
plus 

De strengere regels zijn nodig om de toenemende 
druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en 
de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om 
te buigen.

Hou je aan de regels voor de vele hulpverleners, die 

momenteel het beste van zichzelf geven.
Alleen samen komen we deze moeilijke periode door. 
Denk daarom ook eens meer aan een eenzame buur, 
vriend(in) of familielid. Bel eens met hem of haar. En 
help een oudere buur met de boodschappen.

Ook de zogenaamde niet-essentiële winkels hebben 
hun fysieke deuren moeten sluiten. Online mogen ze 
wel open blijven en dingen verkopen. Ze mogen ook 
afhaalmomenten organiseren voor hun klanten.

Vele van deze Oosterzeelse zaken zorgen er voor dat 
je dus wél kan bestellen. Als je online boodschappen 
doet, denk dus in de eerste plaats aan je lokale buurt-
winkel. Steun er onze lokale ondernemers mee. Zij 
hebben het meer verdiend (en nodig) dan de grote 
internationale online webshops.

Steun elkaar & ondernemers
Maandag 2 november hebben de federale én de regionale 
(Vlaamse) regeringen de verstrengde maatregelen, rond co-
rona afgekondigd. We zitten momenteel in een zogenaamde 
lockdown 2.0. Geen makkelijke periode.

#zorgvoorlicht

de lokale burgerkrant Open Vldnr 1 - 2020

Oosterzele

Deze corona-periode is voor iedereen een 
zware dobber. Alleen samen komen we dit 
goed door.
Oosterzele, draag zorg voor elkaar. En geef in 
deze donkere periode wat licht door een kaars 
te branden.

“Samenwerken 
aan een beter 
België”

p 4-5
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We wegen op 
het beleid

Door corona, zagen we ons verplicht om ons 
jaarlijks traditioneel eetfestijn over een ande-
re boeg te gooien. We mochten niet allemaal 
samenkomen. Daarom zette het feestcomité 
van Open Vld plus alles in het werk, om er een 
succesvol “eetfestijn aan huis” van te maken. 
Zo’n 600 maaltijden werden aan huis gele-
verd, mede verzorgd door onze bestuursle-
den, waarvan je er enkele op de foto kan zien. 
Aan alle sympathisanten, een dikke bedankt!

Succesvol eetfestijn

Open Vld plus pleit er reeds meer dan 14 jaar voor 
dat de plannen voor de 2e ambachtelijke zone einde-
lijk concrete uitvoering zouden krijgen.
De nieuwe ambachtszone, met brede groenbuffers, 

moet er snel komen… de meerderheid komt maar 
niet verder met dit dossier.
Intussen blijft het ook wachten op de opmaak van 
een strategisch commercieel plan.
Dit is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van 
een gemeentelijk detailhandelsbeleid en een essen-
tiële ondersteuning van onze middenstand.
Met Open Vld plus pleiten we hier al vele jaren voor. 
Zo kan je – onderbouwd- een beslissing nemen of 
je een zaak al dan niet toelaat binnen een bepaalde 
zone in de gemeente, denk maar aan vb. de recente 
aanvraag van een warenhuis.
Met zo’n plan bepaal je op voorhand de contouren. 
En niet à la tête du client.
Intussen hebben we op de gemeenteraad ook een 
voorstel gelanceerd om pop-ups toe te staan in onze 
gemeente.
Plaats voor jonge ondernemers.

Plaats voor ondernemerschap

De voorbije maanden zijn ons 
heel wat dierbaren ontvallen, 
waarvan we, als gemeenschap, 
niet echt samen afscheid heb-
ben kunnen nemen.
Carine Schamp: “Afscheid is 
nog steeds enkel mogelijk in 
heel beperkt familieverband. 
Daarom hebben we met Open 
Vld plus voorgesteld om per 
deelgemeente een corona-
herdenkingsplek in te richten, 
waar o.m. een boom met her-
denkingsplaatje wordt geplant. ” De gemeenteraad 
ging hier mee akkoord.
Voorstel is om streekeigen bomen aan te planten. 
Dit kadert eveneens in de doelstelling om meer bo-
men aan te planten in de gemeente. Er wordt nu sa-
men met de gemeentelijke diensten gezocht naar de 
meest geschikte plaats per deelgemeente voor de 
inrichting van deze plekken.

