
Dit voorjaar hield N-VA Groot-Oostkamp bestuursverkiezingen. Lieven 
Vandenbroucke werd verkozen tot nieuwe voorzitter van onze plaatselijke N-VA -

afdeling. Hij volgt Tom Landschoot op, die de voorbije zes jaar het voorzitterschap
waarnam. De namen van de andere bestuursleden, en hun functie binnen N-VA
Groot-Oostkamp, vindt u terug in de linkerkolom van deze pagina.

Met Patrick De Groote, Sofie Pintelon en Tom Landschoot heeft de N-VA momenteel
twee gemeenteraadsleden , één OCMW-raadslid en één Senator. N-VA Groot-Oost-
kamp zal met hun expertise en met het enthousiasme van de nieuwe bestuursploeg
vol vertrouwen 2012 tegemoet treden. Met jullie steun hopen wij in oktober volgend
jaar een goed resultaat te halen bij de lokale verkiezingen.

De N-VA is een snel groeiende beweging. Voor de verdere uitbouw 
zoeken wij enthousiaste medewerkers. Wil je meewerken met de N-VA 

aan een beter Groot-Oostkamp voor alle inwoners? 
Contacteer dan een van onze bestuursleden.

Voorzitter Lieven Vandenbroucke: 0496 50 86 96
Patrick De Groote (Senator en fractieleider): 0479 88 96 83

Voorzitter Lieven Vandenbroucke
• Geboren in 1969
• Woonplaats: Hertsberge
• Gehuwd met Magali
• Fiere papa van Anouk en Norah
• Zaakvoerder van het eigen 

webdesignbureau Xtence
• Passie voor muziek: 

bassist bij diverse bands
• Lid ouderraad De Bosbes
• Motto is: we gaan ervoor!

De overige bestuursleden:
• Koen Delaey – ondervoorzitter
• Els Sarazyn – secretaris
• Veerle Hutsebaut 

penningmeester
• Pieter Lescouhier

ledenadministratie
• Marleen De Mulder

organisatieverantwoordelijke
• Lawrence Vancraeyenest

jongerenwerking
• Patrick De Groote

communicatie
• Tom Landschoot
• Sofie Pintelon
• Walter Debruyne
• Michael Geerolf
• Michiel Vlaeminck
• Trees Roose
• Carine Verbrugghe
• Yoerie De Groote
• Geert Van Reybrouck

Het bestuur 
stelt zich voor

Jaargang  2011  •  j uni  •  oos tkamp@n-va .be  •  www.n -va .be /oos tkamp 

N-VA Groot-Oostkamp heeft 2012 in het vizier

V.U. Lieven Vandenbroucke
Lodistraat 15
8020 Hertsberge

©
 F

ot
o:

 G
st



HUUR SPORTHAL NIET LANGER TE DUUR
De N-VA haalde in het verleden reeds een aantal

terechte klachten aan in verband met de sporthal 
Riderfort in Ruddervoorde. Problemen met de ver-
warming, onvoldoende kleedkamers, waterinsijpe-
ling enz. Daar is ondertussen werk van gemaakt.
Maar ons luisterend oor vernam dat er verschillende
huurprijzen waren. Op de gemeenteraad stelde 
de N-VA de vraag of dit effectief zo is. En wat bleek
na onderzoek? Dat  de sportzaal in Ruddervoorde
duurder was dan die van Oostkamp. Voor de sport-
verenigingen betekende dat op jaarbasis een niet aan-
zienlijke meerkost. Inmiddels is deze fout rechtgezet.

WAAR IS DIE BELOOFDE ATLETIEKPISTE?
N-VA Groot-Oostkamp betreurt dat er voorlopig
geen atletiekpiste komt bij de aanleg van de nieuwe
sportaccomodatie. Dit zou nochtans een meerwaarde
betekenen voor de clubs, de sportkampen en de
scholen. Om budgettaire redenen kan het niet, stelt
het bestuur. Wij denken echter dat bij de aankondi-
ging van de piste vooral electorale redenen mee-
speelden!

VEILIGE VOETPADEN
Bij werken of verbouwingen moeten straten en voet-
paden veilig moet zijn voor de voorbijgangers. Daar
pleit de N-VA al langer voor. De gemeente moet haar
verantwoordelijkheid nemen en duidelijke afspraken
maken voor een alternatieve veilige doorgang. Op 
de gemeenteraad zullen we dit ter sprake blijven
brengen.

