Definitief en gecorrigeerd - dd 15/04/2013
Gemeente Oosterzele
BESTUURSAKKOORD GEMEENTE OOSTERZELE voor de periode 2013 – 2018

ALGEMENE DOELSTELLINGEN
§A1

Het is aangenaam leven in Oosterzele. Het is een landelijke gemeente waar iedereen een plaats krijgt. We investeren dan ook
veel in gemeenschapsvorming, veiligheid, wonen, mobiliteit, ontspanning en dienstverlening.

§A2

Dat het vrij goed is in Oosterzele mag ons echter niet blind maken voor de maatschappelijke uitdagingen die ook onze gemeente
te wachten staan: betaalbare huisvesting, stijgende nood aan ouderenzorg, druk op de gemeentelijke begroting, kinderopvang ...
We mogen dus niet stilstaan, integendeel, we willen vooruit, verder groeien op de stevige en veilige basis die de afgelopen jaren
gelegd werd. ‘Bewaren wat goed is en veranderen wat veranderen moet’ is het motto.

§A3

We achten het onze maatschappelijke plicht mensen en groepen te “verbinden” en ook de meest kwetsbaren in onze gemeenschap
kansen te geven binnen het verhaal van rechten en plichten.

§A4

Samen beslissen we waar we met onze gemeente heen willen en wat dat voor ieder van ons betekent. Samen kunnen we mensen
de kansen en middelen geven om mee te bouwen aan hun eigen toekomst.

§A5

Dit kan alleen maar als er vertrouwen is, als gemeenschap en in elkaar. Er is ook vertrouwen nodig in de overheid, in een krachtig
en efficiënt bestuur. Vertrouwen wordt geschapen door een open beleidscultuur met medeverantwoordelijkheid: waar iedereen
geïnformeerd wordt, waar er ruimte is voor inspraak en waar beslissingen gedragen worden door de mensen. Dit betekent ook
dat er verantwoordelijkheid bij de inwoner wordt gelegd. Geen uitspraak zonder inspraak, maar eveneens geen inspraak zonder
uitspraak. Dit is ‘het verhaal van rechten en plichten’.

§A6.

Met de interne staatshervorming heeft de Vlaamse Regering zich uitgesproken over waar zij naartoe wil met de verdeling van de
bevoegdheden op de drie niveau’s (Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Oosterzele). Het bestuur is tevreden met deze beleidsopties en
wil deze bijkomende verantwoordelijkheid omzetten in doeltreffend beleid en de nieuwe uitdagingen aangaan.

§A7

Centraal in de beleidsvisie staat een toekomst voor jongeren, gezinnen en senioren in onze gemeente. In het voeren van beleid
dragen we volgende principes hoog in het vaandel:
• We voeren een open beleid! We maken tijd voor overleg met alle betrokkenen en streven ernaar dat beleidsbeslissingen gedragen
worden door de inwoners. Zij hebben recht op inspraak. We hakken knopen door, zijn open over de gemaakte keuzes en houden
er geen verborgen agenda’s op na. Beleid voeren betekent “ja” zeggen als het kan en “neen” zeggen als het echt niet kan.
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• We houden een zakelijke lijn en zijn consequent. We beslissen objectief met oog voor alle maatschappelijke belangen en werken
niet voor het individueel belang.
• Kiezen met de rekeningen op tafel en met zin voor realiteit. Plannen en beloftes moeten leiden tot effectieve realisatie. Daarom
is het belangrijk vooraf na te denken over de haalbaarheid. Niets is gratis en de middelen zijn beperkt, vandaar graag eerst de
berekening en dan pas de plannen. Deze uitdaging is niet gering, zeker met de beperkte financiële ruimte waarover dit bestuur
zal kunnen beschikken. We focussen op de essentie en op de inwoners, de Oosterzelenaar, in al zijn verscheidenheid, staat de
komende jaren centraal.
§A8.

De tien “speerpunten” die de richting aangeven waarop we - rekening houdend met de financiële draagkracht van de gemeente
- de komende jaren willen en zullen werken zijn:

1.

Communicatie en gepaste dienstverlening

2.

Aangenaam wonen in een landelijke omgeving

3.

Locale economie, KMO, Land- en tuinbouw

4.

Jeugd, gezin, senioren, personen met een beperking, langdurig zieken en kansarmen

5.

Mobiele en toegankelijke gemeente

6.

Oosterzele, een sportieve gemeente

7.

Ieder zijn gading in cultuur en toerisme

8.

Milieu, gezondheid en groen

9.

Billijke belastingen

10.

