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Onderwerp
Difribilator + opleiding

Annelies

Luc Derudder

Na de recentste gebeurtenissen op het EK voetbal (1e match Denemarken) zijn we er ons allemaal van
bewust dat de eerste hulp bij een hartstilstand van crusiaal belang is.
Wij adviseren daarom het bestuur om alle verenigingen, scholen, geïnteresseerde Oostrozebekenaren, … op
de hoogte te brengen van waar er difribilators hangen én even belangrijk om in een korte demo‐oefening te
tonen hoe je een dergelijk toestel kan gebruiken. Het is niet moeilijk, maar het schrikt mensen af.
Je kan van de gelegenheid gebruik maken om een demonstratie te geven om hartmassage toe te passen.
Misschien kan hiervoor samengewerkt worden met het Rode Kruis van Oostrozebeke?
We hebben via de pers vernomen dat de heraanleg van de doortocht drie maand eerder klaar zal zijn dan
gepland dankzij de gunstige weersomstandigheden en dat de opening voorzien is tijdens de
oktoberkermis.

Koen VDB

Olivier De Marez

Onze fractie is content dat we ons nog kunnen beroepen op de pers om een stand‐van‐zaken te vernemen.
Enkele vragen over de afwerking:
* Waar komen er zebrapaden?
* Sigarettenpeuken in de bloembakken. Welke preventieve maatregel kan hier worden genomen? Bijv.
plaatsen van asbakken? Gas‐boete?

Materiaalkeuze bij de her‐aanleg van de dorpskern

Stijn

Olivier De Marez

Wat is het concept van de doorgang inzake verharding en vergroening, maw inzake materiaalkeuze?
Welke argumenten kunnen wij geven aan wie ons de vraag stelt ‘waarom het bestuur een nieuwe her‐
aanleg volledig in beton en met opgevoegde klinkers uitvoert? Dus: verhard?
De perceptie is dat private personen moet ontharden, maar dat het bestuur deze trend niet volgt.
Elektriciteitskast Ginstekerk

Marleen

Olivier De Marez

Wanneer wordt de elektriciteitskast aan de Ginstekerk aangesloten?
Is hier ook 380 volt voorzien?
Openbaar toilet Ginstekerk
Het gemeentebestuur stelde de vraag aan het kerkbestuur om de hoofdingang elke dag open te doen tussen
9 en 17 uur. Deze taak wordt dagelijks met stip uitgevoerd.
Vaststelling:
De deuren blijven na publiek toiletbezoek vaak open staan. Nochtans is er een duidelijke affichering met het
verzoek om deze dicht te doen. Daardoor is de geur van de toiletten tot in de inkom waar te nemen.

Greet

Luc Derudder
Hierbij 4 vragen:
1. Kan er een deurpomp aan de deur van de toiletten worden voorzien?
2. Kan er een pictogram aan de buitenmuur worden bevestigd, zodat bezoekers weten dat er een openbaar
toilet is?
3. Is er een oplossing voor het vuile bruine water waarmee de toiletten nu doorgespoeld worden?
4. Er werd overeengekomen dat het gemeentepersoneel instaat voor het onderhoud van de toiletten.
Wanneer is de wekelijkse poetsbeurt voorzien?

Zebrapad Ginstegrot
Marijke

Olivier De Marez

De werken zijn afgerond. Wanneer komt het zebrapad er aan de Ginstegrot?
Bushalte Ginsteschool

Marijke

Luc Derudder

De bushalte voor de Ginsteschool is alleen nog nuttig op donderdagvoormiddag wanneer de bus er parkeert
om de kinderen naar de zwemles te brengen.
Is het nog zinvol om deze gereserveerde busplaats te behouden?
Speelpleintjes in onze gemeente





Marijke

Jonas Van
D'huynslager

Groene Long: mooie installatie
Volderswijk en woonzorgcentrum: te hoge opstap voor kleine kinderen
Leegstraat: ontoegankelijk; zit verstopt in het hoge struikgewas
De Mandelroos: dringend een herstel‐ of onderhoudsbeurt voorzien
 de trap buigt door, waardoor er gevaar is om er met de teentjes tussen te geraken
 er zit een barst in de glijbaan
 …
Vraag: wij veronderstellen dat de openbare speelpleintje onderworpen zijn aan regelmatige controles en
dat het bestuur hiervoor de officiële keuringsattesten kan voorleggen?
Wij adviseren het bestuur om de speelpleintjes preventief aan een inspectie te onderwerpen en te
herstellen wat niet ok is. Volgens ons geen overbodige taak, zeker met de vakantie in het vooruitzicht.

Leegstraat
o Wat is de maximumsnelheid? 70 km/uur? Terwijl je in de Ingelmunstersteenweg 50 km/uur mag rijden

Koen VDB

Luc Derudder

(en het hele centrum binnenkort 30 km/uur wordt): onlogisch
o Bij metingen werd beweerd dat slechts 0,2% te snel reed; Deze meting werd uitgevoerd nog voor de
werken.
Welke oplossing kan hier worden voorzien, zodat de Leegstraat niet de sluipweg wordt voor het doorgaand
verkeer van en naar Ingelmunster?
Wordt de Leegstraat en bij uitbreiding de toegangswegen tot de kern meegenomen in een mobiliteits‐
studie?
Kinderopvang Wiemkes

Annelies

Carine Geldhof

Er zou een groot personeelsverloop en ziekteverzuim zijn. Klopt deze bewering?
Graag concrete cijfers.
Is er efficiëntiewinst gemeten met de vernieuwde aanpak in de Wiemkes?
Fusie huisvestigingsmaatschappijen

Marleen

Luc Derudder

Wat is de stand van zaken en het standpunt van het bestuur voor de fusie van de huisvestings‐
maatschappijen in de regio? We vernamen dat het reeds als agendapunt staat op de gemeenteraad van 8
juli in Wielsbeke. Wat is de timing in dit dossier?
PFOS/PFAS‐vervuiling

Marleen

Carine Geldhof

Via de pers konden we vernemen dat de vervuiling in onze‐ en omliggende buurgemeenten even precair is
als deze in Zwijndrecht. Blijkbaar zouden de burgemeesters hierover een schrijven hebben ontvangen.
Vraag: kan je een stand‐van‐zaken geven voor onze gemeente?
Kunnen we groenten eten uit eigen moestuin?

Ginstezaal
Greet

Jonas Van
D'huynslager f

De Ginstezaal behoort tot de gemeentelijke infrastructuur.
o Welke onderhoudswerken zijn voorzien aan de zaal? Wanneer?
o Hoe verloopt de reservatie van bestek, borden, glazen, … voor de Ginstezaal?
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Onderwerp
De poetsdienst van het OCMW

Wim/Annelies

Carine Geldhof

De poetsdienst van het OCMW zou opgedoekt worden en geïntegreerd worden in de gemeentelijke
dienstenwinkel.
Klopt het dat er examens worden uitgeschreven om te kunnen (blijven) poetsen in het wzc?
Wat met de anciënniteit, verlofdagen, … van het huidig onderhoudspersoneel?

