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Christianne Schreyen stopt als
schepen
zondag 29 november 2009
In Oosterzele zet CD&V-schepen Christianne
Schreyen een stapje terug. De schepen wordt 65
en gaat na een lange en rijk gevulde politieke
carrière eind dit jaar met pensioen. Christianne
heeft momenteel als schepen de bevoegdheden
burgerlijke stand, bevolking, middenstand,
feestelijkheden en markten. Ze draagt haar ambt
per 1 januari over aan partijgenoot Wilfried
Verspeeten, die momenteel in de gemeenteraad
zetelt. Christianne zal dan vervolgens zijn plaats
innemen als gemeenteraadslid.
 

Hof van oranje is Ambassadeur O'
de Flander
zondag 29 november 2009
Tijdens het 19de Kapittel van de Orde van de
Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs werden 11
gemotiveerde verdedigers van de Oost-Vlaamse
graanjenever geïntroniseerd. Er werden ook vijf
nieuwe ambassadeurs O’de Flander benoemd.

Lees meer...

 

40 extra sociale woningen nodig
zondag 29 november 2009
Tegen 2025 zouden er in Oosterzele 40 sociale
koopwoningen moeten bjjkomen. Dat staat in het
sociaal objectief dat de Oost-Vlaamse Deputatie
maakte voor de gemeente. Schepen van
Huisvesting Els De Turck zal heel blij zijn als dat
aantal gerealiseerd kan worden.
Gemeenteraadslid Barbara Redant is vragende
partij voor een grondig debat over het sociaal
woonbeleid in de gemeente. 
 

Nieuwe petanquebanen aan De
Kluize
zaterdag 28 november 2009
Het gemeentebestuur van Oosterzele opende
twee nieuwe petanquebanen aan sporthal De
Kluize in Scheldewindeke. De nieuwe faciliteiten
zijn een realisatie van de groendienst van de
gemeente en kwamen er op vraag van de
senioren zelf. Volgens schepen Paul Cottenie is
de seniorensport een van de aandachtspunten
van het gemeentebestuur.
 

Voetgangers springen in de
modder
zaterdag 28 november 2009
Gemeenteraadslid Ann De Brouwer vraagt aan
het gemeentebestuur van Oosterzele of er niets
kan gedaan worden aan de wegberm in de
Aalmoesenijestraat in Landskouter. Ter hoogte
van het voetbalveld moeten de voetgangers in
de berm springen als er verkeer passeert.

Lees meer...

 

Werken Kwaadbeek vallen duurder
uit
zaterdag 28 november 2009
De wegeniswerken aan de Kwaadbeek in
Oosterzele hebben 38.816 euro gekost, zonder
BTW. Dat is 92% duurder dan verwacht. Volgens
gemeenteraadslid Luc Verbanck laat de
gemeente zich steeds weer vangen aan de
aannemers die na de toewijzing hun kosten
ongecontroleerd opdrijven.

Lees meer...

 
<< Begin  < Vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende >  Einde >>

Resultaten 1 - 6 van 571

[ terug ]

advertentie
       

U bent hier:  Home  Oosterzele

http://www.regiozottegem.be/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Herzele/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Sint-Lievens-Houtem/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Zottegem/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Buitenland/Buitenland/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Nieuws-melden/Johan-Van-Bever.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Algemeen-nieuws/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Sportnieuws/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Aankondigingen/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Algemeen-nieuws/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Sportnieuws/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Aankondigingen/
http://www.regiozottegem.be/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Herzele/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Algemeen-nieuws/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Sportnieuws/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Oosterzele/Aankondigingen/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Sint-Lievens-Houtem/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Zottegem/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Table/Buitenland/Buitenland/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Nieuws-melden/Johan-Van-Bever.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Publi-reportages/Publi-reportages/
http://www.regiozottegem.be/index.php/Over-Regiozottegem.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Briefnieuws.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Met-de-steun-van.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/200911295094/Oosterzele/Hof-van-oranje-is-Ambassadeur-O-de-Flander.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/200911285091/Oosterzele/Voetgangers-springen-in-de-modder.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/200911285087/Oosterzele/Werken-Kwaadbeek-vallen-duurder-uit.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-2.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-3.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-4.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-5.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-6.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-7.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-8.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-9.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-10.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-2.html
http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/Page-96.html
javascript:history.go(-1)
http://www.regiozottegem.be/index.php
http://www.radiomfm.be/
http://www.regiozottegem.be/


Regio Zottegem - Nieuws uit Herzele, Oosterzele, Sint Lievens Houtem en Zottegem - Oosterzele

http://www.regiozottegem.be/index.php/Oosterzele/[29-11-2009 16:02:32]

Copyright © 2009 Regio Zottegem - Nieuws uit Herzele, Oosterzele, Sint Lievens Houtem en Zottegem. 

Disclaimer  

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.regiozottegem.be
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.regiozottegem.be
http://validator.w3.org/check/referer

	www.regiozottegem.be
	Regio Zottegem - Nieuws uit Herzele, Oosterzele, Sint Lievens Houtem en Zottegem - Oosterzele


	luZGV4LnBocC9Pb3N0ZXJ6ZWxlLwA=: 
	form1: 
	searchword: Zoeken...




