
 
      

 
 
 
Datum  28 maart 2008 
Kenmerk 08.010 
Betreft Milieuweek van 5  - 14 april 2008: het programma 
  
 
Op voorstel van schepen Els De Turck, bevoegd voor Milieu- en afvalbeleid, deelt het 
gemeentebestuur Oosterzele het volgende mee: 
 
Het gemeentebestuur Oosterzele hecht veel belang aan zijn milieubeleid. Daarom organiseert het 
gemeentebestuur ook in 2008 opnieuw een milieuweek. De milieuweek 2008 zal plaatsvinden van 
zaterdag 5 tot maandag 14 april. Er zijn tal van activiteiten gepland tijdens de milieuweek. 
 
Afvalkunstwerkenwedstrijd: 5, 6 en 14 april 
De Milieu- en Jeugddienst dagen de Oosterzeelse jeugdverenigingen uit om een ‘Artistiek 
Meesterwerk’ samengesteld uit afval te creëren. Op 5 en 6 april bouwen zij het mooiste en 
milieuvriendelijkste afvalkunstwerk. Het wedstrijdreglement is ter beschikking op de jeugddienst. 
Van maandag 7 tot maandag 14 april worden de kunstwerken tentoongesteld in de gemeentelijke 
bibliotheek (Stationsstraat 13). Op maandag 14 april om 19.30 uur worden de prijzen toegekend. 
Leden van de gemeentelijke Mina-raad jureren en houden onder andere rekening met de 
milieuvriendelijkheid van het kunstwerk, de artistieke waarde, de originaliteit en de creativiteit. De 
prijzen worden geschonken door de Mina-raad. 
 
Pak-je-afval: 7,12 en 13 april 
Op zaterdag 12 en zondag 13 april spelen de jeugdverenigingen ‘pak-je-afval. Voor eindeloos 
gebruik’, een spellendoos rond het voorkomen van afval. De spellendoos is bedoeld voor spelers van 
6 tot 18 jaar, verdeeld over vier leeftijdsgroepen en bevat drie spelvormen. 
Een eerste spel laat de kinderen de afvalberg van elke Vlaming visualiseren en doet hen stilstaan bij 
de verschillende afvalsoorten en wat ermee gebeurt. Het belang van afvalpreventie wordt duidelijk. De 
afvalquiz legt de link tussen levensstijl en afvalproductie. Door het luisteren naar fragmenten uit 
levensverhalen achterhalen de leerlingen bij welke (fictieve) persoon een vuilniszak hoort. Het derde 
spel verstrekt de eerste hulp bij afvalvoorkoming. Via een plattegrondspel komen ze tot concrete 
afspraken om het groepsafval te beperken. 
 
Op maandag 7 april wordt er voor de leiding van de verschillende jeugdverenigingen een 
vormingsavond over het spel georganiseerd zodat zij hun leden bij het spelen van het spel optimaal 
kunnen begeleiden. 
 
Clown Rocky: 10 april 
Op donderdag 10 april geeft Clown Rocky twee voorstellingen die de schoolgaande jeugd op een 
aangename en boeiende manier ervan bewust moeten maken dat men zorgzaam moet omgaan met 
het milieu. Hij leert de kinderen afval sorteren, goochelt met gerecycleerd materiaal, brengt een 
spannende quiz rond diverse begrippen en gebruiken en geeft nuttige tips over het voorkomen van 
afval. De leerlingen van de tweede en derde kleuterklas en van het eerste en tweede leerjaar van de 
Oosterzeelse scholen zullen de voorstelling bijwonen. 
 



Groene fuif: 11 april 
Op vrijdag 11 april wordt in jeugdhuis Pallieter een ‘Groene Fuif’ georganiseerd. Om 20 uur wordt 
gestart met een kleine receptie met groene hapjes. Tijdens de receptie worden ook de herbruikbare 
bekers geïntroduceerd bij de jeugdverenigingen. Om 22 uur vindt een akoestisch optreden plaats en 
om 23 uur gaat de fuif van start. 
Naast het fuiven zijn tal van (kleine) milieuvriendelijke maatregelen voorzien: een beloning voor wie te 
voet of met de fiets komt, besparing op het waterverbruik in de toiletten, gebruik van recycleerbare 
materialen en andere sensibiliserende acties. 
 
Overstromingsgebied Moortsele: 8, 9, 10 en 12 april 
Het overstromingsgebied Moortsele is eigendom van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, is bijna 
14 ha groot en wordt begrensd door een dijk. Twee hoofdfuncties bepalen het beheer van dit gebied, 
waterberging en natuurontwikkeling. Het gebied is wettelijk beschermd voor zijn hoge natuurwaarde, 
die zelfs een Europese erkenning geniet als Habitatgebied. 
  
Om ten volle te genieten van het overstromingsgebied en het omliggende landschap, is een 
wandelpad voorzien. Dat wandelpad brengt de bezoekers langs de meest interessante locaties. Een 
wandelbrochure en infoborden zullen zorgen voor meer uitleg bij wat er te zien is. De route zal ook 
verbinding geven met andere wandelingen in de omgeving. Leden van Natuurpunt Oosterzele werken 
een natuurleerpad uit, dat geïllustreerd zal zijn door leerfiches die in de toekomst gebruikt kunnen 
worden door scholen en andere verenigingen.  
 
Ter gelegenheid van de milieuweek wordt het gebied ingewandeld. Dat gebeurt op dinsdag 8 april in 
de namiddag en op woensdag 9 april in de voormiddag door leerlingen van de Oosterzeelse scholen. 
Op donderdagnamiddag 10 april om 13.30 uur is het de beurt aan de senioren. Iedere groep wordt 
begeleid door een ervaren gids van het provinciebestuur. Op zaterdag 12 april vindt de officiële 
openingsdag plaats. Vanaf 13.30 uur wordt het gebied opengesteld voor het publiek. Om 16 uur 
geven gedeputeerde Peter Hertog, burgemeester Johan Van Durme, schepen Paul Cottenie en 
schepen Els De Turck een toespraak. Aansluitend wordt het gebied ingewandeld en vindt een receptie 
plaats waarbij de herbruikbare bekers aan het grote publiek voorgesteld worden.  
Het VogelOpvangCentrum Lierde zet ter gelegenheid van de opening van het overstromingsgebied 
een kerkuil uit.  
 
Zwerfvuilactie: 7 – 11 april 
Tijdens de week van 7 april wordt er ook een grote lenteschoonmaak georganiseerd. Lans vele 
Oosterzeelse wegen vindt men langs de kanten allerhande afval van diverse samenstelling. Een 
opruimactie is hier dan ook best op zijn plaats. Daarom roept het gemeentebestuur alle verenigingen 
en particulieren op om actief mee te werken aan de zwerfvuilactie. Wie wil meewerken, kan dat laten 
weten aan Sabrina Hutse via tel. 09 363 99 34 of sabrina.hutse@oosterzele.be 
 
 
Inlichtingen: 
Schepen Els De Turck 
Dorp 1, 9860 Oosterzele 
Tel. 0496 58 54 27 
els.deturck@oosterzele.be 
 
Milieuambtenaar – Ronny Meerpoel 
Dorp 1, 9860 Oosterzele 
Tel. 09 363 99 35 
ronny.meerpoel@oosterzele.be 
 


