
Oosterzele: jullie spreken 
wij luisteren!

Pensioen kan nu ook via het inter-
net aangevraagd worden
Ben je werknemer of zelfstandige,
dan kan je vanaf nu je pensioen of
de Inkomensgarantie voor oude-
ren (IGO) ook via het internet aan-
vragen. Het is eenvoudig, snel en je
privacy is gegarandeerd.

Hoe ga je te werk?
1. Meld je aan op de website

(www.onprvp.fgov.be >
Toekomstige gepensioneerde >
Vraag uw pensioen aan) van de
Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP) aan de hand van je iden-
titeitskaart en een kaartlezer.

2. Na de verwerking van je aan-
vraag print je het ontvangstbe-
wijs af.

3. Bewaar dit ontvangstbewijs zorg-
vuldig.

Deze elektronische procedure ver-
snelt de verwerking van je aanvraag
aanzienlijk. De informatie voor je
aanvraag kan namelijk direct uit
het Rijksregister gehaald worden.

In welke gevallen kan je geen elek-
tronische aanvraag insturen?
1. Als je een vastbenoemd ambte-

naar bent. Richt je dan tot je
vorige werkgever.

2. Als je op de wettelijke pensioen-
leeftijd van 65 jaar op pensioen
gaat.

3. Als je al een ontvangstbewijs of
een aanvraag om inlichtingen
van de RVP ontvangen hebt.
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Beste Oosterzelenaren,

Nieuw, nieuw, nieuw, ... zo’n titel
klinkt als een goedkope reclame -
slogan, maar hij dekt wél de lading als
geen ander.

Nieuw 1: Twee partijen vormen nu  de
Oosterzeelse bestuursmeerderheid.

Nieuw 2: Het gemeentebestuur is in
deze bestuursperiode 100 dagen oud
en de krijtlijnen voor de komende
zes jaar worden uitgezet. En die zijn
nieuw. 

Nieuw 3: sinds de Tweede Wereld -
oorlog kenden we nooit een econo-
mische crisis zoals we er nu een bele-
ven. Dat vraagt een nieuw soort
beleid.

Nieuw 4: door het in voeren van de
Beleid- en Be heers Cyclus (BBC)
heeft het ge meen tebestuur nu als
taak een uitgebreide en gemotiveer-
de financiële zesjarenplanning op te
maken. Gelukkig stellen we hierbij

vast dat de ge meentelijke financiële
situatie in Oosterzele niet is zoals in
nogal wat andere steden en ge -
meenten die jammeren dat ze de situ-
atie niet meer aankunnen. 

Dit betekent natuurlijk niet dat we op
onze lauweren kunnen rusten, inte-
gendeel. Het gemeentebestuur houdt
zich aan de belofte dat het de belastin-
gen niet zal verhogen. Maar we willen
de komende jaren ook ons program-
ma uitvoeren. Deze elementen, sa -
men met de economische situa tie
waarin ons land en Eu ro pa zich bevin-
den, zorgen ervoor dat er keuzes zul-
len moeten gemaakt worden. 

Om de prio riteiten vast te kunnen
leggen vragen we ondermeer uw
visie, de inbreng van de Oos ter -
zelenaar. Hiernaast kan u meer infor-
matie vinden over de vier inspraak-
vergaderingen die het gemeente -
bestuur organiseert. Iedereen is er
van harte welkom. 

Luisteren naar onze inwoners zien we

als onze opdracht en daarna moet er
beleid gevoerd  worden ... misschien
wordt het ook eens tijd dat we als
lokale overheid aan de wettenmakers
en aan de decreetgevers meegeven
dat het niet langer kan dat er steeds
meer taken en opdrachten opgelegd
worden terwijl de bijhorende midde-
len niet voorzien worden. Wanneer
daar op gewezen wordt, komt men
niet verder dan “fuseren als je de
taken niet meer aankan”, dit terwijl
de oorzaak ook - en nogal vaak - te
zoeken is in regelneverij.

Ondertussen werken we onverdroten
verder om van de landelijkheid van
Oosterzele een troef te maken. Graag
zien we u op een van de vele activitei-
ten die deze zomer gepland zijn, keu ze
te over. 

Jan Martens
Schepen voor

Financiën, 
Milieu-, Afval- &

Duurzaamheidsbeleid,
Gebouwen (AGB),

Jumelages en Sociale Veiligheid
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Burgerzaken

VoorwoordBeleidsparticipatie

Wat is dit?
Het gemeentebestuur organiseert
vier inspraakmomenten waarin je
mee het beleid voor de volgende zes
jaar bepaalt. Je kan ervoor kiezen om
alle avonden bij te wonen of je kan
een keuze maken volgens de thema’s
die je interesseren.

