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OOSTERZELE
Dit willen wij 
er van maken

Correct en open besturen
Resoluut toekomstgericht
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Dit willen wij 
er van maken

Beste Oosterzelenaar,

Wat sommigen ook mogen beweren: het is aangenaam

leven in Oosterzele en daar is CD&V/N-VA trots op.

Oosterzele is een mooie en veilige gemeente waar 

iedereen een plaats krijgt. We investeren dan ook veel

in gemeenschapsvorming, veiligheid, wonen, mobi -

liteit, ontspanning en dienstverlening. 

In Oosterzele stappen de CD&V en de N-VA met een

gemeenschappelijke lijst naar de kiezer. Dit biedt

duide lijkheid en mogelijkheden. Als evenwichtige

partners sturen beide partijen hun beste krachten uit.

In consensus werd een duidelijk en ambitieus maar

realistisch en betaalbaar programma uitgewerkt.

Wat en hoe leest u op de volgende bladzijden. 

We zijn er ons bewust van dat alle partijen de mond

vol hebben over gelijkaardige materies. Maar enkel

CD&V/N-VA heeft de kennis en ervaring om wat hier

uit de doeken gedaan wordt ook tot een goed einde te

brengen.

Het gereden parcours oogt mooi, de toekomst nog

mooier. Onze plannen zijn resoluut toekomstgericht.

Aan u om te oordelen op 14 oktober!

Van harte, 
De CD&V/N-VA-ploeg. 
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Zo zien wij  Oosterzele:
n Groen en landelijk

n Veilig op alle gebied

n Met verkeer op mensenmaat

n Met een sterk uitgebouwd sport- en cultuuraanbod

n Met een ontwikkeld verenigingsleven dat alle inwoners

mogelijkheden biedt tot sociale ontplooiing

n Met een moderne en goed onderhouden publieke

infrastructuur

n Waar jongeren, jonge werkende gezinnen en senioren op

goede collectieve dienstverlening kunnen rekenen

n Waar mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk  een

goede ondersteuning krijgt

n Met een correct werkende, klantgerichte administratie

die op de centen let als een goede huisvader
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CORRECT BESTUREN 
in dialoog met de Oosterzelenaar
RESOLUUT TOEKOMSTGERICHT

Wij willen  besturen met de Oosterzelenaar, die we vlot en
correct informeren over het beleid. 

Daarom onder meer:

n De adviesraden en de individuele inwoners worden sterk

betrokken bij de voorbereiding van beslissingen



n Bewoners mogen zelf punten op de agenda van de

adviesraden plaatsen; die agenda’s kan iedereen vrij

raadplegen

n Alle Oosterzelenaars krijgen duidelijke en correcte info

over de afhandeling van hun vragen

n Wij zetten in op informatie- en participatiemomenten bij

de start van grote projecten

n De bevolking kan via life streaming de gemeenteraden

volgen

n Fix my street: inwoners kunnen via een elektronische app

kleine problemen van onderhoud in het openbaar domein

aan het bestuur signaleren

n Een eenvoudige en vlot toegankelijke website voor de

gemeentediensten

n Eén digitaal loket voor alle gemeentediensten 

n Moderne dienstverlening vergt aangepaste infrastructuur:

we realiseren een centraal ‘Huis van de Oosterzelenaar’

waar alle gemeentelijke diensten op een functionele

manier zullen samenwerken

n Wij verbeteren het contact met de lokale ondernemers

onder andere via de uitbouw van een ondernemersloket
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Oosterzele:  
mooie, landelijke gemeente
Dat willen we zo houden!

n Wij beschermen structureel de open ruimtes en

zetten in op kernversterking en verdichting van

bebouwd gebied

n Wij voeren een activeringsbeleid voor leegstaande

gebouwen en onbebouwde percelen.

n De ontwikkelaar moet  bij grote bouwprojecten

zelf instaan voor voldoende faciliteiten (groen,

laadpalen, sorteerstraten, …)

n Wij werken verder aan de uitbouw van het trage

wegennet en bouwen Oosterzele om tot fiets -

gemeente

n Wij richten onze samenwerking prioritair op de

Vlaamse Ardennen.
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Zuinig besturen

De gemeente werkt met uw centen. We doen dus het
maximum om u een correcte dienstverlening te
bieden tegen de goedkoopste prijs.

n Wij bouwen verder aan efficiënte en toegankelijke

gemeentelijke diensten

n Wij zorgen ervoor dat de budgetten voor samen -

werking met andere gemeenten niet uit stijgen

boven de toename van ons eigen budget

n Wij screenen permanent onze samenwerking met

andere gemeenten; alleen waar er een echte

meerwaarde is, behouden we die

n Het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting

en de gemeentelijke opcentiemen op eigen dom -

men verhogen we niet

n Wij verankeren in de gemeentelijke diensten het

principe van de goede huisvader: zij kijken steeds

na of de voorgestelde oplossing economisch de

beste is en of we bij aankopen waar voor ons geld

krijgen. 
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Oosterzele: groene en
milieuvriendelijke gemeente
We willen een landelijk, groen Oosterzele behouden waar het
goed is om te wonen en te leven.  Daarom zetten we in op de
volgende acties.

