
Hier

"Elke fietser hoopt dat 
hij zich op een zorgeloze 
en veilige manier kan 
verplaatsen."

GROEN INVENTARISEERT 
FIETSKNELPUNTEN
Enkele fietsliefhebbers van Groen 

kwamen op het idee om eens na te 

gaan wat een fietser zoal 

ondergaat in Oosterzele.

Hoe pakten ze dit aan?

Ze tekenden een traject uit, fietsten 

dit af en maakten onderweg notities 

en foto’s. En zo noteerden ze heel 

wat, zowel op wegen met als zonder 

fietspaden. Veel fietswegen in 

Oosterzele - zoals in de rest van 

Vlaanderen - voldoen niet. Ze zijn 

vaak onvoldoende breed en niet 

afgescheiden van het autoverkeer. 

Veel wegen verkeren daarenboven in 

slechte staat: putten in de weg, 

gevaarlijke paaltjes, hinderlijke 

vegetatie. Oversteekplaatsen zijn 

vaak onveilig, zeker voor kinderen. 

Wat is onze bedoeling?

We zijn van plan om onze bevindingen 

voor te leggen op de verkeers-

commissie en de gemeenteraad.  We 

hopen dat we het bestuur inspireren 

om met ons samen te werken aan 

kwaliteitsvolle fiets- en 

voetgangersinfrastructuur. 

Wat willen we bereiken?

Onderzoek wijst uit dat mensen pas 

de fiets gebruiken als de bevoegde 

overheden een degelijke infra-

structuur voor voetgangers en 

fietsers uitbouwen, zodat groot en 

klein zich veilig én aangenaam kunnen 

verplaatsen naar alle hoeken van 

Oosterzele. Want niet alleen veilige 

fietspaden op de grote assen zijn 

belangrijk, ook moeten die assen 

bereikbaar zijn op een veilige manier.

HEB JE ZELF 
FIETSERVARINGEN OF WIL JE  
JE BEVINDINGEN KWIJT? LEG 
JE EI VIA 
INFO@GROENOOSTERZELE.BE. 

in Oosterzele

Hemelwaterplan

De doofpot is potdicht

Megalomaan N42-plan

© Steven VOnze fietspadspeurders: Marc Laquière, Lieve Seynnaeve en Jørgen 
Vervliet.
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Geveltuin
PRINCIPEBESLISSING OPMAAK REGLEMENT UNANIEM GOEDGEKEURD

Door de jaarlijks weerkerende hete zomers zien we duidelijk dat steden 

en dorpskernen met veel bebouwing "nog warmer zijn" dan het 

platteland. Stenen en asfalt absorberen veel zonlicht en geven 

daardoor meer warmte af.

Een (straat)geveltuin kan dit verhittingseffect milderen. Onder een geveltuin 

verstaan we een smalle strook begroeide openbare ruimte voor een huis, tegen 

een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit, die je aanlegt met 

bloemen en of  (klim)planten en die onderhouden wordt door de bewoner van 

dat huis. 

Een geveltuin is gemakkelijk realiseerbaar en goedkoop. Het is goed voor 

de bewoner, de gemeente en het klimaat. Geveltuinen maken niet alleen de 

straat mooier, ze geven ook een goed gevoel. Geveltuinen brengen meer groen 

in de straat en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. 

Oosterzele heeft nog geen regelgeving rond het plaatsen van een geveltuin. 

Op voorstel van Groen Oosterzele werd unaniem een principebeslissing voor de 

opmaak van een "reglement-geveltuin" goedgekeurd. Het gemeentebestuur 

werkt dit reglement uit. Het kan gaan piepen bij  onze buurgemeenten 

Merelbeke of Melle die al zo'n wetgeving hebben. Eens gefinaliseerd, kunnen de 

Oosterzelenaars die aan de voorwaarden voldoen het stukje beton aan hun 

gevel op een reglementaire manier omtoveren in een stukje natuur.

De BloempotRidder wijst #DeGoedeKantOp. © Steven V
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MAAK WERK VAN EEN BREED 
HEMELWATERPLAN!

Molenbeek-Gondebeek in Moortsele. © Annelies S.

"Hou het water hier en 
vermijd afvoer. Geef 

hemelwater tijd tot infiltratie."

