
 

 

 

Extra vragen INSPRAAK.nu –  Raad voor maatschappelijk welzijn - donderdag 10 november 2022 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Annelies 
Anne-Sophie 

Verschoore 

Plan Samenleven 
 
Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in 
diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties, die ze zelf inhoudelijk 
kunnen invullen. Zo kunnen lokale besturen 24 op 7 aan de slag. 
Lokaal, voor iedereen, met een minimum aan planlast. 
Info: https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven 
 
Hoe staat het bestuur hier tegenover?  
 

Marleen Carine Geldhof 
Agentschap Zorg en gezondheid - woonzorgcentrum Rozenberg 
 
Graag een stand van zaken.  

https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven


 

  

Extra vragen INSPRAAK.nu – Gemeenteraad - donderdag 10 november 2022 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Koen VDB Olivier De Marez 

Gescheiden riolering private woningen 
 
Betreft: Wielsbekestraat tot aan de Veldstraat. Deze werken zijn uitgevoerd door eigenaars van enkele 
woning(en), waarvoor er eveneens fors werd voor betaald. Ook de rooktest werd succesvol uitgevoerd.  
Alles is ok, maar toch wordt er niet aangesloten op de (gesplitste) riolering?  
Reden: teveel nutsvoorzieningen? 
 
Klopt deze bewering? Indien wel, wanneer wordt de aansluiting dan wel voorzien? 

Marleen Luc Derudder 

Fusiegesprekken 
 
Heeft de gemeente al stappen ondernomen met de nabije buurgemeenten over fusiegesprekken? 

Marijke  
Anne-Sophie 
Verschoore 

Graven verwijderen op de begraafplaats 
 
1 november is het moment bij uitstek om bordjes te plaatsen op de begraafplaats bij de graven die 
verwijderd zullen worden. 
 
Maar… het zou getuigen van iets meer tact om de nabestaanden vooraf schriftelijk te verwittigen, zodat dit 
niet ‘zo plots, onverwachts, …’ komt wanneer de familie een bezoekje brengt aan het graf van een dierbare.  
 
Kan dit in de toekomst zo geregeld worden?  
Graag dan ook in die mail/brief een extra woordje uitleg over de verschillende opties die er nadien ook 
mogelijk zijn, met een eventuele prijsestimatie. 
 



 

  

Annelies 
Jonas  

Van D'huynslager 

Speelpleinwerking 
 
Dank je wel voor het bezorgen van het evaluatieverslag van de Speelpleinwerking. 
 
Het is me echter nog niet helemaal duidelijk op basis van welke bevindingen er volgend werkjaar gekozen 
wordt voor een volledige dag Speelpleinwerking? 
Een bijkomende bezorgdheid hierbij is, hoe nieuwe monitoren aangetrokken kunnen worden, als het aantal 
uren voor een studentenjob wordt opgetrokken en ze, door de volledige dagen, voor een andere uitdaging 
staan voor dezelfde vrijwilligersvergoeding? 

Annelies Carine Geldhof 

Lokaal Overleg Kinderopvang 
 
Als voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang wil ik blijven inzetten op het actief betrekken van alle 
actoren die werkzaam zijn bij kinderen. 
Ik merk echter dat ik er momenteel moeilijk in slaag om te weten bij wie ik voor welke materie terecht kan, 
en wanneer een volgend overleg, op basis van het eerste overleg op 10 maart, doorgaat. 
 
Hoe is het bestuur concreet van plan om het Huis van het Kind verder vorm te geven? 

Marleen  Luc Derudder 

Publiciteit voor activiteiten van/door politieke partijen in Oostrozebeke 
 
Wat is het standpunt van het bestuur om middelen van de gemeente hiervoor aan te wenden/voorzien? 
Welke publiciteitskanalen zijn binnen de gemeente mogelijk?  

Marleen  
Jonas  

Van D'huynslager 

Toekennen ereburgerschap 
 
Werd er reeds een beslissing genomen over de kandidaat die wij hebben voorgedragen? 



 

 

Koen VDB Olivier De Marez 

Doven straatverlichting - vraag ongeruste burger 
 
Gevaarlijke situatie door het doven van de straatlichten: bijv. rondpunt Hoogleenstraat/Kalbergstraat en 
kruispunt Tieltsteenweg/Hoogleenstraat, … 
 
Is er een mogelijkheid om op dergelijke plaatsen de straatlichten te laten branden? Of was het doven 
tijdelijk omwille van ‘halloween’? Besparingsplan energie?  

Marleen Luc Derudder 

Vuurwerk oudejaarsavond - vraag ongeruste dierenliefhebber 
 
Wat is het standpunt van het bestuur inzake het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond?  
 
Info: https://kw.be/nieuws/samenleving/in-kaart-in-deze-gemeenten-mag-je-op-nieuwjaar-vuurwerk-
afsteken/ 
 

https://kw.be/nieuws/samenleving/in-kaart-in-deze-gemeenten-mag-je-op-nieuwjaar-vuurwerk-afsteken/
https://kw.be/nieuws/samenleving/in-kaart-in-deze-gemeenten-mag-je-op-nieuwjaar-vuurwerk-afsteken/

