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OOSTERZELE
Wat wij er van maakten
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Wat wij er van maakten

Beste Oosterzelenaar,

Zes jaar geleden kregen we uw vertrouwen om op basis van ons
programma de gemeente te besturen. Besturen betekent verant-
woordelijkheid opnemen maar ook verantwoording afleggen
over het gevoerde beleid. 

Onze mandatarissen hebben zich ten volle ingezet om hun ver-
kiezingsbeloften na te komen. We zijn er ons wel van bewust dat
niet alles wat we wilden verwezenlijken ook gerealiseerd werd.
Voor sommige initiatieven kregen we immers af te rekenen met
juridische en/of administratieve hindernissen die de uitvoering
hebben vertraagd of zelfs belemmerd. De bomen groeien niet tot
in de hemel.

Toch blikken we met enige fierheid en voldoening terug op het ge-
voerde beleid. Met dit fotoboekje, dat uiteraard niet volledig is,
willen we een beeld ophangen van de belangrijkste realisaties
van de voorbije zes jaar. Ze hebben er toe geleid dat Oosterzele
er weer een beetje beter uitziet, een beetje warmer werd om in te
leven. Want daar gaat het toch om: wonen, werken en ontspannen
in Oosterzele.

Deze realisaties zijn het resultaat van een ploeg die bekwaamheid
en ervaring koppelt aan inzet en creativiteit. Beide kartelpartners
zorgen met hun respectievelijke inbreng voor een genuanceerd en
doordacht beleid.  

De opdracht is echter nog niet af. De toekomst brengt uitdagingen.
Hierover verneemt u meer in de loop van de komende weken. Met
uw goedkeuring willen we er immers graag voor zorgen dat Oos-
terzele een nog aantrekkelijkere plaats in het Vlaamse landschap
inneemt. 

Van harte, 
De CD&V/N-VA-ploeg. 
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Lasten werden niet verhoogd
Na zware investeringen werden de financiën op orde gezet via
efficiëntie-  winsten en het wippen van overbodige werkingskosten.
De belastingen op inkomen en bezit werden niet verhoogd, zoals
beloofd werd. Dit alles gebeurde onder de filosofie: niet méér
uitgeven dan er binnenkomt. Maar wat er is, wordt gebruikt om te
investeren. Het resultaat van dit beleid is dat de Oosterzeelse
schuld daalt. 

Toch investeerde Oosterzele

Zo werd, naast tal van kleinere projecten, het dorp van Oosterzele
volledig vernieuwd met dorpskernverfraaiing in Keiberg, Dorp en
Groenweg.

Wegen aanleggen 
en onderhouden
Aanleg van wegenis en rioleringsinfrastructuur voor de nieuwe
verkavelingen van de 6e Liniestraat te Gijzenzele, Staelland en
Pastoor Wackensstraat te Scheldewindeke en aan de Geraards-
bergsesteenweg te Landskouter. Verfraaiingswerken aan voetpa-
den, onder andere op de Geraardsbergsesteenweg, Stationsstraat,
Gijzen zelestraat, … Er werden sociale woningen opgetrokken in
Gijzenzele en in Balegem.
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Wegen aanleggen en
onderhouden
Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd op de
as Scheldewindeke-Moortsele met nieuwe wegenis en fiets-
paden op Dreef, Spiegel, Van Thorenburglaan, Moortsele-
straat, Tramplein, Tramstraat en verfraaiingswerken in de
Rollebaan. In de Meerstraat werden omvangrijke waterwer-
ken uitgevoerd en een gescheiden fietspad aangelegd.

In Balegem werden ingrijpende rioolwerken uitgevoerd en
worden nieuwe fietspaden aangelegd in de Boerestraat en Kalle.

Aanleg van voetpaden in de woonwijken van Balegem en
Gijzenzele. Aanleg van een groene parking op Houte en
Hofkouter. Aanleg gescheiden riolering en creatie van een
veilige fietsverbinding in de Langestraat te Gijzenzele. Her-
waarderen van de paden op het speelplein “De Kluize”.
Ecologisch onderhoud van de verharding op trage wegen
en onverharde wegen. Aanleg van een grindgazon op de
begraafplaats van Oosterzele. Heraanleg van het kerkpad
op de begraafplaats van Landskouter. Vernieuwen van ver-
schillende betonvakken en onderhoud van asfaltwegen
met gietasfalt ...



