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Uit mijn persoonlijke naam en vanuit mijn functie als gemeenteraadslid en fractieleider voor
INSPRAAK.nu, wens ik dat 2021 een jaar vol nieuwe kansen en dromen mag zijn!
Interesse in de Oostrozebeekse politiek? Verneem meer over de tussenkomsten van onze raadsleden
in de gemeenteraad via de Facebookpagina of website van INSPRAAK.nu.

Marleen Lefebre

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Ook jij bent welkom om deze bij te wonen!
Info? www.oostrozebeke.be/gemeenteraad
In de rubriek ‘Spreekrecht voor burgers’ verneem je op welke manier je een vraag of een standpunt persoonlijk kan toelichten.

Interesse in de Oostrozebeekse politiek? Verneem meer over de tussenkomsten van onze raadsleden in de gemeenteraad via de

GENIET van 2021 en zorg voor elkaar!
Gemeenteraadsleden voor INSPRAAK.nu
GREET DESMET
Wat een jaar 2020! Hopelijk brengt
2021 soelaas en zal het vaccin ons
kunnen wapenen tegen Corona,
zodat we elkaar terug fysiek kunnen
ontmoeten. Dit zijn mijn wensen voor
2021 aan alle Oostrozebekenaren:
12 maanden
gezondheid, 52 weken van stil geluk,
365 dagen kommerloze dagen.
Blijf vooral genieten van het leven:
carpe diem!

STIJN MANHAEGHE
Mijn wens aan ieder van
jullie: een goede gezondheid en een snelle terugkeer naar de normaliteit!

MARIJKE VERBEKE
Ik twijfel: een sms’je of een facebookbericht? Dat is vlug tot jullie gericht.
Mijn wensen schrijven? Ga ik dan wel
in de mode blijven? Ik zet ze toch
maar op papier, dat geeft me meer
plezier.
Ik wens jullie fijne babbels, warme
knuffels, gezonde dagen, lachbuien,
vrienden op bezoek, feestjes, vrijheid.
Heb geduld, alles komt op zijn tijd.
Mag je niet klagen en zagen? Nou
ja, het kan niet altijd perfect zijn de
komende 365 dagen. We maken er
het beste van en hopen dat in 2021
weer alles kan!

ANNELIES BRAECKEVELT
Een nieuw jaar: nieuwe
kansen, nieuwe avonturen,
nieuwe uitdagingen,
nieuwe ontmoetingen,
nieuwe herinneringen.
Ik wens je een sprankelend
2021!

KOEN VANDENBROUCKE
Nog nooit is een nieuw jaar zo welkom; 2020 was memorabel in vele
opzichten. 2021 wordt een jaar vol
perspectieven, vol verlangen naar
beter, naar zekerheid. Maar vooral
een verlangen naar SAMEN en niet
langer alleen. Ik wens iedereen een
jaar vol verlangen , vol perspectief,
vol samenzijn.

DAVY VERHULST
“Beste wensen en een goede gezondheid”. Zo snel
gezegd, maar meer dan
ooit het allerbelangrijkste.
Ik wens u, uw familie en uw
vrienden, een gezond en
hoopvol 2021 toe. Carpe
diem, met respect voor de
geldende maatregelen.

KOEN CASTELEIN
Laat ons voor 2021 hopen dat we
opnieuw onze normale levenswandel terugkrijgen met veel aandacht
voor vrienden, familie, buren en
het verenigingsleven. Voor iedereen
een gelukkig en voorspoedig 2021
en hou jullie gezond, de rest volgt
vanzelf.

WIM BEHAEGHE
Een vriendelijk woord en
een lieve lach wens ik jullie
elke dag. Geluk in grote
en kleine dingen, maar
bovenal geluk met elkaar.
Het allerbeste voor het
nieuwe jaar!

