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1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van 28 september 2010 werd goedgekeurd. 

 

 

2. Jeugdcultuurproject “in 2011 is cultuur niet duur” 

 

Edith geeft een toelichting over het project “in 2011 is cultuur niet duur” voor kinderen en jongeren 

in Oosterzele. Dit project is tot stand gekomen onder impuls van de gemeentelijke dienst Kind en 

Jeugd en wordt ook door deze dienst gecoördineerd. Vanuit de Vlaamse Overheid krijgt het thema 

“jeugdcultuur” extra aandacht. Indien een gemeente werk maakt van dit thema door het mee op te 

nemen in het jeugdbeleidsplan met doelstellingen en acties rond jeugdcultuur, kan deze extra 

subsidies bekomen om die doelstellingen te bereiken. Dit is ook in Oosterzele gebeurd. 

 

Het project geeft extra kansen aan activiteiten met cultureel gehalte voor kinderen en jongeren van 7 

tot 26 jaar. Op gemeentelijk niveau worden er niet alleen binnen de dienst Kind en Jeugd activiteiten 

georganiseerd, ook andere gemeentelijke diensten werken mee. Enkele voorbeelden: 

- de sportdienst organiseert enkele extra sportkampen die ook in het teken van cultuur komen 

te staan (bvb. “so you think you can dance”, een kamp over circustechnieken, …) 

- in de bib gaan enkele leuke workshops door in de zomervakantie 

- de dienst bevolking houdt een ludieke wedstrijd in het teken van de kids-ID 

- … 

Ook activiteiten buiten de gemeentelijke diensten om zijn mogelijk. Er is een subsidiereglement 

opgesteld waarop een initiatiefnemer beroep kan doen. Een initiatiefnemer kan een vereniging zijn, 

of een particulier persoon. De voorwaarden zijn dat een activiteit in het teken van cultuur staat, dat 

het voor kinderen en/of jongeren bestemd is en dat het open staat voor elke geïnteresseerde (zie 

verder ook het reglement dat te bekomen is bij dienst Kind en Jeugd). 

 



De deelnemende activiteiten worden aangeduid met onderstaand logo: 

 
Een lijst van de activiteiten is te vinden op www.oosterzele.be . Deze lijst wordt wel op gezette tijden 

aangevuld met nieuwe activiteiten. Het is immers nog niet geweten welke activiteiten er bvb. in het 

najaar georganiseerd zullen worden. 

 

Om de deelname aan de activiteiten te stimuleren, is er een stempelkaart. De lagere schoolkinderen 

kregen hun stempelkaart via hun school, anderen krijgen deze bij deelname aan hun eerste activiteit. 

Bij deelname aan een activiteit die aangeduid is met het vliegje, krijgt men een stempel op deze 

kaart. Een volle kaart (6 stempels) kan bij de dienst Kind en Jeugd ingeruild worden voor een gratis 

filmticket. 

 

Meer info over dit project kan men verkrijgen op de dienst Kind en Jeugd.  

Tel: 09 362 48 92 / e-mail: jeugd@oosterzele.be 

 

 

3. Voordracht door Lut Celie 

 

De voordracht door Lut Celie gaat door op dinsdag 17 mei in de bibliotheek. Lut Celie heeft definitief 

bevestigd. Vergaderzaal De Ganck (erfgoedhuis) was reeds lang bezet, dus is er nu geopteerd voor de 

bibliotheek. De bib is op dinsdag open tot 20u, daarom kan de avond maar doorgaan vanaf 20u, en 

niet om 19u30! 

 

Het thema is: “Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen.” 

 

Tip: op de markt in Scheldewindeke kan je blijkbaar goed parkeren ondanks de werken. 

 

De flyers zijn al af en werden uitgedeeld tijdens de vergadering. Er zal een voorbeeld bij het verslag 

gestoken worden. Elke onthaalouder/minicrèche kan het op haar beurt al verder verdelen aan 

ouders. 

 

Vormingsattesten voor onthaalouders / kinderopvangbegeleidsters kunnen uitgereikt worden en de 

avond zelf uitgedeeld worden. 

 

Inschrijven is verplicht, maar gratis, via lok@oosterzele.be   

 

Later worden er nog flyers verdeeld in alle lagere scholen. Dit wordt nog aan de scholen gevraagd 

tijdens volgend scholenoverleg. 

 

Verdere bekendmaking: infokrant gemeente, digitale kranten, website gemeente. 

 

Ter info : Lut Celie heeft af en toe column in de Morgen. 

