
 

 

 

Extra vragen INSPRAAK.nu –  Raad voor maatschappelijk welzijn – donderdag 6 oktober 2022 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Koen Vandenbroucke Carine Geldhof 

VRAGEN RECHTSTREEKS VAN DE BURGER 
 
1. Waarom blijft het bestuur foutieve informatie aan de families doorgeven? De huidige directrice Ellen 

en de algemeen directeur Carl Vereecke beweerden dat ze geen weet hadden van alle of meerdere 
pogingen.  

2. Hoe komt het dat een CRA niet (tijdelijk) op non-actief wordt gezet na de ondertussen alom gekende 
uitspraken over fouten en het niet melden om een hele reutemeteut te vermijden? 

3. Graag meer duidelijkheid over het ‘plotse’ vervroegd pensioen van de vorige directrice? Was dit op 
eigen initiatief of gedwongen omdat een ontslag vragen zou opwekken bij de bevolking? 

4. Waarom wordt de vroegere directrice niet opgeroepen tot verklaringen? 
5. Staat de vroegere directrice nog op de payroll tot haar definitief vervroegd pensioen? 
6. Waarom werd een nieuwe directrice intern aangesteld; iemand die al lang in het wzc werkt en weet 

moet hebben van de feiten en het gerechtelijk onderzoek? Waarom was deze vacature niet openbaar? 
7. Waarom hebben ze op de infoavond toch nog 2 pogingen (op één persoon in oktober 2021) 

verzwegen? Men verklaarde aan de familieleden aanwezig op de infoavond dat het gevaar geweken 
was na augustus 2021, terwijl de burgemeester en het schepencollege, de directrice, de CRA en de 
algemeen directeur maar al te goed wisten dat er in oktober terug een voorval was. Zijn er nóg 
meerdere gevallen of is er opeens weer zwijgplicht? 

8. Welke maatregelen heeft de vorige directrice genomen na het melden van de feiten? 
9. Welke maatregelen heeft de nieuwe directrice genomen sinds haar aanstelling in mei? Of welke 

instructies kreeg zij van de burgemeester en schepenen, de CRA en de algemeen directeur?  
10. Wat is de inhoud van de mails die door de algemeen directeur verstuurd werden naar het personeel 

i.v.m. o.a. het opleggen van ‘stilzwijgen’? 
 



 

Extra vragen INSPRAAK.nu – Gemeenteraad - donderdag 6 oktober 2022 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Marleen Olivier 

Vaartstraat - 
 
Vraag reeds gesteld in september, nu met een paar aanvullingen en graag stand-van-zaken 
 

• Komende van de Vaartstraat (beneden de brug) - probleem dat je geen aankomend verkeer ziet van 
links: haag mag lager gesnoeid worden. ➔ Wordt dit nu uitgevoerd?  
 

• Bepaalde eigendommen/land worden niet onderhouden op het einde van de Vaartstraat - thv de 
Ter Priemstraat. ➔ Wordt de eigenaar aangemaand?  
Evenzo voor het groen romdom de elektriciteitscabine. ➔ Struik komt tot over de straat en 
verkeer van rechts zie je nauwelijks aankomen of je moet er al heel ver voor op de straat gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

• Hoekwoning - schade: vrachtwagens? Vaartstraat = sluipweg?  
 Beloofd om pijl naar rechts te plaatsen thv bedrijf in de Vaartstraat. Wanneer wordt dit 

uitgevoerd?  
 Is dit ook aan de orde voor het bedrijf BMR in de Ter Priemstraat? 

Wat met auto’s uit de Ingelmunstersteenweg ➔ Ooigemstraat ➔ Ter Priemstraat ➔ 
Vaartstraat? (hoek Ooigemstr ➔ Ter Priemstraat ook verbodsteken plaatsen  voor 
zwaarvervoer?) 

 

• Erfgoed: kappeltje Vaartstraat/Ter Priemstraat: staat? 
 Hoever staat het met de erfgoedlijst ‘kappelletjes’ in OR? Wie neemt de verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud of eventuele heropbouw? Werd Fluviux aangesproken voor het 
kappelletje in de Ter Priemstraat/Vaartstraat? 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik heb op een zaterdagmorgen post gevat - samen met enkele bewoners uit de Vaartstraat - om de 
gevaren-situatie in te schatten van fietsers en auto’s die vanuit de Vaartstraat links oprijden naar de 
Vaart toe. Ik heb af en toe mijn adem moeten ophouden… veel verkeer en onveilige toestanden op 
het kruispunt… 
 Suggestie om ook hier een driehoek op de grond te schilderen. Het is voorrang van rechts, 

maar een reminder zou hier op zijn plaats zijn. 
 
 


