
 

Extra vragen INSPRAAK.nu – Gemeenteraad - donderdag 4 maart 2021 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Greet Olivier De Marez 

Wij konden via de pers vernemen dat er midden april zou gestart worden met de werken in de Gentstraat. 
 
Klopt de volgende informatie?  

• Meer bepaald dat er zou gestart worden op het grondgebied Oostrozebeke met de aanleg van de 
rotonde Verre Ginste?  

Hoe ziet de timing er dan uit voor de aanleg van de fietspaden richting Meulebeke?  

• Is er hier al een duidelijke planning/fasering opgemaakt?  

• Op welke manier worden de betrokkenen op de hoogte gebracht?  
 
Als fractie vinden wij het betreurenswaardig dat wij dergelijke zaken steeds via de pers moeten vernemen. 
Pro-actief communiceren naar de eigen raadsleden is blijkbaar nog niet ingebakken.. 



 

  

Marleen 
Jonas  

Van D'huynslager 

In de gemeenteraad van 3 december heeft mijn fractie het Agendapunt ‘interpellatie door de INSPRAAK.nu-
fractie betreffende het gecoördineerd retributiereglement: diverse tarieven en voorwaarden afdeling vrije 
tijd’ op de agenda geplaatst. 
In essentie komt het er op neer dat wij een dwingende suggestie voor het CBS hebben geformuleerd om het 
retributiereglement voor de verhuur van onze gemeentelijke infrastructuur te herbekijken en dit door een 
onderscheid te maken bij de verhuurtarieven voor al wie belastingen betaalt in Oostrozebeke en wie niet en 
ook de redelijkheid van de tarieven te herbekijken. We deden hiervoor een concrete suggestie. 
 
Ik begreep dat dit zou in het CBS zou besproken worden en daarna voorgelegd worden aan de adviesraad 
‘cultuur & infrastructuur’. 
Dat er sedert de coronamaatregelen geen adviesraden hebben plaatsgevonden is me zeer duidelijk. 
 
Om het niet op de lange baan te schuiven: heeft het CBS hierover een standpunt? Kunnen we stellen dat er 
een antwoord komt in de gemeenteraad van mei, net zoals voor onze overige agendapunten die we in 
gemeenteraad van maart hebben geponeerd? 

Marleen Luc Derudder 

 
Waarom betalen zelfstandigen, die op hun eigen parking bijv. een eet- en/of drinkkraam willen uitbaten en 
dus ook eigen elektriciteit en water verbruiken, een retributie aan de gemeente? Betalen onze kleine 
zelfstandigen al niet genoeg belastingen aan de gemeente Oostrozebeke?  
 
Waarom moeten deze kleine zelfstandigen 10 dagen voorafgaand aan de verkoop aan de gemeente laten 
weten dat ze van plan zijn om op hun eigen parking te verkopen? Want vaak is de beslissing om open te 
doen weerafhankelijk. 
 
Vraag: hoe ziet het huidig reglement eruit? En is men bereid om dit bedrag te laten vallen?  
Een meldingsplicht vinden wij ok, maar de termijn moet korter, bijv. 24 uur vooraf lijkt ons voldoende. 



 

 

 

Extra vragen INSPRAAK.nu –  Raad voor maatschappelijk welzijn – donderdag 4 maart 2021 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Annelies Carine Geldhof 

De prijs van het woonzorgcentrum gaat ook omhoog per 1 april 2021. Zie brief. Het gaat om 0,19 cent 
verhoging per dag!  
Hoe zit het met de bezettingsgraad van het WZC? 
Sommige woonzorgcentra geven korting of premies om hun woonzorgcentra weer vol te krijgen! Hoe zit dat 
hier in OR? Zijn jullie van plan om dit te overwegen?  

Davy Carine Geldhof 

Mensen die een middagmaal ontvangen van Esthio via het OCMW hebben wel voor anderhalve maand 30 
euro teveel betaald aangezien een menu aan Esthio 6 euro kost en het OCMW 8 euro aangerekend. 
Het eten wordt ook aan huis gebracht door Esthio.  
Wat is de reden dat er door het OCMW 2 euro meer werd/wordt aangerekend? 

   


