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Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur 20132018 zit er bijna op. Elke dag opnieuw geven onze
CD&V-mandatarissen het beste van zichzelf om onze
gemeente verder uit te bouwen als een leefbare en
warme samenleving. Een samenleving die mensen
kansen biedt, maar mensen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. Want geef toe, wie wil er niet
wonen in een gemeente waar iedereen goed gezind
rondloopt en waar iedereen aan één zeel trekt? Dat
laatste is net datgene waar onze CD&V-ploeg dag
Cedric Blanpain
in dag uit aan werkt. In economisch, financieel, …
Voorzitter CD&V
moeilijke tijden is natuurlijk niet alles even gemakOosterzele
kelijk en vanzelfsprekend. Beleid voeren betekent nu
meer dan ooit dan ook keuzes maken. Weloverwogen, versterkend en met
de blik gericht op de toekomst, blijven we werken aan waar Oosterzele voor
staat: een landelijke gemeente met een actief verenigingsleven waar het voor
elkeen aangenaam wonen is!
Ik wens jullie van harte warme kerstdagen en een goed gezind 2014 toe!
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De voorbije maanden werd er op het
Dorp in Oosterzele hard gewerkt.
Doel: een grondige
verfraaiing van de
straat en de aanpalende omgeving,
nadat reeds eerder rechtover het
gemeentehuis een
uitgebreide, nuttige
en mooie parking werd gerealiseerd.
Dit keer was het de ambitie om enerzijds meer verkeersveiligheid te
bewerkstelligen via de aanleg van bredere voetpaden en om anderzijds de
buurtwinkels, waaraan de CD&V zoveel belang hecht, beter bereikbaar
te maken.
De werken naderen hun einde. Eens die achter de rug zullen zijn, zal de kern
van de deelgemeente Oosterzele bijzonder fris ogen en wordt die tegelijk
een prima startplaats voor een wandeling, een fietstocht of een culturele
verkenning van onze gemeente. 

www.oosterzele.cdenv.be
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Buurtwinkels zijn voor CD&V-Oosterzele heel bijzonder!
Nadat recentelijk de voornaamste
fase van de werken in het dorp van
Oosterzele achter de rug waren,
werd aan de buurtbewoners het signalisatieplan voorgesteld.
Bij die gelegenheid werd aangetoond dat de voormalige verkeerssituatie in grote mate onveranderd
blijft. T.t.z. de baan doorheen het
dorp – een gewestweg – blijft een
doorgangsweg, terwijl het vernieuwde kerkplein en de parallelweg langsheen een deel van de
gewestweg bedoeld blijven voor bestemmingsverkeer.

parkeerders kunnen terecht op het
kerkplein, de parking ter hoogte
van de gemeentelijke loods en de
parking rechtover het gemeentehuis. Deze ambitie kan uiteraard
slechts lukken mits de medewerking
van o.m. de buurtbewoners. In die
zin verzocht onze burgemeester Johan Van Durme alle buurtbewoners
van Dorp, Groenweg en Keiberg
op voormelde vergadering en na-

derhand ook nog eens per brief om
overdag hun wagens te parkeren
aan de loods of op het plein rechtover het gemeentehuis. De zowat
100 buurtwinkels in onze gemeente
verdienen immers alle steun, zowel
vanwege het gemeentebestuur, als
vanwege de Oosterzelenaren. Zij
zijn een onmiskenbaar onderdeel
van het sociaal-economisch weefsel
in onze gemeente. 

Buurtwinkels zijn
een onmiskenbaar
onderdeel van het
sociaal-economisch
weefsel in onze
gemeente.

Bij de herinrichting van het dorp
werd in belangrijke mate aandacht
besteed aan de parkeersituatie.
Zo worden voortaan op drie locaties parkeerplaatsen voorbehouden
voor ‘kortparkeren’. Het is immers
de bedoeling om – door daar de
parkeertijd te beperken tot maximum 30 minuten – ter hoogte
van de handelszaken meer vrije
parkeerplaatsen te creëren. Lang-

