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Afvalbeleid moet beter
De voorbije maanden liep het al een paar keer ernstig mis 
met de communicatie rond afvalbeleid. Open Vld plus dringt 
aan op verbetering rond informatiedoorstroming, maar ook 
rond klantvriendelijkheid.

Veel inwoners zijn mistevreden over het huidig beleid 
binnen Ilva. Recent kregen zo’n 1600 inwoners een 
foutieve factuur in de brievenbus, sommigen kregen 
verkeerdelijk te betalen bedragen voorgeschoteld van 
meer dan 1000 euro. De fout lag aan een ICT-probleem 
bij Ilva. De informatiedoorstroming kwam te traag. Er 
kwam geen info op de website; waardoor velen ook de 
foutieve bedragen betaalden. Open Vld plus nam zelf  
contact op met de directie van Ilva met de vraag om 
sneller en duidelijker te communiceren. 
Ook begin februari liep het mis. Er viel sneeuw. De 
winterse neerslag was voorspeld. Afvalinter-

communale Ilva liet pas om 9u weten dat 
ophaalrondes werden geannuleerd. Heel wat papier 
bleef buiten staan. 
Open Vld plus stelde toen voor om dit beter op te 

vangen: bij annulering van ophaalrondes door 
aangekondigd slecht weer wordt dit best de dag 
voordien aangekondigd via website, sociale media en 
app. Niet de dag zelf om 9u. 
Als oplossing stelden we voor om  papier en glas zeker 
op  die momenten op het containerpark gratis te laten 
aanbieden. Hierop werd niet ingegaan. 
Omdat bovendien nog onvoldoende enga-gementen 

zijn aangegaan om ons voorstel uit te voeren om 
asbest aan huis op te halen, heeft onze fractie dan 
ook het nieuw ondernemingsplan van Ilva niet 
goedgekeurd.

Strijden tegen
seksueel geweld. 
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Burgerparticipatie loopt mis

Het loopt ernstig mis met de beloofde participatiemomenten 
vooraf aan de start van belangrijke projecten: zowel aan de 
startprocedure voor een nieuw gemeentelijk administratief 
centrum, voor een skateterrein, als voor nieuw aan te leggen 
padelterreinen worden buren niet van bij de start betrokken 
of slechts éénzijdig op de hoogte gebracht dat de keuze voor 
bepaalde locaties is gemaakt. 

Een infomoment is 
geen participatie-
moment. We hopen 
dat het bestuur dit 

proces alsnog 
rechttrekt.

Als je draagvlak wil in de buurt, moet je voor draagvlak 
zorgen. Door overleg, inspraak en flankerende 
maatregelen. Anders werkt participatie niet.

Dossier 1  - nieuw administratief centrum

Op de gemeenteraad van donderdag 29 april heeft de 
CD&V/N-VA-meerderheid een samenwerkings-
overeenkomst goedgekeurd met Solva voor de 
realisatie van een nieuw administratief centrum. In de 
samenwerkingsovereenkomst is al opgenomen dat 
Solva wordt aangesteld om de nodige plannen en 
uitvoeringsdocumenten op te stellen, de nieuwe 
infrastructuur aan te leggen en een nieuwbouw op te 
richten.
Open Vld plus heeft zich hier om verschillende 
redenen tegen verzet. Fractieleider Filip Michiels en 
gemeenteraadslid Ann Van Hecke: “Zelfs op de 
gemeenteraad, na bijkomende vragen, houdt het 
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Een nieuw adminstratief 
centrum, nieuw skateterrein 

en padelvelden. Buren 
betrek je best van aan de 

start.

CD&V/N-VA-bestuur info achter over welke piste de 
meerderheid wil bewandelen met dit nieuw 
administratief centrum. Er is zeker nood aan 
optimalisering van de bestaande kantoorruimtes, 
maar een project van 6 miljoen euro kan onze 
gemeente niet dragen. Open Vld plus verkiest om 
beschikbare middelen eerder te investeren in meer 
verkeersveiligheid en in sport- en vrijetijds-
infrastructuur.”

