
Achter elke succesvolle man staat een sterke

vrouw. Een cliché dat dateert van de vorige

eeuw. De N-VA ziet dit enigszins anders: ster-

ke vrouwen moeten TUSSEN sterke mannen

staan. Kijk maar naar de vrouwelijke per-

soonlijkheden die onze partij vertegenwoor-

digen op federaal en regionaal vlak.

N-VA Oosterzele wil dolgraag meer vrouwe-

lijke input. Personen die onze schepen Hanna

Courtijn het hoofd helpen bieden aan al het

testosteron zijn meer dan welkom op de bij-

eenkomsten.

Willen we onze gemeente besturen als een

goede huisvader, of beter nog, als goede huis-

moeder, dan hebben we echt nood aan uw

ideeën, ervaringen en inzichten. U kan zelf

het beleid vormgeven en uitstippelen. N-VA

Oosterzele kijkt ernaar uit om samen uw

ideeën en voorstellen mee uit te werken.

U bent welkom op onze vergaderingen waar -

door u ook op de hoogte blijft van wat er

beslist wordt in de gemeenteraad, wat de

plannen zijn van de gemeente, welke proble-

men zich voordoen en hoe ze aangepakt kun-

nen worden.

In uw engagement gaat u uiteraard zo ver als

u zelf wil: iedereen bepaalt voor zichzelf wat

haar of zijn agenda aankan.

Wil u op een positieve en constructieve

manier meewerken aan de toekomst van uw

gemeente, geef dan een seintje via 

Bart.decruyenaere@n-va.be

Jeroen De Cock,

voorzitter N-VA Oosterzele
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Vrouwen weten
waarom ...

de N-VA
werkt hard voor
OOSTERZELE

�
�
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Christiaan Van Waeyenberge
Bestuurslid N-VA
christiaan.vanwayenberge@n-va.be

Cultuur

N-VA-Valentijnsnocturne
met als centrale gast 

MINISTER VAN FINANCIËN 
JOHAN VAN OVERTVELDT  

ZATERDAGAVOND 6 FEBRUARI 
in GC DE KLUIZE 
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Noteer nu reeds
in uw agenda!

Jeroen De Cock 
voorzitter N-VA Oosterzele

OCMW-raadslid
Lid vast bureau OCMW

jeroen.decock@n-va.be
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Bibliotheek 
afschaffen? 
Gemeenten zijn vanaf 2016 niet meer

verplicht een bibliotheek in te richten.

Een nieuw decreet voorziet dat

gemeenten voortaan die geldmidde-

len vrij mogen besteden.

De N-VA van Oosterzele zal de biblio -

theek echter niet afbouwen maar

ombouwen. De sociale media en het

feit dat informatie via het internet

gemakkelijk kan verkregen worden

dient in het bibbeleid ingepast te wor-

den. Andere taken dienen opgenomen

te worden zodat de bib een kennis- en

informatiecentrum kan blijven.

Zoals N-VA-schepen Martens het tref -

fend verwoordt: “Oosterzele heeft

geen industrie of nijverheid. Het goud

zit in het landschap en de groene lan-

delijkheid. Dáár zitten on ze troeven.

Daarom willen we onze bib extra uit-

bouwen tot een toeris tisch informatie-

centrum waar iedereen die het wil -

naast boeken lenen, informatie inwin-

nen, culturele activiteiten meemaken -

ook terecht kan voor toegankelijke

info over de ontspannings- en re crea tie -

mogelijk heden in het mooie Ooster -

zele”.
Vervolg op bladzijde 2.
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Stressvakantie
Veel getuigenissen tonen voor N-VA Oos ter -
zele aan dat de organisatie van de sport-
kampen in Oosterzele moet verbeteren.

De speelpleinwerking zelf verdient een dikke 

pluim voor de leuke namiddagen voor de kin-

deren. Proficiat aan de talrijke moni’s!

De N-VA van Oosterzele is ook verheugd dat
het gemeentebestuur het probleem aanpak-
te en organisatorische veranderingen aan-
bracht die vanaf volgend jaar een betere
dienstverlening moeten la ten zien.

