Onderetage van zwarte els:

twee rijen op twee meter van elkaar en elk op drie meter afstand van de populieren. De
plantafstand in de rij bedraagt 2,5m.
In totaal werden 2 800 zwarte elzen geplant (2 000 voor onderbeplanting proefaanplanting
populier 1, 400 voor 0,2 ha zwarte els en op plekken bij overstaanders waar populieren niet
worden doorgeplant, 400 planten als onderetage in proefaanplanting populier 2)

seerd.
Van waar jouw liefde voor muziek?
Harry Eeckhout: Mijn ouders waren
beiden vrij muzikaal, ik heb dus de
muziek met de paplepel meegekregen.

Je was een van de initiatiefnemers voor
het oprichten van een gemeentelijke
muziekschool. Hoe ging dat in zijn
werk?
Harry: “De muziekschool is gestart in
1977, niet zonder enige commotie. De
koninklijke fanfare Sint-Martinus
Balegem (gesticht in 1929 en in 2006
met harmonie Sint-Cecilia uit Ooster -
zele tot Con Animo) was een van de

drie bestaande muziekverenigin-
gen in Oosterzele. De nadruk lag
toen niet op hoge muzikaliteit of
kwaliteit; de gezelligheid onder
vrienden en de echte dorpsmentaliteit
stonden voorop. De muziek die de fan-
fare bracht mocht minder juist klin-
ken, als er maar plezier en sfeer was.
Per soonlijk - en met mij ook een aantal
andere Ooster ze le naren - hechtte ik
meer belang aan de kwaliteit en was ik
er ook van overtuigd dat er een
muziekschool moest ko men, een
muziekschool die stond voor degelijk
onderwijs en kwaliteit. Gelukkig deelde
toenmalig burgemeester Marcel Pien

dezelfde mening: zonder zijn mede-
werking en steun zou het nooit gelukt
zijn!”

Is de gemeentelijke muziekschool veel
veranderd in vergelijking met vroeger?
“De veranderingen zijn enorm: de
mensen die er nu werken zijn be roeps.
Zij zorgen echt voor een behoorlijk ni -
veau van het onderricht dat er nu gege-
ven wordt.”

Welke momenten uit je muziekcarrière
zullen je altijd bijblijven?
Harry: “Dat zijn er eigenlijk drie. In
1976 namen we met onze fanfare deel

aan het provinciaal toernooi in
Massemen. We speelden toen in de
derde afdeling en stelden ons kandi-

daat om naar de tweede afde-
ling te 'promoveren'. We had-
den elke partituur voor iedere
muzikant apart ingeoefend. De
jury vond ons optreden blijk-
baar zo indrukwekkend dat ze
besliste om ons onmiddellijk
naar de eerste afdeling te pro-
moveren. Ik hoef waarschijnlijk
niet te zeggen dat ieder lid van

de harmonie ongelooflijk fier was. Een
tweede mo ment is de voetbalmatch
Ander lecht - Porto op 15 maart 1978:
we mochten de match opluisteren,
samen met on ze majoretten op het
plein. Toen wij begonnen met spelen,
startte ook hun voetbalorkest, puur om
ons van de wijs te brengen. Het warme
applaus dat we nadien van het publiek
mochten ontvangen, vergeet ik nooit.
Het derde moment dat me altijd zal bij-
blijven, is een uitstap naar Birgel
(Duitsland). Onze leden van de fanfa-
re hadden schrik dat we de muzikan-

ten niet zouden begrijpen. Maar hoe
meer het gerstenat en de goddelijke
druivendrank vloeiden, hoe be ter de
communicatie verliep ... (lacht)
“En een moment dat me met trots ver-
vult, is het moment waarop mijn eerste
oud-leerlingen als volwaardige beroeps
les gaven: Nancy Overmeire, Greet
Eeckhout en Katrien Haene balcke.”
Op 5 november 2011 speelde Harry tij-
dens het muzikantenfeest voor de laat-
ste keer mee. “Muziek is een van de
mooiste manieren om op een positieve
manier met emoties om te gaan, om je
uit te leven. Ik kan nu verder genieten
van wat ik vroeger geleerd heb.”