Open Vld plus heeft al meermaals geïnformeerd naar  
de plannen van het kartel CD&V/N-VA.  Intussen is 
duidelijk dat de piste om het VRV op de Van 
Thorenburglaan aan te kopen en om te bouwen, naar 
de prullenmand werd verwezen. 

Maar er liggen ook plannen op tafel om een deel van 
een nieuw administratief centrum op te richten 
binnen het open ruimtegebied tussen Dorp en 
Hettingen (landbouwgebied). Daarnaast bestaat ook 
de piste om de voormalige Kring, naast het bestaande 
gemeentehuis in Oosterzele om te bouwen. Men is 
sinds 2013 in gesprek met Solva over de te bewandelen 
weg. Nu zou de oppositie, zonder zicht op de keuzes 
die het bestuur reeds maakte, akkoord moeten gaan 
om nieuwe, grote projecten op te starten. Vreemd.

De verschillende scenario’s die voorliggen worden 
volgens een eerste haalbaarheidsonderzoek van 
Solva geraamd tussen de € 5.544.825 en de € 6.338.572. 
Zelfs op de gemeenteraad wou de burgemeester geen 
antwoord geven op welke piste het bestuur wil 
bewandelen. Nochtans heeft het schepencollege 
reeds op 24 november 2020 aan Solva laten weten te 
kiezen voor een scenario met achterbouw van het 
gemeentehuis en de site van de Parochiale Kring te 
laten slopen. Die duidelijkheid wou de CD&V/N-VA-
fractie zelfs op de gemeenteraad niet geven. De 
oppositie wordt info achtergehouden maar toch 
zouden we Solva reeds de opdracht moeten geven om 
uitvoerings-documenten op te maken en de 
infrastructuur te realiseren. Dit is ongehoord.

Er is helemaal geen participatie geweest. Is er wel 
nood aan zo’n groot gemeentehuis? Wat is de mening 
van de Oosterzelenaar? In het bestuursakkoord is 
opgenomen dat er werk zou gemaakt worden van 
participatie: “Bij de start van grote projecten zetten 
we in op participatie- en informatiemomenten,” luidt 
het binnen het bestuursakkoord. Maar hier hebben 
we nog niets van gezien bij de aanloop naar een project 
van wellicht meer dan 6 miljoen euro.
Open Vld plus is van oordeel dat er zeker nood is aan 
optimalisering van de huidige kantoorruimtes in het 
gemeentehuis. Er zijn zeker een aantal  extra vierkante 
meters nodig. Maar wat is de effectieve noodzaak 
vandaag? We weten niet of de burgemeester nog 
plannen heeft om te fusioneren met een naburige 
gemeente, zoals hij eerder aankondigde. Zo ja, is er dan 
nood aan een groot complex? We zien ook dat er meer 
ingezet wordt op thuiswerk; ook door gemeentelijke 
ambtenaren. 

Digitaal is de toekomst

Voor ons is een onderbouwd onderzoek naar noden 
voor extra oppervlakte een eerste stap, vooraleer je 
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start met plannen en te geven opdrachten voor 
uitvoering. 

De schuldenberg van Oosterzele is door de realisatie 
van GC De Kluize én Den Amb8 vrij groot. Nu zomaar 
een nieuw infrastructuurproject opstarten en 
uitbesteden aan Solva, zonder dat hiervoor middelen 
voorzien zijn in het meerjarenplan is not done. Solva 
zal wellicht préfinancieren, nadien moet de gemeente 
instaan voor de aankoop. Dat kost handen vol geld en 
bezwaart de toekomstige begrotingen enorm. Het 
bestuur kon op de gemeenteraad helemaal geen 
onderbouwd traject voorleggen rond financiële 
haalbaarheid.

Filip Michiels en Ann Van Hecke: “Open Vld plus is 
voorstander om eerst de bevolking te bevragen. Wat 
zijn de meest  noodzakelijke investeringen?  Een nieuw 
administratief centrum  of andere projecten zoals 
investeringen in verkeersveiligere school-
omgevingen, voetpaden en fietspaden; extra 
sportinfrastructuur en jeugdinfrastructuur, 
rioleringswerkzaamheden. In deze fase is het dus niet 
realistisch en slim om grote nieuwe projecten op te 
starten, zonder dat we zicht hebben op alle 
openstaande vragen.”

