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SVVO GEEFT SUGGESTIES VOOR AANVULLING VAN HET JEUGDBELEIDS-
PLAN OOSTERZELE  
 
Het jeugdwerkbeleidsplan van de gemeente Oosterzele zal de komende jaren vooral prioriteit geven 
aan jeugdinfrastructuur, met het oog op het bekomen van subsidies, en aan jeugdinformatie.  De ge-
meente wil de jongeren beter informeren over evidente en minder evidente onderwerpen.  Er wordt 
een aanzet gegeven tot het verlenen van subsidies voor milieuvoorzieningen, wat nu nog niet bestaat 
in Oosterzele.  Voorts plant de jeugddienst tal van onderzoeken. 
 
Om te beginnen zal onderzocht worden of de aangeboden activiteiten van de jeugddienst wel aan de 
juiste leeftijdsgroepen worden aangeboden.  Daarnaast worden de infrastructuurnoden van de jeugd-
verenigingen in kaart gebracht.  De nood aan een speelbos blijft, de nood aan een repetitieruimte 
wordt onderzocht.  De gemeente heeft er geen idee van waar jonge muzikanten momenteel heen trek-
ken.  Er komt een jeugdgids en een fuifbrochure en er wordt onderzocht of aanplakborden voor de 
jeugdverenigingen nuttig zijn. 
 
SVVO-raadslid Filip Michiels drong aan op enkele dringende maatregelen.  
 
- De werking van de uitleendienst, die er kwam met middelen uit vorige jeugdwerkbeleidsplannen 

loopt reeds enige tijd mank.  Dit omdat er totaal geen controle wordt uitgeoefend op het terugge-
bracht materiaal.  Het is belangrijk dat verenigingen gebruik kunnen blijven maken van deze facili-
teiten, maar dan dient er dringend werk gemaakt te worden van betere controle en dus van een 
betere werking van de uitleendienst.  Voor de uitleendienst kondigt schepen Marleen Verdonck 
(CD&V/N-VA) aan dat het materiaal centraal opgeslagen zal worden en er komt een nieuw regle-
ment, gebaseerd op dat van de provinciale uitleendienst.  Wij kijken uit naar dit initiatief. 

 
- In dit Jeugdbeleidsplan wordt verschillende malen melding gemaakt van de gebrekkige situatie 

waarin het Jeugdhuis van Gijzenzele momenteel vertoeft.  Niet alleen de ramen en deuren zijn 
reeds jaren aan vervanging toe.  Dit kaartte SVVO o.a. aan in het voorjaar 2007.  In mei werd be-
loofd dat er spoedig een bestek zou worden opgemaakt voor de renovatie van de ramen en deu-
ren.  Intussen is de winter aangebroken, maar werd nog geen werk gemaakt van winddichte ra-
men of deuren.  En bovendien is inmiddels een stuk plafond naar beneden gekomen.  

 
- Onze fractie is ook tevreden dat in dit beleidsplan onze eis is opgenomen dat de gemeente logis-

tieke en financiële steun zal bieden aan de jeugdwerkinitiatieven zodat de jeugdwerkinfrastructuur 
kan voldoen aan het reglement inzake brandveiligheid. 

 
- Eveneens wordt het gebrek aan ruimte voor de gemeentelijke speelpleinwerking aangehaald.  In 

2005 kocht de gemeente nochtans chalets die zouden worden opgetrokken aan de sporthal.  Die 
liggen jammer genoeg nog steeds onder plastiek.  Of toch wat er nog van overblijft.  Wanneer 
worden die nu eindelijk geïnstalleerd? 

 
- Maar niet alleen de lokalenproblematiek is aan de orde.  Ook het gebrek aan speelruimte wordt in 

dit beleidsplan aangekaart.  In januari dit jaar werd door deze gemeenteraad een agendapunt 
goedgekeurd om te bekijken om de baakliggende terreinen van het voormalig PC van Schelde-
windeke tijdelijk in te richten als speelterrein.  Sindsdien vernamen we hierover geen nieuws.  Is er 
hiervoor een oplossing in de maak?  Kan het terrein waar op termijn het Cultureel Centrum 
gebouwd zal worden in tussentijd voorzien worden van gras als bijkomend speelterrein 
voor speelpleinwering, Chiro en Scouts Windeke en ook KSA en Gidsen Oosterzele, die al-
len op wandelafstand gehuisvest zijn? 

