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CD&V zet de bakens uit voor Oosterzele  
in het Meerjarenplan 2020-2025
16 miljoen investeren 
Eind 2019 werd het Oosterzeels meerjarenplan voor de pe-

riode tot 2025 goedgekeurd. Schepen van 
Financiën Marleen Verdonck belooft de 
gemeenteschuld te halveren. Toch zullen we 
16 miljoen euro investeren. De personen-
belasting wordt verlaagd en de belasting 
op eigendom wordt licht verhoogd. Het-
zelfde volume belastingen wordt behouden. 

Er wordt de komende periode niet geleend. 
 
Speerpunten 
Het beleidsprogramma telt acht speerpunten: veilig, effi-
ciënt, ondernemend, leefbaar, landelĳk, sociaal, sportief 
en participerend Oosterzele. Dit alles werd uitgeschreven 
in het meerjarenplan waar volgende punten centraal 
staan: 
• Een betere dienstverlening 
• De fietser op de eerste plaats in het verkeer 
• Verder werken aan duurzame mobiliteit 
• Verdere optimalisatie van de schoolomgevingen 
• Inzetten op klimaat- en duurzaamheidsbeleid 
• Gemeentelĳke gebouwen ecologischer beheren 
• Aankoop gronden voor Geboorte/speelbos 
• Wegen- en rioleringswerken  
• Een kwalitatief vrĳetĳdsaanbod en participatie 
• Lokale economie ondersteunen en stimuleren 
 
• Duurzame ruimtelĳke ontwikkeling met respect voor 
de draagkracht van de ruimte 
Om de open ruimte te bewaren en eveneens mee te gaan 
in het dichter wonen verhaal hebben wĳ de beslissing ge-
nomen om een aantal ruimtelĳke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) op te maken. 

O.a. opmaak RUP meergezinswoningen 
Er is veel aandacht voor het behoud van het landelĳk ka-
rakter. We leggen het accent op de versterking van de 
eigen identiteit en ontwikkeling van de kernen Balegem, 
Oosterzele en Scheldewindeke. In de deelgemeenten Gĳ-
zenzele, Moortsele, Landskouter en het Anker zullen geen 
appartementen meer mogelĳk zĳn.  
O.a. opmaak RUP samenhangende landbouwgebieden 

 
• Nieuwe ambachtelĳke zone 
• Een warme, zorgzame gemeente 
Armoedebestrĳdingsbeleid, ‘tĳdelĳke werkervaring’ (VDAB), 
breed onthaal in de eerstelĳnszorgzone PANACEA, kwali-
teitsvolle en betaalbare zorg, buurt- en thuiszorgnetwerken 
en levenslang thuiswonen, een warm gezinsbeleid, ...  
• De participatie van de burger bĳ het bestuur 
 
Wil u dit alles uitgebreid beschreven zien? 
https://oosterzele.cdenv.be/beleidsprogramma 
/meerjarenplan/#question-1 

Schepen Elsy De Wilde stelt 
het meerjarenplan voor.

Rattepas Moortsele

GC De Kluize



De fietssnelweg F417 Melle – Zottegem ligt voor een heel 
groot deel op grondgebied Oosterzele. Het deel vanaf de 
Provincieweg tot Walzegem werd gerealiseerd, net als de 
fietsinfrastructuur langs de Boerestraat en Kalle waarop 
huidig traject tot Houte, station Balegem-Dorp aansluit.  
 
De werken aan de fietsverbinding tussen de Roosbroek-

straat en station Moortsele 
zĳn reeds begonnen. Het deel 
fietssnelweg tussen de Van 
Thorenburghlaan en de  Schel -
laertweg ligt er ook reeds. De 
fietssnelweg loopt over een 
totale lengte van 9,3 km op 
het grondgebied van Ooster-
zele. Schepen Christ (CD&V) 
wil de missing links zo vlug 
mogelĳk realiseren. 