• Maandag 3 juni - 20.15 > 22.30 uur -
Vrije Tijd
Het vrijetijdsaanbod in Oosterzele is
ge kenmerkt door een rijk verenigings -
leven en talrijke initiatieven. Deze
brengen in Oosterzele kleur en ani-
matie. Maar misschien ontbreekt er
nog iets in het aanbod? Is de logistie-
ke steun voldoende? Komen alle
doelgroepen aan bod? Welke onder-
steuningen zouden de verenigingen
kunnen gebruiken? Welke ideeën
zouden een meerwaarde kunnen
brengen? Wij kijken uit naar je me -
ning over de bibliotheek, de jeugd-
werking, het cultuur- en sportbeleid,
het verenigingsleven, het toerisme en
de vrijetijdsinfrastructuur.

• Woensdag 5 juni - 20.15 > 22.30 uur
- Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid
Veilige schoolomgevingen … kan het
nog beter? Gebrek aan parkeerruim-
te of net niet? Het voet- en fietspaden-
netwerk breidt uit. Wij horen graag
jullie ideee?n! Begraafplaatsen of be -
graafparken? Groene bermen of be -
klinkerde voetpaden? Wat geniet je
voorkeur? Voel je je veilig, wat is over-
last? Kom naar de tweede inspraak-
avond en geef je mening.

• Maandag 10 juni - 20.15 > 22.30 uur
- Onderwijs, communicatie & welzijn
De Gemeente Oosterzele onder-
neemt heel wat en zet alle mogelijke
middelen in om zijn inwoners daar-
van op de hoogte te brengen of om
hen te bevragen. Af en toe kom je wel
eens in contact met een gemeentelij-
ke dienst. We vernemen graag of je
vindt dat dat goed verloopt. Wat is
‘welzijn’ voor jou en op welke manier
kunnen gemeente en OCMW daar-
aan bijdragen? Wat vind je van de

kwaliteit van het onderwijs? Zijn er
voldoende initiatieven op het vlak
van kinderopvang? Zie je verbeter-
punten waaraan we de komende le -
gis latuur kunnen werken? We ho ren
het graag op 10 juni.

• Maandag 17 juni - 20.15 > 22.30 uur
- Duurzaam wonen, leven & werken
Biedt de gemeente voldoende moge-
lijkheden om te wonen, te leven en te
werken? We streven naar een aange-
name en hedendaagse leefomgeving.
Komt het gevoerde beleid betreffen-
de ruimtelijke ordening, milieu, na -
tuur, afval, … daaraan tegemoet of
verwachten onze inwoners hier bijko-
mende initiatieven? Onderhoud van
de publieke ruimte en het openbaar
domein draagt bij tot een grotere
leefbaarheid. Hoe sta je ten opzichte
van de uitbouw van de water zui ve -
rings infrastructuur en de diverse
nuts voorzieningen? Bestaat er in de
gemeente ruimte voor ondernemen?
Zijn er genoeg voorzieningen binnen
de gemeente op het vlak van sport,
ontspanning, … zodat een goed
evenwicht ontstaat tussen beroep en
prive??

Voor wie?
Iedereen is welkom. Nadien verwerkt
het bestuur de adviezen in het meerja-
renplan voor 2014-2019. Schrijf vooraf
in, zodat wij de in spraak momenten
optimaal kunnen organiseren.

Hoe?
Tijdens de inspraakmomenten moet
iedereen z’n mening geven. Daarom
werken we in kleine groepen. Om de
gesprekken in goede banen te leiden,
hebben we personeelsleden per
thema die de groepen begeleiden. 

Waar? 
GC De Kluize - polyvalente zaal ,
Sportstraat 3, 9860 Oosterzele

Wat verwacht jij de komende legislatuur van ‘jouw’ beleidsmensen? Het
gemeentebestuur maakt in 2013 zijn beleidsplan voor de periode 2014
- 2019 en nodigt iedereen uit om mee na te denken over welke priori-
teiten gelegd moeten worden. Dat doen we a.h.v. vier inspraakmomen-
ten waarop we jou het woord geven.