CD&V gaat voor een dynamische
lokale economie

CD&V is 100% voor
het behoud van de
grijze afvalcontainers
en zegt resoluut neen
tegen afvalzakken
Lees meer over het hoe en
waarom in de volgende editie
van Het Oosterzeeltje.
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De meer dan 200 aangesloten zelfstandigen in onze gemeente (handelaars, ondernemers en vrije beroepen) zijn zeer actief in de ondersteuning van lokale activiteiten. Het
zijn niet alleen de grootste sponsors
van de culturele, sport- en jeugdverenigingen, het zijn bovendien de
grootste werkgevers in Oosterzele!
M.a.w. onze Oosterzeelse gemeenschap is hen veel verschuldigd!
Daarom doet de CD&V een
warme oproep aan de bevolking om de lokale handelaars
te ondersteunen door waar mogelijk inkopen te doen bij de Oosterzeelse buurtwinkels. Wie wenst
geïnformeerd te blijven over hun
rijke aanbod aan goederen en
diensten, kan zich registreren op

www.oosterzele.cdenv.be

www.grle.be. Deze website biedt
tegelijk de mogelijkheid maandelijks
deel te nemen aan een gratis tombola. Op die manier zijn momenteel reeds meer dan 1.200 klanten
geregistreerd. Ze ontvangen op regelmatige basis nieuws over lokale
acties/opendeurdagen/tijdelijke
kortingen, enz. van de deelnemende handelaars.
Voor
CD&V-Oosterzele
is
BUURTWINKELEN = WINKELEN IN DE BUURT = GROENE
ECONOMIE ... Wat je kan kopen
bij je buur is immers meestal goedkoper dan 10 kilometer verderop
en je draagt je steentje bij in het beperken van onze ecologische voetafdruk! 

TE ONTHOUDEN
NIEUWJAARSONTBIJT

Controleer uw fietsverlichting
Net zoals vorige jaren zal onze politiezone tijdens de komende donkere maanden extra controles op de
fietsverlichting uitvoeren. Deze acties, luisterend naar de naam ‘Zwarte Piet’, volgen ook nu weer op een
eerdere preventieve campagne.
Tijdens die preventieve campagne
werden in onze politiezone in totaal 1.414 fietsen van leerlingen
aan een controle onderworpen. Er
werd daarbij onderzocht of ze voldeden aan de wettelijke technische
voorschriften. Uit dit nazicht bleek
dat 363 fietsen (25,67%) één of
meerdere gebreken vertoonden. De
leerlingen van wie de fiets in orde
was, ontvingen een kleine attentie.
Kinderen wiens fiets niet in orde
was, kregen de kans zich in regel
te stellen.
Hoewel fietsen goed is voor de gezondheid, zijn fietsers enorm kwetsbaar in het verkeer. Volgens de cijfers van het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (www.bivv.be en
www.goforzero.be) lopen fietsers
per afgelegde kilometer vier keer
meer kans op een ongeval in het
verkeer dan auto-inzittenden.

vrachtwagenbestuurders, fietsers tijdig opmerken.
Nu we terug in de donkere maanden zijn beland en de preventieve
actie voorbij is, zal de politie extra
aandacht besteden aan het gebruik
van de fietsverlichting en zal ze verbaliseren waar nodig. De verkeersdienst zal daarbij specifieke controles uitvoeren op locaties waar veel
fietsers passeren. Volgens de wegcode zijn fietsers immers verplicht
hun lichten te gebruiken tussen het
vallen van de avond en het aanbreken van de dag en daarenboven telkens wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 200 meter.
Afhankelijk van de omstandigheden
zullen ofwel waarschuwingen ofwel
processen-verbaal opgesteld worden. Bij minderjarige overtreders
worden ook de ouders in kennis
gesteld. 

19 januari 2014 om 08u45
GC DE KLUIZE
Sportstraat 3 te Scheldewindeke
Panelgesprek: Joke Schauvliege (Vlaams
Minister), Cindy Franssen (Ondervoorzitter
CD&V, Vlaams Parlementslid en
Gemeenschapssenator) en Jenne De Potter
(Federaal Volksvertegenwoordiger)

CD&V-FEESTEN
26-27-28 april 2014
GC DE KLUIZE
Sportstraat 3 te Scheldewindeke
Zaterdag 26 april (van 18u30 tot 21u00)
en zondag 27 april 2014
(van 11u30 tot 14u00):
Vriendenmaal met keuze uit:
Steak à l’os of scampi’s met gemarineerde
aardappelen, rauwe groenten en sauzen
aan € 14.
Kindermenu: gekruide gehaktballetjes,
appelmoes en kroketten aan € 8.
Kaarten voor het vriendenmaal zijn te
bestellen bij de CD&V-mandatarissen
en de -bestuursleden of via
cdenv.oosterzele@telenet.be!
Maandag 28 april 2014 om 14u00:
Gratis koffietafel voor senioren en personen
met een beperking. Een streepje muziek en
een dansje horen er ook bij!
Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen thuis afgehaald worden. Zij die
hiervan gebruik willen maken, dienen zich
te melden bij onze partijsecretaris Linda De
Vos, Meerstraat 58, tel. 09 362 49 55 of gsm
0479 77 38 45 en dit tegen uiterlijk 23 april.