JEROEN LOGGHE
GEMEENTERAADSLID
JEROENLOGGHE@HOTMAIL.COM

De tijd dat slechts een Groene 

enkeling wakker lag van droogte 

en wateroverlast (jaja) als gevolg 

van een wijzigend klimaat is 

allang voorbij.

Het probleem treft veel mensen: 

landbouwer, natuurbeheerder en ook 

Jan-met-de-pet. Er vloeide al veel 

inkt naar onbetwistbare en vooral 

schrijnende statistieken. De 

wetenschappers zijn het unaniem 

eens: de toestand is op zijn zachtst 

uitgedrukt urgent. Tijd voor actie dus, 

ook lokaal!

En ook de gemeente Oosterzele is 

aan zet. Een slimme gemeente 

maakt nu werk van een breed 

hemelwaterplan. Dat moet een 

antwoord bieden op de vraag: waar 

gaan we vandaag en morgen met het 

hemelwater heen? Een goed 

hemelwaterplan moet in de eerste 

plaats inzetten op bronmaatregelen 

om het water ter plaatse te houden 

en afvoer te vermijden, op het creëren 

van ruimte voor water, het inzetten 

op scheiding van afvalwater en 

hemel- en oppervlaktewater, het 

aanvullen van het grondwater door 

infiltratie.

Met een goed hemelwaterplan schep 

je een integraal ruimtelijk kader voor 

een klimaatrobuuste aanpak van het 

hele grondgebied. 

Maar ook jij en ik kunnen een 

steentje bijdragen! 

Want eigenlijk is een deel van de 

oplossing heel simpel: laat zoveel 

mogelijk regenwater in de bodem 

infiltreren daar waar het valt. Of nog 

eenvoudiger: beperk het aanleggen 

van verhardingen. 

Wist je dat Vlaanderen voor meer dan 

16 % verhard of afgedekt is? Geen 

wonder dat er, zeker nu de regen 

langdurige periodes uitblijft, massaal 

ingezet wordt op ontharden. Met de 

campagne ‘Vlaanderen breekt uit’ 

worden op 45 plaatsen in Vlaanderen 

grote oppervlaktes onthard. Laat je 

inspireren door deze goede 

voorbeelden op de campagnewebsite: 

https://omgeving.vlaanderen.be/

vlaanderen-breekt-uit-

homepagina.



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord
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Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



EIND JUNI DAVERDE OOSTERZELE OP 
ZIJN GRONDVESTEN. EEN 
FORENSISCH AUDITRAPPORT (IN HET 
KADER  VAN EEN STRAFRECHTELIJK 
ONDERZOEK) WERD AAN DE 
RAADSLEDEN VOORGELEGD.
Het onderzoek van Audit Vlaanderen 

liep al in het najaar van 2019, maar de 

bestuurlijke doofpotpolitiek hield het 

deksel op de pot.

Waarom werd een audit gestart?

Een bedrijfsleider, die zich niet 

correct behandeld voelde en fraude 

vermoedde, stuurde een anonieme 

klacht naar de gouverneur. Uit een 

vooronderzoek bleek dat zijn 

beweringen meer dan terecht waren;  

men schakelde een versnelling 

hoger. De vaststellingen in 

Oosterzele zijn hallucinant. Een 

kleine, onvolledige bloemlezing: 

het niet respecteren van het 

mededingingsprincipe en het 

schenden van het gelijkheids-

beginsel, deontologische 

inbreuken van mandatarissen en 

ambtenaren, het persoonlijk 

contact opnemen met en 

contracteren van firma’s, 

schending van de  wet op de 

privacy. Ettelijke malen 

aanvaardden mandatarissen én 

ambtenaren, betaald door bedrijfs-

leiders waarmee de gemeente 

contracten afsloot, uitnodigingen 

voor luxueuze etentjes. Die 

HIER

De bestuurlijke doofpot blijft 
compleet gesloten!

Antieke doofpot. © Museum Boijmans Van Beuningen

contacten waren niet vrijblijvend

en hadden een specifiek doel in het 

belang van hun bedrijf.

De "vriendschapsbanden" werden zo 

innig dat jaarlijks gezamenlijke (voor 

mandatarissen, ambtenaren én 

financierende bedrijfsleiders) 

binnen- en buitenlandse voetbal-

weekends werden georganiseerd.

Maar dit zou het onpartijdig 

toekennen van opdrachten niet 

beïnvloed hebben?! Zelfs de ganzen 

zouden het niet geloven.