Harry Eeckhout: initiatiefnemer van de gemeentelijke muziekschool in de toen nieuwe fusiegemeente Oosterzele
Een Oosterzelenaar in de kijker

Niet-belgen
kunnen kiezer worden

Publieke proeven

Ook niet-Belgen kunnen, indien zij aan bepaalde voorwaarden
voldoen, op 14 oktober 2012 hun stem uitbrengen. Om allen
die hiervoor in aanmerking komen, aan te moedigen om hun
stem uit te brengen, liet Vlaams minister voor Binnenlands
Bestuur Geert Bourgeois een laagdrempelige folder opstellen. 

De folder beantwoordt drie belangrijke vragen die niet-Belgen
zich kunnen stellen in de aanloop naar de verkiezingen:
1. Aan welke verkiezing kan ik deelnemen?
2. Wie mag stemmen?
3. Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst?
Je kan de folder afhalen op het gemeentehuis bij de dienst
Bevolking. Je kan ook informatie vinden door te surfen op
www.vlaanderenkiest.be.

Vanaf zaterdag 12 mei 2012 tot half juni vinden de jaarlijkse proeven plaats. Veel van deze proeven zijn voor het
publiek gratis toegankelijk. Het examenschema vind je op www.zottegem.be. De publieke proeven vinden plaats
in: Toneelklas in de Meerlaan en het Stadstheater Rhetorica (woordafdeling), Auditiezaal in de academie zelf
(muziek en dans), Congregatiekapel in de Kasteelstraat (muziek) en de Ridderzaal van het Egmontkasteel
(muziek).

Feest! Een lentedag lang op zaterdag 12 mei
We maken een groot feest op de startdag van de proeven. Er zijn try-outs en kleine voorstellingen van muziek,
woord en dans! Op verschillende plaatsen zijn er hapjes en drankjes voorzien. Iedereen is van harte welkom.

Harry Eeckhout

Nadat hij voor zijn plaatselijke fanfare al heel wat lessen notenleer had gegeven en nadien
zowel voor de fanfares uit Balegem als die van Scheldewindeke ook nog verschillende instru-
menten had leren bespelen, besliste de gemeenteraad op 25 juni 1977 om notenleerlessen te
organiseren om zo geschoolde muzikanten te vormen voor de Oosterzeelse muziek-
maatschappijen. Harry Eeckhout werd toen aangesteld als eerste lesgever. De lessen
begonnen op 1 september 1977: de leerlingen konden één uur notenleer en één uur
blokfluit per week volgen. Deze nieuwe muziekschool was het verlengstuk, het officië-
le kader van het muziekonderricht dat voor de fusie in de muziekmaatschappijen zelf
(Balegem, Oosterzele) of door de deelgemeente (Schel de windeke) al werd georgani-

Marcel Pien Harry Eeckhout
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Tot 30 juni 2012 kan je een filmticket winnen, telkens je vijf uitleenbonnetjes
op jouw naam in de bib afgeeft.

De vorig jaar geplande editie van ‘de burgemeester kookt’ kon wegens de slechte weersomstandigheden niet door-
gaan. Daarom wordt dit evenement op zondag 3 juni (gelijklopend met het smedenfestival) georganiseerd.
De burgemeester kookt ten voordele
van Acres of hope balletjes in toma-
tensaus met frietjes en groetengarni-
tuur.
Wie kaarten voor vorig jaar kocht, kan
deze t.e.m. maandag 28 mei op het
gemeentehuis of in de bib komen inruilen.

Waar en wanneer:
Markt Scheldewindeke
zondag 3 juni van 11.30 tot 13.30 uur.

Kostprijs: kaarten enkel in voorver-
koop op het gemeentehuis en in de
bib - 10 euro voor volwassenen en 5
euro voor kinderen jonger dan 12.

