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PERSCOMMUNIQUE GEMEENTERAAD 26 APRIL 2006 
 
 
KOMT ER NU EEN BOS OP DE OUDE ZANDGROEVE IN SCHEURBROEK ? 
 
Elkeen is het erover eens dat het mogelijk moet zijn om, in aansluiting met een bosproject in Sint-
Lievens-Houtem, een bos te maken in Scheurbroek.  Dit wordt nu met veel trompetgeschal 
aangekondigd.  Helaas is de realiteit minder rooskleurig.  Er zijn nog niet genoeg eigenaars akkoord 
om tot de realisatie over te gaan.  Het wordt dus wachten tot de volgende legislatuur, misschien ook 
wel voor het speelbos in Balegem waar alle eigenaars ook nog hun akkoord niet gaven. 
 
 
CD&V-Groen!  REGULARISEERT  ILLEGALE RECREATIE VAN DE PELGRIM IN PARKZONE 
ONDER DE MOM VAN HET BPA PELGRIM 
 
In 1980 werd beslist om achter de Pelgrim en de Zilverlinde een parkzone aan te leggen.  Theorie en 
praktijk kunnen echter ver uiteen liggen, en de realisatie liet op zich wachten.  Met het gemeentelijk 
structuurplan in aantocht dacht SVVO dat CD&V-Groen! met BPA Pelgrim een stap vooruit zou zetten 
voor de realisatie van het project.  Helaas niets daarvan.  Schepen Fiers moest ruiterlijk toegeven dat 
het BPA geen park voorziet. 
 
In plaats van een park komt een landschapspark waar alle bestaande elementen mogen blijven 
inclusief paarden en (illegale?) paardenstal.  De toegankelijkheid tot de zone waar slechts één 
toegang was, wordt nu eenvoudiger.  Alle landschapselementen die werden voorgesteld (vijver, 
wandelpaden, …) zijn opties die niet moeten gerealiseerd worden.  Kan je vrij wandelen op privé-
eigendom? Neen !!! 
 
Wat verandert er dan?  
1 ding: de illegale terreinen van de Pelgrim (+/- 1,2 ha) worden geregulariseerd. 
 
SVVO betreurt dat uitgerekend Groen zich laat verleiden tot een regularisatieoefening onder de mom 
van een landschapspark zonder dat 1 stap verder gezet wordt naar de uitbouw van een echte 
parkzone.  In het jaar van de verkiezingen doet men al eens wat overhaaste beloftes.  
 
SVVO wenst echter een echte, voor iedereen toegankelijke parkzone, waar het leuk wandelen is.  
Maar daarvoor moeten we wachten op een volgende legislatuur. 
 
 
CD&V-Groen! TOONT MISPRIJZEN VOOR HUIDIGE TECHNISCHE DIENST 
 
De technische dienst met 8 personen wordt door de CD&V-Groen! - meerderheid niet in staat geacht 
om een vergunningenregister te maken met een inventaris voor +/- 800 onbebouwde percelen.  Zij 
willen daarom beroep doen een extern studiebureau die de basis van het project zal realiseren voor 
26.100 euro. 
SVVO is ervan overtuigd dat het personeel de taak wel aan kan, als ze tenminste de kans ertoe 
zouden krijgen en de bevoegde schepen hen correct zou coachen.  Waarom heeft deze meerderheid 
anders tevoren dit personeel gerekruteerd?  De toenmalige argumentatie van CD&V-Groen! was: er 
zijn nieuwe verplichtingen (het vergunningenregister) en daarvoor moeten wij bijkomend personeel 
aanwerven!  Nu het personeel er zoveel jaar is, waarom geeft men het dan uit aan een studiebureau? 
 
SVVO geeft vertrouwen aan het personeel dat wil werken.  SVVO zal geen dubbele uitgaven doen 
met belastingsgeld: eerst personeel aanwerven om nadien het werk toch uit te besteden.  Het is het 
een of het ander !! 
 
 
CD&V-Groen!  ZET PRESTIGESLAG IN MOORTSELE ROND HET ERFGOEDHUIS EN HET 
TRAMPLEIN VERDER 
 
SVVO heeft er reeds meerdere keren op gewezen dat de financiering en onkosten rond het 
Erfgoedhuis te Moortsele de spuigaten uitlopen.  Eerst een peperdure renovatie zonder subsidies, dan 
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zware inrichtingskosten en nu … keermuren in tuintjes in de blauwe hardsteen voor 14.700 euro.  Het 
zal er zeker mooi zijn, zal de meerderheid wel zeggen. 
 
Wat is de realiteit?  Het gaat om de levering van blauwe hardsteen voor 6.700 euro !!! en wat met de 
rest: in plaats van de gemeentedienst te vragen deze plaatsing te doen, wordt 8000 euro gespendeerd 
bij derden terwijl dit werk nagenoeg gratis had kunnen gebeuren, beste belastingbetaler!!! 
 