Ook onze oud-strijders blijven recht hebben op een 
waardige gedenkplaats. “We vinden het dan ook niet 
wenselijk dat graven van oud-strijders worden ver-
wijderd, omdat de concessie van de begraafplek zou 
zijn vervallen. Daarom hebben we gevraagd om de 
graven te behouden en wanneer het in de toekomst 
zou gaan om een sluiting van een begraafplaats, om 
een alternatief erepark te voorzien,” aldus raadslid 
Guy De Smet

Overledenen 
waardig herdenken

Filip Michiels Archieffoto (dus voor corona) - al jaren pleit 
Open Vld plus voor een snelle realisatie van 
de Ambachtelijke zone 2.

Ann Van Hecke

Met Open Vld plus blijven we wegen op het 
beleid, ook vanuit de oppositie. In het verleden 
werden verschillende van onze voorstellen, die 
eerst weggestemd werden, later overgeno-
men door de meerderheid. Denk maar aan de 
oprichting van het Huis van het Kind, zwem-
men tegen kortingstarief, samenwerken met 
politiezone rond bewakingscamera’s, meer 
inzetten op digitalisering, organiseren van een 
buitenspeeldag, een kindergemeenteraad, di-
gitaal inschrijven voor zomerkampen, … en ga 
zo maar door.

Ook de bedrijfsbelasting wordt nu - na 
heel lang aandringen door Open Vld plus 
- vanaf 2021 eindelijk geschrapt. En de 
belasting op leegstand en tweede ver-
blijven wordt gehalveerd. Onze blijvende 
druk resulteert. 

Recent werd ons jarenlange voorstel om de 
gemeenteraad digitaal te laten volgen door de 
inwoners, nu ook als een trofee van de meer-
derheid aangekondigd.
Het ziet er naar uit dat ook de komende maan-
den nog andere, eerdere voorstellen van ons, 
nu zullen worden overgenomen door de meer-
derheid.

We agendeerden reeds vele jaren geleden 
voorstellen om de jubilarissen op een andere 
manier te huldigen. En ons voorstel om wet-
telijk huwen op een andere locatie mogelijk te 
maken dan enkel in het gemeentehuis werd 
eerst weggestemd, waarna men aankondigde 
het reglement te zullen herbekijken. Ook een 
plan van aanpak rond eenzaamheid (voor jong 
en oud) komt er op ons voorstel.

Wij blijven onze voorstellen agenderen. We 
blijven ons inzetten voor u. Want nadien zien 
we dat de meerderheid onze goede ideeën 
uiteindelijk toch overneemt en dat is tenslotte 
het belangrijkste voor u: dat er een goed beleid 
is waar ook wij vanuit de oppositie mede voor 
zorgen.
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Zo hebben we heel wat voorstellen 
gedaan ter ondersteuning van lo-
kale economie én van de inwoners 
en verenigingen. Toch houden CD&V 
en N-VA het in de meeste gevallen 
beperkt tot uitvoering geven aan de 
Vlaamse of federale kaders, zonder 
echt zelf keuzes te maken of middelen 
vrij te maken. Geld wordt enkel ter be-
schikking gesteld als het van de Vlaam-
se of federale regering komt.

Onze voorstellen, zoals een bon “Hart 
voor Handelaars” (te besteden door 
inwoners bij lokale ondernemers), 
kwijtschelden van bedrijfsbelastin-
gen, promo-campagnes om lokaal 
te kopen, daling van de onroerende 
voorheffing zijn financieel onder-
bouwd, maar worden gewoon weg-
gestemd.
Tegelijkertijd lanceert de meerder-
heid ideetjes als waarheid, waarvan 
later blijkt dat ze moeilijk uitvoerbaar 
zijn zoals de belofte om tentjes te 
voorzien om schuilende aanschui-

vende klanten te beschutten bij win-
keliers.