Naast aangepast fietsgedrag, het
dragen van een fietshelm en opvallende en/of reflecterende kledij, zijn
ook de lichten van de fiets levensbelangrijk. Het komt er vooral op
aan dat andere weggebruikers, in
de eerste plaats automobilisten en

www.oosterzele.cdenv.be
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Diefstal met list
De laatste jaren wordt de politie
meer en meer geconfronteerd met
het fenomeen ‘diefstal met list’.

Meestal gaat het dan over een woningdiefstal (vaak bij senio
ren) door
personen die zich onrechtmatig uitgeven als politieagent of als arbeider
van een nutsmaatschappij (water, elektriciteit, ...). De daders maken daarbij
gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse
wijze een kompaan in de woning binnen te laten en daarbij een diefstal te
plegen. Een variant hierop zijn de diefstallen waarbij men het slachtoffer
afleidt door bv. te vragen naar een glas water, vraag om naar het toilet te
mogen gaan, enz.

HOE DERGELIJKE DIEFSTALLEN VERMIJDEN?
• Vermeld op de deurbel niet dat u alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe
X”). Vermeld enkel uw familienaam.
• Gebruik een parlofoon of plaats een deurketting. Hierdoor kan u op
een relatief veilige wijze praten met een persoon die voor de deur staat.
• Pas op voor huis-aan-huisverkopers!
• Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere
maatschappij voor de deur, vraag dan een dienstkaart. Bel in geen geval
naar een telefoonnummer dat de ‘agent’ u geeft. Dit kan het nummer
van een kompaan zijn.
• Bel bij twijfel naar het nummer van uw lokale politiezone of het
noodnummer 101. 

Foutparkeren op voetpaden en fietspaden
= verbaliseren
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U heeft zich waarschijnlijk ook al geërgerd aan
lukraak
geparkeerde
voertuigen. De bestuurders moeten ‘snel’ even
de kinderen afzetten,
snel ‘een brood halen’,
snel wat uitladen, … en
dus parkeren ze maar op
het fietspad, op het voetpad en op oversteekplaatsen. Andere wagenbezitters parkeren hun
wagens liefst pal aan de
voordeur, op het voetpad, waardoor voetgangers verplicht worden op
de straat langs te lopen.

burgemeesters en het
parket beslist om deze
problematiek projectmatig aan te pakken.

Omdat deze verkeers
inbreuken
vaak
verkeersonveilige situaties
veroorzaken, werd in
samenspraak met de

Mogen wij – namens alle
zwakke
weggebruikers
– rekenen op uw mede
werking?
Alvast bedankt! 

Na een sensibiliserende
campagne in september
is de politiezone Regio
Rhode & Schelde intussen gestart met een
repressief luik. Foutparkeerders zullen dan ook
voortaan onverbiddelijk
worden geverbaliseerd!
Op die manier wil men
een halt toeroepen aan
dit sociaal onaanvaardbaar gedrag.

www.oosterzele.cdenv.be

Windhoos: inspanning van gemeentebestuur beloond!
Gemeente en Provincie organiseren een zitdag
in het kader van de erkenning van de windhoos
Met genoegen deelt CD&V-Oosterzele mee dat op woensdag 8 januari 2014 de gouverneur van OostVlaanderen en de Gemeente Oosterzele drie personen ter beschikking stellen tijdens een zitdag om
de slachtoffers van de windhoos te
helpen bij de administratieve kant
van hun aanvraag tot financiële
tussenkomst. Op die manier hebben de getroffenen de kans om de
nodige documenten en attesten aan
te vragen om hun dossier te vervolledigen. De uiterste datum om het
dossier in te dienen, is 28 februari
2014.
De Gemeente nodigt iedereen die
aangifte deed van schade persoonlijk uit voor de zitdag en bezorgt
hen ook de nodige documenten.
De zitdag vindt plaats van 8 tot
16 uur in het gemeentehuis en er
wordt op afspraak gewerkt. Wie
een afspraak wenst, neemt contact
met de gemeentelijke communicatieambtenaar via het telefoonnummer 09 363 99 24.