 
- Heel positief in dit JBP zijn ook de voorstellen die worden gedaan om JWI te subsidiëren die in-

vesteringen doen om de milieuvriendelijkheid en de energievriendelijkheid binnen de jeugdlokalen 
te bevorderen. 
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- bij de zoektocht naar vervoer voor jeugdbewegingen wordt voorgesteld om maximaal 1 busrit per 
JBW toe te laten, hoewel JBW verschillende takken hebben.  Bestaat er een mogelijkheid om dit 
uit te breiden? 

 
- Er wordt gesproken over een alternatieve plaats voor de jeugddienst in dit JBB (2008-2010). 

Het cultureel centrum lijkt hiervoor de meest aangewezen locatie.  Dit zal echter op korte termijn, 
dus waarschijnlijk ook niet binnen de looptijd van dit JBP gerealiseerd worden.  Wordt de jeugd-
dienst voorlopig ergens anders onderdak geboden, om haar eigen identiteit meer uit te bouwen en 
de toegankelijkheid voor jongeren te vergemakkelijken? 

 
- Er is reeds jaren sprake om op vlak van aankondigingspanelen iets concreet te realiseren.  Op 

de seniorenraad van 26-11 jongstleden werd aangekondigd dat er in de 3 grote deelgemeenten 
lichtkranten zouden geplaatst worden.  Destijds werd de piste overwogen om grote houten of me-
talen aankondigingspanelen te plaatsen langs invalswegen en ook ruimte te voorzien om affiches 
aan te kleven.  Hierover richtte de JO meermaals adviezen naar het CBS.  Wat zijn ter zake de 
plannen?  Wordt er op korte termijn ook werk gemaakt van een aanplakreglement, zoals wij enke-
le gemeenteraden geleden reeds hebben voorgesteld?  Schepen Cottenie wil die aankondigings-
panelen niet zetten “omdat ze het dorpskernzicht belemmeren”.  Hij heeft het nogmaals bij het ver-
keerde eind want die aanplakborden werden gevraagd bij de grote invalswegen. 

 
- In dit JBP is ook opgenomen dat er vanuit de gemeente weinig adviezen gevraagd worden aan de 

JO.  Is deze meerderheid bereid dit punt in de toekomst aan te pakken en de jeugdparagraaf zo 
veel als mogelijk te respecteren? 

 
- Andere knelpunten 

o kampvervoer 
o gebrek aan fietspaden 
o 11.11.11. 
o Fietsen – sensibilisering.  Gebrek in Oosterzele aan fietspaden is dé grote lijn.  Hoe 

dit aanpakken? 
o Aandacht voor de zwakke weggebruiker (problematiek Stationsstraat) 
o Fuifbeleid; drinkbekers 
o Problematiek containerpark en jeugdbewegingen. 

 
 
Nu we opnieuw een degelijk beleidsplan hebben, is het aan dit schepencollege om deze plannen dan 
ook uit te voeren.  Dit is geen plan waarin dromen worden uitgesproken.  Neen, het is een plan dat 
realiseerbaar is.  Onze fractie hoopt dan ook dat de vooropgestelde doelstellingen allemaal, of toch 
bijna allemaal, gehaald worden tegen 2010, zodat mag blijken dat de toegekende subsidies van de 
Vlaamse Overheid correct en volgens dit plan werden aangewend.  Wij blijven dit op de voet volgen 
en hebben hoop op een goede realisatie van dit plan. 
 
 
SVVO WIL EEN BETERE COMMUNICATIE VOOR BOUWADVIES ten bate van 
MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN 
 
SVVO is blij dat het samenwerkingsakkoord met de MillieuAdviesWinkel betreffende planadvies wordt 
verlengd.  Daarbij krijgen bouwers en verbouwers de kans gratis advies en informatie te krijgen over 
de mogelijkheden, de voordelen en subsidies voor duurzaam bouwen.  Thema’s die hier aan bod ko-
men zijn energiebesparing, waterbesparing en materiaalkeuze. 
In 2006 en 2007 werd hiervan slechts weinig gebruik gemaakt: 10u en 7,5 u. CD&V wil nu het budget 
2008 hiervoor beperken tot 20u. 
SVVO dringt erop aan dat elke kandidaat bouwer of verbouwer vanaf het eerste contact op de ge-
meente hierover informatie ontvangt.  Daarenboven moet die kans beter gepromoot worden.  Op 
vraag van SVVO zal een budgetwijziging opgenomen worden als er door betere publiciteit meer men-
sen beroep doen op die adviesmogelijkheid. 
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BELASTINGEN voor 2008 IN OOSTERZELE BLIJVEN GELIJK MAAR SCHEEF-
TREKKING BUDGET GROEIT NOG AAN 
 
De gemeente Oosterzele houdt de gemeentebelastingen op hetzelfde peil van vorig jaar.  De aanvul-
lende belasting op de personenbelasting is vastgesteld op 8 procent.  De opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing bedragen 1200.  SVVO en Groen! pleitten ervoor om de aanvullende belasting te 
verlagen (Groen! tot 7,5%, SVVO tot 7,2% wat het gemiddelde is voor onze provincie). 
 
