
 

 

   

   

Betreft 
gemeentelijke aandachtspunten van Landelijke Gilde Oostrozebeke 

 

Een jaar van verkiezingen betekent een jaar van beloftes en goede bedoelingen. Als Landelijke Gilde en 
Bedrijfsgilde van Oostrozebeke spelen wij hier graag op in. Even voorstellen:  

Landelijke Gilde Oostrozebeke bundelt 164 gezinnen in Oostrozebeke. Allemaal actieve burgers van onze 
mooie gemeente met een hart voor het platteland en zijn landbouwers. De Landelijke Gilde is een socio-
culturele vereniging die in de eerste plaats mensen met gedeelde interesses wil samenbrengen. 
Oostrozebeke heeft een erg bloeiend verenigingsleven, daar willen wij graag deel van uitmaken en verder 
uitbouwen. 

Een deelverzameling van de Landelijke Gilde is de Bedrijfsgilde. Deze beroepsvereniging bundelt de leden 
die een landbouwbedrijf uitbaten in Oostrozebeke. Ze verdedigt hun belangen en voorziet in professionele 
vorming voor zijn leden. 

Het aantal landbouwers daalt schrikwekkend snel. Zeker ook in een geïndustrialiseerde gemeente als 
Oostrozebeke. Toch blijven onze bedrijven prominent aanwezig, het zijn hoekstenen van de 
samenleving en ze zijn de belangrijkste economische spelers in de open ruimte. 

Wij vragen u en uw partij vrijblijvend doch gemeend om onderstaande vragen/aandachtspunten op te nemen 
in jullie politiek denkwerk. 

 

1 OPENBAAR DOMEIN EN PUBLIEKE RUIMTE 
Investeren in en onderhoud van het openbaar domein en de publieke ruimte maken de leefomgeving leefbaar. 
Er kan geïnvesteerd worden in een groener openbaar domein, maar dit zonder in te leveren aan 
functionaliteit.  
De aanleg en onderhoud van waterlopen, grachten en graskanten zijn voor landbouwers belangrijke 
aandachtspunten. Het verleden leert dat we hierop zeker nog progressie kunnen maken in Oostrozebeke. 
Nieuwe weginfrastructuur zou moeten uitnodigingen tot een meer verantwoord rijgedrag. Hierbij vragen wij 
echter ook aandacht voor het specifiek landbouwverkeer. 
Nutsvoorzieningen zijn een belangrijke bevoegdheid van de gemeente. Wij vragen dat deze beschikbaar zijn 
tegen een zo laag mogelijke prijs, het gaat immers om basisrechten voor alle inwoners. Momenteel stellen we 
vast dat Oostrozebeke één van de enige gemeenten is in de regio die niet tussenkomt voor de kosten van het 
gescheiden rioleringsstelsel op privédomein. Dit moet beter. 
Voor het vinden van aannemers voor dergelijke werken, vragen wij dat de gemeente eerst kijkt naar de 
aanwezige bedrijven in de gemeente. We juichen dan ook toe dat er reeds heel wat werken uitgevoerd 
worden door Oostrozebeekse landbouwers! 
Een erg kritiek punt voor onze sector is de problematiek van zwerfvuil. We gaan er vanuit dat zwerfvuil een 
gedeelde vijand is. Voor ons verdient dit punt absolute prioriteit in het gemeentelijk beleid. 

2 VERENIGINGSLEVEN 
Wij vragen dat de gemeente blijft investeren in het verenigingsleven. Dit kan via een verdere uitbouw van de 
gemeentelijke subsidies maar ook door het faciliteren van allerlei activiteiten. Voldoende kwaliteitsvolle 
ontmoetingsruimtes zijn daarvoor belangrijk. We denken ook aan logistieke ondersteuning bij activiteiten, … 
De verenigingen zijn de gemeente erg dankbaar voor de inspanningen, maar vragen de gemeente ook 
dankbaarheid en respect t.o.v. de vrijwilligers van de verenigingen. Zij investeren kosteloos veel tijd in de 
gemeenschap en zorgen dat er altijd wel iets te beleven valt. Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen en 
opmerkingen. Indien er mogelijkse discussiepunten ontstaan, dan hebben wij liefst een persoonlijke aanpak 
via een bezoek of telefoontje. 
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3 ZORG EN ARMOEDE 
Ook het platteland en/of zelfstandigen worden geconfronteerd met armoede. De integratie van het OCMW in 
de gemeente moet leiden tot een sterker sociaal beleid in de gemeente. Wij vragen hierbij specifiek aandacht 
voor landbouwers. Belangrijk daarvoor is dat de OCMW’s (of sociale huizen) zelf ook voldoende kennis 
opbouwen betreffende onze sector. Als organisatie willen wij hiervoor zeker de nodige kennis aanreiken. 
 