“Pure aankondigingspolitiek zonder 
ook maar enige onderbouwing,” kaar-
ten Ann Van Hecke en Filip Michiels 
aan.
Op de gemeenteraad van 3 septem-
ber gaf men aan dat men zelf initiatie-
ven had uitgewerkt.
Over klanten die aan winkels buiten 
aanschuiven, stelde het schepencol-
lege toen: “Om te verhinderen dat zij 
dat moeten doen in de regen, kou en 
wind kopen we onder meer tenten 
aan en stellen ze ter beschikking van 
de handelaars waar dat nodig is. Op 
die manier laat Oosterzele zowel zijn 
handelaars als inwoners niet in de kou 
staan”.
Tot scha en schande moest het col-
lege eind oktober toegeven dat hier 
nog niet veel rond was ondernomen. 
De meerderheid heeft nog geen regle-
ment en botst nog op tal van andere 
problemen.
Voor ons is het duidelijk dat het voor-
stel van de tentjes enkel werd gelan-
ceerd om de voorstellen van Open Vld 
plus rond ondersteuning van de lokale 
economie gewoon naar de prullenbak 

te verwijzen.
Het is in elk geval duidelijk dat de 
toonbankhandelaars en inwoners– 
letterlijk – nog even in de regen/kou 
moeten blijven staan.

Doortastend beleid?
Bij de start van deze legislatuur hebben 
we een oproep gedaan om beter samen te 
werken. Samenwerken op inhoud. Ook bij 
het begin van deze coronacrisis hebben wij 
daarvoor de daad bij het woord gevoegd.

Hergebruik grondwater
In volle droogteperiode dit voorjaar heeft 
Open Vld plus Oosterzele voorgesteld om 
opgepompt grondwater van (grote) bouw-
werven ter beschikking te stellen aan land- en 
tuinbouwers, loonwerkers en buurtbewoners.
Het voorstel kreeg uitvoering én veel land- en 
tuinbouwers maakten er gebruik van. Zo kon 
op bepaalde momenten van 1 werf tot 200.000 
liter water per dag gerecupereerd worden.

Het voorstel van Open Vld plus Oosterzele 
werd zelfs overgenomen door heel wat andere 
steden en gemeenten.
Op veel plaatsen gaat bij bouwwerven grond-
water verloren, dat wordt opgepompt om het 

waterniveau te laten zakken en de bouw zo te 
kunnen realiseren.
Het grote bouwproject aan het IZOO in het 
centrum van het dorp van Oosterzele is hier 
een voorbeeld van. Een locatie waar vele we-
ken water door de riool wegliep.

Open Vld plus stelde daarom dus voor dat het 
gemeentebestuur gesprekken zou aangaan 
met bouwheren van grote bouwwerven, waar 
aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppom-
pen van water gebeurt bij die werven om de 
grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. 
Hiervoor moeten de bouwheren ook een ver-
gunningsaanvraag indienen.

“Pure 
aankondigings-

politiek zonder ook 
maar enige 

onderbouwing,” 
Ann Van Hecke

Ann Van Hecke
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Nationaal Open Vld nieuwsNationaal Open Vld nieuws

Premier De Croo: “Mensen zijn in deze coronacri-
sis op zoek naar zekerheid en duidelijkheid. Dat is de 
hoofdopdracht van de nieuwe regering. Met een ver-
standig crisisbeleid staan we klaar om iedereen te be-
schermen die het moeilijk heeft. Maar tegelijk willen 
we ook vertrouwen en vrijheid geven aan mensen die 
vooruit willen. Ik zal mij smijten om samen het coro-
navirus te overwinnen, onze economie herop te bou-
wen en ons land opnieuw in beweging te brengen. 
Onze gendergelijke en diverse regeringsploeg zal ook 
op een andere manier aan politiek doen. Het geruzie 

en de stilstand hebben lang genoeg geduurd. We wil-
len positief vooruit en focussen op wat ons bindt in 
plaats van verdeelt.”

 Economie herlanceren
Open Vld zet in de nieuwe regering sterk in op econo-
mische hervormingen. “Het coronavirus heeft niet 
alleen onze gezondheid getroffen, maar ook zwaar 
ingehakt op onze economie. Veel mensen leven in 
onzekerheid over hun job”, zegt voorzitter Egbert 
Lachaert. “Daarom kunnen bedrijven in moeilijkhe-

“Samenwerken aan een beter België”

De nieuwe federale regering heeft op 1 oktober de eed afge-
legd en haar regeerprogramma voorgesteld. De frisse ploeg 
van premier Alexander De Croo zet in op een doorstart van 
onze economie na corona, meer mensen aan het werk, be-
tere pensioenen, een sterk veiligheidsbeleid, een kordate en 
humane aanpak op migratie en een ambitieus klimaatbeleid.

Er komen geen nieuwe
belastingen op wie 
werkt, spaart en 
onderneemt. 
Dat zou nefast zijn 
voor het herstel.

