Hier
in Oosterzele

Asbest als tuinafval
Landelijk Oosterzele: VRV dossier
Save the date: Spaghetti-festijn

Goesting om mee je
schouders onder Groen
Oosterzele te zetten?
Contacteer ons:
Zie acherflap !

Balegrogroeve te Balegem

© Googlemaps, bewerkt

ASBEST ALS TUINAFVAL
De Pano reportage “Hoera
recyclage!” leert ons dat er niet
echt omzichtig met afval wordt
omgesprongen. Gevaarlijk afval in
handen geven van privébedrijven die
hun winst dienen te verzekeren, geeft
weinig vertrouwen in een goede
afloop. Zo werd van mijn dak het
asbest verwijderd door een
“gespecialiseerde firma”. Eenmaal
thuis stond de zak open, kwamen mijn
dochters met stukjes kapotte

asbestleien aandraven en raapten we
zelf een ganse zak rondom het huis.
Ondanks de juiste certificaten was de
veiligheid niet gegarandeerd.
Veiligheid en het algemeen belang zijn
vaak geen drijfveren voor privéfirma's.
Wel zo snel mogelijk de werken
afhandelen om naar de volgende werf
te kunnen. Daar wringt het schoentje.
Veiligheid kost geld.
Geld dat op korte termijn niet

rendeert. We laten asbest afbreken,
vervoeren en stockeren door bedrijven
die daar niet geschikt voor zijn en
steken het onder de grond om er
vanaf te zijn. Het lijkt goedkoper dan
de huidige “experimentele”
verwerkingsmethoden waarmee je
asbest kan vernietigen tot een
onschadelijke stof. Zakken met
dubbele wanden, studies, MER’s, ...
geven behalve juridische dekking van
de verwerker maar één garantie: als

we zo verder doen zullen de kosten
én de dodentol door asbest nog
verder oplopen.
Daarom zullen we er met Groen
alles aan doen om asbeststockage onder de grond, zoals in
de Balegrogroeve te Balegem, tegen
te gaan. We vroegen de fracties om
samen standpunt in te nemen om
dergelijke initiatieven een halt toe te
roepen.
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Oosterzele landelijk houden, zei je?
MET WAT LEF MOET DAT LUKKEN...

Verlaten site van de Vlaamse Rundvee Vereniging (VRV) in Moortsele

Oosterzele landelijk houden blijkt steeds meer een gedeelde wens van de
Oosterzelenaren én alle politieke partijen.
De naakte cijfers tonen nochtans een andere tendens: volgens het
betonrapport (zie ‘In ’t kort’) ging er in Oosterzele tussen 2005 en 2015 elke dag
283 m2 open ruimte verloren, waar het Vlaamse gemiddelde al 201 m2 is. Onze
gemeente verloor de voorbije jaren 13,77 ha landbouwgrond (o.a. voor de
ambachtelijke zone). Slechts 6 ha andere grond werd hiervoor herbestemd tot
landbouwgrond via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (zie ‘In ’t kort’). Met andere
woorden: een openstaande schuld van 7,7 ha! Als het zo doorgaat, blijft
binnenkort niet veel meer over van de landelijkheid van Oosterzele.
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Hoe wil Groen Oosterzele onze gemeente echt landelijk houden?
Wonen doen we bij voorkeur in aangename en leefbare dorpskernen. Met vlot
en toegankelijk openbaar vervoer, een bloeiende lokale middenstand, veilige
schoolomgevingen en (trage) wegen, centraal gelegen gemeentediensten, een
rijk sociaal en cultureel leven,… Daarbuiten sparen we zo veel mogelijk het
open ruimte gebied dat “gereserveerd” wordt voor landbouw, natuur,
recreatie,...
Hoog gegrepen? Hierna laten we je zien hoe de gemeente nochtans vandaag al
heel wat middelen en instrumenten in handen heeft om het ruimtelijk beleid
naar haar hand te zetten. Ze moet alleen nog durven.
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GEMEENTE HEEFT TOUWTJES
IN HANDEN
RAADSLID JEROEN LOGGHE

'Het staat in Oosterzele al jaren hoog op de agenda. Hier
ligt een buitenkans. Als we het menen met de
landelijkheid moeten we deze kans grijpen.'