• maandag 3 juni - 20.15 tot 22.30 uur - Vrije Tijd
• woensdag 5 juni - 20.15 tot 22.30 uur - Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid
• maandag 10 juni - 20.15 tot 22.30 uur - Onderwijs, communicatie & welzijn
• maandag 17 juni - 20.15 tot 22.30 uur - Duurzaam wonen, leven & werken

Aanmelden kan vanaf 19.45 uur.

Nieuw, nieuw, nieuw, ...

Meer info en inschrijven?
Neem contact op met Jasmine
Coen (09 363 99 42) of mail
naar secretariaat@oosterzele.be

Betalen met betaalkaart
Het is al jaren mogelijk om een betaalkaart (geen kredietkaart
zoals Visa) te gebruiken in het gemeentehuis. Toch komen som-
mige mensen vaak vrij grote bedragen in cash geld betalen. Om
reispassen of identiteitskaarten met een spoedprocedure te ver-
krijgen bijvoorbeeld.

Omwille van jouw veiligheid en die van de loketbedienden advi-
seren we om - indien mogelijk - gebruik te maken van je betaal-
kaart.

Herdenk mee
de slag om
Gijzenzele

In mei 1940 waren de dorpjes
Gijzenzele en Kwatrecht het to -
neel van bittere gevechten tussen
Duitse en Belgische soldaten.
Drie dagen lang werd er verbeten
gevochten, 24 jonge Belgische
soldaten en één burger lieten het
leven in Gijzenzele, in Kwatrecht
kwamen 35 soldaten om. Op
zaterdag 18 mei wordt deze veld-
slag herdacht. Muziekvereniging
voor God en Vlaanderland zorgt
voor de muzikale begeleiding in
de kerk en aan het monument in
Gijzenzele.
• Om 10 uur kerkdienst in

Gijzenzele
• Aansluitend plechtigheid aan

het monument
• 15.30 uur plechtigheid in

Kwatrecht aan het monument
Iedereen is van harte welkom om
de kerkdienst en plechtigheid
aan het monument bij te wonen.
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Speelplein kriebelplezier
ook voor kinderen met
een beperking
Deze zomer start speelpleinwerking Kriebel plezier Oosterzele met het project
inclusief speelplein. Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats
gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd willen kinderen met een beperking
niets anders dan alle andere kinderen: vrienden maken, spelen, je leefwereld
uitbreiden, … Dat kan deze zomer op ons speelplein.
Ons speelplein zet vanaf deze zomer actief stappen om drempels weg te werken
en de nodige ondersteuning te bieden. Zo proberen we kinderen met een
beperking gewoon mee te laten spelen. Het is logisch dat we in dit project nog
wat moeten groeien. Daarom starten we deze zomer geleidelijk aan met een
beperkt aantal dagen en een beperkt aantal kinderen.

De kinderen met een beperking schrijven op voorhand in. Op die manier krijgt
iedereen de kans elkaar wat beter te leren kennen. Zo kan het speelplein zich
voorbereiden zodat elk kind de kans krijgt een leuke zomer te beleven. Op die
manier kunnen wij extra monitoren inschakelen, spelen aanpassen, … Een
open communicatie tussen de ouders en het speelplein kan dit initiatief alleen
maar ten goede komen.

Inclusieperiode:
• woensdag 10 juli (instapdag)
• week van 15 juli tot en met 19 juli
• week van 19 augustus tot en met 23 augustus
Inschrijven kan nu al. Met al je vragen kan je
terecht bij dienst Kind & Jeugd - Elise Lippens -
Sportstraat 5 - 09 363 84 22

Vrije tijd

Bib aan huis
Wij komen naar jou als jij 
niet naar ons kunt komen 
Ben je niet (meer) in staat zelf de
bibliotheek te bezoeken? Wij hel-
pen je graag verder en zorgen
ervoor dat je je lievelingsboeken,
films of cd's thuisbezorgd krijgt.

Hoe werkt Bib aan Huis?
Je maakt een eerste afspraak en
een vrijwilliger van de bib komt bij
je thuis om je wensen te noteren.
Bib aan Huis bezorgt de door jou
gewenste materialen en haalt ze
weer op.
Wat kun je thuis laten bezorgen?