Staatssecretaris 
voor Begroting en 

Consumentenzaken 
Eva De Bleeker

 Premier Alexander De Croo
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Nationaal Open Vld nieuwsNationaal Open Vld nieuws

“Samenwerken aan een beter België”
den rekenen op onze steun, bijvoorbeeld met een 
verhoogde investeringsaftrek en de wederopbouw-
reserve. Zelfstandigen die een eerste werknemer 
aanwerven, zullen daar geen patronale bijdragen op 
betalen. We lanceren ook een fors herstel- en inves-
teringsplan om onze economie duurzamer en digi-
taler te maken.” Staatssecretaris voor Begroting Eva 
De Bleeker: “Er komen geen nieuwe belastingen op 
wie werkt, spaart en onderneemt. Dat zou nefast zijn 
voor het herstel.”

Het is ook belangrijk om meer mensen aan werk te 
helpen. Lachaert: “Hoe meer mensen werken en bij-
dragen, hoe sterker we onze sociale zekerheid en ge-
zondheidszorg kunnen maken. Daarom zetten we in 
op levenslang leren en arbeidsmarkthervormingen.
Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een goed 
pensioen. Daarom trekken we de laagste pensioenen 
op richting 1.500 euro en berekenen we de pensioe-
nen van zelfstandigen eindelijk gelijk.”

Gespierd veiligheidsbeleid
De nieuwe regering zal ook investeren in een sterker 
veiligheidsbeleid. “Veiligheid is een kerntaak van de 
overheid. De regering verhoogt het budget van Jus-
titie met meer dan 10%. We gaan het gevoel van straf-
feloosheid bestrijden. Er komt snelrecht voor kleine 
criminaliteit en een nultolerantie voor geweld tegen 
hulpverleners en politieagenten. Huiselijk en gen-
dergerelateerd geweld wordt een vervolgingspriori-
teit. Draaideurcriminelen pakken we harder aan. Alle 
straffen, ook de kleine en korte, zullen worden uitge-

Veiligheid is een kerntaak van de 
overheid. De regering verhoogt het 
budget van Justitie met meer dan 10%.

Vincent Van Quickenborne, 
vicepremier en minister van Justitie

voerd. De doorlooptijd van rechtszaken moet korter, 
onder meer door verdere digitalisering van justitie. 
De strijd tegen zware drugscriminaliteit voeren we 
op”, zegt kersvers minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne.

Kordaat en humaan asielbeleid
Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging en recht 
heeft op onze bescherming, kan daarop rekenen. 
Maar wie geen asiel krijgt, moet terug. Dat is het asiel-
beleid dat we sinds 2011 voeren en deze regering zal 
verderzetten. “Speciale aandacht gaat naar kortere 
procedures en strijd tegen misbruik daarvan en een 
efficiënter terugkeerbeleid waarbij we verder inves-
teren in gesloten terugkeercentra. De regels rond 
gezinshereniging gaan we afstemmen op onze buur-
landen en zo nodig verstrengen.” Er is nood aan een 
overkoepelend Europees migratiebeleid met ster-

kere buitengrenzen, een eerlijke verdeling van de op-
vanginspanningen, terugkeerakkoorden met landen 
van herkomst.

Ambitieus klimaatbeleid
De klimaatverandering is een realiteit, hier en nu. “We 
onderschrijven dan ook volop de ambitieuze klimaat-
doelstellingen van de EU en haar green deal”, zegt pre-
mier De Croo. “Daarbovenop vergroenen we het be-
drijfswagenpark. Vanaf 2026 zal het fiscale voordeel 
enkel nog gelden voor zero-emissievoertuigen, zon-
der in te breken op lopende contracten. Er komt een 
btw-verlaging op de sloop en hernieuwbouw van wo-
ningen naar 6%. Zo vergroenen we ook het woonpa-
trimonium. De regering zet volop in op hernieuwbare 
energie en waakt over de bevoorradingszekerheid én 
prijs voor de burgers en bedrijven.”
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Het rapport maakt melding van een aan-
tal ernstige feiten. Zo wordt onder meer 
gesproken over regelrechte inbreuken op de 
wetgeving rond overheidsopdrachten, duide-
lijke overtredingen vastgesteld op vlak van deontolo-
gie en integriteit.
Evenals over overtredingen van de ICT-code, van de 
deontologische code voor personeel en mandataris-

sen én de schending van de 
afspraken tussen bestuur 

en administratie. Tevens over 
het oneigenlijk gebruik van ge-

meentelijke titels voor private belan-
gen, schending van de privacy en dus inbreuken tegen 
de Algemene Verordening, Gegevensbescherming.
We gaan nog even verder: deelname aan etentjes en 
binnen- en buitenlandse trips betaald door private 
firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontrac-
teerd door de gemeente.