De gemeente kan het heft in eigen handen nemen door bv. gebieden een
(andere) bestemming te geven en specifieke voorwaarden op te leggen,
juridisch verankerd in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Zo wordt
binnenkort een RUP Meergezinswoningen opgemaakt. Die zal vastleggen waar
en onder welke voorwaarden meergezinswoningen mogelijk zijn. Groen
Oosterzele gaf groen licht. Het toelaten van meergezinswoningen in landelijke
dorpskernen daagt je immers meteen uit om na te denken welke open ruimte je
hierdoor vrijwaart of zelfs bijkomend creëert. Deze oefening moet ook een
totaalvisie geven voor de ganse gemeente. Of hoe we door de dorpskernen
kwalitatief te verdichten de landelijkheid van de streek willen behouden.
Ook bij het verlenen van een omgevingsvergunning heeft de gemeente veel
meer in eigen handen dan soms gedacht. Ze kan hierbij sturend optreden,
voorwaarden opleggen, enz. Een totaalvisie is hiervoor echter onontbeerlijk!

En ja, natuurlijk moet een gemeente
de Vlaamse wetgeving volgen. Waar
Vlaanderen op dat vlak naartoe wil,
staat in de strategische visie van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Met extra instrumenten en middelen
wil Vlaanderen lokale overheden
ertoe aanzetten voluit te gaan voor
een kwalitatief ruimtelijk beleid. In
diezelfde geest voorziet het
kersverse Vlaamse Regeerakkoord
ook financiële middelen voor
plattelandsgemeenten met een
nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds
wil gemeenten middelen geven om de
open ruimte op hun grondgebied te
onderhouden. Voor Oosterzele levert
dit Vlaams Open Ruimtefonds maar
liefst 1.534.247 euro aan nieuwe
inkomsten op. Mooi meegenomen
voor een gemeente die krap bij kas zit.

VRV-SITE: OPEN RUIMTE!
De hefbomen zijn er, nu is het aan de
gemeente om opportuniteiten aan te
grijpen. We vinden er al één in de
verlaten site van de VRV aan de Van
Thorenburghlaan. Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om er o.a.
de gemeentediensten te huisvesten.
Laat ons samen even nadenken en
dromen. Nood aan gemeentediensten in goede infrastructuur? Ja,
maar niet daar. Dit hoort thuis in de
leefbare dorpskernen.
Welke kansen liggen hier dan
wel? In onze ambitie om Oosterzele
landelijk te houden moet deze site
terug open ruimtegebied worden, met
plaats voor publiek groen, duurzame

landbouw, bos en recreatie,
speelnatuur, aansluiting op trage
wegen, enz… Last but not least kan
op die manier de 7,7 ha openstaande
schuld vereffend worden (zie pag 2).
Onrealistisch? Helemaal niet.
Zoals je las, voorziet de Vlaamse
overheid via het BRV heel wat
middelen en mogelijkheden om dit
beleid te ondersteunen via
pilootprojecten, subsidies voor
proeftuinen ontharding,...
Aan Oosterzele nu om Vlaanderen te
contacteren en hier een
vooruitstrevend en inspirerend
verhaal van te maken!

RAADSLID SIMON VAN DER HEYDEN
'Gemeentediensten samenbrengen?
Ja, maar in de dorpskern, niet midden
IN akkers en natuurgebied.'

