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MARLEEN DE MULDER, MARECHALSTRAAT 14, 8020 OOSTKAMP

Voor de zesde maal op rij, reikt N-VA Groot-Oostkamp de Gouden Leeuwtjes uit. Een Gouden Leeuwtje is 
een erkenning voor een verdienstelijk persoon of vereniging die zich op cultureel, sportief of innovatief vlak 
positief laat opmerken en een uitstraling voor onze gemeente betekent.

Dit jaar reiken we de Gouden Leeuwtjes voor cultuur, sport, jeugd en erkenning levenslange 
bijdrage uit.

Gouden Leeuwtje sport:  zwemclub De Valkaart Oostkamp
Gouden Leeuwtje cultuur: Vrouwen in beweging Hertsberge (VIB)
Gouden Leeuwtje jeugd: scouts Ruddervoorde
Gouden leeuwtje voor erkenning levenslange bijdrage: Dirk Plasschaert uit Oostkamp.

De Gouden Leeuwtjes
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Wist je dat…
Oostkamp geen brief stuurt naar de burgers, maar 
communiceert via het wegdek?

Mobiliteit blijft problematisch
Vlot verkeer Rodenbachlaan wordt moeilijk 
Het dossier Rodenbach werd in 2002 opgestart, maar pas in 2016 
voorgelegd ter goedkeuring aan de raad. Geen typisch dossier 
dus. De oorzaak van de vertraging: gebrek aan transparantie 
en achterhouden van informatie bij de opstart. De N-VA kwam 
al verschillende keren tussen bij dit dossier. Momenteel vrezen 
we vooral voor de verkeersdrukte in de Rodenbachlaan. Alle 
verkeer wordt naar de Rodenbachlaan 
geleid, denk maar aan de geplande 
kluifrotonde die het verkeer zal weren 
uit het centrum, het afsluiten van 
Boudewijnlaan en ontsluiting Valkaart, 
begraafplaats en benzinestation. 
De N-VA denkt dat een vlotte 
verkeersdoorstroming onmogelijk 
wordt. Ook het bezinestation en 
bijhorende parking roepen vragen op.

Europaplein
De N-VA drukte ook haar 
bekommernis uit over de veiligheid 
van de fietsende kinderen ter hoogte 
van het Europaplein en vroeg ook naar 
een stand van zaken betreffende de 
carpooling. Toch is het vooral het zwaar 
vervoer dat dringend moet aangepakt 
worden. Ondanks de wijzigingen in het 
verkeersreglement rijden nog dagelijks 
zware vrachtwagens door het centrum 
van Ruddervoorde. De N-VA vraagt 
controles. Want blijkbaar moet de 
trajectcontrole op basis van gewicht nog 
uitgevonden worden?

Snelheidsremmers blijken klucht
Ook het plaatsen van de proefopstelling van de snelheidsremmers 
was een klucht. Wie heeft dit onderhandeld? De eerste opstelling 
veroorzaakte al enorme files. Na een paar dagen was er nog maar 
één talud over en die was dan nog gelegen aan de op- en afrit van 
twee handelszaken. Wie Ruddervoorde binnenrijdt, maakt hier 
dus kennis mee. Er reden al vijf wagens tegen. Goeie zaak voor 
de verzekeringen en plaatselijke garages. Volgens de meerderheid 
is de opstelling wel geslaagd, want de snelheid is gedaald. 
Inderdaad, maar wel al vijf maal  prijs. Eindelijk is de definitieve 
opstelling een feit..

Gevaarlijke bochten en watergevoelige plaatsen
De N-VA vraagt aan het bestuur om meer rekening te houden 
met de watergevoelige plaatsen in de gemeente wanneer men 
een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan maakt. Herhaaldelijk werd 
tussengekomen over waterproblemen, de verkeerssituatie en 
mogelijke uitwijkstroken in de Hogestraat. Bovendien vroeg de 
N-VA ook aan de dienst Openbare Werken om een inventaris 

te maken van gevaarlijke bochten waar woningen staan. Dit 
deed zich al twee keer voor in Torhout in de Sijslostraat. In de 
Proosdijstraat werd een gascabine geramd. De N-VA drong aan 
om dergelijke zwarte punten te inventariseren en paaltjes te 
plaatsen waar nodig. Burgers investeren in hun woning. Het is 
dan ook bijzonder jammer dat hun investering door gevaarlijke 
bochten en overdreven snelheid teniet wordt gedaan. Beter 
voorkomen dan genezen.