Op basis van de vastgestelde 

inbreuken stellen wij voor om de 

lokale kunstsmid opdracht te geven 

een standbeeld te ontwerpen van en 

voor de klokkenluider, aan wie we 

te danken hebben dat het deksel van 

de Oosterzeelse doofpotpolitiek 

werd gelicht. Zonder zijn initiatief had 

er geen haan naar gekraaid. Wat nu? 

Juridisch: het parket zal beoordelen 

of de vastgestelde inbreuken 

voldoende bewijs leveren of verder 

onderzoek vergen om een rechtszaak 

in te leiden met eventueel een ver-

oordeling tot gevolg. Om de belangen 

van de gemeente te behartigen, 

wordt een advocaat  aangeduid. 

Bestuurlijk: de voltallige meerder-

heid stelt dat zolang er geen veroor-

deling is, er geen proces op bestuur-

lijk vlak nodig is. Toch moeten we nu 

ingrijpen om verdere inbreuken te 

voorkomen. Audit Vlaanderen for-

muleert aanbevelingen. Wij zien erop 

toe dat, ondanks tegenwerking van 

de meerderheid - die dit als een 

gebrek aan vertrouwen ziet - deze 

correct geïmplementeerd worden.

Forensisch auditrapport

Doofpotpolitiek 

Doof·pot·po·li·tiek:

zelfstandig naamwoord• de(v)• poli-

tiek waarin (politieke) fouten in de 

doofpot worden gestopt, zodat nie-

mand daarvoor rekenschap hoeft af 

te leggen.

Bio
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KORT
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"Zorg voor meer nabije 
natuur om te ontspannen, te 
sporten, samen te komen."

SAMEN TEGEN ASBESTSTORT

De vergunningsaanvraag van Balegro om asbest te mogen storten, is 

stopgezet. Een samenwerking - op vele vlakken - tussen het actiecomité, 

burgers en politiek had wel degelijk impact. Het comité was de spil van het 

netwerk, de draaischijf en het draagvlak die bezwaren creëerde en een aantal 

instanties wakker schudde. Dankzij die inzet is het duidelijk dat er voldoende 

stortcapaciteit is de komende tien jaar. De hoognodige sanering van asbest kan 

dus doorgaan zonder dat er nieuwe stortplaatsen vervuild moeten worden met 

dit gif. 

Wat was de rol van Groen in dit verhaal? Wel, wij hebben veel succesvolle 

initiatieven genomen. Wij waren de eerste partij in Oosterzele die vroeg om 

gezamenlijk een standpunt in te nemen. Dat leidde tot twee 

gemeenschappelijke moties van de gemeenteraad.

We verzamelden informatie bij  Ovam, VMM, Climaxi, Gents Milieufront en 

gaven die door aan collega's op verschillende niveaus. Zo heeft Groen- 

GROENE PUBLIEKE RUIMTE!

VRV-SITE, THE (GREEN) MAKE- 

OVER.

Oosterzele trekt in de begroting 

van 2020 een bedrag van 

€  50.000 uit voor een studie om 

de gemeentediensten te 

centraliseren op de voormalige

VRV-site. Ondertussen blijkt dat 

de gemeente door corona 

thuiswerk heeft ingevoerd en

stilletjes naar het digitale tijdperk 

evolueert. Met andere woorden: 

plannen voor een grote site zijn 

niet aan de orde, temeer omdat er 

eerst gekeken moet worden welke 

ruimte de gemeentelijke admini-

stratie nog effectief nodig heeft 

na de inburgering van nieuwe 

vormen van werken zoals 

thuiswerk.

De VRV-site ligt buiten de 

dorpskern en leent zich voor 

omvorming tot natuur. Ons 

voorstel was en blijft om dit te 

ontharden. Utopie? Neen, 

Wetteren heeft € 250 000 

gekregen voor een dergelijk 

onthardingsproject. 

Besteed dus geen € 50.000 aan 

onrealitische plannen maar aan 

het planten van bomen.

Ideeën, suggesties, opmerkingen? 

Laat van je horen!Mail een van 

onze raadsleden.

