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OOSTERZEELSE KRANT
Veiligheid voorop voor onze kinderen!
Kinderen moeten zich op een veilige manier op weg kunnen begeven. De dagelijkse verplaatsingen naar en van
de school zijn daarom van cruciaal belang.
CD&V, onder impuls van schepen van Openbare Werken
en Mobiliteit Christ Meuleman, doet er alles aan om de
veiligheid te optimaliseren:

• In de “stille” wijken worden sommige straten tijdens de
vakantieperiode omgevormd tot “speelstraten” waar kinderen veilig hun hartje kunnen ophalen;
• Er werd opnieuw een sensibiliseringscampagne opgezet met grote borden om de bestuurders aan te manen
hun snelheid rond de schoolomgeving aan te passen.
• Er werd een “schoolroutekaart” gerealiseerd die aan
de Oosterzeelse gezinnen met schoolgaande kinderen
wordt bezorgd. Hierop staan de veiligste routes aangeduid alsook de gevaarlijke punten. Het is onze ambitie
om in de toekomst deze punten maximaal weg te werken.
En tenslotte willen we ook nog vermelden dat op 13 september jl. gestart werd met de aanleg van een fietspad
langsheen de spoorweg voor het traject station
Scheldewindeke tot Roosbroekstraat.
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Investeren in gezinnen!
Doorheen haar bestaan heeft de CD&V steeds een prioritaire aandacht besteed aan de gezinsproblematiek en het voeren van een gezinsvriendelijk beleid. In Oosterzele is dit niet anders.
Een aantal lokale initiatieven, die in een ver of recent verleden werden genomen, hebben tot doel
de gezinnen te ondersteunen in de verschillende fasen van hun levensloop (kinderopvang,
vakantiewerking, huishoudelijke bijstand, hulp aan ouderen ...) Uit de verdere inhoud van deze
editie blijkt duidelijk welke (financiële) inspanningen door de gemeente geleverd worden om de
Oosterzeelse gezinnen, in hun diverse vormen, te ondersteunen. Zij zijn het immers die, door hun
opvoedkundige taak, meebouwen aan de toekomstige samenleving.
Dergelijk gezinsvriendelijk beleid loopt als een rode draad doorheen ons politiek handelen.
We zullen op deze weg verder blijven gaan.

Etienne De Winne
CD&V-voorzitter.

Denken aan de portemonnee!
Kinderen groot brengen en laten studeren, kost geld, soms veel geld. Voor ouders met meerdere kinderen neemt dit een grote hap
uit het gezinsbudget. Een financieel duwtje in de rug kan heel wat betekenen voor deze gezinnen. De CD&V-ploeg is zich daarvan
ten volle bewust en heeft dan ook een aantal initiatieven genomen, als daar zijn:
• Voor de Oosterzeelse studenten tot 25 jaar draagt de gemeente, sedert enkele jaren, 25 % bij
in de prijs van het schoolabonnement voor de trein of de bus. Meer dan 1300 studenten genieten van dit voordeel, waarvoor de gemeente een jaarbijdrage levert van ongeveer 40.000 €.