Oosterzele in de wereld
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1. COMMUNICATIE en gepaste DIENSTVERLENING
§1.1

Communicatie is belangrijk. Inwoners moeten correct geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de gemeente. De gemeente
moet een uitgebreide en kwaliteitsvolle dienstverlening aan haar inwoners aanbieden. Daarbij hoort moderne en betaalbare communicatie zonder daarbij de klassieke kanalen te vergeten. Daarbij zullen alle diensten gebruik maken van de communicatiedienst
wanneer zij zich richten tot de inwoners of de pers. De communicatie met de inwoners gebeurt respectvol. De interne en externe
communicatie dient effectief en pro-actief te zijn.

§1.2

Daarnaast wil het bestuur door het systematische zoeken naar mogelijke samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW werk
maken van een nog betere dienstverlening met minder kosten. Dit moet resulteren in een uitgebreide en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de inwoners. Het bestuur beoogt daarbij in het bijzonder:

§1.2.1

• Ontwikkelen van een gemakkelijk toegankelijk informatiepunt

§1.2.3

• Oprichting van de “sneeuwtelefoon”, zodat senioren en mensen met beperking hulp krijgen bij de verplichte sneeuwruimingstaak.

§1.2.4

• Het huisvestingsloket verder uitbouwen

§1.2.5

• Correcte en objectieve overheidsinformatie via de klassieke kanalen - zoals een ‘flexibel’ infoblad. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht.

§1.2.6

• Er wordt onderzocht of Oosterzeelse bedrijven en handelaars de mogelijkheid kunnen krijgen om te adverteren in gemeentelijke
uitgaves. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de effectieve kostprijs. De advertentieprijs dient die minstens te dekken.
de advertentie mogen de gemeentelijke boodschappen niet overheersen. De regels op het gebied van gemeentelijke verkoop
dienen hierbij gerespecteerd te worden.

§1.2.7

• Verder ontwikkelen van moderne communicatiemiddelen: een website met voortdurend actuele informatie en een modern eloket.

§1.2.8

• Doelgroepen worden in functie van op stapel staande projecten actief betrokken bij het beleid. Vb. Jongeren/kinderen worden
geconsulteerd/bevraagd bij de opmaak van het JWB-plan. Bij belangrijke projecten worden vooraf hoorzittingen georganiseerd;
aangereikte elementen worden meegenomen in de planning en het beleid verdedigt de gemaakte keuze. Bij uitvoering van deze
projecten worden info-avonden georganiseerd. Op die manier evolueert de burgerparticipatie van inspraak naar samenspraak.

§1.2.9

• Gemeente ontmoet inwoners; verder inzetten op de gezamenlijke lokale ontmoetingsplaatsen in de verschillende deelgemeenten.
Mensen moeten ontmoetingsplaatsen hebben waar ze elkaar ontmoeten, liefst in de omgeving waar ze wonen.

3

Definitief en gecorrigeerd - dd 15/04/2013
§1.2.10

• Nieuwe inwoners worden op een onthaalavond door het gemeentebestuur welkom geheten en snel wegwijs gemaakt in onze
gemeente.

§1.2.11

• Respect voor de eigen rol en het werk van de gemeentelijke adviesraden, waarbij ook voldoende ondersteuning wordt gewaarborgd.

§1.2.12

• Ondersteuning van het verenigingsleven en de wijkwerkingen kan gebeuren oa. financieel via subsidies en/of logistiek via de uitleendienst en/of het uitlenen van gemeentelijk materiaal (bv. via publiciteitsborden, agenda in infoblad …)

§1.2.13

• Een correcte houding, integriteit en dienstbaarheid van de mandatarissen en ambtenaren.

§1.2.14

Om dit alles goed te kunnen uitvoeren dient het ambtenarenkorps én het beleid (college en gemeenteraad) een degelijk onderkomen te hebben. Prioritair zal het gemeentehuis daarom gerenoveerd worden volgens een aan te leggen prioriteitenlijst die in
fasen zal uitgevoerd worden. Veiligheid, toegankelijkheid en energie-efficiëntie hebben een hoge prioriteit. Het is daarbij de bedoeling de gemeentehuissite uit te breiden zodat een moderne dienstverlening kan gegarandeerd worden.

§1.2.15

De intergemeentelijke veiligheidskorpsen (brandweer en politie) hebben een belangrijke taak. Om de kwaliteit en de efficiëntie
van hun tussenkomsten te kunnen garanderen moeten zij kunnen beschikken over:
• goed werkende en geoefende korpsen
• een moderne en betrouwbare infrastructuur, voertuigen en materieel.

