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Uitnodiging
We verwachten al onze partijleden met hun familie en sympathisanten
op ons nieuwjaarsontbijt.
Wanneer?
Waar?
Gastspreker?

Informatieblad
Informatieblad van
van de
de O
Oosterzeelse CD&V

Op zondag 31 januari a.s. om 9 uur.
Zaal De Rots, Marktplein, Scheldewindeke.
Cindy Franssen, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

We beginnen met koffie en boterkoeken.
We eindigen met een glaasje bubbels.
Vooraf inschrijven bij partijsecretaris Linda De Vos
(tel. 09 362 49 55 - gsm 0479 77 38 45 - e-mail: lindadevos60@hotmail.com).

Noteer in uw agenda.
CD&V - Feesten 2010
• Zaterdag en zondag 24 - 25 april : Vriendenmaal
Keuze uit twee creatieve menu’s:
Voor volwassenen ( 13 €): Steak à l’os of scampi’s (13 stuks)
met passende sausen, rauwkost en gemarineerde patatjes.
Voor kinderen ( 7€): Balletjes in de tomatensaus met aardappelpuree
• Op zaterdagavond dansfeest vanaf 21 uur - gratis toegang
• Maandag 26 april: Koffietafel voor senioren en andersvaliden, met muzikale omlijsting
Tombola met verrassende hoofdprijs!

Wensen voor mensen!
Beste Oosterzelenaren,
Allereerst wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2010 toewensen.
Samen met het gemeentebestuur
hoop ik dat het komende jaar u
vooral veel voorspoed moge brengen.
Bij het begin van het jaar zijn we
altijd vol goede voornemens. We
wensen elkaar de mooiste dingen
toe en overtuigen er ons zelf van om
er binnen ons gezin, onze de werkomgeving, ons sociaal leven het
beste van te maken. En zo hoort het
ook. Enkel door optimistisch de
toekomst tegemoet te zien kunnen

Dank voor de waardering en het vertrouwen
Foto L. Oosterlick

De recent, op verzoek van Het
Nieuwsblad en Radio 2, in alle Vlaamse gemeenten uitgevoerde bevraging
heeft voor Oosterzele een zeer bemoedigende uitslag opgeleverd.
Onze burgemeester behaalde een score
van 6,9 op 10, waarmee hij de 104de
plaats kon bekleden op een totaal van
307 burgemeesters. De Oosterzelenaren
kenden hem zelfs een score toe van
8,4/10 voor zijn rol als burgervader!
Het gemeentebestuur klokte af op een
score van 6,8/10.
De beide scores betekenen een waardering voor het geleverde werk en zijn een
aanmoediging om op de ingeslagen weg
verder te gaan.
De CD&V-ploeg zal blijven aan de weg timmeren voor een gemeente waar werken, wonen en ontspannen harmonieus kunnen
samen gaan.

Informatieblad van de Oosterzeelse CD&V
v.u.: Linda De Vos, Meerstraat, 58, 9860 Oosterzele.

we vooruit. We leren uit het verleden, maar we zien hoopvol uit naar
wat we het komende jaar zullen
ervaren, mogen meemaken, kunnen
realiseren. En niet in het minst dit
gemeentebestuur. Het gemeenschapscentrum aan de sporthal, de
gemeentehal, het ontmoetingscentrum in Landskouter, sociale
woningbouw op verschillende
plaatsen, vernieuwbouw gemeenteschool en muziekschool Scheldewindeke, verbouwing jeugdclub
Het Plectrum, worden dringend
aangepakt.
U weet, beste Oosterzelenaren, dat
uw burgemeester zich vaak tussen

de mensen begeeft. Ik vind het mijn
plicht om de polsslag van de inwoners te voelen, te weten wat er in
onze gemeente gebeurt.
Het verenigingleven is de laatste
jaren nooit actiever geweest en het
sociaal engagement van zoveel
Oosterzeelse burgers stemt me
overgelukkig. Ik heb veel inwoners
gezien en er naar geluisterd. Ik zie
welvaart en ontmoet zeer veel tevreden en gelukkige mensen. Maar ik
zag ook mensen die het zeer moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar
te knopen. Ik zag in de gemeente,
soms tot mijn eigen verbazing, vaak
ook verdoken armoede. Dat greep
me aan en ik vind het dan ook een
enorme uitdaging om
samen met het OCMW net
die personen een steun en
een houvast te bieden.
Tijdens de komende jaren
zullen we dan ook bijzonder veel aandacht besteden
aan deze groep mensen.
Het sociaal beleidsplan dat
in 2007 werd opgestart,
zal hiertoe een helpende
hand bieden.
In deze opdracht kunnen
we echter maar ten volle
slagen met uw medewerking. Heb oor en oog voor de man
of de vrouw of nog meer voor het
kind uit uw buurt dat hulp kan
gebruiken. Ik reken op u allen.
Iedereen moet kunnen meegenieten
van onze gemeente. Als het feest is,
en dat is het vaak in Oosterzele,
moet iedereen kunnen meefeesten.
Als er gewerkt wordt, moet iedereen
kunnen meeoogsten. Dit is mijn
overtuiging, mijn boodschap voor
2010.
De volledige bestuursploeg gaat
ervoor!
Steeds welkom
Uw burgemeester,
Johan Van Durme.

