
  

    

  ons kenmerk: U1232 datum 30-6-2022 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van donderdag 07 juli 2022, met onderstaande agenda. Deze 
vergadering zal fysiek doorgaan. We verwachten u in de raadzaal in het 
gemeentehuis. Door het publiek kan deze zitting gevolgd worden via 
audiolivestream. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 21 juni 2022 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 
en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden 
de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de 
notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd . 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 7 juli 2022 
 



2. Grondgebiedszaken - Intrekken, wijzigen beslissing van 21 juni 2022 en 
definitieve vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van de 
gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de N42 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N42 conform het ruimtelijk 
structuurplan om te bouwen tot een primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 in 
Wetteren, langsheen Oosterzele, tot de N46 in Zottegem. Als gevolg van deze ombouw 
worden echter een aantal buurtwegen doorgesneden. Deze zullen in het nieuwe ontwerp 
geen aansluiting meer hebben met een veilige oversteekplaats, een fietspad of een 
(nieuwe) ventweg, waardoor het bestaan van (een gedeelte van) deze buurtwegen geen 
functie meer heeft. Op de zitting van de gemeenteraad van 21 juni 2022 werd de 
definitieve vaststelling van het grafisch plan geagendeerd. Gezien de korte tijd tussen het 
einde van het openbaar onderzoek en de zitting van de gemeenteraad werden de 
bezwaren niet opgenomen in de beslissing. Nadat deze bezwaren toegevoegd werden aan 
de gemeenteraadsbeslissing wordt aan de aan de gemeenteraad gevraagd het grafisch 
plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de 
N42 definitief vast te stellen.  

3. Kennisname van het standpunt van het Agentschap Binnenlands bestuur en de 
VVSG betreffende de mogelijke vrijstelling van de retributie voor ambulante 
handel voor lokale handelaars 

Tijdens de gemeenteraad van 31 mei 2022 werd het gemeentelijk reglement m.b.t. 
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein vastgesteld. 
Er werd een amendement ingediend, maar niet goedgekeurd, om de Oosterzeelse 
handelaars vrij te stellen van de retributie opgenomen in dit reglement. 

Om na te gaan of dit mogelijk was werd door de financieel directeur advies gevraagd aan 
het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG.  

De gemeenteraad wordt verzocht om hierbij kennis te nemen van die adviezen. 

 ______________________________________________________________________________________________________  


