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Beste Oosterzelenaar,

In dit nummer vindt u de neerslag

van de activiteiten van de ‘bezige

bijen’ die onze N-VA’ers in Ooster -

zele zijn. Allen ijveren ze voor een

correcte en goede samenleving

voor elke Oosterzelenaar. Dit vraagt

acties en beslissingen waar altijd

wel iemand het niet mee eens zal

zijn. Laat het duidelijk zijn: de N-VA

staat voor het algemeen belang.

De N-VA is hierin ook een betrouw-

bare partner. Wie alleen maar reke-

ning houdt met eigenbelang, zal de

N-VA op de weg vinden... Onze

samenleving heeft al té veel gele-

den onder ‘eigenbelang’.

Dit gegeven brengt ons naadloos

bij bepaalde bouwpromotoren. De

N-VA is tegen het aansnijden van

steeds meer open ruimte en vóór

inbreiding (= verdichting van de ker-

nen). Dit betekent echter geen vrij-

geleide om dan maar op waterzieke

gronden te bouwen, mensen in te

kleine hokjes en te hoog op elkaar

te stapelen, monumenten en be -

schermde dorpsgezichten te nege-

ren of te laten verdwijnen. De N-VA

zal zich verzetten tegen dergelijke

uitwassen.      

Editoriaal
Jong N-VA Rhode luistert! Dat is de kernboodschap van een campagne die Jong N-VA
Rhode lanceert. De ‘Postbus V’-campagne is een initiatief van de koepelafdeling van 
Jong N-VA uit de gemeenten Melle, Merelbeke en Oosterzele. ‘Postbus V’ zal alle inwoners
uit de drie gemeenten de kans bieden om voorstellen en ideeën met ons te delen", aldus
Simon Lejeune, voorzitter van Jong N-VA Rhode. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn voor velen nog veraf. Toch is dit hét moment om
met goede voorstellen en ideeën naar buiten te komen. “Iedereen die een voorstel, een idee of
een aanzet daartoe heeft, moet de kans krijgen gehoord te worden. Jong N-VA Rhode wil

gehoor geven!”, klinkt het vastberaden. 

Om gehoor te geven, lanceert de jongerenafdeling
'Postbus V', in samenwerking met de lokale N-VA-af -
delingen uit Melle, Merelbeke en Oosterzele. ‘Postbus V’ is
een postbus waarmee wij op lokale evenementen aanwe-
zig zullen zijn. Wij koppelen hieraan ook het e-mailadres
postbusV@outlook.com waar voorstellen en ideeën naar-
toe gestuurd kunnen worden", besluit Simon Lejeune. 

V.l.n.r. Simon Lejeune, Kristof De Puydt, Hanna Courtijn, Angelique Van de Meirssche en Sven Van Damme.

Jong N-VA Rhode lanceert 'Postbus V'

"Iedereen die een 
voorstel, een idee of
een aanzet daartoe
heeft, moet de kans 
krijgen gehoord te wor-
den. Jong N-VA Rhode
wil gehoor geven!"

Simon Lejeune 
(Voorzitter 
Jong N-VA Rhode)
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Bezoek N-VA Oosterzele op 
de Jaarmarkt van Sinksenkermis in
Oosterzele op dinsdag 6 juni 2017
‘Postbus V’ zal er zijn!

11 juliviering Land van Rhode
met Vlaams minister-president
Geert Bourgeois op vrijdag 
7 juli 2017 vanaf 18.30 uur in de
kerk Gontrode. Inschrijven van

komst via NVA.landvanrhode@gmail.com



Schepen van Milieu Jan Martens
blikt tevreden terug op een uiterst
geslaagde milieuweek in maart.

De milieuweek stond deze keer in het
teken van water. Water is levensnoodza-
kelijk; we hebben het nodig om te drinken,
te koken, te poetsen, te wassen, in de land-
bouw, in de industrie, als recreatie, …
Er was de openingsavond met info over ‘afvalwater, hoe gaan we er
mee om?’ met Wendy Francken, directeur Vlario. Er werd ook stil-
gestaan bij de huidige stand van zaken en de toekomstplannen van
de grote rioleringswerken. Op zondag 12 maart was er de Natuur -
wandeling in het overstromingsgebied van Moortsele. Meer dan 50
wandelaars werden door een lentezonnetje verwend.
Verder was er de scholenactie in alle netten van het lager onderwijs,
een bandenspanningsactie en ook het Repair Café van Oosterzele
kende opnieuw veel bijval. Ten slotte was er ook de grote lente-
schoonmaak: de zwerfvuilactie met de inwoners.