• Boeken (romans en informatieve
boeken)

• Tijdschriften 
• Grote  letterboeken (romans)
• Daisy-boeken voor mensen met

een beperking (slechtziend, dys-
lexie, …)

• Luisterboeken (cd)
• Films (dvd)
• Muziekcd's
De Bib aan Huis dienstverlening is
gratis! Neem vrijblijvend contact op
via 09 362 81 17 of
bibliotheek@oosterzele.be

Lokaal Overleg 
Kinderopvang 
organiseert praatcafé
rond kinderopvang 
Op dinsdag 14 mei 2013 om 20 uur vindt in gemeenschapscentrum ‘t IJzeren
Hekken’ in Landskouter een praatcafé plaats. Dit jaar richt het praatcafé
kinder opvang zich tot alle professionele onthaalouders (zowel zelfstandigen als
tewerkgesteld via de dienst onthaalouders van het OCMW). Het is de bedoeling
elkaar te leren kennen en ervaringen met de opvang van kinderen in de ruime
zin van het woord te delen. Een lesgever van vzw Komma zal zorgen voor een
kwalitatieve ondersteuning. Alle geïnteresseerde onthaalouders kunnen zich
voor dit praatcafé tot 6 mei 2013 inschrijven bij Edith Renne, de secretaris van
het LOK via edith.renne@oosterzele.be of via 09 363 84 25.

Deze activiteit is een organisatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Oosterzele. Deze gemeentelijke adviesraad brengt iedereen samen die met kin-
deropvang te maken heeft: onthaalouders en crèches, scholen en ouderco-
mités, ouders, het gemeentebestuur, het OCMW, K&G, … Een van de taken van
het LOK is het verlenen van advies aan het gemeentebestuur. Deze adviezen
kunnen gaan over de uitbouw van opvangvoorzieningen, over de concrete uit-
voering van kinderopvang, …
Daarnaast organiseert het LOK jaarlijks - in de week van de Opvoeding - een
vormingsactiviteit voor het grote publiek. In 2011 was Lut Celie te gast met de
lezing ‘Luister nu eens naar mij !’over emotionele pijn en ondergesneeuwde
gevoelens bij jonge kinderen en tieners.  Vorig jaar was er een vorming rond het
thema ‘Uit elkaar, wat nu ?’ over de impact van scheiding op kinderen.

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 de voorzitter
Caroline De Baets via caroline.debaets@telenet.be of 09 236 48 69 of met de
secretaris Edith Renne via edith.renne@oosterzele.be of 09 363 84 25.

Fiscale 
attesten
Dit voorjaar zal een fiscaal attest ver-
zonden worden naar de ouders van
kinderen (geboortejaar 2001 en jon-
ger) die deelnamen aan sportkam-
pen, grabbelpas, swap, speelpleinwer-
king en buitenschoolse kinderop-
vang. 
Fiscale attesten vanaf 15 euro worden
automatisch verzonden en zal je tij-
dig ontvangen voor het invullen van
je belastingbrief. Je hoeft hier dus
geen aanvraag voor te doen.

Is je kind op kamp geweest met de
jeugdbeweging (en was hij/zij op dat
moment nog geen 12 jaar), dan kan
je bij de groepsleiding terecht voor
een fiscaal attest.

Heb je nog vragen over je fiscaal attest?
Contacteer gerust dienst Kind &
Jeugd of dienst Sport in de sporthal -
tel. 09 362 48 92

Inschrijvingsdag sportkampen, grabbelpas en speelplein
De inschrijvingsdag voor de zomervakantie vindt plaats op zaterdag 4 mei van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis.

Wist je dat … de vrijetijdsbrochure met alle jeugd-, sport-, en culturele activiteiten voor de zomer te vinden is op www.oosterzele.be!

Lezing Jef Lambrecht, journalist

De Arabische Revolutie
Een geactualiseerde uiteenzetting over de explosieve
situatie in het Midden-Oosten op 24 mei om 20 uur 
Al van bij de eerste protesten in Tunesië en Egypte waarschuw-
de ge wezen radiojournalist en Midden-Oostenkenner Jef
Lam brecht als één van de weinigen voor een al te voorbarig
optimisme. In deze lezing schetst Jef Lambrecht het ontstaan,
de evolutie en de toekomst van de conflictsituatie(s) in het
Midden-Oosten. Hij vertelt bovendien meer over de verbor-
gen agenda’s en de achtergronden van de Arabische
Revolutie.
De lezing kadert in het project ‘OriëntRoute 42’, een activitei-
tenreeks van april tot november 2013 over het Midden-
Oosten.
De initiatiefnemers van ‘OriëntRoute 42’ zijn de bibliotheken
van Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-
Lievens-Houtem en Zottegem, verenigd in het samenwer-
kingsverband Route 42. 
Dit project kwam tot stand met de steun van de provincie
Oost-Vlaanderen.