§1.2.16

Het bestuur heeft steeds bijzondere aandacht besteed aan een degelijke uitbouw van deze korpsen en zal dat in de toekomst blijven
doen. We willen een actievere en meer zichtbare politiewijkwerking met oog voor de financiële draagkracht van de gemeente(n).

§1.2.17

Het bestuur zal met aandrang vragen dat het politiebudget niet meer zou stijgen, integendeel, zou dalen. Hiertoe dienen alle mogelijke denkpistes ontwikkeld te worden en mag men zich niet laten vastpinnen door beslissingen uit het verleden (bv. de huisvesting van de politiediensten, premiestelsels, ...)

2. AANGENAAM WONEN in een LANDELIJKE OMGEVING
§2.1

Grond is schaars in Vlaanderen en het is ieders verantwoordelijkheid om duurzaam om te springen met de beperkte ruimte. Het
behoud van het landelijk karakter is een speerpunt van het bestuur en we zien dat als een troef in plaats van een nadeel.

§2.2

We moeten creatief omgaan met ons woongebied. Wij kiezen niet voor dichtslibbende dorpskernen of voor een ongebreidelde
toename aan appartementen. We kiezen voor dorpskernen die het karakter van onze gemeente onderstrepen. We willen verstedelijking weren zonder daarom een “Bokrijk” te worden. Dit betekent dat we inzetten op een landelijke dorpskernrenovatie (bvb.
vernieuwing Marktplein in Scheldewindeke) met behoud en restauratie van dorpszichtbepalende gebouwen.
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§2.3

Door de demografische evoluties en vooral de wijzigingen in de gezinssamenstelling moet het woonaanbod meer gevarieerd worden. Om waardig wonen voor iedereen mogelijk te maken wordt het door Vlaanderen bepaalde sociaal woonaanbod gerealiseerd
(huur- en koopregime).

§2.4

Oosterzele staat open voor vormen van ‘zorgwonen’ (samenwonen met begeleiding en zorgaanbod in huis of in de buurt zoals
aanleunwoningen of kangoeroewoningen).

§2.5

Aangepaste woonvormen bieden een antwoord op de vergrijzing maar ook personen met een beperking moeten daar terecht kunnen. Een correct “toewijsreglement” regelt wie in aanmerking komt.

§2.6

Propere straten, pleinen en nette publieke gebouwen geven de inwoners en bezoekers van onze gemeente een aangenaam gevoel.
Nette openbare ruimtes zorgen er ook voor dat deze optimaal gebruikt worden. Een met afval bezaaid speelplein zal enkel maar
ongewenste activiteiten aantrekken en de kinderen blijven weg. Daarnaast kunnen veel herstellingswerken en grote investeringen
ook langere tijd vermeden worden door de wegen, pleinen, voet-, fiets- en wandelpaden net te houden. De gemeente moet dan
ook prioritair investeren in het proper houden en gedegen onderhouden van de straten, pleinen, fietspaden en dorpskernen.

§2.7

Leegstand wordt actief vastgesteld en belast. Krotten en leegstaande panden die de openbare veiligheid bedreigen, dienen gesloopt
of op korte termijn gerenoveerd te worden.

§2.8

Ruimtelijke ordening
Het bestuur vraagt de ontvoogding van onze gemeente aan en neemt verantwoordelijkheid op het vlak van ruimtelijke ordening.
Een sterk lokaal bestuur met een stevige visie op de ruimtelijke ontwikkelingen en het standvastig hanteren van die landelijke
visie vormen daarvoor de basis.

§2.9

Het bestuur voert de digitale bouwaanvraag in. Dit bespaart de gemeente en aanvrager niet alleen geld maar ook tijd. Momenteel
betekent het indienen van een bouwaanvraag een zeer grote papierwinkel. Met de digitale bouwaanvraag zal gewerkt worden
met een internetloket waarbij alle gegevens op een centrale plaats komen te staan, beschikbaar voor alle bevoegde instanties en
betrokken partijen. Door met een centraal loket te werken gebeurt de informatie-uitwisseling veel efficiënter.

§2.10

Het bestuur wil het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) verder uitvoeren, door werk te maken van Ruimtelijke Uitvoering
Plannen (RUP’s) zoals Groot Bewijk, het geboorte- en speelbos Lange Broucke, zonevreemde bedrijven, sportsite, zonevreemde
landbouwbedrijven, bescherming dorpskernen, bescherming open kouters en door de tweede Ambachtelijke zone te realiseren.
We voeren het GRS echter niet blindelings uit maar doen dit met een kritische bril waarbij evaluatie eventuele bijsturing mogelijk
maakt.