Dossier 2  - skateterrein

Open Vld plus is tevreden dat er vooruitgang komt in 
het dossier rond een skatepark voor jongeren in 

Oosterzele. De liberalen pleiten al lang voor zo’n plek 
voor jongeren. Dit was ook expliciet opgenomen in 
het verkiezingsprogramma. Vorige jaar betreurde 
Jong Vld Oosterzele nog het wegvallen van een 
tijdelijk skateterrein in de gemeente.

Raadslid Louise Van Hoorde: “We zijn blij dat er 
stappen vooruit gezet worden….alleen loopt de 
participatie mis. Om een succesvol skatepark in te 
richten, moet je de buurt mee hebben. Nu is een 
eerste mooi participatieproces gelopen met 
jongeren die een skatepark willen, maar anderzijds 
wordt de locatie aan enkele buren nu ‘opgedrongen’ 
zonder veel inspraak. Door de locatiekeuze die al werd 
gemaakt door het bestuur (de tuin van de nieuwe 
Chirolokalen aan de sporthal) gaat ook veel 
speelruimte verloren voor Chiro Windeke, zonder dat 
zij daar vooraf veel inbreng in hadden. Dat is jammer.”

Open Vld plus hoopt dat er alsnog eerst met de brede 
buurt in overleg wordt gegaan. Kort voor de jongste 
gemeenteraad werden enkel een 4-tal buren in wiens 
achtertuin het skatepark zou komen, uitgenodigd 
voor een infomoment. Afzonderlijk werd ook Chiro 
Windeke ‘ingelicht’ over de beslissing van het 
schepencollege over de locatie van het skatepark. De 
buurtbewoners van Hettingen en Kluizestraat 
werden helemaal niet in kennis gesteld. 

Louise Van Hoorde: “Een infomoment is geen 
participatiemoment. We hopen dat het bestuur dit 

proces alsnog rechttrekt, zodat éénmaal er een 
skateterrein wordt ingericht in Oosterzele, de 
jongeren er ook effectief ten volle gebruik kunnen van 
maken. Voldoende draagvlak en mitigerende 
maatregelen zijn daarbij cruciaal.”

Dossier 3 - nieuwe padelvelden

Intussen wordt ook aangekondigd dat er 3 tot 5 
padelterreinen zouden gerealiseerd worden tussen 
Windekekouter en Hettingen. Ook hier is het 
belangrijk dat er in eerste instantie met omwonenden 
wordt gesproken, vooraleer er gesprekken over 
onteigeningen worden opgestart. Anders is zo’n 
project zeker gedoemd om te mislukken. Nog meer 
dan elders is draagvlak en voldoende flankerend 
beleid in dit dossier een must.

"Er zijn andere 
prioritaire dossiers 

dan een nieuw 
groot administratief 

centrum"
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“Meer en meer Vlamingen 
gebruiken de fiets en dat is 
schitterend nieuws. Met de 
Vlaamse regering stimuleren 
we dit ook via forse invest-
eringen in meer en veiligere 
fietspaden”, zeggen minister 
van Mobiliteit Lydia Peeters 
en viceminister-president 
Bart Somers. Dit jaar alleen 
al gaat het om een half mil-
jard euro.

 

Fietsen is gezond en goed voor het klimaat. Meer 
en meer Vlamingen kiezen dan ook voor de fiets om 
naar school, werk of winkel te gaan. Het coronavirus 
heeft nog een turbo op die trend gezet. “Dat is heel 
goed nieuws”, vindt Vlaams mobiliteitsminister Lydia 
Peeters. “Met onze regering stimuleren we ook volop 
deze fietsrevolutie. We zetten daarbij in op twee za-
ken: veilige en comfortabele fietspaden. Want dat 
zijn natuurlijk de bepalende factoren: geraak ik vlot 
en veilig op mijn bestemming?”
 