n We maken een Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan

n Een verplichte groennorm: in het ruimtelijk beleid  eisen

wij bij nieuwbouw en bij herinrichting van bestaande

verharde ruimtes een minimum aan groen

n Degelijk onderhoud van de publieke groene ruimtes

n Het opvoeren van de strijd tegen zwerfvuil door sen si -

bilisering, door betrokkenheid van vrijwilligers te stimu -

leren en  waar nodig ook door sanctionering

n De N42 wordt geen tweede Antwerpse, Kortrijkse  of Brus -

selse steenweg, daarom geen publiciteitsschermen maar

wel groenschermen

n Speelstraten, speelbossen, degelijke fitnesstoestellen,

speeltuigen, rustbanken creëren een aangename publieke

ruimte die ontmoetingen kansen geeft

n Het Beleef-de plekjes project zet de Oosterzelenaar ertoe aan

het eigen natuurschoon te beleven en creëert warme buurten

n We schakelen versneld over naar LED-verlichting in onze

straten

n Oosterzele verkleint stelselmatig de ecologische voet -

afdruk
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Goede publieke diensten 
Oosterzele heeft de afgelopen jaren een goede publieke
infrastructuur uitgebouwd voor sport, cultuur, onderwijs,  ...
Die gaan we goed onderhouden, zo gebruiksvriendelijk
mogelijk maken en  verder  aan democratische prijzen uit -
lenen.

n Wij houden sporthal, gemeentelijke bibliotheek, De Kluize,

den Ambacht, het Ijzeren hekken, … up-to-date en zorgen

er voor een  uitgebreid en gevarieerd aanbod voor elke

leeftijd.

n Wij zoeken een aangepaste bestemming voor de  buiten

gebruik gestelde geklasseerde kerkgebouwen, die niet

kunnen verkocht worden.

n De kapellen worden beschermd en gefaseerd geres tau -

reerd. Kapel op de Keiberg is eerst aan de beurt.

n Molens worden gefaseerd gerestaureerd en maalvaardig

gemaakt. Eerstvolgend is de Guillotinemolen aan de beurt.

n Wij koesteren verder het onroerend erfgoed door eerst te

screenen, dan te beschermen, te bewaren en vervolgens

te restaureren.
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Oosterzele: sportieve gemeente
Sport is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden.
Sport werkt verbindend tussen mensen

n We ontwikkelen in samenwerking met de sportraad een

coherent beleidsplan voor het lokale sportgebeuren

n We steunen met voorrang vrijwilligersorganisaties en

faciliteren professionele sportorganisaties

n De gemeente investeert in sportinfrastructuur waar nodig

(vb. onderhoud sporthal,  de Finse piste wordt degelijk

verlicht)

n We zetten waar mogelijk  gemeentelijke schoolgebouwen

open voor sporters

n We organiseren samen met de sportclubs harttesten voor

jonge sporters

n We plaatsen AED toestellen waar veel mensen zich

verzamelen.
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De jeugd: onze toekomst

De jeugd is onze toekomst. Zij moeten zich in Oosterzele
harmonieus kunnen ontwikkelen.

n We behouden het gemeentelijk onderwijs in de drie

vestigingsplaatsen.

n We bouwen de service aan jonge gezinnen (op voedings -

vragen, huiswerkbegeleiding, …) verder uit in ‘Het huis

van het Kind’.

n Jeugdbewegingen en jeugdhuizen kunnen verder op onze

steun rekenen.

n Wij zorgen voor extra pop-up spelactiviteiten tijdens de

vakanties.

n Wij brengen speelprikkels  (vb. natuurlijke sport- en

speeltuigen) aan in de openbare ruimte.

n Wij werken verder aan een kwaliteitsvolle speel plein -

werking en sportkampen.

n Wij nemen bijkomende initiatieven voor kinderopvang om

het drukke leven van werkende ouders te ontlasten.

n We zorgen verder voor kwaliteitsvol kunstonderwijs in een

goede permanente huisvestiging.
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Zo lang mogelijk actief 
en zelfstandig in Oosterzele
Wie in Oosterzele woont, gaat er niet graag weg, ook als men
een dagje ouder wordt. Oudere mensen wensen wij te
ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
wonen en actief aan de gemeenschap kunnen participeren.

n We investeren verder in de seniorenwerking en in de

initiatieven van de seniorenraad

n We werken het project Groot Bewijk af met sociale huur-

en koopwoningen, dagcentrum, woonzorgcentrum … 



Oosterzele: veilige gemeente
Waar het goed is om wonen, is het ook veilig in alle op -

zichten.

n Veiligheid op de weg is voor ons een topprioriteit. 

Daarom 

- grote aandacht voor veilige schoolomgevingen

- de as Windekekouter – Pelgrim – Stationsstraat wordt

prioritair aangepakt

n Bij heraanleg van wegen geven we sterke aandacht aan

de  veiligheid van de zwakke weggebruiker

n We zetten verder in  op de aanleg van  veilige fietspaden

met het voltooien van het lange afstandsfietspad  Gent –

Zottegem als prioriteit

n We stellen een beleidsplan op om het aantal inbraken en

pogingen tot inbraak te doen dalen

n We treden hard op tegen fietsdiefstallen, wild parkeren,

vandalisme, …

n We garanderen de gebruiksveiligheid van de openbare

infrastructuur door regelmatig nazicht en snelle reparatie

(vb. speeltoestellen).
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Correct en open besturen

Resoluut toekomstgericht



We houden Oosterzele landelijk en maken Oosterzele (inbraak)veilig
We optimaliseren de dienstverlening 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
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