§2.11

De werking en locatie van het containerpark moeten onderzocht worden op toegankelijkheid en billijke werking.
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3. LOKALE ECONOMIE, KMO, LAND- en TUINBOUW
§3.1

Het bestuur wil een nauwe samenwerking en goede communicatie met de Oosterzeelse handelaars en op die manier de lokale
economie steunen. Die laten bloeien zorgt voor levendige en aangename woonkernen. De lokale economie wordt verder ondersteund, bv. door aangepaste promotie en mogelijkheid tot adverteren in gemeentelijke media.

§3.2

Het bestuur kiest voor initiatieven die een positief klimaat scheppen voor bedrijven, via:

§3.2.1

• Informatie en overleg, onder meer via de adviesraad lokale economie

§3.2.2

• Dienstverlening door de oprichting van een ondernemingsloket waar iedere ondernemer terecht kan voor alle aanvragen en voor
alle informatie in verband met beschikbare gronden, mobiliteit, fiscaliteit, milieuvergunning …

§3.2.3

• Plaats bieden aan bedrijven, ondermeer door het realiseren van de tweede ambachtelijke zone

§3.2.4

• Voeren van een ‘leegstaande panden’-beleid dat er op gericht is gepaste bedrijvigheid op die locaties te brengen en de leegstand
terug te dringen.

§3.2.5

• Algemene en projectmatige promotie van de Oosterzeelse handel, land- en tuinbouw.

§3.2.6

• De gemeente koopt - waar mogelijk en gereglementeerd - aan bij de eigen middenstand. In het aankoopbeleid van de gemeente
wordt maximaal prioriteit gegeven aan Oosterzeelse handelaars en ondernemers, binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten.

§3.2.7

• Stimuleren van economie die gericht is op ‘landelijkheid en ruimte’, bv. land- en tuinbouw, culinair, gastronomisch, toerisme,
erfgoed, …

§3.2.8

• Land- en tuinbouwbedrijven moeten maximale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen binnen het kader van het het ruimtelijk
structuurplan.

§3.2.9

• Inzamelsysteem voor de recuperatie van landbouwfolie.

§3.2.10

• In overleg met land- en tuinbouwsector erosiebestrijdingswerken uitvoeren.
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§3.2.11

• Ondersteuning en promotie van de wekelijkse markt te Scheldewindeke.

4. JEUGD, GEZIN, SENIOREN, PERSONEN met een BEPERKING, LANGDURIG ZIEKEN en KANSARMEN
Jeugd
Het bestuur zal alle Oosterzeelse jeugdverenigingen de komende zes jaar blijven ondersteunen door:
§4.1.1

• de gemeentelijke jeugdraad een volwaardige rol te laten spelen en als prioritaire gesprekspartner te zien voor het jeugdwerkbeleid.

§4.1.2

• sport- en speelpleinmonitoren op een identieke manier te vergoeden.

§4.1.3

• enthousiaste, goed opgeleide monitoren in te zetten bij de vakantie- en speelpleinwerking.

§4.1.4

• de jeugdverenigingen te steunen (financieel en/of logistiek) met als graadmeter het JWBP (Jeugdwerkbeleidsplan)

§4.1.5

• sportkampen of vakantieopvang te organiseren voor tieners en dit afhankelijk van de noden

§4.1.6

• een creatief fuivenbeleid te voeren (het trefcentrum ‘Den Amb8’ biedt voortaan een geschikte accommodatie om fuiven te kunnen
organiseren) met aandacht voor:

§4.1.6.1

> evaluatie en actualisering van de fuifwijzer in samenspraak met de jeugdraad en de politie

§4.1.6.2

> informatie- en sensibiliseringscampagnes die jongeren informeren over en bewust maken van de gevaren van allerhande vormen
van verslaving

§4.1.7

• op basis van een behoeftenonderzoek prioriteiten te stellen voor investeringen in jeugdinfrastructuur (bvb. lokalen jeugdbeweging ...)

§4.1.8

• onderzoek te voeren naar de mogelijkheid vakantieopvang te organiseren voor kinderen met beperkingen en te starten met inclusieve speelpleinwerking indien dit de draagkracht van de werking niet overstijgt.

§4.1.9

• na behoeftenstudie te investeren in de aanleg en herinrichting van speelpleintjes voor de kleintjes, waarbij rekening gehouden
wordt met kinderen met beperkingen.
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Gezin
Het bestuur zal:
§4.2.1

• kinderopvang organiseren en uitbouwen, afhankelijk van de noden.