Plaats: bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, 
9860 Oosterzele Gratis toegang. Graag vooraf inschrijven 
via bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

Vrijwilliger
worden?
Kom je graag onder de mensen en
kun je je op geregelde tijdstippen vrij-
maken? Tijdens een kennismakings-
gesprek met de bibliothecaris ver-
neem je wat er van je verwacht wordt
en bespreek je je beschikbaarheid. 

Neem vrijblijvend contact op met de
bibliotheek via 09 362 81 17 
of bibliotheek@oosterzele.be

Vorming in de
bib i.s.m.
Vormingplus
Gent-Eeklo
vzw 
Slaapstoornissen verhelpen
Deze voordracht geeft je een beter
inzicht in de complexiteit van ons
slaapmechanisme en reikt je heel wat
handvaten en tips aan om opnieuw
te genieten van een heerlijke nach-
trust!
Donderdag 16 mei 2013 (19.30-22
uur) - Bibliotheek (zolder, via buiten-
trap), Stationsstraat 13, Oosterzele
10 euro - Code: 13033
Inschrijven en info: Vormingplus
Gent-Eeklo, tel 09 224 22 65
info.gent.eeklo@vormingplus.be,
www.vormingplusgent-eeklo.be

Koffie+ 

‘Michelangelo en de 
Sixtijnse Geheimen’

maandag 13 mei om 14 uur 
in de bib
Michelangelo, een genie dat uitblonk in zowel
architectuur, beeldhouwkunst, poëzie als schilder-
kunst, wordt met recht de grootste kunstenaar van
de Renaissance genoemd. De plafondfresco’s die
hij aanbracht in de Sixtijnse Kapel van het
Vaticaan, behoren tot de beroemdste kunstwerken

ter wereld. Professor Willy Goossens neemt je mee naar de boeiende
tijd van grootmeester Michelangelo.

Gratis. Graag vooraf inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17

Gezocht: foto’s bouw huizen 1950-1970
Veel mensen woonden tot ver in de 20ste eeuw in de stad omdat ze er alle comfort hadden
en omdat ze dicht bij hun werk woonden. In de jaren 1950 en 1960 steeg de welvaart en de
bevolking schafte zich een auto en een eigen huis aan, het liefst mét een tuin. Maar dat was
in de stad niet vanzelfsprekend.
Na de Tweede Wereldoorlog maakten de loka-
le besturen werk van een leefbaar Vlaams plat-
teland. Alle moderne nutsvoorzieningen zoals
water, elektriciteit, gas en huisvuilophaling
werden via intercommunale samenwerkingen
geregeld. Ook aan de verbinding met de stad
via wegen, spoor- en buurtspoorwegen werd
gewerkt. Kortom: het platteland werd terug
een aantrekkelijke plaats om te wonen. De
invoering van de bouwpremie en de wet op de stedenbouw deden ook hun duit in het zakje.
Nieuwe wijken en huizen schoten als paddenstoelen uit de grond maar het werk bleef in de
stad. Dit had zo zijn gevolgen voor de mobiliteit.
Tracé Travak, het cultureel-erfgoedproject van Erfgoedcel Viersprong, rond de geschiedenis
van de mobiliteit in het Land van Rode is voor haar reizende tentoonstelling op zoek naar
foto’s die de bouw van nieuwe wijken en huizen tussen 1950 en 1970 in Oosterzele,
Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke en Balegem illustreren. Heb je zo’n
foto’s? Neem dan contact op met Lien via 09 363 88 53 of lien.ceuppens@4sprong.be. 

Erfgoed



beste publiek
over wat u mij de voorbije jaren misschien al zag
doen op het podium:

oké oké we hadden plezier, maar
sommige grappen maakte ik omdat ik graag wilde
dat u me sympathiek vond

sommige meningen verkondigde ik omdat ik hoopte
dat u me een interessante slimmerik zou vinden

sommige bekken trok ik omdat u zou lachen: wat een
bekken trekt die toch

wat ik voorstel voor de nieuwe show
oké oké opnieuw plezier, maar

dat ik die avond gewoon eens eerlijk zeg wat ik denk

als dat eens zou kunnen
let maar op
ik word door de jaren minder bang
gewoon eens eerlijk zeggen wat ik denk

misschien lukt het wel
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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.
Een reactie uit het publiek:
“Ik vind het een fijne voorstelling, met
veel energie en humor. Leuk hoe emo-
ties erin gebracht worden, thema
vriendschap, afscheid nemen. op speel-
se en visuele wijze erin verwerkt wor-
den. Het ritme zat goed en de kinderen
waren er helemaal in mee.”
Tickets aan 6 euro (kinderen -19 en
studenten), 7 euro (60+ en andersva-
liden) en 8 euro standaard.

