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“Werk regulitis weg en ondersteun de vrijwilligers in Oosterzele, ook 

communicatief” 

Aan de vooravond van de week van de vrijwilliger, heeft de Open Vld plus-fractie 

de meerderheid opnieuw gevraagd om het verenigingsleven ook communicatief te 

ondersteunen. “De burgemeester pleit de voorbije maanden – terecht – om 

vrijwilligers in Oosterzele ten volle te ondersteunen, maar op een concreet 

initiatief rond communicatie blijft het wachten,” aldus liberalen Filip Michiels en 
Carine Schamp. 

Op de gemeenteraad van 25 maart 2015 agendeerde Open Vld plus –opnieuw - 

een aanvullend punt toe betreffende een principebeslissing over het plaatsen van 
aankondigingsborden langs invalswegen. 

De gemeenteraad verklaarde zich toen unaniem principieel akkoord met het 

voorstel van de liberalen voor de opstart van een onderzoek naar het plaatsen 

van grote aankondigingsborden langs invalswegen waarop verenigingen en ook 

gemeentelijke organisaties en adviesraden kleinere aankondigingsborden zouden 

kunnen aanbrengen. Daarnaast stelde Open Vld plus toen voor om ook kleinere 

plakborden, centraler te plaatsen in de gemeente, om affiches op aan te brengen. 

Filip Michiels: “Dergelijk systeem zou de administratieve overlast voor de 

vrijwilligers in verenigingen een pak verminderen. Nu moet voor elk 

communicatiemiddel langs de weg (spandoeken, borden,…) een bouwaanvraag 

ingediend worden. Dat kan je niet echt een verenigingsvriendelijke methode 
noemen. Die overdreven regulitis wilden we met ons voorstel wegwerken.” 

Het college van burgemeester en schepenen beloofde in maart vorig jaar het 

onderzoek af te ronden en met een concreet voorstel te komen tegen december 

2015. Schepen Hanna Courteyn (N-VA), bevoegd voor communicatie, moest op 

de gemeenteraad donderdagavond 25 februari schoorvoetend toegeven dat het 
plan intussen nog niet klaar is. Het onderzoek ik nog lopende… 

Carine Schamp: “We zijn wel tevreden dat de belofte nu effectief werd gedaan om 

een principieel voorstel klaar te hebben tegen de gemeenteraad van april dit jaar. 

We hebben met onze Open Vld plus fractie er bovendien voor geijverd om 

hierover het advies in te winnen van de adviesraden.” 
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