 
 

Schepen Christ heeft een ambitieus fietsplan 2020-2030 
opgemaakt. U kan dit fietsplan downloaden via onze web-
site (oosterzele.cdenv.be bĳ ‘publicaties’).  
Tips en voorstellen zĳn welkom!

Zwerfvuilactie - Wĳ danken alle vrĳwilligers 
Bedankt aan alle vrĳwilligers die mee zwerfvuil opgeruimd 
hebben. Naar jaarlĳkse traditie trakteerde onze burge-
meester met zelfgemaakte soep met  
balletjes! Vooral een dikke pluim aan alle 
vrĳwilligers die regelmatig, jaar in en  
jaar uit zorgen voor een propere omgeving  
en natuur.  
Een oprechte dank voor alle vrĳwilligers,  
voor jullie vrĳe tĳd, voor jullie energie,  
jullie enthousiasme en jullie inzet 
Jullie zĳn onmisbaar ... 
Bedankt voor wie je bent 
Voor alles wat je doet 
Altĳd recht uit het hart 
Nooit omdat het moet! 

Cameraproject ‘Havik’
In Oosterzele, Destelbergen, Merelbeke 
en Melle werden pictogrammen en politie -
camera’s geplaatst. 
 
De politiezone investeert 1,9 miljoen euro in 
het cameraproject Havik om verkeersproble-
men, overlast en inbraken aan te pakken met 
vaste en verplaatsbare camera’s. Vaste ca-
mera’s scannen automatisch de nummerpla-
ten die de zone in en uit rĳden. Zo worden 
geseinde wagens gedetecteerd en inbrekers 
afgeschrikt of opgespoord.  

 
“Momenteel worden ook extra mobiele camera’s in-
gezet in de strĳd tegen sluikstorten, vandalisme en 
fietsdiefstallen. Op die manier is er minder overlast 
en meer veiligheid”, besluit burgemeester Van 
Durme (CD&V).

Het Fietsplan 2020-2030 van Christ 
De fietssnelweg F417

Veilige  
schoolomgeving  
Poststraat Balegem  
Onze schoolomgevingen veiliger 
maken: één van de prioriteiten 
van ons bestuursakkoord. 
 
Alweer een prachtige realisatie! 
 
#veiligoosterzele 
#geenwoordenmaardaden 
#goebezig



Samenwerking tennis/padel
De tennisclubs van Merelbeke en Oosterzele gaan nau-
wer samenwerken. Voor de inwoners van beide ge-
meentes gelden dezelfde tarieven in beide clubs. TC 
Merelbeke kan gebruik maken van de buitenterreinen 
in Oosterzele en Oosterzelenaren kunnen aan een 
lager tarief padel spelen in Merelbeke. 
 
Nadat Oosterzele al een akkoord sloot met het stads-
bestuur van Zottegem over de tarieven en het gebruik van 
het zwembad, is er nu een akkoord met de tennisclub in 
Merelbeke.  
 
Een win-winsituatie”, zegt schepen van sport Elsy De Wilde 
(links). Schepen van AGB Marleen Verdonck (vl rechts) en 
voorzitter van het Oosterzeels AGB Filip Vermeiren (rechts) 
zetten hiermee de heropbouw van tennis in Oosterzele verder.  

Klimaatgezond Oosterzele 
Wĳ maken er werk van!
Sappige aardbeien en knapperige sla kopen bĳ de 
boer in je buurt? Op de elektrische fiets naar school of 
werk? Met een elektrische deelwagen uit je buurt de 
boodschappen doen? Aangenaam en zuinig warm in 
je klimaatgezonde woning? Een lagere energiefactuur 
door zonnepanelen? 
 
Schepen van milieu en burgemeester Johan Van Durme: 
“Oosterzele is een stevig engagement aangegaan om 
tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grond-
gebied. Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen 
van de klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast 
of droogte) helpen verzachten. We maken daarom een kli-
maatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen 
nu en 2030. Een klimaatgezond beleid uitstippelen doen 
we samen met de bevolking! Tĳdens de klimaattafel op 3 
maart hadden de inwoners het voor het zeggen!”