§4.2.2

• blijven werk maken van het verbeteren van de vakantieopvang.

§4.2.3

• verbreden aanbod opvoedingsondersteuning.

§4.2.4

• de kosten voor het openbaar vervoer van de schoolgaande kinderen gedeeltelijk terugbetalen

§4.2.5

• de haalbaarheid en betaalbaarheid onderzoeken van de ondersteuning van kwaliteitsvolle onderwijsinitiatieven in onze gemeente
over alle netten heen en dit binnen het flankerend onderwijsbeleid.

§4.2.6

• het pand gekend als de ‘gemeentelijke muziekschool’ renoveren. Hierbij wordt het multifunctionele karakter van het gebouw
onderstreept zodat het kan gebruikt worden door het kunstonderwijs, de bibliotheek en eventuele andere gebruikers.

Senioren
Het leidmotief van het bestuur luidt: senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving kunnen verblijven. Daarnaast is het
betrekken van senioren in de samenleving een absoluut aandachtspunt. Concreet kunnen de volgende maatregelen hiertoe bijdragen:
§4.3.1

• het verder uitbouwen van toegankelijke thuiszorgdiensten aangeboden door het OCMW.

§4.3.2

• het opstarten van een ‘gezelschapsdienst’ voor bejaarden in samenwerking met het OCMW en het PWA.

§4.3.3

• het geven van advies en begeleiding bij aanpassingwerken aan de seniorenwoning.

§4.3.4

• het stimuleren van een actieve Zorgraad

§4.3.5

• Uitbouwen van laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor senioren.

§4.3.6

• aansturen en begeleiden van sportieve, culturele en recreatieve ontmoetingsmomenten (bv. dagreizen) voor bejaarden.

§4.3.7

• het uitbouwen - al dan niet in samenwerking met anderen - van huisvesting voor senioren. Het bestuur zal het Groot Bewijk uitbouwen door het inplanten van een waaier aan gepaste en gevarieerde woonvormen (o.a. sociale huurwoningen, aanbod van
bescheiden kavels, dagverzorgingscentrum, een nieuw woon- en zorgcentrum …).
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§4.3.8

• het open staan voor vormen van ‘zorgwonen’ (samenwonen met begeleiding en zorgaanbod in huis of in de buurt, bv. aanleunwoningen, kangoeroewonen …).

§4.3.9

• Aanbod van ‘levenslang leren’ voor senioren in de bibliotheek uitbouwen (oa. computerlessen)

Personen met een beperking en langdurig zieken
§4.4

Het bestuur zal werk maken van hun sociale integratie:

§4.4.1

• we steunen organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor personen met een beperking

§4.4.2

• aangepast woonbeleid voor mensen met een beperking.

§4.4.3

• Aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen bij nieuwbouw of renovatie.

§4.4.5

• verder stimuleren van thuiszorg (o.a. via mantelzorgpremie en thuiszorgdiensten)

Kansarmen
§4.5

Het bestuur wil een ‘kansen’-beleid. Dit vraagt eerst en vooral het in kaart brengen van de sociale situatie in Oosterzele.

§4.5.1

Met die wetenschap kunnen nieuwe initiatieven doeltreffender opgezet, tekorten verholpen, overlappingen weggewerkt en bestaande initiatieven beter gecoördineerd worden. Het OCMW-bestuur is hier coördinerende motor.

5. MOBIELE EN TOEGANKELIJKE GEMEENTE
§5.1

Goede en veilige mobiliteit bepaalt de leefbaarheid van een gemeente. Een overkoepelende en langetermijnvisie moet uitgewerkt
worden in een mobiliteitsplan. Dat moet voor alle weggebruikers een antwoord bieden voor wat betreft bereikbaarheid, veiligheid,
sluipverkeer, geluidsoverlasten, snelheidsregime, verkeersdrukte, openbaar vervoer …

§5.2

We streven naar duurzame mobiliteit op basis van de vier concrete bouwstenen die we in de KNIK-norm terugvinden:
1. Kwaliteit - 2. Netwerken - 3. Iedereen - 4. Knooppunt
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§5.2.1

Niet het vervoermiddel moet het uitgangspunt van het beleid worden, wel de sterkte van het verkeers- en vervoersnetwerk moet
de basis worden. Alle verschillende vervoersmiddelen moeten hierbij op hun sterke punten uitgespeeld worden.

§5.2.2

In die zin zal het mobiliteitsplan bijgestuurd worden volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de KNIK-norm.
Daarbij hoort het aanleggen van goede vlakke fietspaden die in het landschap worden ingepast. De komende jaren blijven we
hiervoor ijveren.