Deze bestuursperiode van 2019 tot 2024 investeert 
Peeters maar liefst 2 miljard euro in fietsinvesterin-
gen en verkeersveiligheidsprojecten. Dat is een ver-
driedubbeling. “Dit jaar gaat het om 335 miljoen euro 
voor nieuwe en verbeterde fietspaden. Daarnaast 
trek ik 30 miljoen euro uit specifiek voor het veiliger 

maken van schoolroutes. Iedereen wil natuurlijk met 
een gerust hart zijn of haar kind naar school kunnen 
sturen met de fiets.”
 
Bovenop deze bedragen, maakt de regering dit jaar 
nog eens 150 miljoen euro vrij om lokale besturen te 
stimuleren in fietsinfrastructuur te investeren. Minis-
ter van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De ste-
den, gemeenten en hun inwoners weten natuurlijk 
het best waar de problemen zich situeren. We moe-
digen de lokale besturen daarom aan om burgers te 
betrekken bij de investeringskeuzes. Zij zijn het best 

geplaatst om te bepalen waar er best een extra fiets-
pad wordt aangelegd of welk fietspad aan verbete-
ring toe is.”
 
Peeters en Somers concluderen: “Het toont dat we 
duidelijke ambities hebben om iedereen op de fiets 
te krijgen. Samenwerking, ook via deze nieuwe subsi-
die aan de lokale besturen, is daarbij de beste manier 
om onze fietsinfrastructuur de komende jaren te ver-
beteren en aanzienlijk uit te breiden.”

Half miljard voor meer 
en veiligere fietspaden

Met onze investeringen in veilige fiets-
infrastructuur, hebben we de ambitie 
om iedereen op de fiets te krijgen. 
Het is gezond, goed voor het klimaat en 
onze mobiliteit.

Lydia Peeters en Bart Somers



In 2018 waren er in ons land dagelijks meer dan tien 
aangiftes van verkrachting en aanranding. Vermoe-
delijk ligt dat cijfer 5 keer hoger, omdat weinig slacht-
offers effectief naar de politie stappen en klacht 
indienen. De federale regering De Croo wil seksueel 
geweld op alle vlakken beter aanpakken en neemt 
een aantal concrete initiatieven.
 
Zorgcentra na seksueel geweld
Ten eerste zet de regering in op meer zogenaamde 
zorgcentra na seksueel geweld waar slachtoffers 
dag en nacht terecht kunnen voor verzorging, spo-
renonderzoek en eventueel een aangifte. “Het grote 
voordeel is dat er multidisciplinair wordt gewerkt en 
slachtoffers er maar één keer hun verhaal moeten 
doen. Die aanpak van de Zorgcentra werpt vruchten 
af: slachtoffers herstellen sneller en dienen ook va-
ker klacht in”, zegt de premier. Sinds de start van de 
drie Zorgcentra na Seksueel Geweld in oktober 2017 
meldden zich in totaal al 3.473 slachtoffers van seksu-
eel geweld. De gemiddelde leeftijd van de slachtof-
fers is 25 jaar, bijna drie op tien (28%) is minderjarig. 
De Croo: “Tegen 2022 zullen er tien zorgcentra zijn, 
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Strijden tegen seksueel geweld

Met dagelijks meer dan tien aangiftes van verkrachting en aanranding, is 
seksueel geweld een wijdverspreid probleem in onze samenleving. Premier 
Alexander De Croo en Justitieminister Vincent Van Quickenborne nemen 
initiatieven om slachtoffers beter te omkaderen met de nodige zorg en daders 
efficiënter te straffen. “Deze regering neemt seksueel geweld bijzonder ernstig.”

Teveel meisjes en vrouwen in 
ons land zijn het slachtoffer 
van seksueel geweld. 
Dit tolereren we niet langer.

Premier Alexander De Croo

Justitieminister
 Vincent Van Quickenborne

De gevangenisstraf voor 
verkrachting verdubbelt.

een in elke provincie. De regering verdubbelt hier-
voor het budget van 8,5 miljoen naar 17,8 miljoen euro 
in 2023.”
 