Wie geen hulp nodig heeft bij de
dossiersamenstelling, kan zelf zijn/
haar dossier indienen bij de dienst
Rampenfonds
Oost-Vlaanderen

(Kalanderberg 1, 9000 Gent).
Dat gebeurt bij voorkeur aangetekend. 

De windhoos die op 5 februari 2013 over Oosterzele trok, werd op
4 oktober door de federale ministerraad erkend als algemene ramp.
Op 22 november 2013 werd de erkenning bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad. Vanaf dat moment kunnen slachtoffers een
aanvraag tot tussenkomst van het Rampenfonds indienen.

Gemeente Oosterzele gaat voor LED-verlichting
Met haar ambitie rond duurzame
energiebesparende
maatregelen
voor ogen, investeert Oosterzele
voortaan in LED-verlichting. Bij de
realisatie van het nieuwe Aquafinproject dat in 2014 van start gaat,
zal deze innovatieve verlichting geplaatst worden langs Spiegel, Van
Thorenburglaan en Moortselestraat.
Het gebruik van LED-verlichting
langs deze gemeentewegen zal resulteren in een energiebesparing
van 30%. En door tijdens de daluren de straatverlichting te dimmen,
zal de besparing op de energiekost
nog verder oplopen. De meerkost
van deze investering zal op die wijze op 7 jaar terugverdiend zijn.

Ook de fietsers die gebruik maken
van het fietspad langs de spoorweg zullen van het LED-licht kunnen genieten. Deze verlichting zal
volop functioneren tijdens de zogenaamde piekuren, ’s nachts zal de
verlichting worden gedimd tot 50%.
De indienststelling van deze verlichting is voorzien in het najaar van
2014.
Met dit project toont de gemeente
aan dat zij vol inzet op energiebesparing en duurzaamheid. Er wordt
niet enkel gekeken naar het kostenbesparend plaatje, maar minder
verbruik van elektriciteit betekent
ook een vermindering van onze
CO2-uitstoot. Door deze maatregel

www.oosterzele.cdenv.be

wil de gemeente werken aan een
duurzame toekomst en een lichtend voorbeeld zijn voor haar inwoners.
Schepen Christ Meuleman: “Het
gebruik van de LED-verlichting
heeft nog andere voordelen. Het
“witte licht” zal in het begin enige
aanpassing vragen, maar door de
lichtkleur en het hoger lichtniveau
zullen mensen en voorwerpen eerder waarneembaar en herkenbaar
zijn. Naast een zeker gunstig effect
op de verkeersveiligheid zal ook
de sociale veiligheid hier goed bij
varen”. 
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CD&V-Oosterzele heeft belangrijke inbreng in het dossier
gewestweg N42
Reeds jaren volgt de CD&V van
Oosterzele het gevoelige dossier
van de N42. De N42 is niet alleen de belangrijkste verkeersader
doorheen onze gemeente, maar is
meteen ook een blijvende reden tot
zorg. Deze gewestweg die een deel
van Zuid-Oost-Vlaanderen naar de
autosnelweg E40 toeleidt, is immers – met alle gevolgen vandien
voor de veiligheid – momenteel
geenszins aangepast aan de steeds
toenemende verkeersstroom. Het
N42-dossier wordt dan ook al jaren
door de CD&V goed opgevolgd via

de schepen voor mobiliteit Christ
Meuleman en via de verkeerscommissie onder voorzitterschap van
raadslid Filip Vermeiren.
Onder hun impuls werden en worden voorlopige veiligheidsbevorderende maatregelen genomen en
werden alternatieven ontwikkeld
voor het “traag verkeer” dat moeilijk te verzoenen valt met de functie
van deze gewestweg. Enkele voorbeelden:
• De aanleg van een fietsweg richting Zottegem zorgt voor een
veel grotere veiligheid voor de
zwakke weggebruiker.
• Voor het milderen van de hinderlijke geluidsoverlast werd een overlaging met asfalt afgedwongen.
• Het plaatsen van verkeerslichten
ter hoogte van ’t Parksken moet
de verkeersveiligheid verbeteren.