Verkeersveiligheid
Heraanleg Meerstraat:
de waarheid heeft haar rechten!
De bitse kritiek rond de heraanleg van de Meerstraat - door sommige SVVO’ers geuit in de media - noopt ons tot een reactie om de
puntjes even op de i te zetten.
De hiernavolgende voorgeschiedenis schetst een concreet beeld van
de totstandkoming van dit project en laat aan duidelijkheid niets te
wensen over.
• In 1989 werd een verkeersveiligheidsplan opgesteld. Daarin werd
de Meerstraat bestempeld als een verkeersonveilige woonstraat. Het
nemen van infrastructurele maatregelen was nodig om deze straat
weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen namelijk een woonstraat en geen verbindingsstraat.
• In het in 2001 goedgekeurde mobiliteitsplan werd deze visie hernomen. Dit plan werd opgesteld en goedgekeurd door alle partijen
over de partijgrenzen heen. Er werd zelfs voorzien dat de maximum
snelheid zou beperkt worden tot 30 km/u.
• In de loop van de periode 2000 - 2006 stelde het gemeentebestuur
een studiebureau aan om de conclusies van het mobiliteitsplan met
betrekking tot de Meerstraat concreet uit te werken. Het voorgelegde ontwerp werd besproken en uiteindelijk goedgekeurd door alle
gemeenteraadsleden.
• Bij de uitvoering in 2009 werd van het goedgekeurd concept niet
afgeweken.
Bepaalde SVVO-mandatarissen, die zich met alle middelen willen
opwerpen tot de status van nieuwe leider, deinzen er momenteel niet
voor terug om via de pers en interpellaties in de gemeenteraad het
publiek te doen geloven dat de herinrichting van de Meerstraat een
mislukking is, hierbij “vergetend” dat zij het project mee hebben
goedgekeurd. Om te allen prijze hun “gelijk” te bewijzen, zijn ze er
zelfs niet voor teruggeschrokken een eigen wagen aan te voeren om
een parkeerovertreding te simuleren om zo een “getrukeerde situatie” in de krant te krijgen.
Foei Mijnheer de SVVO-mandataris!

OOSTERZEELSE KRANT

OOSTERZEELSE KRANT

Gezinnen zijn een prioriteit in ons beleid
De ondersteuning van het gezinsleven behoort tot de voornaamste beleidsdoelstellingen van de CD&V-bestuursmeerderheid. Er is nu al meer gerealiseerd dan wat we in ons verkiezingsprogramma van 2006 hebben vooropgesteld. Het overzicht dat u hieronder vindt, leert u duidelijk welke die verwezenlijkingen zijn. Ze maken het voor u de moeite waard om met
uw gezin in onze gemeente te wonen.

• Pasgehuwden
Ze ontvangen drie geschenkbons van 10 euro, in te ruilen bij de
Oosterzeelse buurtwinkels.

• Studietoelagen
Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks één of meerdere zitdagen voor het indienen van aanvragen voor studietoelagen.

• Gezinspremie

• Huwelijksjubilarissen
Zelfs na vijftig jaar
(of langer) huwelijk is
het gemeentebestuur
u niet vergeten. Een
tuil bloemen en een
waardevol aandenken
aan de gemeente is uw
deel!

Gezinnen met minstens drie kinderen, alleenstaanden met minstens twee kinderen en personen met een leefloon kunnen
genieten van een korting van 25 tot 50 % (afhankelijk van het
aantal kinderen) op het tarief van de gemeentelijke gezinsbelasting.
• Vervoerkosten van studenten
De gemeente draagt voor 25 % bij in de prijs van de schoolabonnementen (NMBS en De Lijn) voor studenten tot 25 jaar.
• Buitenschoolse opvang
- Tijdens het schooljaar kunnen ouders hun kinderen vanaf 7 u.
en tot 18 u. toevertrouwen aan opvangdames die door de
gemeente zijn aangesteld.

• Speelstraten
Regelmatig worden in bepaalde wijken ‘speelstraten’ opengesteld. Kinderen kunnen er veilig ravotten.

- Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar tot
12 jaar terecht bij bekwame toezichters of toezichtsters, tegen een billijke vergoeding. Voor bijzondere gevallen is het
zelfs gratis.
- Tijdens de Paas- en zomervakantie kunnen de kinderen tussen 4 en 12 jaar zich uitleven in ‘Kriebelplezier’ aan de sporthal. Grabbelpas en Swappas kennen een groot succes.

• Geboortepremie
Een premie van 25 euro en meer wordt door de gemeente toegekend vanaf het derde kind.

- Voortaan kunnen personen, die een zorgbehoevend gezinslid,
een familielid of een kennis bijstaan, onder bepaalde voorwaarden genieten van een mantelzorgpremie.
- Recent werd een ‘klusjesdienst’ opgestart. Heel wat bejaarden
en personen met een graad van verminderde zelfredzaamheid
kunnen er een beroep op doen voor klusjes in en rond het
huis.

• OCMW-Service
- De poetsdienst en de gezinszorg reiken een helpende hand aan
talrijke bejaarden, mindervalides , zieken, enz.
- Voor werkende ouders wordt eventueel uitgekeken naar een
geschikte onthaalmoeder voor kinderen tot drie jaar.
- Minder mobiele personen kunnen bij het OCMW eventueel
een beroep doen op vervoer.
- Warme maaltijden (tegen sociale tarieven) worden aan huis
besteld.
- Talrijke alleenstaande bejaarden voelen zich veiliger met een
personenalarmsysteem in huis.

• Oefenplein voor opleiding autobestuurders
In de loop van dit jaar zal het oefenplein voor leerling autobestuurders, voorzien op de parking aan het station van Scheldewindeke, kunnen
open gesteld worden
voor gebruik. Alvast
een
welgekomen
hulp voor zoveel
begeleiders van toekomstige
autobestuurders.
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