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

Ignace Cornelissen regisseert een vlijmscherpe tekst van Ger Thijs. Een vrouw en een man ont-
moeten elkaar geheel toevallig tijdens een wandeling in de bossen van de Kempen. Hij is een
aan lager wal geraakt stand-upcomedian die in afwachting van zijn comeback veroordeeld is tot
het entertainen van kinderen in een nabijgelegen vakantiepark. Zij is een apothekeres in de
midlifecrisis, vol angst op weg naar het ziekenhuis. Is ze ernstig ziek of heeft de oncoloog zich
vergist? Ongewild en vuriger dan ooit vermoed laaien er passies op, tot hun wegen weer schei-
den.
Na ‘CLOACA’ regisseert Ignace Cornelissen opnieuw een sterke cast in een hedendaags
Nederlandstalig stuk. Het is een verrassende interpretatie, vol komische en tragische wendin-
gen die het verhaal voorzien van het nodige zwarte, ranzige randje. Aangrijpende verstilling wis-
selt af met lichtvoetige dialogen. Met op de scène Hilde Heijnen en Ivan Pecnik in een weer-
galoos decor van Niek Kortekaas. Niet te missen, geloof ons maar. Tickets kosten 14 euro voor
volwassenen, 13 euro voor andersvaliden en 60+ en 12 euro voor studenten en -19-jarigen.

Tickets voor alle voorstellingen zijn te verkijgen via 09 363 83 30, ticketsgcdekluize@oosterzele.be, of bij
de cultuurdienst, dagelijks open tijdens kantooruren, op maandagavond tussen 18 uur en 20 uur, gesloten
op vrijdagnamiddag. Je vindt de cultuurdienst op de eerste verdieping van GC De Kluize, Sportstraat 3.

Theater

De Kus, zaterdag 4 mei 20 uur
door Het Gevolg met Hilde Heijnen en Ivan Pecnik

Theatergroep NU! is een jongerentheatergroep uit Oosterzele onder
leiding van Kevin De Wael die sinds drie jaar crea tieve voorstellingen op
poten zet: ‘Rodeo & Bulliet’, een eigen twist op het alom bekende lief-
desverhaal, een kwetsbare voorstelling over angst met als titel ‘Aaaah!’
en het laatste succes ‘Live Life’. Iedere voorstelling is een nieuw avon-
tuur en is volledig ’selfmade’. Via improvisatie en opdrachten worden
leuke theatermomenten gecreëerd. 

Theatergroep NU! gaat verder, met de komst van het gemeenschaps-
centrum worden de dromen nog groter. Dit nieuwe begin voor
Theatergroep NU! vroeg om nieuw jong bloed. Daarom werd in
december een heuse castingdag georganiseerd en werd het gezelschap
vervoegd door enkele nieuwe krachten.

NU(!) is het zover! Op 3 en 5 mei brengt NU! zijn nieuwste productie

op de planken. In ‘My Unforeseen Horizon’ brengen zij opnieuw een nieuw en
uitdagend stuk. Deze jongeren weten je mee te nemen in pakkend verhaal en
delen hun frisse kijk op de zaken. Artistiek leider Kevin De Wael kan niet wach-
ten om jullie allen te ontvangen in GC De Kluize.
Voorstellingen: vrijdag 3 mei om 20 uur en zondag 5 mei om 18.30 uur @GC
De Kluize

Tickets kosten 8 euro voor volwassenen, 7 euro voor andersvaliden en 60+ en 6
euro voor -19-jarigen en studenten.

Vrijdag 3 mei, 20 uur - zondag 5 mei, 18.30 uur

Jongerentheater NU! speelt ‘My unforeseen horizon’

De culturele zomer van 2013
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de cultuurdienst parkconcerten op zomerse donderdag-
avonden in de stemmige pastorietuin van Moortsele. We doen het dit jaar met eentje minder
want we zetten de zomer in met een ander muzikaal evenement in Den Amb8 (Radio
Modern, in regie van de culturele raad), al was het maar omdat we begin juli meestal uitre-
genen in Moortsele. Wedden dat in 2013 de zon schijnt?!
In augustus bundelen we vervolgens vier parkconcerten. Starten doen we dit jaar met een luis-
terconcert, eentje die wat stilte vraagt, een klein beetje maar, want uiteraard zal de populaire
bar in de kamers van het erfgoedhuis niet ontbreken.