Den Amb8, dat is de naam die de winnares van de naamwedstrijd gaf aan het vernieuwde gebouw in de
Lange Ambachtstraat 42. Met de naam wordt verwezen naar de locatie van het gebouw en naar de bedrij-
vigheid van o.a. de gemeentelijke Groendienst die er gehuisvest zal worden. Een jury - samengesteld uit
de voorzitters van Jeugdraad, Seniorenraad, Cultuurraad en de projectopvolger van de Gemeente -
beoordeelde de 28 ingezonden voorstellen en koos unaniem voor Den Amb8. Iedereen die een voorstel

indiende, werd bedacht met een e-ID kaartlezer
van de Gemeente Oosterzele.

Den Amb8 wordt officieel geopend op zaterdag 23
juni - meer details over de opening lees je in de vol-
gende editie van deze infokrant.

14-25 jaar? Doe mee 
en maak kans op een filmticket!

De burgemeester kookt ...

Tineke Heye bedenkt naam voor polyvalente
loods in Lange Ambachtstraat

Bibliotheek

Ben je wel eens gespannen? Heb je zorgen of last van fysieke ongemakken?
Mogelijke oorzaken zijn: een verlieservaring, eenzaamheid, lichamelijke beper-
kingen, niet goed weten hoe je dag door te brengen, kinderen en kleinkinde-
ren die vaak een beroep op je doen, ... We leren hoe je je meer en beter kan
ontspannen. We doen samen een aantal oefeningen die je ook thuis kan doen.
We geven ook aandacht aan humor die ons kan helpen om meer ontspannen
in het leven te staan. Meebrengen: matje en kussen.
Info: 15, 22, 28 mei 2012 - 13.30 tot 15.30 uur
Erfgoedhuis, zaal De Ganck, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele
Code: 12045 - 30 euro
Inschrijven en info: Vormingplus Gent-Eeklo - tel 09 224 22 65 -
info.gent.eeklo@vormingplus.be , www.vormingplusgent-eeklo.be,
001-4276426-63. Vermeld steeds het codenummer.

Ontspannen ouder worden

Het samenwerkingsverband Route 42 kocht in
2010 een multiconsole aan waarbij in één grote
mobiele box de drie gangbare spelconsoles, Wii,

XBOX en Playstation samengebracht werden, samen met een megagroot
videoscherm op mechanische liftarm. De consolebox ‘Gameroute42’
genaamd, verhuist regelmatig naar de verschillende bibliotheken.
Tijdens de maanden juni en juli vind je de console van Route 42 in bib
Oosterzele. Daag je vrienden uit en kom samen gamen!
Route 42 is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van Oosterzele,
Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Zottegem, Lierde en Geraardsbergen.

Op zaterdag 12 mei 2012 willen de bibliotheken uit de streek honderden mensen
samenbrengen op een groot stripfestival op de site van De Fabriek in Sint-Lievens-
Houtem. Een rijkelijk gevuld programma voor jong en oud wil zowel stripkenners als
analfabeten prikkelen kennis te maken met de fascinerende wereld van het stripver-
haal. 
Al vanaf 10 uur ‘s morgens gaat de jaarlijkse ruilbeurs voor tweedehands
strips van de Vlaamse stripvereniging ‘Brabantstrip’ van start, met maar
liefst een vijftigtal standhouders! Particulieren uit de eigen streek krijgen
voorrang om stand te houden. Neem hiervoor snel contact op met de
bibliotheek. Om 14 uur begint het echte festival. De kleintjes kunnen
genieten van de grote Annemieke en Rozemieke-show, het Rode Ridder
spektakel en samen aan het shotten gaan met Markske van FC De
Kampioenen. Kinderen die zich verkleden in hun favoriete stripfiguur
maken kans op een leuke prijs. 
Stripfestival42 heeft een achttal grote striptekenaars op bezoek, van wie
enkelen zoals Renaud en Jean-Claude Servais tot de absolute top behoren.
Zie ze aan het werk en bemachtig een felbegeerde gesigneerde tekening!
Actieve en creatieve lieden krijgen die dag de kans om de knepen van het
vak te leren bij striptekenaars Wierstra, Conz of Ivo Adriaensens. Deze
workshops zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ze zijn gratis,
maar wel vooraf inschrijven.
Grote afsluiter van het stripfestival wordt een multimediaal spektakel ter
gelegenheid van een nieuw stripalbum door Jean-Claude Servais ‘Le
Dernier Brâme’ of ‘De laatste bronst’. Streekgenoot Yves Meerschaert (De
Propere Fanfare uit Gent, Derek & Vis) schreef muziek en tekst rond dit
stripverhaal, gebracht door de groep ‘Le Grand Bâteau’. Dit resulteert in
een totaalconcept van muziek, woord en beeld met het prachtige werk van
Servais als rode draad. Op 12 mei, om 20 uur, krijgt Route 42 deze unieke
show in première voor Vlaanderen. 
Het volledige festival is gratis, behalve het avondconcert van Le Grand
Bâteau (tickets 10 euro).
Zoals op het einde van elk ‘beeldig’ verhaal wordt een grote wafelenbak
aangekondigd. In samenwerking met jeugdhuis Reflex worden tijdens de
volledige dag verse wafels gebakken!
Info: www.route42.be, route42@bibliotheek.be of 053 60 72 37