§5.2.3

• Fietsenstallingen voorzien aan openbare ontmoetingsplaatsen.

§5.2.4

• Aandacht voor de aanleg of heraanleg van voetpaden zodat ze goed en veilig zijn.

§5.2.5

• Er wordt een nieuwe dialoog opgestart met de Lijn om te onderzoeken of er een optimalisatie mogelijk is van het bestaande aanbod.

§5.2.6

• Oude bushaltes worden systematisch vernieuwd (gespreid in de tijd).

§5.2.7

• een parkeerbeleidsplan met signalisatie voor Oosterzele met o.a. het voorzien van voldoende parking aan de Sporthal en GC De Kluize.

§5.2.8

• de herinrichting van het kruispunt Poststraat /Pastorieberg tegenover de Vrije Basisschool te Balegem.

§5.2.9

• het aanbrengen van parkeervakken op het Marktplein te Scheldewindeke en implementeren van veiligheidsdoorgang.

§5.2.10

• degelijk onderhouden en herstellen van de wegen en wegranden volgens de wettelijke normen. De toestand bepaalt de prioriteit.

§5.2.11

• het toepassen van de verordening publiciteit om de aandacht van de weggebruikers te houden waar die nodig is: op de weg

§5.2.12

• bij de hogere overheid blijvend aandringen op de veilige uitbouw van de N42. Er wordt aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.

§5.2.13

• Afwerken site parking en openbaar terrein met kompostterrein en milieu-informatieterrein aan zuiveringsstation Scheldewindeke.

§5.2.14

• Straatvernieuwingen of – verfraaiingen worden aan rioleringsprojecten gekoppeld naargelang de financiële dragkracht.

§5.2.15

• Uitbouwen met RUP van sport-GC-site met de nodige aandacht voor de parkeerproblematiek.
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§5.2.16

• in samenspraak met het Vlaams Gewest proberen de verkeersveiligheid te verhogen op de gewestwegen in de gemeente.

§5.2.17

• de verkeersveiligheid verhogen op de invalswegen in de gemeente.

6. OOSTERZELE, EEN SPORTIEVE GEMEENTE
§6

Goed onderhouden en uitbaten van een degelijke sportinfrastructuur.

§6.1

Het bestuur zal voor alle inwoners een aangepast sportaanbod realiseren. Samen sporten zorgt er immers voor dat men gemakkelijker met gemeentegenoten in contact komt. Daarvoor moeten we de nodige sportfaciliteiten kunnen aanbieden, zowel aan de
individuele sporter als aan de sportclubs. Deze moeten dan ook zo goed mogelijk ondersteund worden. Hiervoor zullen we de
nodige infrastructurele en/of financiële middelen beschikbaar stellen.

§6.1.1

Het bestuur zal verder onderzoeken welke tekorten aan sport- en recreatie-infrastructuur er zijn.

§6.1.2

Hierbij komen niet enkel de sportclubs aan bod maar zal ook gekeken worden welke noden er zijn of wat er kan verbeterd worden
voor individuele sporters (bvb. lopen, mountainbiken, paardrijden …).

§6.1.3

• De huidige Finse piste verlichten en in latere fase uitbreiden.

§6.1.4

• Sportieve initiatieven zoals wielerwedstrijden, voetbaltornooien, turngala, e.a. worden logistiek ondersteund.

§6.1.5

De gemeentelijke sportdienst en de gemeentelijke sportraad zijn daarbij adviserende partners.

7. IEDER ZIJN GADING in CULTUUR EN TOERISME
§7.1

Cultuur is het cement van de samenleving. Onze gemeente kan rekenen op een uitgebreid netwerk aan sociaal-culturele verenigingen en wil het gevarieerd aanbod van activiteiten beter op elkaar afstemmen.

§7.2

Begin september 2012 werd het nieuwe Gemeenschapscentrum ‘De Kluize’ geopend. Dit GC geeft het culturele leven in onze gemeente een echte ‘boost’. De kwaliteit en de intensiteit van het cultureel aanbod in onze gemeente zal fors verhogen. Het zal ook
nieuwe kansen geven aan de verenigingen die Oosterzele rijk is. Het bestuur wil de werking in goede banen leiden.
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§7.3

Tegelijk heeft het bestuur oog voor het aanbieden van bescheidener gemeenschapsfaciliteiten in de verschillende deelgemeenten.
In die zin wordt het bestaande aanbod afgewerkt en goed beheerd (bvb. het IJzeren Hekken in Landskouter, zaal ‘De Ganck’ in
Moortsele). De Oosterzeelse verenigingen worden ondersteund via door de raden op te stellen reglementen (Jan) en kunnen genieten van billijke tarieven. Aangezien veel geïnvesteerd werd in goede infrastructuur en materialen, zal het gebruik hiervan opgenomen worden in de reglementen en ingebracht worden als ‘subsidie’.