Nieuw theaterseizoen
Abonnementenverkoop op 29 mei
Ben je graag als eerste op de hoogte van het nieuwe theaterseizoen 2013 - 2014? Schrijf je dan
in op onze nieuwsbrief via www.gcdekluize.be. Ook via onze facebookpagina lichten we zo nu en
dan een tipje van de sluier op … Of langs deze weg, waarom niet? Hier komt ie …
Op vrijdag 27 september openen we het theaterseizoen met Hier is wat ik denk, de nieuwe van
Wouter Deprez. Hij omschrijft het zo: 

Het volledige programma 2013-2014 wordt begin mei bekend gemaakt en de seizoensbrochure
zal beschikbaar zijn vanaf 24 mei. Je kan jouw exemplaar afhalen in het GC, het gemeentehuis,
de bib, de sporthal of bestellen via cultuur@oosterzele.be.
Op woensdag 29 mei organiseren we onze eerste echte abonnementenverkoop. Je kan die dag
tussen 17 en 21 uur terecht in De Kluize met al je vragen over de programmatie 2013-2014 en -
uiteraard - je eigenste ‘Kluize abonnement’, aan bijzondere voorwaarden dit seizoen … De losse
en online ticketverkoop start vanaf woensdag 5 juni. Meer info? Contacteer ons via
cultuur@oosterzele.be, tel. 09 363 83 30 of breng ons een bezoekje!
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De ombouw van de N42 is een
project dat voor jou als burger een
grote betekenis en impact heeft,
bijvoorbeeld op het vlak van het
verbeteren van de verkeersveilig-
heid en bereikbaarheid. Er wordt
in dit dossier dan ook veel belang
gehecht aan communicatie en
participatie. De betrokken ge -
meenten langs de N42 worden
actief betrokken bij de plannen.
Iedereen krijgt de mogelijkheid
om zich goed te informeren over
dit project. Het is van belang te
weten dat er momenteel verschil-
lende alternatieven en mogelijk-
heden worden onderzocht, want
we bevinden ons nog in de studie-
fase. Graag vernemen zij jullie ver-
wachtingen en bekommernissen.

Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV), Grontmij en Gemeente
Oosterzele zijn van mening dat jij
ook een stem moet hebben in dit
belangrijk dossier en organiseren
daarom op donderdag 23 mei tus-
sen 18 en 21 uur een INFO-
MARKT waar de voorlopige plan-
nen voor de ombouw van de N42
zullen worden toegelicht. Deze
infomarkt vindt plaats in het
Gemeenschapscentrum De Klui -
ze, Sportstraat 3 in Oosterzele. Er
is parkeergelegenheid op de ach-
terliggende parking van de sport-
hal.
De infomarkt biedt alle burgers
en betrokkenen de mogelijkheid
om kennis te nemen van het pro-
ject, vragen te stellen en voorstel-

len te doen. Jouw inbreng is
belangrijk en wordt verwerkt in
het verdere traject van deze stu-
die. Het is evident dat een nieuwe
N42 veiliger moet worden en
voor een betere verkeersdoor-
stroming moet zorgen. Ook is er
aandacht voor milieu gerelateer-
de onderwerpen. 
Een volgende stap in dit proces is
immers de opmaak van een
milieueffectenrapport (MER).
Hiervoor zal binnenkort - in de

maanden mei en juni - een zoge-
naamde ‘kennisgevingsnota’ ter
inzage gelegd worden. Dit MER
zal een beeld schetsen van de te
verwachten gevolgen van de
ombouw van de N42 voor mens
en milieu, voor de verschillende
alternatieven. Daarnaast wordt
aangegeven hoe deze effecten
het best worden vermeden of
gemilderd.
De organisatoren hopen jullie
massaal te mogen verwelkomen.

Onze gemeente4

Infrastructuur

Milieu en duurzaamheid

Wereldsolidariteit

Infomarkt over ombouw van de N42 op 23 mei

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

Plan Mer voor de inplanting
van windturbines in 
zoekzone E40 van Aalter
Van 15 mei t.e.m. 15 juni ligt de kennisgevingsnota rond dit

project ter inzage op het gemeentehuis, op www.oosterzele.be,

www.mervlaanderen.be en www.oost-vlaanderen.be

De Vlaamse Overheid heeft besloten om werk te maken van de ombouw
van de N42 tussen Wetteren en Zottegem en heeft het studiebureau
Grontmij aangesteld om een voorbereidende studie te maken. 

