
Voorstel namens de INSPRAAK.nu-fractie betreffende de vaststelling van een reglement inzake het 
toekennen van het ereburgerschap 

 
Feiten, context en argumentatie 
 
Oostrozebeke heeft in het verleden reeds de titel van ereburger op ad hoc-basis toegekend. 
 
Het toekennen van het ereburgerschap van Oostrozebeke is in onbruik geraakt, met een jaarlijkse 
huldiging van verdienstelijke inwoners ter vervanging. 
 
Toch is het aangewezen de titel van ereburgerschap, wat meer cachet uitstraalt, te reserveren voor 
natuurlijke personen met uitzonderlijke verdienste; en de modaliteiten voor het toekennen van het 
ereburgerschap in een reglement vast te leggen. 
 
De bedoeling is uitdrukkelijk dat de gemeenteraad slechts uitzonderlijk het ereburgerschap toekent. 
 
Voorstel tot besluit 
 
Artikel 1 
Het ereburgerschap is een titel met ceremoniële waarde die de erkentelijkheid van Oostrozebeke en 
haar inwoners uitdrukt. 
 
Artikel 2 
Het ereburgerschap kan toegekend worden aan natuurlijke personen die: 
• wonen, opgegroeid zijn of gewoond hebben in Oostrozebeke; 
• en van onberispelijk gedrag zijn; 
• en aan minstens één van de volgende criteria voldoen: 

o hij of zij levert of leverde een uitzonderlijke prestatie en bereikt of bereikte hiermee 
een uitzonderlijke uitstraling met Vlaamse of internationale uitstraling; 

o hij of zij draagt bij of heeft bijgedragen tot het welzijn of het welvaart van 
Oostrozebeke; 

o hij of zij bezorgt of bezorgde Oostrozebeke een uitstraling in binnen- of in buitenland. 

 
Artikel 3 
De titel van ereburger kan maximaal éénmaal per jaar gelijktijdig toegekend worden aan één of 
meerdere personen. 
Het ereburgerschap kan slechts éénmaal per persoon toegekend worden. 
Het ereburgerschap kan ook postuum uitgereikt worden. 
 
Artikel 4 
Iedere inwoner van Oostrozebeke kan een schriftelijke nominatie, met daarbij nuttige 
stavingsdocumenten, indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
Een nominatie kan niet door de kandidaat-ereburger zelf ingediend worden. 
 
Artikel 5 
De kandidaat-ereburger of, in het geval het ereburgerschap postuum uitgereikt wordt zijn of haar 
naaste familie, moet akkoord gaan met de kandidatuur, en aanvaardt daarmee de verbondenheid 
met Oostrozebeke. 
 
  



Artikel 6 
Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad. 
Zij bespreekt de kandidaturen en beslist om het ereburgerschap al dan niet toe te kennen in gesloten 
zitting. 
Om een ereburgerschap toe te kennen is een tweederdemeerderheid nodig. 
 
Artikel 7 
Er wordt op gelet dat het ereburgerschap slechts uitzonderlijk toegekend wordt. 
Er wordt naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen gestreefd in het aantal toegekende 
ereburgerschappen. 
 
Artikel 8 
Aan het ereburgerschap is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. 
 
Artikel 9 
De gemeenteraad kan iemand het ereburgerschap ontnemen als hiervoor ernstige redenen zijn. 
 
 


