Extra vragen INSPRAAK.nu – Gemeenteraad ‐ donderdag 1 april 2021
INSPRAAK.nu

OOSTROZEBEKE.be

Onderwerp
Voorstel om met diverse hondeneigenaars een inspraakronde te organiseren voor de praktische invulling
van de hondenweide.

Koen VDB/Marleen

Jonas
Van D'huynslager

Praktische vragen zoals:
 Welke honden worden toegelaten? Bijv. baasjes uit OR met hun hond? Controle?
 Hoogte afsluiting?
 Regelgeving bekijken bij andere gemeenten: Harelbeke, Bredene, …
 …
De kroniek van een aangekondigd parkeerprobleem.

Koen VDB

Luc Derudder/
Olivier De Marez

Parkingprobleem aan de Superkip. Te weinig parkeerstroken én de bewoners van de appartementen nemen
deze parkeerplaatsen in.
Voetpaden té breed: dit werd door INSPRAAK.nu tijdens de ontwerpfase aangehaald, evenzo door de
handelaars zelf. Welke oplossing voorzien jullie? Winkelsuggestie‐parkeerplaatsen?
EDC‐kaart

Greet

Luc Derudder

Welke stappen werden er reeds in onze gemeente ondernomen om de European Disability Card bekend te
maken bij onze verenigingen?

Gele brooddoos in koelkast kan levens redden: “Hulpverleners besparen zo veel tijd”

Annelies

Luc Derudder/Carine
Geldhof

65‐plussers én mensen met chronische medische problemen kunnen een gele brooddoos gebruiken om
sneller correcte hulp te krijgen bij noodgevallen. De doos bevat medische info en komt in de koelkast
terecht. Hulpverleners kunnen zo sneller weten wat een patiënt in nood nodig heeft.
Wie eigenaar is van zo’n gele doos, kan hulpverleners verwittigen door een blauwe sticker – die samen met
de doos geleverd wordt – aan de binnenkant van de voordeur te plakken. “In de doos zit een klein boekje
waarin de eigenaar zijn gegevens kan invullen”.
Is het bestuur op de hoogte van dit project? Graag een standpunt!
Gemeentelijke Infoblad
Wat me tegen de borst stoot is de publicatie van 4 mandatarissen met foto van de meerderheid
Oostrozebeke.nu in het laatste gemeentelijk Infoblad.

Koen C.

Luc Derudder

Immers (en ik ben niet ijdel) was er geen publicatie toen ik in september 2018 Ignace opgevolgd ben in de
GR en toen Stijn(Adhemar) mij opgevolgd heeft in de OCMW‐raad.
Ook niks in het Infoblad toen Nancy gestorven is, een 'in memoriam' was daar op de plaats. Ook niet toen
Wim Nancy heeft opgevolgd. En dan nu in vol ornaat de wisselingen van de meerderheid in het BCSD en
de GR.
Voor iedereen gelijk, zou ik zeggen. Dit lijkt propaganda voor de meerderheid op de kosten van de burger.
Gouden Appel

Marleen

Olivier De Marez

Er is bedrijvigheid waar te nemen op de gronden van de WVI. Welke bedrijven krijgen een vergunning om
daar hun activiteiten uit te bouwen?