Het belang van onze wegbermen

Het Bermbesluit uitgevaardigd in 1984 door het Vlaamse gewest erken-
de het belang van ecologische wegbermen en regelde het beheer ervan.
Men wilde de sterke ecologische achteruitgang en overbemesting van
wegbermen tegengaan. 

Dit was niet alleen nodig omwille van de ecologische waarde van deze
groene linten maar ook omwille van de veiligheid van de weggebruikers
en het beschermen van de wegfundering. Voor het milieu zijn ecologisch
beheerde bermen een meerwaarde: het zijn leefgebieden voor planten
en dieren en vormen verbindingen tussen grote stukken natuur. 
Enkele belangrijke aspecten in het Bermbesluit zijn de opgelegde
maaidata, het verplicht afvoeren van het maaisel en het verbod op het
gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.

Oosterzele heeft sinds begin dit jaar een goedgekeurd ‘bermbeheer-
plan’ voor het hele grondgebied. Dit plan laat toe dat afgeweken kan
worden van het bermbesluit waardoor ecologisch minder interessante
bermen op een ander tijdstip kunnen gemaaid worden. Dat laat ons
toe een extra inspanning te leveren aan de bermen met hoge waarde
of waar we een hoge waarde willen verkrijgen. De ecologische, de land-
schappelijke en de belevingswaarde van deze wegbermen wordt in zijn
geheel verhoogd, de verkeersveiligheid blijft gegarandeerd en ze vor-
men een onderdeel van het ecologisch netwerk.

Bermen respecteren
Om deze doelstellingen te bereiken, is het belangrijk dat de bermen in
de eerste plaats in stand gehouden worden en niet beschadigd worden
bij het uitvoeren van werken, bewerken van aanpalende percelen, …
Het gemeentebestuur vraagt daarom aan de gebruikers en bewerkers
van de aanpalende gronden om bij het ploegen van de akkers voldoen-
de afstand te bewaren van de rijwegrand en het openbaar domein niet
te ploegen. Dit geldt evenzeer voor ander gebruik van de berm dat er
voor zorgt dat hij beschadigd wordt of verdwijnt. Voldoende brede ber-
men zorgen voor het milieu, voor de veiligheid van de weggebruiker en
voor de duurzaamheid van de rijweg doordat de zijkanten van de weg
niet uitspoelen.

Fiets je kerngezond in 2013
De campagne ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’ zorgt elk jaar weer
opnieuw voor gezellige momenten
in de gemeente. Er is aandacht
voor handelaars in de buurt en ze
geeft de fietsers een duwtje in de
rug. De editie van dit jaar vindt
plaats van zaterdag 4 mei tot en
met zaterdag 8 juni 2013.

Fietsen is gezond, zowel voor jou, als voor je gemeente. Door de dage-
lijkse dosis beweging, zet je niet alleen je eigen longen open, maar ook
die van je gemeente. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat
kennen we al. Met Belgerinkel naar de Winkel gaat nog een stapje verder:
een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde gemeente.
Een gezonde gemeente, met weinig uitlaatgassen en een lage parkeer-
druk. De slogan voor de editie 2013 vat het dan ook even mooi als sim-
pel samen: Fiets je kerngezond!

Campagne 2013
De wereld is totaal veranderd:
de crisis treft mensen overal, de
kloof tussen arm en rijk groeit.
20 % van de wereldbevolking
verdient minder dan 1 euro per
dag. 80 % moet het doen zon-
der menswaardig werk en socia-
le bescherming. Het rijke Euro -
pa wordt al lang niet meer
gespaard. In België sluiten be -
drijven aan de lopende band,
meer dan 15 % van de Belgen
zijn arm. Vraag is of je nog kan
spreken over de kloof tussen
Noord en Zuid, beter is te spre-
ken over de kloof tussen zij-die-
hebben en zij-die-niet-hebben.
In deze context wil Wereldsolidariteit haar visie op de wereld, op ont-
wikkeling en ontwikkelingssamenwerking opnieuw scherp stellen. Met
haar partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, maar ook
met haar netwerk in België. Want het enige recept tegen de crisis is
meer samenwerking: tussen sociale bewegingen in de verschillende
werelddelen. Meer wereld-solidariteit. Zodat werknemers niet meer
tegen elkaar worden uitgespeeld. Samen moeten we grip krijgen op de
wereld. Want een menswaardig leven voor iedereen blijft onze droom.
Meer info op www.wereldsolidariteit.be