4 LANDBOUWVRIENDELIJK BELEID 
De gemeente zou voor ons een beleid moeten voeren dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte 
ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven. Dit beleid biedt de bedrijven de ruimte om zelf te kiezen 
welke richting ze uitgaan met een rechtszeker perspectief. De gemeente moet alle type bedrijven waarderen 
en zich dus niet beperken tot een bepaalde “soort” landbouwers. In haar vergunningverlening en plannen 
geeft de gemeente rechtszekerheid aan land- en tuinbouwbedrijven. De gemeente neemt politieke 
beslissingen die gestoeld zijn op feiten en wetenschappelijke kennis, niet op emotionele argumenten. 
Oostrozebeke is gekend voor zijn lange termijnen voor het afleveren van vergunningen. Hier moet werk van 
gemaakt worden.  
De gemeente heeft een schepen met de specifieke bevoegdheid voor land- en tuinbouw. In het ideaal 
scenario vindt op geregelde tijdstippen overleg plaats tussen deze schepen (en burgemeester of andere 
geïnteresseerden ) met het bestuur van onze vereniging.  
De gemeente kan bovendien een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk draagvlak voor de 
landbouwsector en een correcte beeldvorming. Landbouw moet bekend zijn als productiesector en als deel 
van de economie, maar ook als drager van het landschap en beheerder van de open ruimte. 
Wanneer acties opgezet worden in de openruimte vragen wij dat er steeds nagedacht wordt over de 
consequenties voor de landbouwsector. We vragen dus dat de gemeente probeert te kijken vanuit de 
landbouwsector en niet enkel naar de landbouwsector. Als vakorganisatie willen wij hierbij gerust meedenken. 
 
Specifiek willen wij aandacht vragen voor de problematiek rond trage wegen. Vanuit onze organisatie hebben 
wij zeer actief meegedacht over deze problematiek in de minaraad. Wij vragen hierbij begrip en respect voor 
onze standpunten. Dit dossier verdient voor ons specifieke aandacht. 
 
De gemeente  kan een stimulerende rol opnemen voor bedrijven die inzetten op verbrede activiteiten 
(hoeveverkoop, e.d.) en moet zelf trots zijn op de lokaal geproduceerde producten.  
Er zijn heel wat zaken, ook in voorliggende brief, waar de gemeente niet rechtstreeks voor bevoegd is. Wij 
vragen van ons gemeentebestuur dat ze onze belangen verdedigd bij de verantwoordelijke overheden. Het 
ruimen van waterlopen is daar wellicht een goed voorbeeld van. 

5 COMMUNICATIE EN VERTEGENWOORDIGING 
Wij vragen dat de gemeente een actief plattelandsbeleid voert waarbij ruimtelijke, economische en sociale 
uitdagingen creatief aangepakt worden. Centraal hierbij staat dat de gemeente een open communicatie voert 
en maximale participatie toelaat van het middenveld en zéker met onze vereniging. Wederzijds vertrouwen is 
hiervoor belangrijk. Als eerste belangrijke stap hierbij denken we aan de officiële adviesraden die actief zijn in 
onze gemeente (Minaraad, Gecoro, …). Als belangrijke middengroep vinden wij een voldoende ruime 
vertegenwoordiging binnen de gemeentelijke structuren evident. 

 

Alvast bedankt om onze input ernstig te nemen. Wij kijken uit naar de verkiezingen van 14 oktober en wensen 
alle partijen veel succes toe. Na de verkiezingen willen wij graag met het nieuwe college van burgemeester en 
schepenen in overleg gaan. De inhoud van deze brief kan alvast een eerste aanzet zijn! 
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