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Greet Desmet

OOSTROZEBEKE.nu

Luc Derudder/
Carine Geldhof

Onderwerp
Toegankelijkheid hoofdingang gemeentehuis
Momenteel is de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor personen met een beperking verre van
comfortabel. Op 17 april 2015 deden we met onze fractie in het centrum van de gemeente een
toegankelijkheidswandeling en deden we een aantal aanbevelingen aan het bestuur. Toen werd ook dit
probleem aangekaart.
Het hellend vlak (rechts) is prima voor mensen die door iemand begeleid worden in een rolstoel maar voor
minder mobiele mensen die alleen naar het gemeentehuis komen is dit echt een obstakel.
Het zou al heel wat beter zijn mochten er aan de trapjes (dichtst bij het gebouw) aan beide kanten een
leuning komen en aan het hellend vlak (rechts van het gebouw) aan de rechterkant een balustrade.
Wij raden het bestuur aan om hier werk van te maken.

Werken Gentstraat

Marleen Lefebre

Olivier De Marez

Aan het kruispunt ’t Haantje staat er een verbodsbord om door te rijden. Hoe zit het met de handelszaken
langs de Gentstraat?
Onze fractie vindt dat er op zijn minst een aantal borden kunnen geplaatst worden met de wegwijs naar
handelszaken. Het fietspadenproject in de Gentstraat is een gezamenlijk project met Meulebeke en
Dentergem. Ik hoop dat je als schepen de twee overige besturen kan overtuigen…
Voorstel om onze scholen naast het bestaande zebrapad kleurrijke bollen voor verdraagzaamheid én
veiligheid aan te brengen. De bollen zijn speels en kleurrijk, waardoor we de veiligheid voor de kinderen in
de schoolzone willen verbeteren. Het kan ook helpen om het thema holebi- en transfobie bespreekbaar te
maken op de schoolbanken.

Annelies Braeckevelt

Luc Derudder

Voorstel om de nutskasten in een artistiek jasje te steken met medewerking van de kunstkring en de
kunstacademie.
Marijke Verbeke

Olivier De Marez

Voorstel groepsaankoop (gevel)bankjes.
In het voorbeeld hieronder bestaat het (gevel)bankje uit met twee stalen driehoeken die voor de
gevelbankjes aan de gevel worden bevestigd. Die driehoeken kun je open klappen en dan leg je er een
houten plank op. Tijdens de coronacrisis is het belang van buren en sociaal contact nogmaals gebleken. Een
groepsaankoop van zulke (gevel)bankjes zou een uitstekende manier zijn om te investeren in een warme
samenleving.
Koen Vandenbroucke

Luc Derudder

Koen Castelein

Olivier De Marez

Marleen Lefebre

Luc Derudder

Algemene gemeentebelasting voor kleinere zelfstandigen: 125 euro forfait/jaar.
Het merendeel van deze doelgroep (m.n. de contactberoepen) hebben in coronatijd maar 6,5 maand
kunnen werken. Welke tegemoetkoming voorziet het bestuur?

Stand van zaken biokippenbedrijf Hoogleenstraat
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Wim Behaeghe

Carine Geldhof

Onderwerp
Voorstel om aan de volkstuintjes in de Rozenbergstraat een plantenbib te plaatsen waar plantenliefhebbers
terecht kunnen om plantjes te ruilen. Iedereen kan er bloembollen, stekjes of wat bloemzaadjes
achterlaten. Wie een plant die nog in goede staat is uit zijn tuin of huis wil verwijderen, kan die naar de
plantenbib brengen. Daar kan de plant geruild worden voor een ander exemplaar. Door plantjes te ruilen,
kunnen we veel mensen blij maken.