Rondreizende gameconsole
in bib Oosterzele

Het stripverhaal in de kijker bij
de bibliotheken van Route 42

Vorming in de bib
i.s.m. vormingplus

Varia

Stedenbouw & ruimtelijke ordening
Sociale woningprojecten in Oosterzele
Tegen 2020 moet Oosterzele voldoen aan het sociaal objectief: 40 sociale koopwoningen en 106 sociale huurwoningen
op het grondgebied van Oosterzele realiseren. 

In Landskouter is het bouwen van zes sociale huurwoningen gestart.

In Gijzenzele start Kleine Landeigendom Het Volk binnenkort met het bouwen van zes sociale koopwoningen.

T.o.v. café Central in Oosterzele komen zeven sociale huurwoningen.

De gemeentelijke 
diensten zijn gesloten op

- dinsdag 1 mei: 
Dag van de Arbeid

- donderdag 17 mei: 
O.l.H. Hemelvaart

- vrijdag 18 mei: 
brugdag

> bib en OCMW zijn geopend

- maandag 28 mei: 
Pinkstermaandag

> de bib is gesloten van zaterdag
28 april om 12 uur tot zaterdag
5 mei
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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

bibliotheek@oosterzele.be
Nieuwe openingsuren 

van 1 mei 2012
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.
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

Mobiliteit

I.k.v. besparingsmaatregelen zal De Lijn enkele wijzigingen aan de buslijnen en belbus
doorvoeren. Het aanbod wordt hier en daar aangepast waarbij De Lijn zo veel mogelijk de
trajecten van woon-werk- en woon-schoolritten ontziet. De wijzigingen voor de belbussen
werden op 1 april 2012 doorgevoerd. De wijzigingen voor de buslijnen treden in werking
vanaf 17 mei 2012.

Voor nog meer details en de andere aangepaste lijnen in Oost-Vlaanderen, surf
naar: www.delijn.be/aanpassingen.

Wat verandert aan de lijnen in Oosterzele?
Lijn 20 Gentbrugge Groeningewijk - Melle - Oosterzele
Het concept van deze lijn wordt gewijzigd. Enerzijds komt er een herschikking
in de dienstregeling. Anderzijds krijgt het traject Gentbrugge Schooldreef -
Gentbrugge Groeningewijk op schooldagen enkel nog een bediening in func-
tie van de Sint-Franciscusschool aan Melle Vogelhoek. Tijdens schoolvakanties
is er geen verbinding tussen Gentbrugge Schooldreef en Gentbrugge
Groeningewijk.
Op schooldagen en tijdens schoolvakanties is er enkel een verbinding tijdens
de spits van Gentbrugge Stelplaats - Oosterzele Smessenhoek. Tussen
Gentbrugge Stelplaats en Melle is er een frequentie van 60 minuten. Op zater-
dag, zon- en feestdagen zal lijn 20 niet meer rijden.
Alternatief: Op een weekdag kan je nog steeds gebruik maken van de overge-
bleven ritten. In Gentbrugge Groeningewijk kan je gebruik maken van lijn 9. In
Melle kan je gebruik maken van lijnen 27, 28, 94, 96 en in Oosterzele van lijn
49. In beide gevallen moet je aan Gent Sint-Pieters overstappen.
Daarnaast worden de verschillende haltes van lijn 20 bediend door belbus 140
Destelbergen - Melle en belbus 440 Oosterzele - Zottegem.