Zich op het terrein begeven om de vinger aan
de pols te houden bij de inwoners en het
gevoerde beleid uit te dragen, het hoort bij het
uitvoerend mandaat. Onze N-VA-schepenen
proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn
waar ze gevraagd worden. Hierboven zien we
beelden genomen tijdens een activiteit in het
kader van de bekendmaking van de nieuwe
tennisclub in Oosterzele (info sportdienst 09
362 48 92 - sportdienst@oosterzele.be), een

etentje ter ondersteuning van de KVG (vere-
niging voor mensen met een handicap), de
ontvangst van minister Weyts die Oosterzele
kwam loven voor de inspanningen rond de
verkeers- en inbraakveiligheid via het plaat-
sen van camera’s en tijdens het Valentijns -
diner van de GILO-afdeling (ge meentelijk
onderwijs in Scheldewindeke). 
Ook onze OCMW-raadsleden Jeroen De 

Cock en Jeroen Martens en onze waarnemers
in de talrijke adviesraden die Oosterzele rijk
is, spannen zich in om hun taak naar behoren
te vervullen.

Wil jij onze ploeg versterken?
Stuur een mailtje naar onze secretaris: 
Bart Decruye naere via 
bart.decruyenaere@n-va.be
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Beleid naar de inwoners brengen

Onze N-VA-schepenen
en bestuursleden toetsen
regelmatig hun beleid
aan de visie van de 
inwoners. Informatie en
aanwezigheid staan
daarbij centraal. 

www.n-va.be/oosterzele

Schepen Jan Martens 
(knielend) bij het inluiden van
de nieuwe tennisclub onder de
hoede van het AGB.

Jan en Jeroen Martens en Hanna
Courtijn hadden veel plezier op het
KVG-etentje. Selfietje dan maar.

“Natuurlijk is het ook een
bewustmakingsactie. Ener zijds
willen wij een op roep doen
naar de inwoners. Ieder een
moet zich bewust zijn dat wat
men op straat gooit schade-
lijke gevolgen kan hebben
voor mens, dier en natuur.
Anderzijds pleiten wij ervoor dat onze bestuurders streng optreden
tegen sluikstorten en dat ze de afvalberg proberen te verminderen.”

Gemeenten kregen vanuit de Vlaamse regering per cluster nieu-
we doelstellingen opgelegd met betrekking tot het restafval. Voor
Oosterzele ligt de norm op 139 kg per inwoner. 

Het Oosterzeelse bestuur en de bevoegde schepen Jan Martens
hebben de afgelopen jaren grote inspanningen gedaan. Nieuwe
belangrijke intiatieven staan op de rails om onze afvalberg verder
te doen dalen. U hoort er in onze volgende blad meer over.
Oosterzele is goed op weg om haar doelstelling in 2022 te halen! 

Jong N-VA Rhode trok net als vorig jaar gewapend met prik-
kers en vuilniszakken op pad om enkele straten proper te
maken. “Je blijft ervan versteld staan wat je allemaal langs de
weg vindt, reageert voorzitter Simon Lejeune.

De N-VA is milieu en duurzaamheid

Ben Weyts, Vlaams minister van

Mobiliteit en Openbare Werken,

vereerde Oosterzele met een werk-

bezoek. Hij werd goed ontvangen.

Van hot naar her: na een aperitief op het diner van
Bruisend Balegem naar het
Valentijnsdiner van GILO
Scheldewindeke.

Opening Milieuweek
in de bibliotheek
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Bijenplan wordt uitgerold
Onder impuls van de N-VA wordt Oosterzele een bij-vriende-
lijke gemeente. Bijen hebben nestruimte en voedsel nodig. 

WEDSTRIJD
Bloemen en/of een bijenhotel kunnen daarbij helpen. Daarom
organiseert de gemeente een wedstrijd waarbij via loting tien
waardebonnen t.w.v. 50 euro zullen uitgereikt worden. Iedere
Oosterzelenaar kan deelnemen. Schrijf je uiterlijk op donderdag
31 augustus 2017 in bij de dienst Milieu en Duurzaamheid in het
gemeentehuis via 09 363 99 36 of hilde.vanhecke@oosterzele.be.
Deelname is gratis. Je kan deelnemen door:
• een bijenvriendelijke bloemenborder aan te leggen en/of
• een of meerdere bijenhotels te plaatsen
Een bijenhotel bestaat in vele vormen, maten en gewichten. Je kan
er heel eenvoudig zelf een maken en er je fantasie op loslaten.
Schepen voor Milieu Jan Martens: “Veel Oosterzelenaren gaan
deze zomer aan de slag in de tuin. Als ze daarbij ook denken aan
onze bijen wordt onze gemeente nóg aantrekkelijker, zowel voor
deze nuttige insecten als voor de inwoners.”
Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving een tuinprikker met
het logo van meneer Bie. Plaats de prikker in de bloeiende bor-
der of bij het bijenhotel; maak een (digitale) foto en bezorg die
met je naam en adres aan de dienst Milieu en Duurzaamheid.
Op zaterdag 30 september 2017 wordt de wedstrijd afgesloten
met het verloten van de tien waardebonnen.