Momenteel voert ook het parket verder onderzoek, 
na de meldingen die in het rapport worden aange-
kaart. Op de gemeenteraad van juni hebben wij met 
Open Vld plus en mét de voltallige oppositie getracht 
de belangen van het gemeentebestuur en de inwo-
ners zo veel mogelijk te vrijwaren.

Daarom willen we dat de gemeente zich burgerlijke 
partij stelt en hebben we dus gepleit om een advo-
caat aan te stellen. Dit wordt tot op vandaag verhin-
derd door de meerderheid. We hebben ook getracht 
om de deontologische commissie hierover te laten 
samenkomen. Ook dat werd eerst verhinderd door 
de meerderheid.

De meerderheidspartijen stemden dit voorstel toen 
weg. Maar ze leefden daarbij de decreetgeving niet 
na. Open Vld plus en Groen legden hierop klacht 
neer bij de gouverneur. Deze heeft nu een duidelijke 
beslissing genomen, die volledig in lijn ligt met de ar-
gumenten die Open Vld plus en Groen aanhaalden 

tijdens de gemeenteraad van juni. Zij haalden aan dat 
de mandatarissen die betrokken partij zijn in de audit, 
niet mochten meestemmen. De gouverneur volgt de 
oppositiepartijen en vernietigt daarom het raadsbe-
sluit.

De gouverneur oordeelde daarover het volgende:
“Door het feit dat bij beide stemmingen (de goed-
keuring van een amendement en de wegstemming 
van het oorspronkelijk voorstel) alle mandatarissen 
deelnamen, heeft minstens één mandataris deelge-
nomen aan de beraadslaging en stemming over een 
aangelegenheid waarin hij een rechtstreeks belang 
heeft.”

De betrokken mandataris(sen) proberen heel wat za-
ken te minimaliseren. Dit roept heel wat vraagtekens 
op. Open Vld plus zal er zich blijven voor inzetten om 
de waarheid naar boven te brengen. We hopen dat 
alle raadsleden in de gemeenteraad, ongeacht tot 
welke partij ze behoren, dit ook nastreven. En niets 
willen toedekken. Alleen zo kunnen de inwoners 
garanderen dat onze gemeente goed én correct be-
stuurd wordt.

2 LOKALE BURGERKRANT 

Het is de taak 
van álle gemeente-
raadsleden om te 

controleren of 
men de wet 

naleeft.

Rapport maakt melding van 
ernstige feiten
In juni dit jaar bracht 
een rapport van Audit 
Vlaanderen – de officiële 
auditorganisatie van 
de Vlaamse overheid 
– na een forensische 
audit aan het licht 
dat er zich binnen 
het gemeentebestuur 
van Oosterzele de 
voorbije jaren heel wat 
onregelmatigheden 
opstapelden. Wij spitten 
dit uit tot op het bot.



Verkeersveiligheid 
met fiets voorop
We hebben in de verkiezingscampagne steeds ge-
ijverd voor een beter en onderbouwd fietsbeleid in 
onze gemeente. We willen meer inwoners op de fiets 
krijgen. En daarvoor is een echte fietsreflex nodig.

Open Vld plus doet daarom ook geregeld voorstellen 
in die zin, om Oosterzele fietsvriendelijker en ver-
keersveiliger te maken. Zorgen voor betere doorstro-
ming voor fietsers, door vb de verkeerslichten goed 
af te stellen. We lanceerden ook een voorstel rond 
een positieve flitscampagne, waarbij de automobi-
listen die zich wél aan de verkeerssnelheid houden, 
“beloond” worden. De middelen die daarmee ingeza-
meld worden kunnen gaan naar verkeersveiligheids-

projecten waar de inwoners zelf voor kiezen. Het sy-
steem werd al succesvol ingevoerd in Nederland. De 
verkeerscommissie onderzoekt nu het voorstel van 
Open Vld plus.