Christ Meuleman
schepen van Openbare Werken
en Mobiliteit
• Een paar jaar geleden werd, over de ganse lengte van
de Pastoor de Vosstraat, een fietspad langs de beide
kanten aangelegd;
• Zeer recent werd de weginfrastructuur in de omgeving
van de twee basisscholen in Scheldewindeke aangepast
om de snelheid te verminderen en werd de inrichting van
“veilige schoolomgeving” voltooid. Aan deze schoolomgevingen zullen we tevens investeren in het plaatsen van
accentverlichting aan de oversteekplaatsen. Hiermee
komen wij tegemoet aan de vraag van de schoolbesturen en de oudercomité’s;
• In het verleden werden aan alle fietsende schoolkinderen , met een financiële tussenkomst van de gemeente,
een fietshelm en een fluo-hesje bezorgd. Een 800-tal
kinderen konden van deze maatregel genieten.
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• Gezinnen met minstens 3 kinderen en alleenstaanden met minstens twee kinderen kunnen
genieten van een korting van 25 tot 50 % (variërend volgens het aantal kinderen) op het tarief
van de gemeentelijke gezinsbelasting. Een 140-tal gezinnen en alleenstaanden konden in 2010
genieten van deze korting, die een bedrag vertegenwoordigt van om en bij de 2.300 €per jaar.
• Een geboortepremie van 25 € of meer wordt door de gemeente toegekend vanaf het
derde kind. Vijftien gezinnen genoten in 2010 deze premie.
• Sedert begin dit jaar wordt er in de bibliotheek geen leengeld meer gevraagd voor de ontlening van CD’s en DVD’s. Misschien niet wereldschokkend, maar gezinnen met meerdere
kinderen zullen dit alvast weten te appreciëren.
• Jaarlijks organiseert schepen van Financiën Marleen Verdonck een paar informatiezittingen om inwoners te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.
• Om de energiefactuur van de gezinnen te drukken heeft CD&V, onder impuls van schepen voor milieu Els De Turck, een subsidieregeling uitgewerkt om energiebesparende werken aan te moedigen. Vorig jaar werden een 200-tal subsidieaanvragen goedgekeurd en
werd hiervoor een bedrag van circa 60.000 €door de gemeente uitgekeerd.

Thuislevering mogelijk
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Els De Turck
schepen voor milieu
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Ivan Roelekens vervoegt de CD&V-rangen!
Via de pers heeft u misschien al vernomen dat Balegemnaar Ivan Roelekens de SVVO heeft verlaten om zich voortaan aan te sluiten bij de CD&V-ploeg. Ivan was voorheen
gemeenteraadslid gedurende 12 jaar en is momenteel
OCMW-raadslid. Wie een dergelijke stap zet, moet hiertoe
wel een aantal redenen hebben. De redactie van de
Oosterzeelse Krant biedt hem hierbij de gelegenheid om
zijn verhaal uit de doeken te doen.
Oosterzeelse krant: Is dit van uwentwege een weloverwogen beslissing?
Ivan: Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb deze
beslissing genomen in samenspraak met mijn gezin, mijn
vrienden en sympathisanten.

Ivan: Ik wil steeds positief handelen en de handen uit de
mouwen steken voor de Oosterzeelse bevolking en in het
bijzonder voor de Balegemse gemeenschap. Ik onderken
een dergelijke houding bij de CD&V-mandatarissen. Ik heb
steeds een goede band en een grote waardering gehad
voor schepen Christ Meuleman, voor de wijze waarop hij
zich inzet voor een beter Oosterzele. Mijn CD&V-engagement is dan ook eveneens geïnspireerd door zijn politiek
handelen.
Oosterzeelse krant: Ivan, de redactie van de Oosterzeelse
Krant heet u welkom in de CD&V-ploeg en wenst u veel
succes toe!

Oosterzeelse krant: Welke waren
de beweegredenen om dergelijke
beslissing te nemen?
Ivan: Ik herken me al een lange
tijd niet meer in de huidige stijl van
de S.V.V.O. Meer in het bijzonder
stoort me in groeiende mate de
weinig constructieve wijze waarop door de S.V.V.O. aan gemeentepolitiek gedaan wordt. Onder
geen enkel beding mocht er een
woord gerept worden over de
positieve realisaties van de CD&V.

Het voorstel van de CD&V-raadsleden Rita De Loore en Filip
Vermeiren om in de wijk Scheurbroek van de deelgemeente
Oosterzele een “geboortebos” aan te planten, werd een schot in de
roos.
Jaarlijks, tijdens de milieuweek, wordt aan de trotse vaders en moeders de gelegenheid geboden om een boompje te planten dat een
blijvend aandenken moet
zijn aan de
geboorte van
zoon of dochter
lief.
Het groot aantal jaarlijks nieuw geplante boompjes is het levende
bewijs dat dit initiatief door de betrokken ouders ten zeerste
gewaardeerd wordt. Deze inmiddels groeiende en bloeiende
boompjes vormen een levende herinnering aan de komst van
zoveel “nieuwe” Oosterzelenaren!
Rita De Loore

Filip Vermeiren

Opa en oma zijn er niet altijd!

Oosterzeelse krant: Wat of wie
heeft je dan specifiek aangetrokken bij de CD&V?