Zorgcampus Groot Bewijk
Het Groot Bewijk wordt ontwikkeld voor projecten voor gezinnen
en kansarmen (sociale huur- en koopwoningen), senioren (rusthuis
en assistentiewoningen) en mensen met een handicap (zorg -
woningen en dagcentrum). Daartoe werd wegenis aangelegd met
rioleringsinfrastructuur. Het feit dat alle 42 assistentiewoningen
verkocht zijn, toont de behoefte. De helft komt nu op de huurmarkt.
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Veilige schoolomgevingen
De schoolomgevingen werden veiliger ingericht, er werd
Octopusmeubilair geplaatst en elke school kreeg een Vic-
tor-mannetje. De schoolroutekaart werd geactualiseerd.

Aanleg fietspaden
De doortocht Scheldewindeke – Moortsele werd heringe-
richt. Er werd verdergewerkt aan de realisatie van de fiets-
snelweg:
• Aanleg deelfase Oudenaardesteenweg – Balegem-Zuid
• Aanleg fietssnelweg F417: september/oktober 2018 starten
met • deelfase Roosbroekstraat – Van Thorenburghlaan

• deelfase Van Thorenburghlaan – Schellaertweg
• deelfase Kalle Houte

Aanleg Boerestraat - Kalle

Bouw fietsenstallingen
Er werden nieuwe fietsenstallingen geplaatst aan het sta-
tion in Scheldewindeke, Moortsele en Balegem. Er werden
fietsbeugels geplaatst  in Oosterzele Dorp.

Fietsbeleid
Tweejaarlijks wordt voor het lager onderwijs een dode-
hoekles met praktijk georganiseerd. Oosterzeelse leerlin-
gen kunnen blijven beschikken over een aanbod van
fietshelmen en fluohesjes. In Streekt werd een fietsstraat
ingericht. 

Openbaar vervoer
Er is blijvende ondersteuning (financiële tussenkomst) in
de abonnementskosten scholieren voor bus en trein.

Trage wegen
De inventarisatie van onze trage wegen is volledig afgerond
en in de Ankerwijk werden er reeds naambordjes geplaatst.
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Een groenere omgeving
De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten werd een speerpunt. In
2013 waren er 12 vrijwillige meters en peters. Nu zijn er meer dan
50 die onze wegbermen in de gaten houden en ruimen. We
verhoogden de pakkans van sluikstorters en er liepen er al
verschillende tegen de lamp: een zakje vuil in de berm gooien
kost in Oosterzele minstens 500 euro! Binnenkort worden er
verplaatsbare camera’s ingezet.

Wegbermen werden ons ‘visitekaartje’ en worden nu gemaaid
volgens een bermbeheersplan wat uiteindelijk zorgt voor minder
maaien en een rijkere planten- en bloemenpracht, oa. voor
vlinders en bijen. Het bijencharter was de aanzet van het
bijenplan dat resulteerde in verschillende acties voor de bijen, oa.
een bijenhotel in de vorm van het gemeentehuis en een educatieve
bijenhal die ook kan dienen als vergaderruimte en exporuimte
voor de archeologische vondsten in het Groot Bewijk. 

Terreinen werden aangekocht om het geboorte- en speelbos te
kunnen uitbreiden.

De milieuweek werd jaarlijks met groeiend succes geor ga niseerd.
We namen actie rond de nacht van de duisternis, er werden méér
bomen aangeplant dan er verdwenen. Oosterzele werd groener
dan ooit.

Duurzaamheid overal
We lanceerden het begraafbos en herwaardeerden trage wegen.
Een elektrische wagen en bestelwagens op CNG werden aan -
gekocht.

Voor het eerst werd een succesvolle korte ketenmarkt geor -
ganiseerd. De verwarmingsinstallaties in het GILO, het ge -
meentehuis en de sporthal werden ge mo der ni seerd. In de sport hal
werd een relightingstudie uitgevoerd en wordt de verlichting
volledig vernieuwd. De openbare verlichting wordt zuinige LED-
verlichting. 
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Na een eerste operatie enkele jaren geleden
om de verhoudingen te verschuiven in de
richting van de persoonlijke verant woor de -
lijk heid door minder middelen te gebruiken
uit de algemene belastingen, werd begin 2018
het wegen en factureren van de restfractie
ingevoerd. Het resultaat is meer dan
bevredigend: Oosterzele stijgt van de laatste
plaats naar ongeveer de beste plaats (= minst
restfractie/inwoner) in het ILvA-gebied.

Ongeveer drie kwart van de inwoners betalen
nu minder dan voorheen. Wie sorteert wint!
En dat blijkt ook in de realiteit, zonder dat we

vaststellen dat het sluik storten toeneemt.
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Jeugdlokalen
Ondanks de nood aan dringende werken aan het gemeentehuis
werd het geweer van schouder veranderd en werd voorrang
gegeven aan de aankoop van een gebouw (‘den Adonis’) omdat
de nood van Chiro Scheldewindeke nog groter was. Een huur -
overeenkomst zorgt ervoor dat alle verenigingen op gelijke voet
behandeld worden. Werken m.b.t. de veiligheid zijn in het
gemeentehuis onder tussen ook afgewerkt. Ook het dak van de
Scouts lokalen in Scheldewindeke werd vernieuwd.