Schepen van Financiën Verdonck gaf een ruime presentatie van een vergelijkende studie die DEXIA 
aan gemeentebesturen geeft rond vergelijkende gegevens tussen gemeentes.  SVVO kreeg die niet 
en de meerderheid liet uiteraard alleen maar de gegevens zien die haar goed uitkwamen. 
Daarbij zijn toch wel meerdere vergelijkingen opgevallen die de scheeftrekking van het budget te Oos-
terzele demonstreren: 

- CD&V geeft als “excuus” voor de hoge aanvullende belasting dat wij te lage inkomsten heb-
ben uit deze belasting.  Raadslid Johan Van Hecke vroeg aan de schepen hoe dit kwam want 
het gemiddeld inkomen per inwoner in Oosterzele is even groot als het gemiddelde voor de 
cluster die een veel lager percentage aanrekent.  Schepen Verdonck bleef het antwoord 
schuldig met de bewoordingen: “ik kan dit ook niet verklaren. Na een jaar stage zal ik dit in de 
toekomst zeker uitvinden. Daarbij, cijferen is niet mijn sterke kant”. 

 
- De cijfers geven duidelijk aan dat de werkingskosten substantieel hoger liggen dan het ge-

middelde in de cluster en de provincie.  CD&V geeft als excuus aan “dat wij meer straten moe-
ten onderhouden”.  Dit is ronduit belachelijk en naast de kwestie.  Groot onderhoud van de 
straten situeert zich in de investeringen en elkeen kan vaststellen in welke erbarmelijke staat 
straten en fietspaden in Oosterzele er kunnen bijliggen.  Deze score bewijst duidelijk wat SV-
VO altijd al zegde: Oosterzele gebruikt het belastingsgeld op een verkeerde manier.  Bv in 
2008 en dit in tijden van toenemende armoede in de maatschappij en de vermindering van de 
koopkracht schrijft de gemeente 230.000 euro in voor feesten en recepties.  Dat is ongepast.  

 
CD&V gebruikt daarbij altijd 2 “zeer goede scores “ uit deze vergelijking: 

- CD&V zegt: “de schuldratio van de gemeente is zeer goed.  Andere gemeentes zijn jaloers op 
onze gezonde financiële situatie”. SVVO zegt al jaren dat dit niet verwonderlijk is want de in-
vesteringen liggen steeds te laag.  Oosterzele investeert te weinig.  Elk jaar opnieuw worden 
grote bedragen ingeschreven in de begroting.  Elk jaar opnieuw wordt daar slechts tussen 15 
en 40% van gerealiseerd.  Fractieleider Verbanck concludeerde gevat: “Dat de schuldratio la-
ger ligt dan in andere gemeenten is geen argument om het beleid te verdedigen. In de voor-
gaande 6 jaar tijd heeft Oosterzele tien miljoen euro geïnvesteerd, dat is net zoveel als Merel-
beke in 1 jaar.  Op die manier is het niet moeilijk om weinig schulden te hebben.'' 

 
- CD&V zegt: “De personeelskosten zijn NIET overdreven want zij zijn vergelijkbaar met ander 

gemeentes in de cluster.”  Ook daar maakt Luc Verbanck brandhout van: “het is juist dat zij 
even hoog zijn; alleen zijn daar in de andere gemeentes personeelsleden van cultuurcentra, 
rusthuizen van het OCMW, openbare bedrijven bij inbegrepen die Oosterzele niet heeft.  Hoe 
hoog zou de personeelskost dan wel zijn als wij die wel hadden ?”  

 
 

Conclusie: de voorbije 7 jaar is een scheef getrokken situatie van clientèlisme gegroeid via te hoge 
werkings- en personeelsuitgaven die financieel weggemoffeld wordt door te lage investeringen . 
 