Daarnaast zijn we ook tevreden met de subsidie van 
€25.000 die minister van mobiliteit Lydia Peeters 
toekent aan Oosterzele om de schoolomgeving aan 
het GILO in Balegem verkeersveiliger te maken. Zo 
krijgen we meer leerlingen op de fiets. Hopelijk krijgt 
dit ook navolging voor de overige schoolomgevingen.

De gemeenteraad heeft Professor Johan Taeldeman postuum tot ere-
burger van Oosterzele benoemd. Open Vld plus had dit voorgesteld 
n.a.v. de 3de overlijdensverjaardag van de professor. Tijdens zijn eme-
ritaat bracht Professor Taeldeman het Oosterzeels Dialect in beeld 
onder meer met het “Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten”.
Fractieleider Filip Michiels: “Het werk van Johan Taeldeman rond het 
Oosterzeelse Erfgoed en het dialect in het bijzonder mag niet onder-
schat worden. Hij was ook sociaal bekommerd en genoot ervan onder 
de mensen te zijn in het bijzonder in Balegem.
Deze eretitel komt hem zeker toe.”

Johan Taeldeman ereburger Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  lay-
out), christel.verlinden@openvld.be(eindredactie) 
SECRETARIAAT: christel.verlinden@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Guy De Smet,
Kluizestraat 13, 9860 Oosterzele
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Guy De Smet,
info@vldoosterzele.be,09 362 31 81
openvldplusoosterzele.be, openvldplus@telenet.be

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een 
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je 
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Wellicht bent u eind deze zomer ook ge-
schrokken, toen u uw aanslagbiljet on-
roerende voorheffing in de brievenbus 
vond. Héél veel inwoners moeten veel 
meer betalen. Niet onlogisch, want on-
danks de belofte dat men de belastingen 
in het geheel niet zou verhogen, hebben 
CD&V en N-VA deze gemeentelijke be-
lasting enorm de hoogte ingejaagd.
De gemeentelijke opcentiemen voor de 
onroerende voorheffing zijn verhoogd 
van 756 naar 950. De personenbelastin-
gen werden licht naar beneden aange-
past (van 8% naar 7,8%), maar voor het 
merendeel van de Oosterzelenaren be-
tekent dit nog steeds dat men een stuk 
meer moet betalen.
Dat blijkt ook uit de cijfers die de meer-
derheid zelf naar voor schuift in het 
meerjarenplan.

De totale inkomsten (belastingen die alle inwoners samen 
betalen) uit opcentiemen stijgen van 2,52 miljoen euro 
(2018) naar 3,27 miljoen euro (in 2020). De totale inkom-
sten uit de personenbelastingen stijgen ook van 5,33 miljoen 
euro (2018) naar 5,77 miljoen euro (2020). De ontvangsten 
uit deze belastingen stijgen dus overduidelijk beiden.
Daarnaast zijn er ook nog de recente aanpassingen zoals de 
verdubbeling van de belasting op het 2e verblijf, de hoge be-

lasting op leegstand, het invoeren van de nieuwe belasting 
op inname openbaar domein, de nog steeds van kracht zijn-
de algemene gemeentebelasting, het nog steeds in voege 
houden van de algemene bedrijfsbelasting, het doen beta-
len voor huwen op zaterdag en nog zoveel meer….
Het geld is op. U mag betalen. En waaraan spendeert deze 
meerderheid haar geld ?
Een nieuwe bijenhal, kostprijs 27 590 euro.

Aan kortingstarief zwemmen

Belastingen gestegen

Het voorstel van Open Vld plus Oosterzele om tegen 
verminderd tarief te gaan zwemmen in buurgemeen-
ten werd op de gemeenteraad gedeeltelijk goedge-
keurd. Gedeeltelijk, want er werd enkel gepraat met 
buurgemeente Zottegem, waardoor het systeem niet 
van toepassing wordt in het zwembad van Merelbeke. 
Het kortingstarief, dat enkel van toepassing is op meer-
beurtenkaarten en abonnementen, en niet op individu-
ele zwembeurten, wordt ook niet automatisch toege-
kend.
Inwoners moeten er nog wat papierwerk voor over 
hebben. Raadslid Kaat Pien blijft er voor ijveren dat het 
systeem in de toekomst wel automatisch wordt toege-
past, ook voor andere naburige zwembaden.
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