Leden van het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’ voor INSPRAAK.nu
CARINE VANHOORELBEKE
Samen met jullie, wens ik dat 2021
een betere start wordt voor een
vreugdevol, gelukkig, maar vooral
een gezond nieuw jaar. Zeker ook
een nieuwe en lange periode
waar we alle mooie momenten
samen kunnen beleven.

DANIËL VAN COLEN
Laat ons 2020 vlug
vergeten met al die
covid19-toestanden.
We starten een nieuw jaar.
Ik wens jullie een gezond
en voorspoedig 2021!

DARY CNOCKAERT
Wat ik wens voor ieder van ons:
blijf gezond en zorg voor elkaar.
Alleen zo kunnen we het jaar 2020
achter ons laten en hopen op
beter!

De leden van INSPRAAK.nu
LISA MARIE VERHUE
Het oude jaar vol harde noten,
wordt met champagne overgoten.Ik wens jullie echt waar een
gelukkig nieuw jaar!

FREDDY DOBBELS
CLAUDINE VULLERS
2020, een jaar om vlug te
vergeten. Wij wensen voor 2021
en jaar met voor iedereen een
goede gezondheid én normalere
vooruitzichten: opnieuw meer
samen-zijn met onze familie,
vrienden en kennissen, zodat we
zoals voorheen weer alles samen
kunnen doen en er minder
eenzaamheid is. Ook in 2021 willen we met onze hechte groep
- INSPRAAK.nu - úw stem laten horen in de gemeentepolitiek.

JOLIEN VANDESOMPELE
Alweer een nieuw jaar, valt het
mee of wordt het zwaar? Een
vrolijk en gelukkig jaar, zonder
zorgen weliswaar. Dat wensen
we elkaar.
Het wordt een nieuw begin,
we vliegen er weer eens in.
Met nieuwe moed, met geluk
en voorspoed. Gezond en
vrolijk, zien we 2021 tegemoet!

ELS LECLUYSE
We zijn allemaal op de een of
andere manier getroffen door
het verlies van een dierbaar
persoon, een kennis of een
goede buur, … corona laat
ook in Oostrozebeke zijn sporen na. Laten we vol verlangen
uitkijken naar 2021! Ik wens
jullie een gelukkig, gezond en
vreugdevol nieuw jaar!
ERIC BRAECKEVELT
LINDA OSTYN
Onze wens, 365 coronavrije
knuffeltjes, ééntje voor elke
dag.

ADHEMAR VANDAMME
Een gezond en gelukkig 2021,
dat wens ik je toe. ’t Is een
cliché, da’s waar, dat is dan
maar zo. Verder wens ik je in het
nieuwe jaar ook: voorspoed,
rijkdom, vrede, nieuwe inzichten, wijsheid, faam (in precies
de mate die je wil), vrolijkheid
en opgewektheid, vreugde,
(levens)genot, fortuin, pracht,
liefde, en al wat (en wie) je hartje begeren mag. En daarbovenop: alles waar je nog niet aan gedacht had om het te
begeren - en de fantasie om er toch aan te denken, of anders
de aangename verrassing als het er komt. Maar misschien is
dat alles wat te gulzig. Dus wens ik je, en al je dierbaren, vooral
en bovenal: gezondheid en geluk.

INSPRAAK.nu neemt graag haar verantwoordelijkheid
voor de dossiers waar ze ook voor de volle 100%
achter staat. Heel wat van de huidige realisaties
konden op onze kritische steun rekenen en vonden
trouwens hun aanvang in de voorbije legislaturen
(voorbije 20 à 30 jaar) door verschillende
burgemeesters. Wij gingen lang niet altijd akkoord met
de voorstellen, maar wij verwoordden op zijn minst
onze mening. Wij werk(t)en collegiaal mee aan de
volgende projecten:
 de herinrichting van de begraafplaatsen met
lange termijn visie
 de dorpskernvernieuwing
 de toegankelijkheid van openbare gebouwen
 een vinger aan de pols voor:
• veilige fietspaden: Gentstraat, Nieuwstraat, …
• groen-uitbreidingen en -inventarisatie
• het masterplan dorpskernhernieuwing:
centrum én Ginste
• de correcte aanwending van corona-subsidies
• de digitalisering van administratieve diensten
• de herinvoering van mooie tradities zoals:
ereburgerschap, ...
• de verhuur van gemeentelijke infrastructuur:
betaalbare tarieven voor Oostrozebeekse
inwoners en bedrijven
• de gemeentefinanciën
 …