 
BUDGET 2008 INVESTEERT OPNIEUW VEEL TE WEINIG 
 
De belangrijkste investeringen in het budget, ter waarde van 5 miljoen euro, zijn de herasfaltering van 
Kwaadbeek en Bierman, de aanleg van voetpaden in verschillende straten, de nieuwbouw voor de 
gemeenteschool van Scheldewindeke, de restauratie van de Klepmolen en de aankoop van een ge-
boortebos.  
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SVVO vindt het vreemd dat de gemeente niets voorziet voor: 
- De Heistraat die al meer dan 10 jaar op de agenda staat maar niet wordt gerealiseerd.  In 

2008 wordt dit werk zelfs niet ingeschreven. 
- De fietspaden in de Spiegel (opnieuw een loze belofte aan de buurtgroep). 
- De Aquafinwerken zijn de grootste investering die deze gemeente doet.  In 2008 is daar geen 

spoor van te merken. de tegen 2027 verplichte aanpassing van het rioleringsstelsel en de 
eerder geplande werken aan de Heistraat.  Volgens Schepen van openbare werken is Aquafin 
nog niet rond met het volgende project.  Er is nog geen akkoord over een gracht in Moortsele. 
Zolang Aquafin geen plannen klaar heeft kunnen wij niets in ons budget schrijven. 

- Tegen 2027 moeten alle huizen aangesloten zijn op de gescheiden riolering.  Dit noodzaakt 
een gemiddelde jaarlijkse investering van 3 miljoen euro.  In 2008 wordt daarvoor niets inge-
schreven. CD&V weigert zich in te schrijven in dit objectief “als we de grote werken doen is dit 
al voldoende”. 

- SVVO-gemeenteraadslid Johan Van Hecke dringt aan op een snelle realisatie van de tweede 
ambachtelijke zone.  Dat zal voor de gemeente een nieuwe bron van inkomsten zijn.  Sche-
pen van financiën beaamt dat en zegt prioriteit te geven aan een tweede ambachtelijke zone. 
Wanneer gaan we daarvan iets zien? 

 
Fractieleider Verbanck liet niet na te onderstrepen dat de gemeente voor enkele jaren een surplus had 
van 5,5 miljoen euro voor investeringen.  Daarvan schiet nu nog 400.000 euro over en de grote wer-
ken moeten nog beginnen.  Daarenboven heeft de meerderheid opnieuw geluk: de teruggave van be-
lastingen aan elke gemeente door Minister van Mechelen levert de gemeente 1,3 miljoen euro op.  
Benieuwd wat zij daarmee zal doen !! 
 
 
PALLIETER : AFSTEL OF UITSTEL VAN FINANCIELE VERPLICHTING ? OOR-
DEEL ZELF !! 
 
Na de aankoop van het gebouw langs de Spiegel, werd in de periode 2001-2002 beslist om meer dan 
12 miljoen BEF te spenderen aan de renovatie van het gebouw, om er het jeugdhuis van te maken 
zoals we het vandaag kennen.  In het begin marcheerde de jeugdclub goed.  Er werd door ondoor-
dachte geldbestedingen een onvoldoende reserve aangelegd voor “moeilijker tijden”. De nieuwe direc-
tie stelt vast dat zij niet meer kan rondkomen. 
 
Het zou zonde zijn dat alle investeringen een maat voor niets zouden zijn, dus is het meer dan logisch 
dat hier steun komt.  MAAR…geen onvoorwaardelijke steun door een check te geven van opnieuw 
bijna 4800 Euro. 
 
Onze fractie is er van overtuigd dat de huidige bestuursploeg, die aan de financiële alarmbel trekt een 
gemotiveerde ploeg is, die het tij kan doen keren.  Daarom zijn wij er van overtuigd dat het aangewe-
zen is om andere hulp voor te stellen.  I.p.v. een check te geven, volgt onze fractie het advies van de 
gemeenteontvanger en stellen wij voor om aan het jeugdhuis uitstel van betaling te geven voor de 
huur van het lokaal.  I.p.v. de door de ontvanger voorgestelde 6 maand, zijn wij bereid om JC Pallieter 
1 jaar uitstel van betaling te geven.  
Waarom geen nieuwe financiële injectie? 

- Zeggen dat de gemeente het tekort gewoon bijpast voor 1 jaar, zoals de meerderheid nu 
voorstelt is pedagogisch niet verantwoord en schept precedenten.  Is deze meerderheid im-
mers bereid om iedere vereniging een financieel duwtje te geven wanneer ze het even moei-
lijk hebben?  Wij denken van niet. 