 

 

4. Toelichting subsidieaanvraag BKO 

 

In de LOK-vergadering van september 2010 werd er een stand van zaken gegeven over de 

subsidieaanvraag voor buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje. Voor de voorgeschiedenis 



wordt er verwezen naar het vorige verslag. De schepen en Edith lichten toe wat momenteel de stand 

van zaken is. 

Eind oktober kreeg het gemeentebestuur het principieel akkoord van Kind en Gezin om aanvraag te 

doen voor een erkende opvang. In december heeft het college van burgemeester en schepenen dit 

principieel akkoord aanvaard en een stappenplan goedgekeurd om aan de normen van een IBO te 

voldoen. 

 

De coördinator van de opvang is ondertussen aangesteld. Edith zal dit in de toekomst doen. Een 

aantal zaken zijn nog lopende. Bijvoorbeeld: 

- het tarievensysteem moet aangepast worden (zie ook vorig verslag) 

- het brandweerattest moet nog bekomen worden. De brandweer is al wel gevraagd te komen 

inspecteren.  

 

De aanvraag tot erkenning betreft woensdagnamiddagen en vakantiedagen. 

 

 

5. Brandweerattesten 

 

Door te spreken over brandweerattesten in het vorige punt, komen we op een extra agendapunt.  

 

Een aantal aanwezige vertegenwoordigers van kinderopvanginitiatieven wijzen op het feit dat het 

verkrijgen van een attest van de brandweer een probleem is. Het duurt te lang voordat zij een 

verslag krijgen. Kind en Gezin heeft al laten weten dat zij genoodzaakt zouden zijn de vergunning in 

te trekken van een aantal kinderopvanginitiatieven, indien zij dit attest niet binnen afzienbare tijd 

kunnen voorleggen.  

 

Het Oosterzeels schepencollege heeft inderdaad weet van deze problematiek en heeft deze al 

aangekaart. 

 

De burgemeester is op dat moment in de vergadering aanwezig en belooft contact op te nemen met 

de brandweercommandant, dhr. De Rieck. Daarna zal hij Edith de nodige info doorgeven die op haar 

beurt de kinderopvanginitiatieven informeert over de stand van zaken.  

(Opmerking: dit is bij het versturen van dit verslag reeds gebeurd.) 

 

6. Stand van de rekening 

 

Els VN geeft een overzicht van de laatste verrichtingen op de rekening van het LOK. 

 

In september 2010: 682 euro op de rekening 

Kosten:  

- kaartjes onthaalouders (dag onthaalouder) 52 euro 

- bankkosten : 77 euro  

 

Inkomsten:  

- 1000 euro van de gemeente 

 

Eindstand 15/3: 

1569,57 euro 

 

Voor de voordracht van 17 mei zal er een hele hap uit gaan (lesgever, huur stoelen, drankje, ...) 

 

 



7. Beleidsinfo Kind en Gezin  

 

Stijn Lauwers kwam vroeger naar LOK. Zijn opvolger is Bert Van De Steene, hij kon helaas niet komen. 

Vanuit Kind en Gezin is er bovendien gecommuniceerd dat hun regioverantwoordelijke een LOK 

enkel nog zal bijwonen wanneer zijn aanwezigheid noodzakelijk is.  

 

Edith wil even de laatste elektronische nieuwsbrief van Kind en Gezin overlopen, maar de aanwezige 

onthaalouders ontvangen deze ook. Tip voor diegene die het nog niet ontvangen: je kan erop 

intekenen! 

 

 

8. Varia 

 

- dag van de onthaalouder zou in de infokrant moeten kunnen staan. Want bij vele ouders is 

deze niet gekend. Deze dag valt in oktober, wat wil zeggen dat het artikeltje eind augustus 

binnen moet zijn. Schepen Verdonck meldt dat dit ook op de digitale infoborden zou kunnen. 

Edith geeft dit door aan haar collega’s. Edith zorgt ook voor een artikeltje in de infokrant. 

 

- Nieuwe website van de gemeente: er wordt een oproep gedaan aan alle gemeentelijke 

adviesraden. Men kan via de nieuwe website reclame maken voor hun 

vereniging/activiteiten (bvb. ook gezinsbond, oudercomité?) 

Iedere geïnteresseerde vereniging krijgt dan een inlognaam en –code en zijn dan zelf 

verantwoordelijk om hun gegevens up-to-date te houden. Indien een ouderraad, of andere 

instantie hierin interesse heeft, kan men dit laten weten aan Edith. 

 

- herinnering aan het idee rond “lawaai/geluidsoverlast” van spelende kinderen. Kunnen we 

een speelse actie uitwerken? We doen de oproep aan iedereen om hierover na te denken 

tegen de volgende LOK-vergadering. 