SVVO zou ditzelfde project met een Erfgoedhuis, waar het volkomen achter staat, hebben 
gerealiseerd voor 30% van de uitgaven die de CD&V-meerderheid heeft gedaan!!! 
 
SVVO betreurt dat voor de aanleg van het Tramplein 122.000 euro zal worden uitgegeven terwijl 
niemand de toegevoegde waarde voor de bewoners inziet.  Wel integendeel, in een zone waar 
parkeren al niet gemakkelijk is, worden zware uitgaven gedaan om meerdere parkeerplaatsen te 
creëren maar worden er nog meer gesupprimeerd.  
 
SVVO zal de aanleg van fietspaden, vele wegverbeteringen, beveiliging in de schoolomgeving en  
voetpaden in Balegem, Scheldewindeke en Oosterzele realiseren in plaats van prestigeprojecten. 
 
 
 
CD&V-Groen!  REGULARISEERT HAAR SLECHT MANAGEMENT 
 
SVVO staat erop dat de gemeentediensten goed worden uitgerust om een goede service aan de 
burger te kunnen leveren.  Aan de overheid zijn daar strikte procedures voor.  Je moet prijs vragen 
aan meerdere ondernemers en elke ondernemer dezelfde kansen bieden.  
 
Maar wat stelt SVVO vast? Na toekenning van de markt aan de beste of goedkoopste worden 
meerprijzen aangerekend die nu door de meerderheid geregulariseerd worden.  Andere ondernemers 
die iets duurder waren zien de markt voor hun neus voorbij gaan.  
Als daarenboven blijkt dat de meerprijs werd veroorzaakt door “supplementaire opties” die niet aan 
andere ondernemers waren gevraagd, dan worden de regels van “eerlijke concurrentie” met de voeten 
getreden. 
 
De meerderheid vraagt SVVO om nuttige aankopen aan concurrentiele prijzen goed te keuren en 
vraagt dan nog om illegale supplementen te regulariseren.  Daaraan doet SVVO niet mee!!! 
 
 
CD&V BEHOUDT HET GEHEIM OVER HET JEUGDVOETBALCONTRACT 
 
Sinds 5 jaar vraagt SVVO dat raden en commissies op een transparante manier verantwoording 
geven over de subsidies die zij krijgen uit belastingsgeld.  Dankzij ons aandringen is grote vooruitgang 
geboekt, op één grote uitzondering na: het geheime jeugdvoetbalcontract van sportschepen 
Meuleman die nooit een boekhouding geeft!!! 
 
SVVO vroeg 5 jaar dat de grote brok van subsidies uit het geheim jeugdvoetbalcontract worden 
gebruikt voor de jeugdwerking van meerdere sporten in Oosterzele.  Vijf keer werden we 
teruggefloten!!!  Tafeltennissers, basketters, minivoetballers, kendo’ers, judoka’s, enz… blijven in de 
kou staan bij CD&V–Groen! maar niet bij SVVO. 
 
 
SVVO BLIJ MET DE EVOLUTIE NAAR DE 0,7% -NORM VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MAAR STELT VRAGEN BIJ DE INVULLING ERVAN 
 
SVVO heeft steeds zijn akkoord gegeven om verder onze inspanning voor 
ontwikkelingssamenwerking te laten oplopen naar 0,7%.  Groot is dan ook onze verrassing wanneer 
we zien hoe die gespendeerd worden. 
 
De bijdragen voor projecten in de ontwikkelingslanden worden niet opgetrokken noch het budget 
inzake sensibilisering van de Oosterzeelse bevolking en scholen noch voor sensibiliseringsprojecten 
in Oosterzele, zoals bv. de African Night van 13 mei. 
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Waarvoor is de plotse verhoging met 40% van de subsidie aan de GROS dan wel nodig?  Voor een 
dure halftijdse ambtenaar aan te werven! ! ! 
 
SVVO vindt dit een zeer enge visie op de mogelijkheden van ontwikkelingssamenwerking vanuit een 
gemeente.  Groen! verdedigt zich door te stellen dat zo’n ambtenaar nodig is om een convenant te 
kunnen krijgen voor een stedenband op te zetten.  SVVO vraagt zich af waar de budgettaire middelen 
zullen gevonden worden om deze samenwerkingsvorm te financieren.  SVVO vreest dat de “kleine 
gemeente Oosterzele” dergelijke grote onderneming niet aankan noch kan financieren.  Wij zitten 
immers reeds aan het plafond van 0,7%. 
 
 
SVVO-VOORSTELLEN VOOR VERBETERING VAN HET GEMEENTELIJK 
PERSONEELSSTATUUT VERWORPEN 
 
SVVO heeft ter gelegenheid van het overleg OCMW-gemeente een reeks amendementen ingediend 
om het personeelsstatuut te verbeteren en te actualiseren.  
Dit statuut staat nog vol met onwettigheden, bv.:  
- de toegang tot het gemeentelijk ambt is reeds lang open voor EU-burgers en niet alleen voor 

Belgen; (niet in Oosterzele) 
- diploma’s behaald in EU-landen die gehomologeerd kunnen worden komen wel in aanmerking als 

diplomabasis voor een betrekking 
- je kan iemand niet eenzijdig verplichten om een lagere job uit te oefenen 
- je kan niet deelnemen aan de deliberatie voor een vergelijkende selectie als je niet de ganse tijd 

aanwezig was; nogal logisch ,hoe kan je anders vergelijken. In Oosterzele kan dat wel !! 
- enz.. 
 