§7.4

Via inspraak en overleg met de Cultuurraad beoogt het bestuur een gevarieerd sociaal-cultureel aanbod “van en voor iedereen”
in grote verscheidenheid, oa. muzikale optredens , toneel, cabaret, film …

§7.5

De Bibliotheek verder laten evolueren naar een open leercentrum, een ontmoetingsplaats met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en vormen van samenwerking.

§7.6

§7.7

§7.8

Oosterzele, een toeristische gemeente
Het bestuur wil een belangrijke rol spelen in de uitbouw van laagdrempelige recreatiemogelijkheden, die mensen toegang geven
tot waardevolle vrijetijdsbeleving en die het accent op duurzaamheid legt. Onze rijke eet- en tafelcultuur (uitstekende restaurants
in Oosterzele), de conservatie van ons erfgoed (molens en kapellen …), het uitstippelen van wandelroutes (bvb. de bunkerroute),
hoevetoerisme enz., benutten wij als toeristische troeven.
Naast voor de eigen bewoners, die van hun vrije tijd in eigen gemeente wensen te genieten, hebben wij ook aandacht voor onthaal
van bezoekers en toeristen.
Oosterzele, een feesten-gemeente
• Ondersteuning van de plaatselijke kermissen en buurtfeesten.

8. MILIEU, GEZONDHEID en GROEN
§8.1

Het bestuur zal een actieve rol spelen in het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het subsidiebeleid hier verder
rond uitwerken (isolatiepremies, super isolerende beglazing, …). Hier wordt de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur niet
vergeten.

§8.2

Duurzaamheid wordt in elk beleidsdomein ingebracht.

§8.3

De werking van de Minaraad blijven we ten volle ondersteunen.
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§8.4

Gezondheidszorg is geen gemeentelijke taak maar toch zal het bestuur waar mogelijk:

§8.4.1

• sensibiliseringscampagnes rond roken, drugs, aids, kanker … ondersteunen of aantrekken.

§8.4.2

• vormingsactiviteiten zoals: EHBO-cursussen, tips voor thuiszorg, enz. ondersteunen

§8.4.3

• Campagnes voor bloedinzameling ondersteunen door locaties ter beschikking te stellen.

§8.5

Onze natuurgebieden en groene ruimtes verdienen onze blijvende aandacht.

§8.6

De wandelwegen - en bij uitbreiding trage wegen - willen we ontsluiten, onderhouden op een betaalbare wijze en verder creatief
uitbouwen (oa. bewegwijzeren).

§8.7

Visuele en andere vervuiling wordt aangepakt, net als geluidsoverlast, volgens het principe “de vervuiler betaalt”
In dit verband zullen professionele gebruikers van de openbare ruimte aangesproken worden om hun duit in het zakje te doen
met oog op de visuele sanering.

§8.8

We bewaren het open, groene en bloeiende karakter van de gemeente ook buiten de natuurgebieden en stimuleren de inwoners
om dat ook te doen. Hiervoor wordt streekeigen beplanting gebruikt.

§8.9

Zo wordt het geboorte- en speelbos verder ontwikkeld en zorgen we voor meer bossen. Daartoe zullen de nodige middelen
voorzien worden en zal actief gezocht worden naar geschikte gronden.

§8.10

Er wordt een inventarisatie opgemaakt van het bestaande openbaar groen (beplantingsplan), waarna een beheersplan wordt opgemaakt. Het plan regelt ter zake de sanering van de wijken en straten. Daarbij wordt rekening gehouden met de onderhoudskosten, de plaats waar het groen moet gedijen, enz ...

§8.11

Ecologisch onderhoud van dit alles is een aandachtspunt in het beleid. Grachten en beken worden regelmatig geruimd en onderhouden. Bij renovatie van terreinen en gebieden houdt men rekening met de toegankelijkheid met machines zodat het onderhoud
(grond- en waterwerken) op een betaalbare en personeelsvriendelijke wijze kan uitgevoerd worden.