Mogen we nog een tip meegeven aan het

gemeentebestuur? Misschien kan nagedacht

worden over een organisatie van sportkampen

in samenwerking met die moni’s waarvan

sommigen zeker ook sportief zijn en kinderen

iets kunnen aanleren van een of andere sport-

tak waarin ze zelf actief zijn!

Met zo’n mooi team van moni’s en de nieuwe

gemotiveerde aansturing door de gemeente

kan nu hopelijk nagedacht worden over dag-

vullende sportkampen. Zo moeten ouders  niet

constant puz ze  len met hun agenda’s.

OOSTERZEELS N-VA-NIEUWS

Vervolg van bladzijde 1.

De Vlaamse Regering wil het be -

leidsniveau dat dichtst bij de men-

sen staat meer beleidsvrijheid en

verantwoordelijkheid geven. De

Vlaamse overheid draagt 130 mil-

joen euro over aan het Ge meen -

tefonds. 84 miljoen euro van dit

budget was vroeger bestemd voor

cultuur, maar van af 2016 bepalen de

gemeenten zelf hoe zij dit geld beste-

den. Het geld dat vroeger bestemd

was voor de bibliotheken zou dus

voor andere doeleinden kunnen ge -

bruikt worden.

Er komt een einde aan de ‘biblio-

theekplicht’ waarbij tot nu de lokale

besturen verplicht waren een biblio-

theek in te richten.

Het gemeentebestuur van Oosterzele,

met de N-VA op kop, wil allerminst

dat de bibliotheek verdwijnt. Er is

nood aan een goed draaiende bib. Er

werden veel centen en menselijk

kapitaal in geïnvesteerd met een

brede waaier van activiteiten die

veel mensen boeien als resultaat.  

Cultuur is het cement van een sa men -

leving. Het wegvallen zou een af -

brokkeling teweeg brengen van verschil-

lende activiteiten en dus van het ge -

meenschapsgevoel. Voor de N-VA is een

bibliotheek onmisbaar in Oos terzele. Of

spreken we beter van een Mediatheek

voor cultuur en wetenschap? 

Evolutie is nodig en daar wordt ook

daadwerkelijk aan gewerkt. Naast

de boekenuitleendienst vinden er

nog tal van andere activiteiten plaats.

Zo is er de samenwerking van Oos -

terzele in Route 42 waardoor een

aantal bibactiviteiten van omliggen-

de gemeenten op elkaar worden

afgestemd. Schaalvergroting leidt tot

meer efficiëntie. Hier is wellicht

ruimte voor een nog bredere in -

tensere samenwerking.

Bibliotheekwerking Alles kan beter ... ook voor onze gezinnen

Reuzengrote serrecomplexen 
in Oosterzeelse achtertuin?
Het zijn niet alleen woningen die ons open Oosterzeelse landschap - onze toeristische en

recrea tieve troef - bedreigen. Eerder toevallig ondekte de Oosterzeelse N-VA dat in de gemeen-

te Wetteren het gebied vlak aan Oosterzele en visueel behorend tot Oosterzele - want aan onze

zijde van de E40 - uit-

verkoren werd tot ‘ont-

wikkelingsgebied voor

serres potentieel B’. 

Voor de N-VA is de E40

dé grens! Geen serres

aan deze zijde van de

E40! 

Nieuw scoutsdak
Het dak van de scoutslokalen in Scheldewindeke liep averij op tijdens de aanbouw van

een nieuw woningencomplex. Regen bin nenkrijgen in huis is voor niemand aangenaam,

dus ook niet voor de jeugd. Na heel wat heen-en-weer-getrek over de vraag wie uitein-

delijk moest in staan voor de kos ten, werd de knoop doorgehakt: het gemeentebestuur

investeert waardoor de scouts binnenkort weer droog on der een nieuw dak zitten.