Strengere straffen
Ondertussen hervormt Justitieminister Van Quic-
kenborne het seksueel strafrecht. “Vooreerst zullen 
de straffen voor verkrachting en de meeste andere 

seksuele misdrijven serieus verhogen. Daarnaast 
werk ik de juridische schemerzone rond bepaalde 
omstandigheden bij seksueel geweld weg. Dat kan 
bijvoorbeeld door de definitie van verkrachting te 
verruimen en meer de focus te leggen op de weder-
zijdse toestemming van beide partijen. Wanneer er 
geen toestemming is, moeten feiten strafbaar zijn. 
Uit stilzwijgen kan ook niet automatisch de toestem-
ming worden afgeleid. Dit moet geval per geval wor-
den beoordeeld. De wetteksten zijn klaar. Het is de 
bedoeling dat deze hervorming nog dit jaar door het 
parlement wordt goedgekeurd.”
 
Alexander De Croo besluit: “Teveel meisjes en vrou-
wen in ons land zijn het slachtoffer van seksueel ge-
weld. Het is hoog tijd om seksueel geweld ernstig te 
nemen. Door in te zetten op meer zorgcentra staan 
we slachtoffers beter bij. Maar ook richting daders 
moet het duidelijk zijn: we tolereren dit niet langer. 
Daarom is ook voor justitie de strijd tegen seksueel 
geweld een absolute topprioriteit.”
 



Deze zomer eerste 
bloemenwedstrijd

Guy De Smet en Carine Schamp roepen op om 
massaal deel te nemen aan de wedstrijd.

Reflecterende huisnummers
Binnenkort zullen de inwoners van 
Oosterzele de kans krijgen om 
reflecterende huisnummers aan te vragen. 
Fractieleider Filip Michiels lanceerde het 
idee in november om levens te redden. De 
meerderheid nam het over. Hulpdiensten 
hebben bij spoedinterventies ’s nachts 
vaak moeite om het juiste adres te vinden, 
omdat daar huisnummers moeilijk 
leesbaar zijn of zelfs ontbreken. 

“Om de gemeente extra op te fleuren, wordt – op 
voorstel van Open Vld plus - een  
bebloemingswedstrijd georganiseerd. Bloemen en 
planten kunnen het straatbeeld extra uitstraling 
geven, het is goed om de biodiversiteit in de 
gemeente te ondersteunen. Het is tevens een mooie 
actie als “Bijengemeente”.  Bovendien zet het de 
inwoners aan om bloemen te kopen bij onze vele 
lokale bloemenkwekers,” stelt gemeente-raadslid 
Carine Schamp.

Gemeenteraadslid Guy De Smet: “Er worden 
verschillende wedstrijdcategorieën voorzien:  voor 
de mooiste siertuin, de mooiste bebloeming van  de 
gevel van een woning of appartement of een 
aangelegd geveltuintje en tenslotte ook voor de 
meest natuurlijke tuin.  Er worden  trouwens prijzen 
voor de deelnemers voorzien, in de vorm van Oh-
bonnen. Zo geven we meteen een extra steun aan 
onze vele lokale handelaars.”

Tijdens de maanden juli of augustus zal een jury één 
of twee rondritten maken door de gemeente en de 
beplanting en bebloeming van de deelnemende 
inwoners beoordelen, rekening houdende met 
onderhoud, aanleg, kleurenpracht, uitgroei, 
verscheidenheid, biodiversiteit en originaliteit.
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Opgedoekt
Op de gemeenteraad van Oosterzele van 
maart  werd door de meerderheid éénzijdig 
de adviesraad Oosterzele Onderneemt 
ontbonden. De voltallige oppositie ging 
hiertegen in het verweer. Dit mocht echter 
niet baten.
Het CD&V/N-VA bestuur nam deze beslissing 
ZONDER ENIG OVERLEG met leden van de 
adviesraad. Geen toonbeeld van participatie.

De bevoegde schepen, gaf aan dat dit een 
beslissing is die gedragen is door heel veel 
mensen. En dat hij hier met heel veel mensen 
had over gesproken.