Steven Verstuyft:

info@groenoosterzele.be;

Simon Van der Heyden:

simonmia@hotmail.com;

Jeroen Logghe:

jeroenlogghe@hotmail.com

0497 860 295

WWW.GROENOOSTERZELE.BE

STEVEN VERSTUYFT
GEMEENTERAADSLID
INFO@GROENOOSTERZELE.BE

DE VRV-SITE LIGT BUITEN DE 
DORPSKERN EN LEENT ZICH VOOR 
OMVORMING TOT NATUUR.

parlementslid Johan Danen dit 

asbestdossier tot op regeringsniveau 

gebracht. Minister Demir heeft naar 

aanleiding van zijn vraag verklaard 

dat er nog voor tien jaar 

bergcapaciteit is voor asbest, zelfs bij 

een versnelde asbestsanering. Dit 

was een keerpunt in de vergun-

ningsprocedure. 

Ook via Groen-parlementslid Mieke 

Schauvliege hebben we bijkomende 

parlementaire vragen gesteld. 

Voorts zetten wij heel hard in op het 

correct informeren van burgers en 

instanties. Onze website, nieuws-

brieven, Facebookpagina werden 

constant geüpdatet met het laatste 

nieuws. Op onze spaghettiavond was 

het asbestcomité aanwezig om onze 

sympathisanten enthousiast te 

maken voor deze goede zaak.

Een van de dingen die de huidige crisis 

blootlegde, is het belang van 

(groene) publieke ruimte. Ruimte 

om te ontspannen, te sporten, samen 

te komen, evenementen te 

organiseren. Dat straten, pleinen, 

parken en natuurgebieden vaker 

gebruikt worden als buitenruimte  

toont aan dat de publieke ruimte in 

tijden van beperkingen onmisbaar is. 

Dit lijkt ons het uitgelezen moment 

om meer plaats beschikbaar te 

stellen of - op z'n minst - anders in te 

delen. Wat betreft het openstellen 

van gebouwen is er al een goede stap 

gezet, maar voor de buitenruimte kan 

zeker een versnelling hoger 

geschakeld worden om meer nabije 

natuur te realiseren. Een aantal 

lopende dossiers verdienen hierbij een 

corona-herziening: de VRV-site vraagt 

om te worden omgevormd tot een 

groene multifunctionele ruimte. Net 

zoals de herbestemming van de 

kerken en herinrichting van de 

marktpleinen beter verdienen.Ook 

voor het optimaal benutten van 

(semi-)privé-ruimte kan de gemeente 

een sensibiliserende en sturende rol 

spelen.



BETERE BESCHERMING 
VOOR BOOM EN DIER

Bomen en dieren kunnen binnenkort 

rekenen op betere bescherming. Daar 

zorgde Kamerlid Stefaan Van Hecke 

voor.

“Vandaag bepaalt de wet dat de 

rechter verplicht is om een boom die 

te dicht bij de perceelsgrens staat, te 

laten kappen, ook als er geen hinder 

is”, verduidelijkt Stefaan. “Dat 

verandert. Fout geplante bomen 

zullen niet meer automatisch gekapt 

worden en de rechter zal rekening 

moeten houden met onder meer de 

milieuwaarde." Ook voor dieren komt 

er verandering: de wet erkent nu dat 

dieren gevoelsvermogen en 

biologische noden hebben, en geen 

gewone voorwerpen zijn, een 

belangrijk onderscheid dat het 

dierenwelzijn ten goede zal komen.

“De huidige wet, die stamt uit de 19de 

eeuw, krijgt zo eindelijk een update 

voor de 21ste eeuw”, besluit Stefaan. 

“Dit is een belangrijke stap, die de 

maatschappelijke bezorgdheid om 

klimaat, milieu en dierenwelzijn 

weerspiegelt.”

STEUN VOOR AANKOOP 
NATUUR

Sinds 1 januari kunnen erkende 

terreinbeherende natuur-

verenigingen rekenen op financiële 

ondersteuning vanuit de provincie. 

Oost-Vlaanderen subsidieert 20% 

van het aankoopbedrag van 

gronden waar men topnatuur 

creëert (‘natuurreservaat’ 

conform natuurdecreet). 

De subsidie loopt zelfs op tot 50% 

voor aankopen die de provinciale 

klimaatdoelstellingen helpen 

realiseren. Natuurpunt vzw en 

Durme vzw komen in aanmerking. 

Met Groen in de Oost-Vlaamse 

meerderheid maken we het 

verschil!