Maar CD&V-Oosterzele wil meer.
Onze afdeling:
• Wil blijven ijveren voor het openhouden van logische kruispunten
langs de N42.
• Eist voldoende en beveiligde
oversteken voor fietsers en voetgangers.
• Vraagt om aanvullende snelheidsremmende maatregelen zodat de nieuwe N42 niet langer
een dodenweg blijft.
• Wil er voor zorgen dat elke
bewoner een alternatieve weg
bekomt zonder te grote omrij
factor.
• Wil dat verder voorzien wordt
in extra geluiddempende middelen.
Hiervoor kan u op onze inzet rekenen. 

Ingebruikname van de gerestaureerde Klepmolen
Op zondag 16 juni 2013 werd
in Balegem de gerestaureerde
“Klepmolen” (genaamd naar deze
locatie; vroeger “de kleppe”) opnieuw in gebruik genomen. Bij die
gelegenheid voerde schepen van
cultuur en erfgoed, Marleen Verdonck, het woord.

Vooreerst wees ze op de totale
renovatiekost van 340 000 euro.
Een fors bedrag dat verdeeld wordt
onder de Vlaamse overheid (50%),
het provinciebestuur (30%) en de
gemeente (20%).
Het renovatie- en restauratiedossier
heeft een lange weg afgelegd. In
april 2011 en nadat de restauratiepremie door de Vlaamse Overheid
was toegekend, werd gestart met
de werken. Die impliceerden het
vervangen van de draagbalken (die
in slechte staat waren) en de houten vloeren. De romp werd gekaleid en geschilderd. Een afwerklaag
die moet zorgen voor een goede
bescherming tegen vocht werd aangebracht. Ook de stalen raampjes
kregen een opknapbeurt.
Toen bij de inspectie vanuit een
hoogtewerker bleek dat ook de
leien op het dak aan vervanging
toe waren, werd de opdracht van
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de aannemer uitgebreid en werd de
kapbedekking vernieuwd. Daarbij
werden de asbesthoudende leien
vervangen door eikenhouten leien
zoals vroeger ook werd gedaan
voor daken van windmolens.
In de periode juli-december 2012
kon dan de molentechnische restauratie worden afgewerkt. Twee
van de drie steenkoppels werden
maalvaardig hersteld, een derde
werd educatief opgesteld.
Voor het nieuw gevlucht zorgden
de molenbouwers Kris en Roland
Wieme uit Deinze. Onze gemeente
is erg fier op deze realisatie.
Om de molen draaiende te houden,
werd beroep gedaan op twee molenaars, waaronder onze dorpsgenoot Willy Van Nevel.
De molen wordt op geregelde tijdstippen in werking gesteld en is dan
toegankelijk voor alle geïnteresseerde Oosterzelenaren.
Wees zeer welkom! 

Een nog betere gemeentelijke dienstverlening
Op initiatief van burgemeester Johan Van Durme is de dienst burgerzaken in het gemeentehuis voortaan

IEDERE maandagavond geopend
van 17.30 uur tot 20 uur. Dit is
een half uur vroeger dan voordien.

Voor uw comfort: vaak wordt het
in de dienst burgerzaken rustiger
vanaf 19 – 19.30 uur.

Gezien het grote aantal inwoners
dat op maandagavond hun gemeentezaken wil regelen, hopen
we door een verlenging van de
openingstijd de lange rijen aan de
loketten te reduceren en tegelijk de
loketbedienden de kans te bieden
de dienstverlening nog kwaliteitsvoller te realiseren.

Mocht u zelf suggesties hebben die
er kunnen toe leiden de gemeentelijke dienstverlening nog te verbeteren, dan kan u met uw voorstellen altijd bij onze burgemeester
terecht! 

Vellen en kappen van bomen in de Hofkouterwijk:
het correcte verhaal
CD&V-Oosterzele betreurt dat er
via de pers verkeerde informatie
verspreid werd i.v.m. het vellen en
kappen van bomen in de Hofkouterwijk.

EVENTJES DE FEITEN
OP EEN RIJTJE:
1. Er dienen effectief een aantal
bomen te worden verwijderd,
deels omdat er tal van zieke
exemplaren zijn, deels omdat de
boomwortels wel degelijk schade
veroorzaken aan ondergrondse
leidingen, met alle gevaar en
kosten van dien.
2. Waar bomen worden verwijderd,
zullen die worden vervangen
door nieuwe streekeigen bomen. Het gaat daarbij niet over
dwergvariëteiten.
3. Het CD&V – N-VA-bestuur gaat
zelfs verder en wil en zal voor
elke niet opnieuw aangeplante
boom op de wijk Hofkouter op
een andere plaats in Oosterzele
twee andere bomen aanplanten.
De eerlijke burger weet best dat
we het beste voorhebben met
het milieu en met de natuur.
Op maandag 21 oktober ging men
van start met kap- en snoeiwerken
in de Dennenlaan, de Beukenlaan
en de Lindenlaan (Hofkouterwijk).
Drieënvijftig bomen werden gekapt,
de overige kregen een vormsnoei.