Nood aan voetbalterreinen in 
kunstgras
De N-VA vraagt dat ook in Ruddervoorde en Hertsberge kunstgras 
voetbalterreinen worden aangelegd. Door de goed draaiende jeugd-
werking zijn de terreinen bij regenweer vaak zeer vlug omgetoverd 
in een erbarmelijke staat. Het bestuur maakte zich ervan af door  
te verwijzen naar de volgende bestuursperiode en het kleinere 
ledenaantal bij die sportclubs.

Oudere mensen zijn steeds vitaler en nemen op hoge leeftijd nog altijd 
deel aan de samenleving. Ze zijn dus ook in toenemende mate in staat 
om hun wensen te uiten en zelfs te realiseren. We moeten ze aanspreken 
op hun competenties en niet altijd wijzen op het verlies van functies en 
mogelijkheden. 

Ze willen zinvol ouder worden, van betekenis zijn en actief blijven binnen de samenleving, 
zelfs bij toenemende kwetsbaarheid. Veel ouderen zijn bereid om zich als vrijwilliger 
in te zetten in het verenigingsleven, deel te nemen aan reizen, politieke, culturele en 
sportactiviteiten en zorg dragen voor hun kleinkinderen of zelfs achterkleinkinderen. 
Ouderen stellen de kwaliteit van hun leven dus centraal. Dit is een unieke kans om 
de maatschappelijke betekenis van ouderen te herwaarderen. Solidariteit draagt 
ontegensprekelijk bij aan de vitaliteit en dynamiek van een samenleving.

Als voorzitter werd provincieraadslid Marleen De Mulder verkozen. 
Ondervoorzitter werd Robin Declerck. Els Sarazyn werd bevestigd in 
haar functie als secretaris. Veerle Hutsebaut, onze financieel expert, 
is opnieuw penningmeester.

Onze andere bestuursleden:
Ledenverantwoordelijke: Pieter Lescouhier
Communicatieverantwoordelijke en fractieleider: Patrick De Groote
Jongerenverantwoordelijke: Inge Van Reybrouck
Seniorenverantwoordelijke: Liliane De Baene
Organisatieverantwoordelijke: Tom Landschoot
Webbeheerders: Stefaan Bollaert en Leonard Deknock

Wij verwelkomen onze nieuwe bestuursleden: 
Zeger Collier, Inge Van Reybrouck en Arno Willems. 
Uiteraard kunnen we ook rekenen op onze andere mandatarissen: 
Ann Vander Bauwede, Mark Trancez, Leen Gernaey en Lieven 
Vandenbroucke.

Solidair zijn met nieuwe ouderen

N-VA Groot-Oostkamp heeft een nieuw bestuur

Worden straat-
ambassadeurs 
zwerfvuilophalers?
Wordt de burger onder het mom van straatambassadeurs en 
een ‘warme gemeente’ ingeschakeld in het besparingsplan? 
Wie de Merel heeft gelezen, krijgt sterk de indruk dat de 
gemeente de burgers aan het werk wil zetten om andermans 
vuil op te ruimen. Betaalde de Oostkampenaar daar niet 
flink wat belasting voor?Burgers worden opgeroepen om aan 
de straatgoten en voetpaden stof en ander vuil en onkruid te 
verwijderen. Samen uw straat onderhouden dus.

Het motto van de N-VA: wij houden het zelf netjes voor 
onze deur. Zo hoeft er niemand opruimdienst te spelen voor 
ons zwerfvuil. Eigen verantwoordelijkheid en geen tweede 
ruimdienst organiseren.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