“Als je struikelt, maak er dan een salto van!”
Eén op de vier Belgen krĳgt vroeg of laat af te rekenen 
met psychische problemen. Over een periode van een 
jaar kampen ongeveer 700 000 mensen met een psy-
chisch probleem ook steeds meer jongeren. In onze 
maatschappĳ zeggen we te snel dat het goed gaat met 
ons, zelfs wanneer dat niet zo is. We geven nu eenmaal 
niet graag toe dat we onze draai niet altĳd even goed 
(meer) vinden. 
 
Dat vraagt om actie. In Oosterzele verschenen er allerlei 
spreuken in het straatbeeld om het belang van geestelĳke 
gezondheid in de kĳker zetten. “We worden meer en meer 
geconfronteerd met problemen van geestelĳke gezond-
heid”, zegt schepen van Sociale Zaken Els De Turck 
(CD&V). “Ze komen vaak bĳ het OCMW aankloppen. Maar 
het taboe is nog groot en velen durven er niet over te spre-
ken. Dat heeft als gevolg dat er een grote drempelvrees 
naar hulpverlening is. Met de spreuken wilden we dit in de 
kĳker zetten.  

 
Het zĳn woordspelingen, deugddoende boodschappen of 
quotes van bekende of lokale helden. “Zo doen we hen na-
denken over mentale gezondheid.”

Barbara Stubbe (CD&V):  
“Eén van mĳn speerpunten.”



Onze website: https://oosterzele.cdenv.be 
 

Onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/cdenvoosterzele/ 
 
Ons Instagramadres: https://www.instagram.com/cdenvoosterzele/ 

 
DENK JE MET ONS MEE OVER DE TOEKOMST VAN OOSTERZELE? 
 
Het beleidsprogramma bestaat uit 8 prioriteiten. Zoals u kon lezen is participatie één ervan.  
We willen de Oosterzelenaar dan ook zoveel mogelĳk betrekken bĳ het beleid of bĳ specifieke projecten. 
Daarom deze warme oproep. 
Hebt u vragen, ideeën of voorstellen?  
Laat ze ons weten want jouw mening telt. Bezorg dan jouw vragen, voorstellen of ideeën aan één van de bestuursleden 
van CD&V of mail ze naar de voorzitter van CD&V: stevenhutse@gmail.com 
Alvast bedankt en fijn dat je meedenkt. 

Het CD&V team 

Jong CD&V verlicht mee tractorentocht 

SAVE THE DATE: 19-20-21 september CD&V-feesten

Sudoku 
 

Win een 
etentje! 

Vul deze Sudoku in en 
stuur ons de 3 cĳfers uit 

de oranje vakjes (van 
links naar rechts): 

stevenhutse@gmail.com 
 

De juiste inzendingen 
maken kans op een  

gratis kaart voor onze  
CD&V-feesten. 

Geen asbest in onze nest!
Balegro heeft op 24 februari 2020 een vergunning aan -
gevraagd om een asbeststort te mogen uitbaten in de 
steengroeve van Balegem. CD&V Oosterzele wil samen 
met alle inwoners de strĳd aanbinden om te voor-
komen dat Balegro zo’n vergunning krĳgt. 
 
In Balegem wordt hevig geprotesteerd.  Meer dan 300 in-
woners uiten onlangs aan de rotonde in Balegem hun on-
genoegen. Ze vinden dat een asbeststort niet kan in de 
buurt van een woonkern en school. Burgemeester Johan 
Van Durme is formeel: “Ons advies zal negatief zĳn. We zĳn 
ronduit tegen deze plannen!! Gevaarlĳke stoffen horen niet 
thuis in onze gemeente. We zullen er alles aan doen om dit 
tegen te houden.” 
 
Het provinciebestuur heeft het dossier onvolledig verklaard 
maar het werd ondertussen opnieuw ingediend door Balegro. 
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Ben je jong en wil je ook deelnemen aan onze 
leuke activiteiten: contacteer ons! 

info@oosterzele.cdenv.be

OOSTERZELE > Hoe vindt u ons?