Scholen, molens en kerken
De drie afdelingen van het gemeentelijk onderwijs (GILO) worden
stapsgewijs aangepakt en de Klepmolen werd gerestaureerd en
ingehuldigd. Het kerkenbeleidsplan werd uitgewerkt en geeft een
visie weer over de toekomst van onze kerkgebouwen waarvan er
vijf beschermd zijn. Experten onderzoeken of de muziekacademie
kan ondergebracht worden in de kerk van Scheldewindeke.

Het Autonoom Gemeentebedrijf
Het AGB gaf beleidsmatig ruimte die er voor zorgde dat GC De
Kluize kon groeien en bloeien. Veel Oosterzeelse verenigingen en
bezoekers vonden er de voorbije jaren hun gading en de stijgende
lijn vertoont nog geen vermoeidheid!

Onderhouden 
als een goede huisvader
Het AGB is ook bevoegd voor het onderhoud van patrimonium.
Zo werd het zaaltje in de Mannekesschool in Gijzenzele op -
geknapt, werd de turnvloer in de sporthal herbelijnd en die van
de benedenzaal ver nieuwd. Er werd geïnvesteerd in nieuwe
turn/sportmatten. De tennisterreinen worden jaarlijks op ge knapt
en er is nu een gemeentelijke tennisclub. Verder vallen ook den
Amb8, het IJzeren hekken, het Erfgoedhuis en Jeugdclub Pallieter
on der het AGB en kennen een groeiend gebruik.
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Communicatie en ICT
De inwoners werden tijdig, juist en vooral veel geïnformeerd over het
reilen en zeilen in de gemeente. Er werd hiervoor in 2015-2016 een com-
municatievisie uitgeschreven en goedgekeurd. Daaruit volgde de make-
over van de gemeentekrant naar het Infozine. Ook werd het adverteren
voor de lokale handelaars opnieuw mogelijk gemaakt. De gemeentelijke
digitale borden werden vernieuwd en er werden verlichte affichagebak-
ken (Citi’s) ter beschikking gesteld aan de verenigingen om aan hun be-
hoefte te voldoen, met aandacht voor het milieu. 
Ook startte het gemeentebestuur met het publiceren van gemeentelijke
berichten via Facebook. 

De ICT-dienst werd uitgebouwd en die reorganiseerde de volledige netwerk-
infrastructuur en vernieuwde de servers van de gemeente. Er is nu ook een
degelijk wifi- netwerk. Daarom werd een ICT- plan opgemaakt voor wat
betreft de netwerkinfrastructuur zodat de infrastructuur steeds up to date
is en is voorbereid op de nieuwe technologische ontwikkelingen.
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Sociaal weefsel
Het gemeentelijk onderwijs werd gemoderniseerd. De werking
van de adviesraden geherstructureerd en gestroomlijnd met acti-
vatie en responsabilisering als doel. 

Er werd een aantrekkelijk cultuuraanbod uitgebouwd in De Kluize.

De bib werd gepromoot als ontmoetingscentrum (onder andere
studeerplek voor jongeren), openingsuren werden uitgebreid en
er werd ingezet op een intense samenwerking met de Oosterzeelse
verenigingen. 

Er kwam meer  logistieke en financiële steun voor de plaatselijke
erfgoedverenigingen

Er wordt professionele en themagerichte kinderopvang georgani-
seerd op woensdagnamiddag en tijdens de vakantie. Er is is kin-
deropvang in de scholen door de gemeente georganiseerd en
gesubsidieerd. De speelpleinwerking werd uitgebreid, ook voor
kinderen met een  beperking.

Land- en tuinbouw
Zo veel mogelijk als kan ondersteunen van land- en tuinbouw:
schattingscommissie bij droogte, vries of regenschade! Toeren bij
de boeren: ons inwoners dichter bij de sector brengen.

Partnerschap
In 2016 ontving Oosterzele een uitgebreide delegatie uit onze zus-
terstad Oberkirch (D) en in 2017 reisden we met meer dan 100 Oos-
terzelenaren, waaronder harmonie Con Animo naar Oberkirch
waar we een schitterend weekend beleefden en waar de 25-jarige
vriendschap bezegeld werd.