Lijn 45  Wetteren - Bavegem - Zottegem
& Lijn 46  Wetteren - Oosterzele -Zottegem
Op schooldagen wordt de dienstregeling van lijn 45 grondig gewijzigd. De
meerderheid van de ritten van lijn 45 zullen de reisweg van lijn 46 via
Oosterzele volgen. Enkel de schoolritten in de ochtend- en avondspits en op
woensdagmiddag blijven de huidige reisweg van lijn 45 volgen. Bij het samen-
voegen van lijnen 45 en 46 op schooldagen worden enkele optimalisaties aan-
gebracht: Enkele ritten vervallen door lijnen 45 en 46 samen te voegen, ande-
re worden een stuk verlengd en sommige ritten verschuiven met een aantal
minuten.
Alternatief: Je kunt nog steeds gebruik maken van de overgebleven en/of her-
schikte ritten. Aan de niet bediende haltes kan je gebruik maken van belbus
390 Herzele - Sint-Lievens-Houtem
Tijdens schoolvakanties valt lijn 45 weg. Alle ritten van lijn 45 volgen de reisweg
van lijn 46 en krijgen lijnnummer 46. Door het samenvoegen van beide lijnen,
worden enkele ritten opnieuw niet meer uitgevoerd en andere met enkele
minuten verschoven. De nieuw samengevoegde lijn behoudt op schoolvakan-
tiedagen een uurfrequentie tijdens de spits en in de namiddag en een twee-uur-
frequentie in de voormiddag.
Alternatief: Je  kunt nog steeds gebruik maken van de overgebleven en/of her-
schikte ritten. Aan de niet bediende haltes kan je gebruik maken van belbus
390 Herzele - Sint-Lievens-Houtem.
Op zon- en feestdagen zal lijn 46 niet meer rijden.
Alternatief: Je kunt gebruik maken van de treinverbindingen tussen Wetteren
en Zottegem met een overstap in Melle. Voor verplaatsingen tussen Bavegem
en Zottegem verwijzen we u naar belbus 390 Herzele - Sint-Lievens-Houtem en

voor verplaatsingen tussen Westrem en Wetteren verwijzen we naar belbus 130
Wetteren - Wichelen - Laarne.

Lijn 46 Baaigem - Gavere - Oudenaarde: Er zijn geen wijzigingen.
Lijn 49 Gent - Herzele - Geraardsbergen
Algemeen: op deze lijn worden enkele ritten geschrapt en wordt de dienstrege-
ling herschikt om een betere spreiding te krijgen van alle 40’ers aan Merelbeke
Kerk.

Lijn 91  Aalst - Erpe Vijfhuizen - Burst - Zottegem & Lijn 92  Aalst - Erpe
Vijfhuizen - Sint-Lievens-Houtem - Herzele - Zottegem
Op schooldagen en tijdens schoolvakanties wordt de dienstregeling aangepast.
Over beide perioden en voor beide lijnen verschuiven een aantal ritten een
paar minuten in functie van de aansluitingen met de trein aan het station in
Aalst. Zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds vervallen ritten. Concreet bete-
kent dit dat op lijn 91 de eerste rit van Oombergen De Vos naar Zottegem
Station en op lijn 92 de laatste ritten tussen Zottegem Station en Herzele
Gemeentehuis niet meer worden uitgevoerd. De  ritten van lijn 92 tussen
Woubrechtegem Dorp en Zottegem Station vallen weg op schooldagen in de
dalperiode en vallen helemaal weg in de schoolvakanties.  
Alternatief: Je kunt nog steeds gebruik maken van de overgebleven en/of her-
schikte ritten. Het traject tussen Herzele Gemeentehuis en Zottegem Station
wordt opgevangen door de overige ritten van lijn 92. Voor de haltes in
Woubrechtegem richting Zottegem verwijzen we naar belbus 390 Herzele –
Sint-Lievens-Houtem.
Ook op zaterdag wordt de dienstregeling van lijn 92 aangepast. De ritten tussen
Zottegem Station en Woubrechtegem Dorp worden geschrapt. 
Alternatief: Je kunt nog steeds gebruik maken van de overgebleven ritten. Voor
de drie haltes die niet meer door lijn 92 bediend worden, verwijzen we net zoals
in de school- en schoolvakantieperiode naar belbus 390 Herzele - Sint-Lievens-
Houtem voor verplaatsingen richting Zottegem.

