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Waterinsijpeling in kelders na werken op de Ginste
Marleen

Olivier De Marez

Op de Ginste zijn enige tijd geleden de werken beëindigd. Huizen die al > 50 jaar geen problemen
hadden, nu plots wel. Oplossing?
Cultuur- en sportmarkt voor verenigingen

Wim

Jonas Van d’Huynslager

We hebben nu een braderie voor handelaars. Wat met een eventuele cultuur- en sportmarkt voor
verenigingen?
Aanmoedigen tot deelname bij lokale evenementen

Marleen

Jacques Goemaere
Jonas Van d’Huynslager

Alle Oostrozebeekse evenementen (sport, cultuur, …) actief promoten bij senioren. Voor senioren
die begeleiding nodig hebben gaat een buddy-vrijwilliger gratis (1+1) mee naar het evenement.
Suggestie van een attente burger

Greet

Luc Derudder

Parkeerplaatsen voorzien voor personen met een beperking op de volgende plaatsen:
* dokterspraktijk Apollo: 2 x (op de parking)
* dokterspraktijk Excelsior: 1 x
* ingang voetbalterreinen – Scorcafé: 1x

PFAS_PFOS-vervuiling in Oostrozebeke en omstreken
Marleen

Carine Geldof

Artikel ‘forever chemicals’
https://www.hln.be/binnenland/in-kaart-minstens-72-fabrieken-stoten-giftige-stoffen-uit-in-vlaanderencheck-hier-hoeveel-pfas-in-uw-gemeente-wordt-uitgestoten~aa1ada289/
Standpunt?

Gerechtelijke dossiers en/of jurdische betwistingen

Marleen

Luc Derudder

Graag een overzicht bezorgen van de niet-afgehandelde en lopende gerechtelijke dossiers of juridische
geschillen die momenteel lopende zijn:
* op initiatief gemeente
* tegen de gemeente
Hierbij reken ik niet de financiële cases: betwisting of niet-betalen belastingen allerlei.

Graag een stand van zaken voor de volgende dossiers:
•
Marleen – GR 2 sept (Olivier De Marez)
Haag tussen fietspad en rijweg: zichtbelemmering komende van de Vaartstraat – oprijden op de Expressweg
•
Marleen – GR 2 sept (Luc Derudder)
Voorrang aan rechts. Extra grondsignalisatie o.a. Vinkhoek.
•
Marleen – GR 1 juli (Carine Geldof)
Groenten eten uit eigen tuin, kan dat nog wel in Oostrozebeke?
Welke aktie heeft de milieudienst ondernomen?
•
Greet – GR 3 juni (Carine Geldof)
Hoofdingang van het gemeentehuis toegankelijker maken voor minder mobiele bezoekers.
•
Wim – GR 3 juni (Carine Geldof)
Plantenbib.
Koen

CBS

•
Marijke – GR 3 juni (Olivier De Marez)
Artistieke beschilderingen op de talrijke nutsvoorzieningskasten
•
Marleen – GR 3 juni (Luc Derudder)
Contractbijlage staluitbreiding Hoeve Lannoo.
•
Koen C – GR 3 juni (Luc Derudder)
Wordt de nieuwe bedrijfsbelasting voor 1 jaar opgeschort voor alle Oostrozebeekse bedrijven?
•
Marleen – GR 6 mei (Jonas Van D’huynslager)
Aanpassen retributiereglement – huur gemeentelijke infrastructuur: publicatie?
•
Annelies – GR 6 mei (Carine Geldof)
Invoering gebruik gele brooddoos
•
Marleen – GR 6 mei (Jonas Van D’huynslager)
Ereburgerschap
•
Greet – GR 1 april en 2020 (Luc Derudder)
Activatie European Disability Card in Oostrozebeke
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Crowd Funding versus eigen aankoop
Annelies

Carine Geldof

Aankoop elektrische fiets WZC: aankoop +- € 10.000 - Subsidie: +- € 6.000
Rest: € 4.000 €
Wanneer crowd funding? Wanneer zelf aankopen?

Gerechtelijke dossiers en/of jurdische betwistingen

Marleen

Carine Geldof

Graag een overzicht bezorgen van de niet-afgehandelde en lopende gerechtelijke dossiers of juridische
geschillen die momenteel lopende zijn:
* op initiatief van het ocmw
* tegen het ocmw
Hierbij reken ik niet de financiële cases: betwisting of niet-betalen belastingen allerlei.