§8.12

De “renovatie” van onze kerkhoven wordt verdergezet. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan de mogelijk historische of
emotionele (oorlogsslachtoffers of -gesneuvelden) waarde van graven.
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9. BILLIJKE BESLASTINGEN
§9.1

Zonder belastingen kan de gemeente geen beleid voeren noch projecten van sociaal of maatschappelijk belang ontwikkelen: we
willen goede en toegankelijke dienstverlening, een doordacht personeelsbeleid, een gemeente waar het goed leven is … hiervoor
zijn middelen nodig.

§9.2

Belastingen moeten rechtvaardig, billijk en efficiënt zijn. Ze dienen stimulerend en/of gedragsturend te zijn. Ze moeten bovendien
in verhouding staan tot de doelstellingen die de gemeente wil bereiken.

§9.3

De nieuwe Beleids- en Beheerscylus (BBC) verplicht de gemeente om elk jaar een sluitende begroting op te stellen, zowel voor investeringen als voor exploitatie. Elk jaar, maar zeker aan het einde van de bestuursperiode moet de “autofinancieringsmarge” positief zijn. Deze verplichting beperkt het aantal mogelijkheden om financiële problemen gespreid aan te pakken en vereist nog
meer dan vroeger onmiddellijke en ingrijpende maatregelen.

§9.4

Veel gemeentebesturen in Vlaanderen staan er minder goed voor dan Oosterzele. De hogere overheid legt echter steeds meer
lasten en taken op aan de gemeentebesturen. Daarom moeten we zeer waakzaam zijn en de financiële situatie van de gemeente
gezond houden en saneren waar nodig. Dit kan door te focussen op de kerntaken en spaarzaam te zijn. We blijven de dagelijkse
werking garanderen zonder de schulden te verhogen en creëren een marge om tijdens deze legislatuur nog investeringen te kunnen
uitvoeren.

§9.5

Dit betekent dat het gemeentebestuur de belastingen niet zal verhogen en streng zal toekijken op de gemeentelijke uitgaven om
via het vastleggen van prioriteiten en besparingen nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Retributiereglementen dienen in
verhouding te staan tot de geleverde dienst en worden geactualiseerd waar nodig.

§9.6

Er wordt maximaal gezocht naar bovenlokale subsidies. De departementshoofden dienen dit bij elk project na te gaan en daar in
de voorstelling verslag van uit te brengen.

§9.7

Een begroting in evenwicht is een eerste vereiste maar het betekent ook dat we naast de plannen ook de berekeningen leggen en
rekening houden met de impact die uitgaven hebben op de komende generaties. De groei van de uitgaven moet worden gedrukt,
zowel voor de gemeente als voor het OCMW, de politie, het AGB en de kerkfabrieken.
Hiertoe zullen de lopende overeenkomsten gescreend worden op wettelijkheid en eventueel heronderhandeld worden. Na het
oplijsten van de overeenkomsten die in aanmerking komen, wordt de prioriteit aangeduid. Aankopen worden onderhandeld en
vergeleken.

§9.8

Het bestuur zal zeer behoedzaam omgaan met het personeelskader van de gemeente. Maximale synergie tussen gemeentebestuur,
OCMW en politie nastreven (geen eilandenmentaliteit). Personeelslast onder controle houden, maximaal tot op niveau van vergelijkbare gemeenten.
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§9.9

Het gebouwenpatrimonium van de gemeente zal in kaart gebracht worden om de kosten beheersbaar te houden en gemeentelijke
gebouwen zonder echt relevante bestemming zullen worden verkocht, andere krijgen een herbestemming.

§9.10

Daarnaast wil het bestuur - samen met het bisdom en met andere partners - nadenken over de herbestemming van een deel van
het religieus patrimonium in Oosterzele. De maatschappelijke kost van dit patrimonium moet in verhouding staan tot het gebruik
er van.

10. OOSTERZELE in de WERELD
§10.1

Onze gemeente heeft oog voor de buitenwereld. In die zin wordt de verbroedering (sinds 1991) met onze partnerstad Oberkirch
(D) verder gekoesterd en ondersteund.

§10.1.1

Inwoners worden gestimuleerd om andere waardevolle verbroederingen met Europese steden aan te brengen en te cultiveren.

§10.2

Ook voor de derde wereld en voor de klimaatsproblematiek hebben we oog en oor.

§10.2.1

Samen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking willen we werk maken van de ondersteuning van evenwichtige en realistische projecten en initiatieven die onze bevolking sensibiliseren.

§10.2.2

Tegelijk wenst het bestuur eerlijke projecten en concrete objectieven in het Zuiden verder kansen te geven.

§10.2.3

Oosterzele is een ‘fair trade’ gemeente en wenst dat te blijven.
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