ALARM! Oosterzeelse landelijkheid  wordt bedreigd
De Oosterzeelse N-VA ziet verontrustende ontwikkelingen op het vlak  van de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Vlaanderen wordt

volgebouwd en Oosterzele ook. Ondanks het feit dat we ‘buitengebied’ zijn, worden de oude ‘cadeau-bouwgronden’ die her en der in het

landschap verspreid liggen aan een hoog tempo volgebouwd, telkens onder het mom “niets aan te doen, het is bouwgrond”. Zo is er spra-

ke van een verkaveling van zes woningen op de hoek van de Rooberg en de Ge raards -
bergsesteenweg in Landskouter. In de plaats van een hoevetje zou daar nu een miniwijk
in het midden van de velden komen en dat enkel omwille van hand- en spandiensten een

generatie geleden. De N-VA pleit voor actie. Stop het bouwen in onze kouters! 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Dorpskernen’, met o.a. de mogelijkheid voor

sociale kavels in Moortsele, is dan weer een ander verhaal waar we later uitgebreid
op terugkomen omdat de procedures nog lopende zijn. Wel kunnen we nu al stellen

dat de N-VA de sociale plichten wil naleven, maar geenszins tegen de wil van de

mensen in. Onze visie over deze plannen leest u in onze volgende editie.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts

maakt het mogelijk dat er binnenkort op

de N42 in Balegem camera's met nummer-

plaatherkenning (ANPR) ge plaatst wor-

den. Deze komen tussen het restaurant ‘t

Park sken en het Heidebos in beide richtin-

gen. Naast de snelheidscontrole maakt de

installatie van deze camera’s het ook mo -

ge lijk om vrij gemakkelijk camera’s te in -

stalleren op de N42 in Gij zen zele. Deze

camera’s zijn op andere plaatsen in Vlaan -

deren zeer effectief gebleken in het onder-

scheppen van inbrekers.

Aangezien de N42 in Gijzenzele door nogal

wat ongenodigden gebruikt wordt om snel

het hazenpad te kiezen langs de E40, is

het een uitgelezen plaats en methode om

hen een halt toe te roepen. 

Dievencamera’s:
minister Weyts
(N-VA) helpt

Oprichting Jong N-VA
Enkele Jong N-VA-leden uit de ge -

meenten Merelbeke, Melle en Oos -

terzele slaan de handen in el kaar

en richten een lokale jongerenafde-

ling op: Jong N-VA Rhode. Simon

Lejeune werd verkozen tot voorzit-

ter. Hanna Cour tijn is ondervoorzit-

ter, Angelique Van de Meirs sche

secretaris en Jeroen Martens pen-

ningmeester. Kristof De Puydt vervolledigt het dagelijks bestuur. Jong N-VA Rhode wil

dicht bij de jeugd staan, maar ook wegen op de lokale politieke besluitvorming.

“Wij zijn heel tevreden dat we Jong N-VA Rhode kunnen oprichten. Het doel is een aan-

spreekpunt voor jongeren te worden. Daarbij willen we het Vlaams en republikeins

karakter onderstrepen. We willen hen informeren en zullen naast politieke ook plaats

maken voor apolitieke activiteiten”, reageert kersvers voorzitter Simon Lejeune. 

Geen extra taks voor 
zelfstandigen in Oosterzele 
Eén antwoord: totaal uit de lucht gegrepen. Het enige wat ver-

anderde is de naam. Nu heet het ‘belasting niet-gezinnen’ en

wat gevraagd wordt, is al jarenlang hetzelfde. Het bedrag is in

Oosterzele trouwens zeer laag in vergelijking met andere

gemeenten en bedraagt voor de meesten 50 euro per jaar.

Wat ook veranderde: sinds 2015 gebruikt de gemeente de

kruis puntbank om zelfstandigen en bedrijven aan te schrijven.

Deze is blijkbaar veel nauwkeuriger dan vroeger, want er ble-

ken nogal wat zelfstandigen in het verleden geen aanslag te ontvangen. Niet eerlijk dus

tegenover hen die wél netjes de rekening ontvingen en betaalden. Daardoor is het

mogelijk dat handelaars die jarenlang onterecht door de mazen van het net vielen, nu

wel een betalingsvraag gekregen hebben.

Het is dus dankzij de N-VA dat het nu eerlijk verloopt (iedereen gelijk) én dat de hef-

fing zeer schappelijk is. Er kwam dus geen extra taks voor zelfstandigen in Oosterzele.

Jan Martens 
schepen van financiën 

N-VA Oosterzele
jan.martens@n-va.be

N-VA-schepen van Sociale 
Veiligheid Jan Martens: “Het

beetje euro’s dat we nog kunnen 
investeren, besteden we best aan het 

verhogen van de veiligheid 
van onze inwoners.”

“