Het staat vol met verouderde elementen, bv.: 
- een kandidaat moet zelf een getuigschrift van goed gedrag en zeden binnenbrengen terwijl de 

administratieve vereenvoudiging van Staatssecretaris Van Quickenborne die verplichting afschafte 
- er is geen verplichting voor jury met een verhouding M-V (adieu diversiteit) 
- de dienstwetverplichtingen bestaan nu toch al een tijd niet meer.  Volksvertegenwoordiger Walter 

Muls heeft al initiatieven genomen om het ganse oude boeltje naar de vuilbak te verwijzen 
- enz.. 
 
Talrijke voordelen voor personeel worden ontzegd: 
- verlof voor stage is niet opgenomen 
- verbod op cumul voor “de voogdij voor niet begeleide minderjarige kinderen” blijft behouden 
- het voorhistorisch verbod van de echtgenote/echtgenoot van een zelfstandige om een job in de 

gemeente op te nemen is niet geschrapt.  
- Enz... 
 
Deze en veel meer voorstellen werden aangebracht door SVVO maar allicht omwille van het 
constructieve karakter “met respect verworpen”. 
 
 
HOE WORDT UW BELASTINGSGELD OVER DE BALK GEGOOID ? 
 
SVVO betreurt dat CD&V met weinig gevoel voor “beheer als een goed huisvader” onze gemeentelijke 
gelden gebruikt. 
Drie voorbeelden om dit te illustreren: 
 
- bij brand vindt SVVO het de plicht van de gemeente om onmiddellijk in te springen met hulp.  

SVVO vond echter een factuur voor de huur van een kleine container voor 1742 euro terwijl de 
marktprijs hoogstens de helft is.  Daarenboven doet de gemeente niets om die kost te recupereren 
bij de verzekeringsmaatschappij.  Bovenal is deze factuur zonder enige aanduiding van de 
weggehaalde volumes, zodat misbruiken, zoals met de afvalfraude van enkele jaren terug, open 
liggen.  Geen enkel particulier of ondernemer zou dergelijke factuur willen betalen. 
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- Elke schepen heeft recht op een gratis internetverbinding.  Dit is nodig om professioneel te 
kunnen werken.  U en ik huren dergelijke lijn voor +/- 50 euro of minder.  Waarom wordt dan toch 
189 euro betaald?  Tot 2004 interpreteerde de burgemeester deze regel met de huur van een 
dure ISDN-lijn (kostprijs op enkele jaren 5510 euro) waarop veel meer gebruik kwam dan een 
internetverbinding, met name een privé-telefoonlijn en/of een betaalterminal voor een bank, 
volgens Belgacom hieromtrent ondervraagd.  Hiermee geconfronteerd ontkende de burgemeester 
niets. 

 
- De gemeente betaalt de schepenen een gratis GSM met abonnement, zeker een noodzaak in de 

huidige tijd.  Maar als de factuur per maand oploopt tot meer dan 250 euro per maand, dan is dit 
toch veel. 

 
SVVO heeft steeds gepleit voor de toekenning van een forfait voor uitgaven om dienstredenen.  Dit is 
een systeem dat in de meeste bedrijven wordt toegepast.  Zo kan elkeen naar believen bellen, 
professioneel en privé door elkaar.  Zo worden excessen op kosten van de belastingbetaler 
vermeden.  Dit voorstel werd door de volledige meerderheid verworpen. 
SVVO zal dit “zorgeloos beheer” verder bestrijden. 
 
 
DE FUIFZAAL EINDELIJK AANGEKOCHT 
 
Eind vorig jaar slaagde SVVO erin om de meerderheid toch te overtuigen om op de ambachtzone een 
fuifzaal voor de jeugd aan te kopen.  Nadat de CD&V twee projecten van +/- 250.000 à 300.000 euro 
verwierp als “niet realiseerbaar” en “er wordt prioriteit gegeven aan het cultureel centrum met fuifzaal”, 
werd dan toch een optie genomen op een zaal, kostprijs 528.000 euro. 
 
SVVO betreurt dat de vroegere voorstellen die kwalitatief dezelfde kansen boden werden verworpen. 
SVVO wil toch verder gaan omdat een fuifzaal voor de Oosterzeelse jeugd een “must” is.  SVVO 
vraagt dat de jeugdraad volwaardig wordt geassocieerd bij de uitbouw van de zaal tot veilige fuifzaal.  
Tevens moeten initiatieven genomen worden om veilig parkeren in deze zone mogelijk te maken 
alsmede geluidsoverlast te beperken. 
 
 
Voor de SVVO-fractie 
Jan Bogaert 
SVVO-voorzitter  