In een tweede fase wordt nagegaan
of ook de resterende bomen zullen
worden geveld. Dat zal pas gebeuren nadat het bestuur de aanplant
van de nieuwe bomen geëvalueerd
heeft. Het bestuur wil zo op termijn
het bomenbestand in Oosterzele
stelselmatig vernieuwen.
Door in verschillende fasen te werken, krijgen de nieuw geplante bomen de nodige tijd en ruimte om te
groeien, wordt een kaalkap vermeden en is er een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie. Deze
werkwijze werd tijdens de gemeenteraad van 13 maart 2013 goedgekeurd met 20 stemmen op de 22
aanwezigen.

www.oosterzele.cdenv.be

REDEN VOOR DEZE
WERKWIJZE:
Het bestuur ontving geregeld klachten van bewoners over de dalende woonkwaliteit en het werk
dat de te groot geworden bomen
voor de inwoners (schaduw in tuin
en huis, bladafval in de tuinen en
dakgoten, …) met zich meebracht.
Er werd tevens – zoals reeds vermeld – in toenemende mate schade
vastgesteld aan het openbaar domein en aan de nutsvoorzieningen.
Er werd daarom gezocht naar een
duurzame oplossing die gefaseerd
kon worden uitgevoerd. Door op
deze wijze te werk te gaan, behoudt
de Hofkouter zijn karakter van een
mooie, groene wijk. 
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Spreek ons aan, we helpen je graag verder!
Als voorzitter van CD&V-Oosterzele ben ik fier te mogen rekenen op een dynamisch team,
een mix van jong talent en ervaring.
Het leuke aan het hele verhaal is dat we beschikken over een ploeg die aan één zeel trekt.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij als titel voor onze vernieuwde periodieke
uitgave gekozen hebben voor “Het Oosterzeeltje”.
Het Oosterzeeltje is er voor elke inwoner van onze gemeente en heeft maar één doel … u
te informeren wat de stand van zaken is in onze poging om van Oosterzele een plek te
maken waar iedereen zich thuis en dus ook goed gezind voelt.

Onze CD&V-mandatarissen staan voor u klaar!

Johan Van Durme

Christ Meuleman

Filip Vermeiren

Hilde De Sutter

Burgemeester
Algemeen Beleid, Politie,
Burgerlijke Stand &
Bevolking, Personeel,
Lokale Economie &
Toerisme

Gemeenteraadslid

Eerste Schepen
Openbare werken,
Energiebeleid &
Nutsvoorzieningen,
Mobiliteit & Verkeer

Marleen Verdonck

Tweede Schepen
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed,
Senioren,
Gezins- &
Kinderopvangebeleid

Wilfried Verspeeten

Derde Schepen
Openbaar Groen, Kerkhoven,
Feestelijkheden en Markten,
Sport

Gemeenteraadslid

Els De Turck

Jean-Marie De Groote

Peter Willems

Christianne
Immegeers-Schreyen

Schepen/OCMW-voorzitter
Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw,
Milieuvergunning,
Huisvesting,
Land- en Tuinbouw

Gemeenteraadslid

Voorzitter Gemeenteraad

Gemeenteraadslid

Marc De Smet
Gemeenteraadslid

Koen Beeckman
Gemeenteraadslid

Kristof Van
Cauwenberghe
Gemeenteraadslid

Linda De Vos

Raadslid OCMW
Secretaris CD&V-Oosterzele

Ivan Roelekens
Raadslid OCMW

Rita De Loore
Raadslid OCMW

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
of contacteer onze ledenverantwoordelijke.
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&V-werking in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel dan
niet en contacteer ons.
Paul Cottenie

Volg ons op facebook:
meld je aan en ga naar CD&V Oosterzele
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www.oosterzele.cdenv.be

Communicatieverantwoordelijke
CD&V-Oosterzele

Luc Caron

Webmaster
Penningmeester &
Ledenverantwoordelijke
CD&V-Oosterzele