“Niet echter met de bestuursleden van de 
adviesraad,” stellen Steffert Vanneste, Kris 
Van der Eecken en Dino Glazemakers, die deel 
uitmaakten van de adviesraad. “Tot op de dag 
van de  beslissing kregen de bestuursleden 
geen info. Die beperkte info volgde pas NA de 
beslissing. Van participatie gesproken….  Des 
te meer opvallend dat de schepen zonet nog 
aangeeft steeds de dialoog aan te gaan. Daar 
is niets van waar.”
In de commissie algemeen beleid gaf schepen 
Cottenie ook aan dat de beslissing wordt 
genomen om een aantal zaken “recht te 
zetten”. Omdat er een vzw bestaat en een 
door de schepen genoemde “would be 
adviesraad”. En dat in beide entiteiten volledig 
dezelfde mensen zitten.  “Would be” 
adviesraad…. Van respect gesproken 
tegenover de mensen die hier jaren 
belangeloos in werkten en actief waren.
Deze vrijwilligers werkten de voorbije jaren 
eigenlijk het beleid uit  rond lokale economie. 
Zij verzamelden in de corona-periode alle 
contactgegevens van de Oosterzeelse 
Ondernemens .  En net  nu krijgen al deze 
mensen letterlijk en figuurlijk de bons terwijl 
er nooit over de stopzetting van de lokale raad 
van economie gesproken is .

Schulden door belastingen
Open Vld plus kaartte al meermaals de hoge 
belastingen aan. Vorig jaar werden de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing 
aanzienlijk verhoogd  van 756 naar 950. Een 
aanzienlijk verhoging, zeker ook in verhouding 
met het Vlaams gemiddelde 880.

 “Die verhoging zorgt er nu, naast corona, 
eveneens voor dat het AGB De Kluize in de 
schulden zit, wegens stijging  van de 
belastingen met meer dan 30%,” zegt raadslid 
Jan Bogaert. “Ook heel wat inwoners zullen dit 
dus enorm voelen.”

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Eénzijdig een adviesraad 
lokale economie opdoeken 
is een slag in het gezicht 
van de vrijwilligers
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Vorig jaar reeds stelde raadslid Dr. Pascal Fermon 
voor om, net zoals vele andere lokale besturen, CO2-
meters te kopen om een gezonde leefomgeving in 
de klaslokalen te garanderen. Een goede ventilatie 
en verluchting in klassen is één van de 
basisaanbevelingen van onderwijskoepels en 
gezondheidsexperts in het kader van de COVID-19 
pandemie.  CD&V/N-VA wou hier geen budget voor 
uittrekken en weigerde om meters aan te kopen 
voor de klassen. Recent heeft raadslid Fermon 
daarom nu ook voorgesteld om een 
groepsaankoop te doen, zodat inwoners, horeca-
uitbaters en vele andere zelfstandigen goedkoper 
een toestel kunnen aanschaffen.

Trouwen kan voortaan ook in openlucht in Oosterzele. 

Open Vld plus had in mei 2020, bij het begin van corona 
reeds voorgesteld om dit mogelijk te maken in de tuin van 
het Erfgoedhuis in Moortsele. “Onmogelijk” luidde het 
toen bij de meerderheid. Intussen zijn de geesten 
gelukkig gerijpt.

Trouwen in openlucht is een veiliger alternatief en 
rekening houdend met de coronamaatregelen zouden 
er ook meer mensen aanwezig kunnen zijn op de 
huwelijksceremonie. Het kan ook gezelliger zijn. 

Een locatie kies je niet zomaar… De wetgeving bepaalt dat 
de gemeenteraad naast het gemeentehuis  andere 
openbare plaatsen met een neutraal karakter kan 
aanwijzen om huwelijken te voltrekken. 

Trouwen in openlucht
nu eindelijk mogelijk

Maar de gemeente moet het uitsluitend gebruiksrecht 
van de locatie hebben.