WE BESCHERMEN ONZE BIJEN

De Aziatische hoornaar bedreigt onze inheemse bijen en betekent een 

nachtmerrie voor imkers. Raadslid Koen Roman trekt aan de alarmbel en vanuit 

zijn bestuursfunctie bij de provinciale vzw Rato onderneemt hij actie. 

Rato zal onderzoeken hoe de hoornaar op een snelle en efficiënte manier 

bestreden kan worden om zo de gemeenten te kunnen bijstaan bij de bestrijding 

er van.

De provincie werkt, niet alleen via de provincieraad maar ook via de organen 

waarin de Groen-verkozen zetelen. Om te zien wie waar actief is en om ze een 

vraag te stellen surf je naar www.groenoostvlaanderen.be/onze_mensen

REGIONAAL

© Groen

© Koen Roman

© Isabelle Pateer
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Slim met regenwater in huis en in 

de tuin! Enkele aanpassingen zijn 

al voldoende.

- Infiltratieriool of -kratten

- Waterpasserende verharding

- Ontharden van je tuin

- Geveltuin

- Groendak

- Regenton

- Plant bomen

- Groengevel

- Regentuin

1

Simon Van der Heyden en  

Dominiek Declerq staan klaar voor 

een interview met AVS over de 

ombouw van de N42. Ons 

persbericht waar we het nieuwe 

megalomaan N42-project met een 

professioneel opgebouwd bezwaar-

schrift verwierpen, trok de aandacht 

van AVS en Het Nieuwsblad. Lees 

meer over onze bezwaren rond  

"ombouw N42" op pagina 7.

2
In de week van de mobiliteit van 

16 tot 22 september werden in 

Oosterzele op verschillende 

locaties de resultaten van ons 

telraamproject dagelijks 

geafficheerd.

Zo kregen voorbijgangers en 

bewoners zicht op wat er zoal in de 

straat passeert. De resultaten zijn 

verrassend. Vooral de Windekekouter 

staat met roodaangestipt wegens 

het hoge percentage te snel verkeer.

Meer resultaten op telraam.net.

3
Maaike Afschrift ten strijde voor  

meer cultuur tijdens coronatijden!

Nog geen maand na het afgelasten 

van de kunstroute werden in Ooster-

zele de maatregelen versoepeld. Dit 

bevestigt voor ons dat de kunstroute,  

waar zeer veel energie in gestoken 

was, perfect had kunnen plaats-

vinden. We vinden het ook jammer dat 

de bevoegde schepen niet de moeite 

heeft gedaan om in te gaan op de brief 

en uitnodiging  voor een evaluatie-

vergadering van de organisatoren!

4
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DE OMBOUW N42: DUUR, 
INEFFICIËNT EN ONVEILIG

Samen in de file, ja, gezellig ... © GROEN

"€ 65.000.000 en nog altijd 
file naar Wetteren?!"

SIMON VAN DER HEYDEN
GEMEENTERAADSLID
SIMONMIA@HOTMAIL.COM

Al meer dan tien jaar volgt Groen 

Oosterzele de plannen van de N42 

op.

In het voorlopig vastgesteld GRUP 

kwamen een aantal pijnpunten naar 

boven waarvan we er een paar 

toelichten. Door de verbreding 

worden Gijzenzele, den Anker en Leeg 

Bracht nog meer afgesneden van 

het centrum. Veiligheid en vlot 

verkeer: dat bleek het doel.

Toch gaan de vele kruispunten en de 

op- en afritten op de N42 dit zeker 

niet bevorderen. De rotonde over de 

E40 wordt in deze studie niet 

aangepakt wegens te weinig 

middelen. De ochtend- en avond-

files ontstaan juist daar omdat dit 

rondpunt het verkeer niet kan slikken. 

Wat baat het dan een “autostrade” 

aan te leggen naast de oude N42 

(Wettersesteenweg), als het fileleed 

richting Wetteren gelijk blijft?

Een 800m lange betonnen tunnel aan 

de Gijzenzelestraat, met daarboven 

een rotonde om verkeer van de 

ventwegen en komende van de 

ambachtzone II op de nieuwe N42 te 

krijgen? Zulke uitgaven -  mét 

ongeoorloofde grondinname (60 ha) - 

lijken ons onverantwoord in tijden van 

transitie naar duurzame mobiliteit.