Belbus 140 Destelbergen - Melle
Sinds 1 april is de frequentie op zaterdag, zon- en feestdagen aangepast van 60
naar 140 minuten. Op andere dagen blijft de bestaande frequentie behouden.
De uren van deze belbus zijn aangepast, concreet betekent dit:
- op schooldagen van 5.45 tot 21.15 uur
- tijdens schoolvakanties van 6.45 tot 21.15 uur
- op zaterdag en zon- en feestdagen van 9 tot 20.40 uur

Belbus 440 Oosterzele - Zottegem
Sinds 1 april is op zaterdag, zon- en feestdagen de frequentie van de belbus
gedaald van 60 naar 120 minuten. Op andere dagen blijft de bestaande fre-
quentie behouden.

De uren van deze belbus zijn aangepast, concreet betekent dit:
- op schooldagen en tijdens schoolvakanties van 6.45 tot 20.15 uur
- op zaterdag van 8.30 tot 19 uur
- op zon- en feestdagen van 10.30 tot 19 uur

Meer informatie?
• surf naar www.delijn.be/aanpassingen
• bel De LijnInfo op 070 220 200 (0,30 euro/min) 
• vraag meer info in de Lijnwinkel

Veiligheid
De politiediensten van politiezone Regio Rhode en Schelde worden steeds
meer opgeroepen voor het ophalen van loslopende dieren. Het grootste deel
van de meldingen gaat over honden. In januari 2012 bv. kreeg de politie
maar liefst dertig meldingen van loslopende dieren. Het gebeurt ook regel-
matig dat loslopende dieren andere dieren aanvallen, zich op privéterrein
begeven en voor de nodige overlast zorgen. Maar ook honden die tijdens het
uitlaten door hun baasje worden losgelaten, zorgen voor de nodige proble-
men. Voor de inwoners van de politiezone die hiermee worden geconfron-
teerd, zijn deze loslopende honden een bron van ergernis en onveiligheids-
gevoel.

Wat zegt de algemene politieverordening met zonale gelding over loslopen-
de honden?
• Dieren moeten met alle gepaste middelen worden vastgehouden en min-
stens met een korte leiband, op iedere plaats van de openbare ruimte en in
galerijen en passages op het voor publiek toegankelijk privégebied. Het dra-
gen van een muilkorf is verplicht voor agressieve, kwaadaardige of gevaarlij-
ke dieren. Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het
dier niet onder controle kunnen houden (Art. 2.5.§3).

• De eigenaars van de dieren of de personen die, al is het maar occasio-
neel, op de dieren letten, moeten er over waken dat deze dieren:
- personen of andere dieren op geen enkele manier storen, intimideren
of lastig vallen;
- de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet
beschadigen;
- private eigendommen niet betreden (Ar 2.5.§4).
• Het is ook verboden dieren zonder toelating op andermans grond te laten
lopen (Art. 2.5.§5).

Alle bepalingen met betrekking tot dieren vind je in de algemene poli-
tieverordening met zonale gelding (te raadplegen op www.oosterzele.be
> veiligheid of op www.lokalepolitie.be/5418)

Wanneer de politiediensten een overtreding op het reglement vaststel-
len, kan de Gemeente een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-
boete) opleggen. GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 250 euro.
Voor personen tussen 16 en 18 jaar bedraagt de boete maximum 125
euro.

Wij willen alle baasjes van honden aanmanen hun dier aan de leiband te houden!

Verandert er iets aan je lijn?