Op de gemeenteraad van 29 april stelde Open Vld plus 
daarom voor om de Pastorietuin van Landskouter 
beschikbaar te stellen. De meerderheid heeft zich in alle 
bochten gewrongen, om ook dit voorstel niet meteen 
goed te keuren. Pas op de gemeenteraad van 20 mei werd 
goedgekeurd om nu toch de Erfgoedtuin in Moortsele 
als buiten-trouwlocatie aan te duiden. De locatie die onze 
fractie al meer dan een jaar aanbracht. Eind goed, al goed, 
voor toekomstige koppeljes.

Al wordt trouwen in openlucht momenteel helaas enkel 
op vrijdagvoormiddag toegestaan.

Luchtkwaliteit meten blijft nodig

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk
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Gemeenteraadslid Dr. Pascal Fermon blijft belang van CO2-
meters benadrukken

“De coronapandemie zet mensen ertoe aan op een creatieve manier activiteiten veilig te 
organiseren”, zeggen Ruben De Gusseme, Marina Bovyn en Filip Michiels 



Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 
bezocht op 15 mei de N42. Alom gekend als onveilige weg: er 
gebeurden 220 ongevallen in de laatste 15 jaar. Daar wil minister 
Peeters verandering in brengen: “Ik ben meer dan ooit overtuigd: 
we gaan de N42 ombouwen tot een vlotte en veilige 
verbindingsweg en dat met zo weinig mogelijk impact op landschap 
en omgeving. We hebben ook aandacht voor fietsers en duurzame 
mobiliteit. Verkeersveiligheid is een van mijn prioriteiten.”  Vlotter 
verkeer betekent niet alleen een goede verbinding richting E40 of 
de buurgemeenten, maar ook minder sluipverkeer op lokale 
wegen. De prognoses voorspellen nadien tot 60% minder 
sluipverkeer . Er wordt  ingezet op verkeers-veiligheid,  minder fijn 
stof en geluidshinder in de woonkernen.

Schoolroutes 
veiliger maken

Veilige N42 met extra fietspaden
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Veel schoolroutes lopen zowel via gewest- als 
gemeentewegen en zijn niet altijd even veilig, terwijl dit voor 
ouders één van de voorwaarden is om hun kinderen 
zelfstandig naar school te laten gaan.

Open Vld plus Oosterzele heeft daarom op de 
gemeenteraad  voorgesteld om knelpunten op schoolroutes 
aan te pakken. "Zo krijgen we nog meer kinderen en ouders 
overtuigd om zich met de fiets van en naar school te 
verplaatsen." De gemeente wordt daar immers ook 
aanzienlijk voor ondersteund door minister Lydia Peeters via 
een nieuwe subsidieregeling. Open Vld plus heeft er  voor 
gepleit om daar maximaal gebruik van te maken. Er liggen in 
totaal tot 500.000 euro subsidies klaar (gezamenlijk voor 
2021 en 2022) voor Oosterzele, waarmee 5 schoolroutes  
kunnen worden aangepakt. Het gaat dan vb om 
infrastructurele maatregelen of aanbrengen van 
verkeerssignalisatie, zoals  beveiligen van oversteekplaatsen, 
beter maken van signalisatie en verlichting, ... 
Fractieleider Filip Michiels: “We zijn met Open Vld plus 

tevreden met het engagement van het bestuur om in te gaan 
op het voorstel van de liberalen en werk te maken van het 

wegwerken van knelpunten op schoolroutes op 
gemeentewegen. We zullen er mee over waken dat dit in de 
verschillende deelgemeenten gebeurt.”

Wil je samen met ons bouwen aan een
mooier Oosterzele en beter land?

Word dan nu lid van onze liberale partij voor vrijheid en 
vooruitgang via openvld.be!

Heb je vragen, opmerkingen en suggesties over het lokaal beleid?
Contacteer ons dan via openvldplus@telenet.be, 0498 50 01 04 of 
https://www.facebook.com/openvldplusoosterzele. Nationale 
vragen zijn welkom via info@openvld.be!

Volg ons op

ONZE MENSEN

Minister Peeters kwam op vraag van  Filip 
Michiels op werkbezoek  (foto DDL)