LUIERKAMER IN OPENBARE GEBOUWEN
De N-VA stelde voor om in openbare gebouwen een
luierkamer in te richten. Een ververstafel met kussen
en een luiercontainer volstaan. Voor de herinrichting
van het gemeentehuis had men er zelfs niet aan 
gedacht! Hopelijk vergeet men het niet in het nieuwe
Oostcampusgebouw.

Op 13 mei organiseerde de N-VA in samenwerking met VVO een
gespreksavond met Siegfried Bracke. Senator Patrick De Groote
stelde zijn N-VA-collega voor met de nodige zin voor humor. Wij
hebben al altijd iets gehad met strikjes, vandaar Siegfried ….

In zijn gekende stijl had de Gentse volkvertegenwoordiger het over
het thema ”journalistiek en politiek”. De avond lokte veel aanwe-
zigen, die genoten van een gesmaakte voordracht en een boeiend
vragenuurtje over de politieke actualiteit. Dit vraagt om meer!

De N-VA-oppositie werkt mee aan 
een beter beleid

Een babbeltje met Bracke

Hoe lang 
de voetpaden 

al ontoegankelijk 
zijn voor de wandelaars valt

af te meten aan de hoogte van
het onkruid dat er groeit.

Hoe lang 
de voetpaden 

al ontoegankelijk 
zijn voor de wandelaars valt

af te meten aan de hoogte van
het onkruid dat er groeit.

Nee, u bevindt zich niet op de maan. Diepe putten in het
wegdek zorgen voor levensgevaarlijke obstakels voor 
fietsers. Deze kraters bevinden zich in de Koebroekdreef
te Ruddervoorde. Een dringend herstel is noodzakelijk.
Zoniet zijn ernstige ongevallen een reëel gevaar. De 
Koebroekdreef is bovendien niet de enige plaats in onze
gemeente waar zich soortgelijke problemen stellen. Werk
aan de winkel dus !

De koebroekkraters



N-VA reikt Gouden Leeuwtjes uit

Voor het eerst reikte N-VA Groot-Oostkamp
Gouden Leeuwtjes uit. Een Gouden  Leeuwtje

is een erkenning voor een verdienstelijk persoon
of vereniging die zich op cultureel, sportief of in-
novatief vlak positief laat opmerken. Personen en
verenigingen die een uitstraling voor onze ge-
meente betekenen dus.

INNOVATIE 
Brouwerij De Leite ging aan de haal met het 
Gouden Leeuwtje voor innovatie. In 2008 startte Luc
Vermeersch deze brouwerij in De Leite. Hij brouwt
er de heerlijkste bieren. De namen alleen al doen het
water in de mond lopen: Femme Fatale, Bon
Homme, Enfant Terriple en Ma Mére Speciale. Ook
de etiketten zijn echte kunstwerkjes.

CULTUUR
De Vrienden van het Orgel kaapten het Gouden Leeuwtje voor cultuur weg. Sinds 1995 organiseren zij elke 
donderdagavond in de maand augustus een orgelconcert. De voorbije 17 jaar was dat goed voor in totaal 78 concerten
op het geklasseerde Van Eynde-orgel. De initiatiefnemers zijn Dirk Plasschaert, Carlos Van Maele, Jan Huylebrouck,
Andre Degraer, Yves Deweer en Frank De Geeter. Stuk voor stuk mensen met een hart muziek en échte vrienden van
het orgel.

Patrick De Groote: uw Senator komt op voor uw belangen!

N-VA wil waterhuishouding in kaart brengen

Tom Landschoot: OCMW-raadslid voor de N-VA

U kunt Patrick bereiken:

THUIS
Tuinkersstraat 4 – 8020 Ruddervoorde

gsm: 0479 88 96 83
e-post: patrick.degroote@n-va.be

IN BRUSSEL
Paleis der Natie 2 – 1008 Brussel

tel: 02 501 77 79

Minister Geert Bourgeois en Senator Patrick De Groote reiken de
Gouden Leeuwtjes voor innovatie en cultuur uit aan de winnaars.
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Naar aanleiding van het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid pleitte de N-VA ervoor om de waterhuishouding
van de hele gemeente in kaart te brengen. Zo kan je overstromingen immers beperken. Een risicoanalyse moet de be-
dreigde punten en bestaande bufferzones vastleggen. Degelijke preventieve maatregelen  en ingrepen  moeten voor-
zien worden. De N-VA vraagt het bestuur om daar werk van de maken. Beter te vroeg dan te laat!

U kunt bij Tom terecht voor alle sociale zaken, info over het rusthuis en vragen in verband met
de OCMW-werking.
Vlamingstraat 2A/2-1
8020 Ruddervoorde
gsm: 0478 37 61 31



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!