- Op een termijn van 1 jaar moet het mogelijk zijn om de werking van het jeugdhuis te optimali-
seren en nieuwe bezoekers aan te trekken, die er voor moeten zorgen dat het huidig maande-
lijks tekort van € 100,00 die het jeugdhuis momenteel kent, wordt weggewerkt. 

- Wanneer een jeugdhuis groeit van onderuit, dan kan het alleen maar bloeien.  Kijken we maar 
naar bv het jeugdhuis in onze buurgemeente Sint-Lievens-Houtem.  De goede werking van de 
JC is primordiaal, en daarom stelt onze fractie ook voor om aan het jeugdhuis te vragen om 
binnen een termijn van 3 maand een grondig uitgewerkt actieplan op te stellen voor het ko-
mende jaar en dit voor te leggen aan de jeugdraad, die hierover haar advies kan uitbrengen. 
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Wij zijn én blijven er van overtuigd dat deze gemotiveerde jongeren er mét de door ons voorgestelde 
steun zéker uit geraken.  
 
 
 
 
COMMUNICATIE EN INFOBROCHURE OPNIEUW GEPOLITISEERD 
 
Bij raadszitting van 28 februari 2007 werd door de meerderheid beslist om in te gaan op het voorstel 
van onze fractie over de oprichting van een redactieraad voor de tweemaandelijkse gemeentelijke in-
formatiebrochure. 
Op de gemeenteraad van 23 april stelde schepen Cottenie dat het redactiecomité voortaan twee maal 
per jaar zou worden samengeroepen, en dit een eerste maal na de maand mei 2007.  Het feit dat een 
informatiebrochure in nieuwe stijl zou worden uitgegeven, na aanwerving van de communicatieambte-
naar, zou het samenroepen van dit redactiecomité enige tijd op zich laten wachten. 
Inmiddels is deze persoon nog niet aangeworven.  We zouden dus kunnen begrijpen dat daarom het 
redactiecomité nog niet werd samengeroepen, hoewel dit een eerste maal toch gepland was voor de 
zomer van 2007. 
Het is wel vreemd dat, ondanks het feit dat deze ambtenaar nog niet werd aangeworven, de meerder-
heid inmiddels aankondigt (o.a. op de seniorenraad van 26 november) dat de informatiebrochure 
nieuwe stijl, vanaf 2008 zal worden uitgegeven. 
De meerderheid nam hierover ook reeds concrete beslissingen.  Op het College van Burgemeester en 
Schepenen van 23 oktober 2007 werd beslist dat de realisatie van de gemeentelijke infobrochure 
nieuwe stijl ten bedrage van 12.767,61€ PER JAAR wordt gegund aan een vormgever uit Oosterzele. 
Die markt werd via onderhandelingsprocedure toegekend. 
 
SVVO stelt vast dat: 

- de redactieraad (een belofte op vraag van Johan Van Hecke, geen beslissing van de gemeen-
teraad, dixit Cottenie) wordt afgevoerd.  Het schepencollege is alleen verantwoordelijk; 

- het nieuwe concept wordt gelanceerd zonder communicatieambtenaar.  Welke deskundige 
kreeg dit cadeau? 

- elke schepen om beurt (dit wil zeggen om de maand in plaats van om de 2 maanden) een 
voorwoord mag schrijven over zijn prioriteiten.  Dit is GRATIS CD&V-propaganda op kosten 
van de gemeente; 

- de inbreng van schepenen mijlenver af staat van de bewering begin 2007 van Cottenie dat het 
blad een infoblad zou worden van het managementcomité, d.w.z. onder unieke verantwoorde-
lijkheid van de ambtenaren; 

- de onderhandelingsprocedure nauwgezet werd beperkt tot partijgezinde drukkerijen waarbij 
“wonder boven wonder” een NVAer uit Oosterzele met de prijs ging weglopen.  Het concept 
van onderhandelingsprocedure werd gebruikt om toevallige concurrenten geen kans te geven. 
Daarenboven werd deze procedure uit de wet op de openbare aanbestedingen maximaal uit-
gemolken, want het contract dat 6 jaar omvat ligt, excl. BTW, juist onder de grens dat deze 
procedure mogelijk maakte.  Enkele euro’s meer zou dit niet meer toelaten.  SVVO zal dit con-
tract en de invulling ervan van zeer nabij volgen en vergelijkbare contracten in andere ge-
meentes ernaast leggen. 

 
SVVO betreurt de nog grotere politisering van het informatiebeleid van deze gemeente. 
 
 
 
 
Namens de SVVO-fractie 
Jan Bogaert 
SVVO-voorzitter 