Sociale veiligheid
We installeerden ANPR-camera’s aan de N42 en in politie wagens,
samen met infraroodcamera’s. Elke inbraak is er een teveel, maar
het aantal daalde wel. Er werden snelheidsindicatieborden ingezet
en flitscamera’s deden hun werk.
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Onze ruimtelijke orde
Een hele reeks Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
(RUP’s) zagen het levenslicht. Zo was er het RUP Sportsite De
Kluize, het RUP zonevreemde bedrijven, het RUP Ambachtelijke
Zone II, het RUP Groot Bewijk, het RUP Dorpskernen, het RUP
zone vreemde sportterreinen (Moortsele) en het CompensatieRUP:
samen met het eerste Open Ruimte RUP.

Verder waren er ook RUP’s op Gewestelijk niveau (GRUP’s) waar
Oosterzele in ligt en heeft aan meegewerkt: GRUP Balegro, GRUP
Landbouwgebieden en beekvalleien rondom Sint-Lievens-Houtem:
voor de realisatie van ons Speelbos Lange Broucke
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Het plannenregister en het vergunningenregister werd goedge-
keurd en Oosterzele bekwam de ontvoogding. Er werden gemid-
deld 200 tot 250 bouwvergunningen per jaar en een 50-tal
verkavelingsaanvragen per jaar verwerkt.

Een woning voor iedereen
Met alle projecten die reeds uitgevoerd werden en die op de plan-
ning staan zal Oosterzele het opgelegde sociaal objectief OVER-
SCHRIJDEN! Het objectief is 105 sociale huurwoningen en 40
sociale koopwoningen:
• Balegem: Rooigemstraat 4 sociale huur
• Balegem: Huckerstraat: 14 sociale koop
• Gijzenzele: 6 sociale koop
• Oosterzele: Bavegemstraat: 4 sociale huur
• Oosterzele: Geraardsbergse Steenweg: 7 sociale huur
• Oosterzele: Dorp Izoo: 17 sociale huur, 13 sociale koop en 9 huur-

appartementen Sociaal Verhuurkantoor
• Scheldewindeke: Pelgrim: 21 sociale huur
• Scheldewindeke: Groot Bewijk: 18 sociale koop
• Scheldewindeke: Streekt: 4 sociale huur

Zorg
Er is een goed uitgebouwde seniorenwerking: zolang mogelijk
thuis in Oosterzele. Het voortbestaan van de dienst Gezinszorg
werd veiliggesteld. Alle thuiszorgdiensten werden verder gezet:
poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, warme maaltijden, perso-
nenalarmsystemen enz. Er werden de nodige vrijwilligers geën-
gageerd voor de verdere uitbouw en voortbestaan van de Minder
Mobielen Centrale. Het reglement van de mantelzorgpremie werd
geoptimaliseerd. Oosterzele is één van de weinige gemeenten die
nog een mantelzorgpremie heeft! Het behoud van de dienst Kin-
deropvang werd gegarandeerd. Er werden 2 woningen aangekocht
voor Lokale Opvang Initiatieven, die later ook multifunctioneel
kunnen ingezet worden. Er is de beschikbaarheid van 2 noodwo-
ningen: voor noodopvang ingeval brand, uithuiszetting, partner-
geweld, enz.

De inkanteling van het OCMW in de gemeente werd voorbereid.
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Sport en spel
De dienst toerisme werd uitgebouwd met een toeristisch loket in de biblio-
theek. De uitgifte van een eerste toeristische gids werd een feit. Er werden
succesvolle kunstroutes en zomerzoektochten georganiseerd. Sinksenkermis
werd vernieuwd. 70 jaar wekelijkse markt op woensdag werd gevierd. Er
werd een ontdekkingstocht langs  de (deelnemende) handelaars georgani-
seerd per fiets of te voet.

Er was de jaarlijkse viering van lokale sportlaureaten, kampioenen, indivi-
dueel en ploegen in een vernieuwd Sportgala. Oosterzele organiseerde het
Belgisch Kampioenschap juniores wielrennen 2017. De lokale  tennisclub
werd geactiveerd.



We houden Oosterzele landelijk en maken Oosterzele (inbraak)veilig
We verbeteren de diensten aan de bevolking
We zorgen voor een rijk opvangaanbod voor kinderen
We verhogen de verkeersveiligheid
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JOHAN VAN DURME

MARLEEN VERDONCK

ELS DE TURCK

CHRIST MEULEMAN

FILIP VERMEIREN 

ELSY DE WILDE

LINDA DE VOS

EVELIEN ROELEKENS

BARBARA STUBBE

PIETERJAN KEYMEULEN

JEAN MARIE DE GROOTE

PETER WILLEMS

KRISTOF VAN CAUWENBERGHE

WILFRIED VERSPEETEN

HILDE DE SUTTER

HANNA COURTIJN

SIMON LEJEUNE

NELE VAN DE VOORDE

VEERLE VAN DE PUTTE

IVO MORIS

ELISA DE VOGELAERE

JAN MARTENS

ORVILLE COTTENIE

HILDE DE SUTTER
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