Als het niet goed meer gaat!
• Vanaf een zekere leeftijd hebben sommige gezinnen het moeilijk om zelf in te staan voor hun huishoudelijke taken. Om dit euvel te
verhelpen, kunnen zij (+ 60 jaar) een beroep doen op de Poetsdienst van het OCMW. Vorig jaar zorgden 28 poetsdames voor een net
huis in een 160-tal Oosterzeelse gezinnen.
• Bejaarden die bovendien zelf niet meer kunnen instaan voor hun persoonlijke verzorging of personen in noodsituaties (o.a. revalidatie na hospitalisatie), kunnen bijstand krijgen van de dienst Gezinszorg van het OCMW.
Gediplomeerde verzorgenden kunnen hen hierbij helpen en geven tevens sociale en morele ondersteuning. Een 50-al gezinnen werden in 2010 op deze manier door een 10-tal verzorgenden geholpen.
• Daarnaast bestaat voor 75-plussers de mogelijkheid om een beroep te doen op de “klusjesdienst” van
het OCMW voor het uitvoeren van taken van geringe omvang in en rond het huis.
Voor al deze diensten wordt een bescheiden financiële tussenkomst gevraagd, rekening houdend met
het inkomen van de betrokken gezinnen.
CD&V wil deze sociale functie, die door het OCMW wordt vervuld, in de toekomst verder aanhouden, zelfs
nog uitbreiden via de werking van de Zorgraad. Hiervoor staat de CD&V-delegatie in het OCMW
borg en dit onder de leiding van voorzitter Hilde De Sutter.

Een boompje planten voor elke nieuwe spruit!

Hilde De Sutter
Voorzitter OCMW

Voor gezinnen met jonge kinderen, waar de beide ouders buitenshuis werken, betekent het
vinden van een passende
opvang (vooral tijdens de
schoolvakanties) dikwijls een
echte kopzorg. Opa en oma zijn
ook al eens op reis of niet(meer)
beschikbaar. Om dit probleem te
ondervangen heeft de gemeente voorzien in een aantal
opvangmogelijkheden, waarop
de ouders een beroep kunnen
doen, zoals:
• Tijdens het schooljaar is er, voor de in de gemeente
schoolgaande kinderen, een voor- en naschoolse opvang
mogelijk vanaf 7 u tot 18 u en dit in elke deelgemeente;
• Tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen tussen
2,5 en 12 jaar terecht bij gekwalificeerd opvangpersoneel
in ’t Vinkemolentje (in de gemeenteschool van de deelgemeente Oosterzele) en dit tegen een redelijke vergoeding .
Schepen van Onderwijs Marleen Verdonck, de drijvende
kracht achter dit project, is verheugd over het grote succes
van dit initiatief. Immers, meer dan 200 kinderen maken
van dit aanbod gebruik. Jaarlijks besteedt de gemeente
netto (uitgaven min ontvangsten) om en bij de 100.000 €
aan de buitenschoolse kinderopvang. Geld dat zonder
twijfel goed besteed is!
• Kinderen tussen 4 en 12 jaar, met belangstelling voor

sport en spel, kunnen zich tijdens de Paas- en Zomer vakantie uitleven in de speelpleinwerking in en rond de
Sporthal. Een 40-tal bekwame
monitoren/monitrices zorgen
voor de begeleiding van een
200-tal meisjes en jongens;
• Kinderen die zich minder tot
sport en spel aangetrokken
voelen, kunnen tijdens het
zomerverlof terecht in de Bib,
waar ze tweemaal gedurende een week hun creatief
talent de vrije loop kunnen
laten;
• En niet in het minst is er het
probleem van de dagopvang
voor kinderen tot 3 jaar. Het
OCMW heeft hiervoor een aanbod van 18 opvanggezinnen ter
beschikking (allicht nog te weinig om de vraag te kunnen
beantwoorden).
Het OCMW beschikt tevens over
een inventaris van het totale
Marleen Verdonck
aanbod aan dagopvang in de Schepen van Onderwijs
gemeente, dat kan geconsulteerd worden op de website:
www.meldpuntkinderopvang.be/meldpunt/oosterzele
of in het OCMW zelf.

