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 Oosterzele 22 januari 2008 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor de aanvang van de gemeenteraad zal om 19.30 uur door de heer Henk Gee-
roms, Directeur van Ilva, in opdracht van het schepencollege de studie i.v.m. de sa-
menstelling van de restfractie gepresenteerd en toegelicht worden. 
 
Ingevolge toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 wordt u hierbij opgeroepen tot het bijwonen van de vergadering van de ge-
meenteraad op woensdag 30 januari 2008 om 20u in de raadzaal van het gemeen-
tehuis te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring uitbreiding OV-net langsheen voetpad tussen Nachtegaalstraat en 

Lijsterstraat. 
Op vraag van enkele wijkbewoners werd gevraagd om de voetweg tussen de 
Lijsterstraat en de Nachtegaalstraat te verlichten met lage verlichtingspalen.  
Door Imewo werd een offerte opgemaakt voor het plaatsen van de kabel en de 
lichtmasten voor een raming van 8.350,26 €, excl. BTW. 

 
2. Goedkeuring ondergronds brengen nutsleidingen in de Pastoor De Vosstraat. 

Naar aanleiding van de Aquafinwerken in Scheldewindeke en Balegem worden 
de nutsleidingen ondergronds aangelegd.  Voor het laagspanningsnet en de 
openbare verlichting werd door Imewo een offerte opgemaakt voor het bedrag 
van 74.463,95 €, incl. BTW. 

 
3. Goedkeuring bijplaatsen lichtpunten in verschillende straten. 

Op vraag van enkele bewoners werd gevraagd:  
- om wegversmalling in de Reigerstraat extra te verlichten wegens de verschil-

lende verkeersongevallen. Door Imewo werd een offerte opgemaakt voor het 
plaatsen van de kabel en de lichtmasten voor een raming van 306 €, excl. 
BTW; 

- Bijplaatsen lichtpunt Reigerstraat t.h.v. huisnr. 82 voor een raming van 500 €, 
excl. BTW; 

- Bijplaatsen lichtpunt t.h.v. Rooigemstraat 41 voor een raming van 589 €, excl. 
BTW; 

- Bijplaatsen lichtpunt Lange Munte voor een raming van 491 €, excl. BTW; 
- Bijplaatsen lichtpunt Sint-Kristoffelstraat voor een raming van 500 €, excl. BTW; 
- Verplaatsen betonpaal Poststraat voor een raming van 2.475 € excl. BTW; 
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4. Goedkeuring verrekening inzake afvoer van gronden in de Nieuwstraat. 

Bij de uitvoering van de wegeniswerken in de Nieuwstraat werd door het grond-
verwerkingsbedrijf gemeld dat de grond een te hoge vervuilingsgraad had om te 
gebruiken als bouwstof.  Daardoor moet de grond extra gereinigd worden alvo-
rens verwerkt te kunnen worden. Door de aannemer werd hiervoor een verreke-
ning opgemaakt voor een bedrag van 36.864€. 

 
5. Goedkeuring meerwerken dak zaaltje Moortsele. 

Naar aanleiding van insijpelend water en vochtplekken op de muren werd door 
het college beslist een deel van het dak te vernieuwen boven de toiletten van 
het zaaltje te Moortsele. Bij de verwijdering van de leien blijkt dat het houtwerk 
onder de leien op sommige plaatsen volledig is weggerot. 
Daardoor zijn de herstellingswerken groter dan verwacht en zal de totale kost 
voor de vernieuwing van het dak uiteindelijk 6.549,6 € excl. btw. bedragen waar-
voor goedkeuring wordt gevraagd. 

 
6. Kennisname brief Vlaamse overheid houdende BPA nr.10 zonevreemde terreinen 

en gebouwen voor sport- en recreatie- en jeugdactiviteiten te Oosterzele 
Op 7 januari 2008 ontving het gemeentebestuur een schrijven van het Departe-
ment Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed d.d. 04.01.2008 
waarbij ons het ministerieel besluit van 18 december 2007 werd overgemaakt 
houdende goedkeuring van het BPA Zonevreemde terreinen en gebouwen voor 
sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten te Oosterzele. 

 
7. Definitieve goedkeuring principebeslissingen d.d. 20 juni 2007 houdende naam-

geving nieuwe verkaveling “Begijnenweide”. 
Naar aanleiding van de principebeslissing van de gemeenteraad d.d. 20 juni 
2007 inzake de naamgeving “Begijnenweide” van een nieuwe verkaveling te 
Scheldewindeke dient de gemeenteraad na afsluiting van het openbaar onder-
zoek een definitieve beslissing te nemen.  Gelet op het gegeven dat na sluiting 
van het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend, wordt voorge-
steld om de principebeslissing te bevestigen. 

 
8. Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. 

Het Vlaamse decreet van 3 maart 2004 op het lokaal sociaal beleid vraagt aan 
de lokale besturen een beleidsplan op te maken.  Het stappenplan voor de op-
maak ervan werd in onze gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad van 
21 december 2005.  De gemeenteraad nam kennis van de omgevingsanalyse op 
28 februari 2007.  
Een ontwerp van de voorgenomen beleidsdoelstellingen, vertaald in strategische 
doelstellingen, operationele doelstellingen en acties, werd voorgelegd op 19 de-
cember l.l.  Intussen hebben de betrokken adviesraden en overlegstructuren hun 
adviezen overgemaakt.  Dit alles werd samengevoegd in het ter goedkeuring 
voorliggende Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. 
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9. Goedkeuring principebeslissing tot oprichten van een gemeentelijke adviesraad 

inzake het Lokaal Overleg Kinderopvang en goedkeuring statuten Lokaal Overleg 
Kinderopvang Oosterzele. 
Naar aanleiding van een bespreking ter zake wordt ter goedkeuring de principe-
beslissing voorgebracht tot het oprichten van een gemeentelijke adviesraad in-
zake het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Oosterzele en de daarmee ge-
paard gaande statuten. 

 
10. Goedkeuring wijziging aanvullend politiereglement op het wegverkeer houden-

de het instellen van een parkeerverbod op weggedeelten van het Gootje te Ba-
legem 
Op advies van de politie wordt het voorstel van het aangepast aanvullend poli-
tiereglement met betrekking tot het parkeren in het Gootje vanaf het rond punt 
tot de Rooigemstraat ter goedkeuring voorgebracht. 

 
11. Goedkeuring ontbinding van de intercommunale Lemberge  

Door het Provinciebestuur werden wij in kennis gesteld van de ontbinding van de 
Provinciale Medisch- Sociale Intercommunale Vereniging Lemberge ingevolge de 
omvorming tot het apb Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. 
Er wordt voorgesteld in te stemmen met de vervroegde ontbinding en in vereffe-
ning stellen van deze intercommunale en andere besluiten. 

 
12. Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van het pro-

vinciaal zorgcentrum Lemberge en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 2 november 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld 
van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering op 22 februari 
2008 en raadslid Marc De Smet wordt aangeduid om de gemeente te vertegen-
woordigen. 

 
13. Goedkeuring statutenwijziging Veneco. 

Door de Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke 
Ordening en Economische Ontwikkeling genaamd Veneco wordt in het kader 
van het Alfa– naar het Beta-plan² de wijziging van de statuten ter goedkeuring 
voorgebracht. 

 
14. Kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering van Veneco en 

aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 13 december 2007 wordt ons bestuur in kennis ge-
steld van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Veneco 
op 20 maart 2008 en raadslid Rita De Loore wordt aangeduid om de gemeente 
te vertegenwoordigen. 

 
 
Op bevel: 
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De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel Jean Marie De Groote 