De lichtengeregelde kruispunten

gelegen vlak bij het Gilo en de 

Leefschool zijn bijzonder gevaarlijk 

voor de zwakke weggebruiker, want 

pal naast het eerste kruispunt 

(Reigerstraat) komt er richting 

centrum een tweede om naar de 

ambachtzone I af te slaan. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer 

opteert om eventueel later de 

kruispunten van de N42 te 

ondertunnelen voor meer veiligheid. 

Waarom dit dan niet meteen in deze 

fase doen? Aan Gijzenzele wordt dit 

opgelost met een fietsersbrug.

De ombouw is een duur, niet efficiënt, 

onveilig project, met enkel oog voor 

transport. Veiligheid, fluïditeit en dat 

“de ombouw zou leiden tot het 

opleven van de lokale economie”, zijn 

drogredenen om dit project koste 

wat kost door te drukken tegen de 

voorlopige  € 8.666 per lopende 

meter!

Groen Oosterzele diende een 

bezwaarschrift in dat je kan inkijken 

op: https://

www.groenoosterzele.be/

bezwaarschriftn42.
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"Je eigen bos( je) creëren en 
mee laten financieren, het 
kán!"

ZIN IN EEN BOS?
GROEN LEGT UIT

DOMINIEK DECLERCQ
Bestuurslid bosgroep Midden Oost-
Vlaanderen

Wist je dat je als particulier of bedrijf een serieus duwtje in de rug kan 

krijgen wanneer je zelf bomen, een bomenrij, dreef of bosje wil 

aanplanten? 

Lees hier meer over de subsidiëring:

1. Aankoop van gronden voor bebossing 

 - De grond ligt in gebied aangeduid als bos, reservaat en natuur, of in overig 

groen/agrarisch gebied in Speciale Beschermingszones (SBZ).

 - De tussenkomst bedraagt 80 % van het aankoopbedrag voor grond gelegen 

in de gebiedsaanduiding bos en reservaat en natuur of 60% van het 

aankoopbedrag voor gronden gelegen in overig groen of agrarisch gebied in 

SBZ.  Maximale subsidie van € 3,5/m2.

 - Deze middelen komen uit het boscompensatiefonds.

 - Cumul van tussenkomsten voor aankoop door andere overheden is mogelijk 

voor zover de 60 % of 80 % in de respectievelijke gebiedsaanduidingen niet 

overschreden zijn.

 - Deze subsidie mag gecumuleerd worden met subsidie bebossing (nr. 2), maar 

niet met de andere subsidies hieronder opgelijst.

 - Info: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop

2.Bebossing van ANB 

 - Subsidie die de aankoop plantgoed + uitvoering aanplant deels dekt.

 - Min 0,5 ha.

 - Info: https://www.natuurenbos.be/bebossing 

 -  Bedrag: € 3.500 à € 3.750/ha.

3. Grondwaardeverlies bij 

bebossing (ook van ANB)

 - Min 0,5 ha

 - Info: https:/

www.natuurenbos.be/

grondwaardeverlies

 - Bedrag: € 12.100/ha, mogelijke 

verhoging tot € 25.000/ha na 

goedkeuring plan door Vlaamse 

Regering.

 - Deze middelen komen uit het 

boscompensatiefonds.

 - Dit mag gecumuleerd worden met 

subsidie nr. 2, maar niet met de 

andere.

4. Boscompensatie in natura

 - Een ontbosser betaalt de bebosser 

om een compensatiebos aan te 

leggen in natura (€ 3,62/m).

- Info: bosgroep Midden Oost-

Vlaanderen.

Zo wordt geen effectieve 

bosuitbreiding gerealiseerd. Het is 

een compensatie voor een bos dat 

elders sneuvelt.

5. Beplant het Landschap (POV), 

beplanting als dreven, houtkanten, 

boomgaarden 

- Info: https://oost-

vlaanderen.be/wonen-en-leven/

natuur-en-milieu/

6. Het klimaatbossenfonds 

ondersteunt privé-eigenaars én 

gemeenten die (nieuw) bos willen 

aanplanten of uitbreiden. Via 

sponsoring van particulieren en 

bedrijven kan je tot € 5.650/ha steun 

krijgen. Voor elk advies: 

www.bosplus.be.

SAMEN DE GROENE KANT OP 
MET MEER BOMEN!

Creëer je eigen bos! © Eline S.



 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