IN ’T
KORT

BETONRAPPORT: een in 2018
opgesteld rapport door
Natuurpunt waarin voor alle
Vlaamse gemeenten en provincies
weergegeven wordt hoe snel er
verhard wordt en in welke
gemeenten de betonstop al een
feit is. Het volledige rapport vind je
op www.natuurpunt.be.
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN:
een plan waarmee de overheid in
een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke
uitvoeringsplannen of 'RUP’s'
vervangen de gewestplannen.
Voor alle percelen in een bepaald
gebied wordt zo heel duidelijk wat
er kan en wat niet. Hiermee moet
men dan rekening houden bij
aflerveren van een omgevingsvergunning.
BELEIDSPLAN RUIMTE
VLAANDEREN EN
STRATEGISCHE VISIE: de
Vlaamse Regering keurde op 20 juli
2018 de strategische visie van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
(BRV) goed. Het omvat een
toekomstbeeld en een overzicht
van beleidsopties op lange termijn.
In de pers wordt doorgaans naar
het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen gerefereerd als
‘betonstop’. Deze term spreekt tot
de verbeelding, maar roept ook
onjuiste connotaties op. Het BRV
houdt niet in dat er niet meer kan
gebouwd worden, wel dat we niet
steeds bijkomende open ruimte
innemen. Vlaanderen zet in op het
stimuleren van lokaal initiatief om
de doelstellingen van de
strategische visie van het BRV
(pro-)actief in de praktijk uit te
rollen.
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"Onze aarde is een heks, en de mens
verbrandt haar, kleedt haar uit met
mijnbouw, en vergiftigt haar met
strijd. Maar voor ons is ze genezer,
een leraar, een moeder. 't Is de wever
van een levensweb dat alle mensen
voedt.
Heksenlied van Leen Persijn uit de
voorstelling Springlevend.
Georganiseerd door Groen Oosterzele
op 4 oktober in een uitverkochte zaal.
© Steven Verstuyft
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Opening van het fietspad met onze
deputé Riet Gillis (links naast
Roswitha)
Het leuke aan dit stuk tussen Kalle en
Houte is dat er een verbinding
voorzien werd met basisschool Gilo te
Balegem.
En nu dringend aan de slag om ook de
andere schoolomgevingen in
Oosterzele veilig te maken voor
ouders en kinderen!
© Jorgen Vervliet

3
Een burgerinitiatief van een
koppel groene Oosterzelenaren
dat zelf nieuw bos aanplant.
De vergunningen zijn rond, nu volgt
nog een plantmoment.
In den Anker komt er zo
bosuitbreiding van 1700 bomen in
samenwerking met Bosgroep OostVlaanderen.
Misschien werkt dit inspirerend voor
anderen? Meer info via Groen!
Deze foto is alvast het resultaat van
een vorig initiatief!
© Jan Sevenant
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Op 29 september reikte Eva
Oosterzele de jaarlijkse Nobelprei
uit. Dit jaar sleepte Vers en Veggie/
Fresh&Veggie de prei(s) in de wacht
voor De Leefschool en de bibliotheek.
"Met dit initiatief willen we een
inwoner of Oosterzeelse organisatie
die een opmerkelijke veggie bijdrage
leverde in de bloemetjes zetten"
aldus Elena Lievens. Ze riep de
aanwezige raadsleden op om veggie
te stimuleren via het beleid. Reactie
Groen: "vind ik leuk!"
© Roswitha Gerbosch

(BIO)SPAGHETTI-FESTIJN
GROEN OOSTERZELE
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020
VANAF 17U30
PAROCHIECENTRUM BALEGEM
Op zaterdag 15 februari 2020 ben je welkom op het
jaarlijkse (BIO)Spaghetti-festijn van Groen Oosterzele.
Kom proeven van onze beruchte spaghetti bolognese of veggie-variant.
Niemand kan weerstaan aan het uitgebreide homemade dessertbuffet!
We verwelkomen je in
PAROCHIECENTRUM, POSTSTRAAT, BALEGEM
vanaf 17u30.
Inschrijven of meer info via
evenementen@groenoosterzele.be

Groen Oosterzele
Jeroen Logghe
Berkenlaan 6
9860 Oosterzele
0497 86 02 95
jeroen.logghe@groenoosterzele.be
www.groenoosterzele.be
www.facebook.com/Groen Oosterzele
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Oosterzele lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