CURSUS ‘HOE WORD IK IMKER?’
Een andere actie die kadert in het bijenplan, is het organiseren
van een cursus voor Oosterzelenaren die de knepen van de
imker onder de knie willen krijgen. In samenwerking met de
Koninklijke Vlaamse imkersbond, het departement Landbouw
en Visserij en de Biemansgilde Zottegem organiseert Oosterzele
tussen 23 september en 16 december 2017 deze cursus (8 les-
sen van 3 uren). Balegemnaar Maurice De Waele is samen met
prof Frans Jacobs (Honeybee Valley) de lesgever van dienst. 

In schrijven kan bij de dienst Milieu en Duurzaamheid in het
gemeentehuis - 09 363 99 36 - hilde.vanhecke@oosterzele.be.

In april ondertekenden Chiro Windeke en de
gemeente Oosterzele een gebruiksovereenkomst
waardoor de Chiro een gebouw kan gebruiken in
de buurt van de sporthal en niet ver van de huige
Chirolokalen, het voormalige ‘Adonis fitnesscen-
trum’.

De overeenkomst werd afgesloten voor een periode
van veertig jaar en past volledig in het Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Sportsite De
Kluize. Oosterzele kon het gebouw aankopen.
Chiro Tel Aviv was al even op zoek naar een nieu-
we locatie omdat hun huidige lokalen niet meer
geschikt zijn. Een moeilijke zoektocht werd met veel
goede wil en samenwerking tussen het gemeentebe-
stuur en Chiro Windeke tot een goed einde
gebracht. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers en lei-
ding van Chiro zullen het  gebouw nu startensklaar
maken voor hun wekelijkse jeugdwerking. De Gemeente neemt het
aanleggen van het buitenterrein voor zijn rekening. 
Schepen voor Jeugd Hanna Courtijn: “Ik ben verheugd de overeen-
komst te kunnen voorstellen. Het weerspiegelt de goede samenwerking
tussen het gemeentebestuur en de jeugdwerking in kwestie.”
In de paasvakantie en de zomervakantie zal de gemeentelijke speel-
pleinwerking het gebouw gebruiken voor hun activiteiten. 

Schepen voor financiën Jan Martens: “Met deze ontwikkeling krijgen
we een goede regeling voor de jeugdwerking in onze gemeente en wordt

de toekomst niet meer bezwaard door onge-
lijke behandeling. Bijna alle jeugdverenigin-
gen huizen in lokalen die niet van de gemeen-
te zijn. Daar voorziet de gemeente dan
onderhoudspremies voor.”
De jeugdbewegingen die niet in dat rijtje
pasten omdat zij wél in gemeentelijke loka-
len gehuisvest zijn, waren de Chiro en de
Scouts van Scheldewindeke. Met deze laatste
wordt binnenkort een erfpachtovereen-
komst gesloten waar door ook zij volledig
zelf zullen instaan voor het onderhoud, net
zoals de andere. 

Chiro Tel Aviv is dus de enige van de zes
Ooster zeelse jeugdbewegingen die in
gemeentelijke lokalen werken, zij betalen
daar nu een correcte vergoeding voor.

Erfpacht was hier niet aan de orde omdat de gemeente het gebruik
voor de speelpleinwerking wilde behouden. En Jeugdclub Pallieter?
Dat is een ontmoetingsplaats voor ongeorganiseerde jeugd en is geen
jeugdbeweging. Het gebouw van de Pallieter wordt onder het AGB
gebracht. Hier gelden dan dezelfde voorwaarden als voor alle ver -
 enigingen die gebuik maken van AGB-infrastructuur. 

De bouwovertreding die door de vorige eigenaar van het gebouw
begaan werd, zal nu geregulariseed worden omdat het gebouw een
functie van openbaar nut kreeg.

Nieuwe lokalen voor Chiro Windeke

www.n-va.be/oosterzele