INSPRAAK.nu realisaties vanuit de oppositiebank!
 Inwoners mogen voortaan vragen stellen in de
gemeenteraad
 Terugbetaling van onterechte boetes in de
blauwe zone, periode 1 jan tot 30 juni 2020
 Toetreding tot BE-Alert en EU Disability Card
 Realiseren in 2021 van een hondenweide
 De renovatie van de bejaardenwoningen aan het WZC
 Buurtwerking valoriseren
 Wegmarkering gevaren driehoek op de weg: kruispunt
Veldstraat, Kipco, …
 Corona-initiatieven zoals: afhaalpunt verkoopacties
verenigingen, geen factuur voor niet gebruikte
infrastructuur, ...

Foto: Freddy Dobbels

www.inspraak.nu

@inspraak.nu
@inspraak_nu
E inspraak@inspraak.nu

ONGEZIEN! Een hold-up op de centen van de
Oostrozebeekse huishoudens en bedrijven!
Gemeentelijke opcentiemen - onroerende voorheffing
= grondlasten voor bedrijven en gezinnen
van 820 naar 1020 = +24,4%
(Voorbeeld: € 856,77 wordt € 1011,68)
Gemeentelijke aanvullende belasting - personenbelasting
van 7% naar 7,5%
Algemene gemeentebelasting voor gezinnen
(vervangt de vroegere milieubelasting)

3 of meer pers.
2 pers. gezin
alleenstaand
andere…

€ 40,00 wordt € 80,00
€ 35,00 wordt € 70,00
€ 20,00 wordt € 40,00
€ 20,00 wordt € 40,00

NIEUWE algemene gemeentebelasting voor bedrijven
(vervangt de vroegere milieubelasting)

opp. van 0 t/m 1000 m²
€ 125,00 forfait
opp. van >1000 m² t/m 10 000 m² € 0,17/m²
opp. van >10 000 m²
€ 0,15/m²
Administratieve stukken - afdeling burgerzaken
bijv. verhoging tarief verplichte identiteitskaart + 47%

Charmant informeren door de meerderheid,
maar geen inspraak in de beleidsbeslissingen
voor INSPRAAK.nu?
Maak zelf de analyse!
INSPRAAK.nu in de gemeenteraad
Na de verkiezingen 2018

nipte minderheid: 9 van de in totaal 19 zetels
• 48,80% van de geldige stemmen
• 9 raadsleden: totaal 5419 voorkeur stemmen
• top 5: 3619 voorkeurstemmen

Situatie op 1 januari 2021
INSPRAAK.nu
• 9 raadsleden: totaal 5324 voorkeur-stemmen;
• top 5: 3619 voorkeurstemmen

LIJST VAN DE BURGEMEESTER
• 10 raadsleden: totaal 4790 voorkeur-stemmen;
• top 5 = college van burgemeester en schepenen:
3255 voorkeurstemmen

Groot ongenoegen bij INSPRAAK.nu over…
 Een kleine gemeente met (té) grootse projecten...
de burger betaalt zoals altijd de rekening via extra
belastingen; deze belastingsverhogingen werden
bewust weggelaten in het verkiezingsprogramma
van de ‘Lijst van de burgemeester’.
 Het ontbreken van een haalbaarheids(SWOT)analyse voor het te realiseren dagopvangcentrum
 De uitverkoop van gemeentelijk erfgoed:
pastorij centrum
 Aankoop woning Hoogstraat 18 (€ 320 000):
tot afbraak
 Opportuniteiten onbenut laten: eventuele verhuis
warenhuis Wielsbekestraat, ...

