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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 januari

Een gelukkig, fantastisch maar  
vooral gezond 2021

Het zijn de typische clichés, maar ze hebben  
dit jaar wel een zeer bijzondere betekenis. 
Hopelijk heeft ieder van jullie de voorbije  
feestdagen toch op een aangename  
manier kunnen doormaken. Maar ondanks  
alle technologische mogelijkheden bleef dit  
een vreemd eindejaar dat we zonder onze  
familie en vrienden moesten delen. 

Het voorbije jaar bleven we noodgedwongen ver 
weg van elkaar. Velen rouwden om het verlies 
van hun naasten. En terwijl jullie dit lezen zijn 
we er nog steeds niet van verlost. De eerste 
vaccinaties zijn gelukkig opgestart maar het 
zal nog een hele tijd duren voor iedereen zijn 
spuitje gekregen heeft en voor we opnieuw op 
een “normale” manier door het leven kunnen. 
Dus voorzichtigheid blijft belangrijk.

Maar er is licht aan het eind van de tunnel en 
dat kunnen we ook letterlijk nemen: de dagen 
beginnen opnieuw te lengen, dat brengt auto-
matisch weer meer leven in de brouwerij.
Ondertussen zat N-VA Oostkamp niet stil. Onze 
gemeenteraadsleden lieten zich de afgelopen 
maanden vaak gelden in de gemeenteraden. 
Kijk daarvoor zeker eens op onze website of 
Facebookpagina. 

Verder vinden jullie in dit blad ook een verslag 
van onze bloedgeefactie en een uitleg over de 
werking van onze woonzorgcentra. Daarnaast 
stellen we ook met plezier onze twee nieuwe 
bestuursleden aan jullie voor.

Om af te sluiten kunnen jullie ook nog een prijs 
in de wacht slepen.

Veel leesplezier. 

Met Vlaamse groeten

Robin Declerck
Voorzitter N-VA 

Een rustige oude dag in onze woonzorgcentra
De laatste tijd verschenen er jammer genoeg heel wat onwaarheden in de pers 
over de werking van onze woonzorgcentra. We zetten graag even de puntjes op 
de i. 

Oostkamp beschikt over twee woon-
zorgcentra: Sint-Jozef in Oostkamp en 
Ter Luchte in Ruddervoorde. Sint-Jozef 
is een privé-rusthuis en Ter Luchte is 
altijd een OCMW-rusthuis geweest, 
in handen van de gemeente. Wegens 
de beperkte schaal waarop Ter Luchte 
werkte gingen we op zoek naar een ex-
terne partner om mee samen te werken 
en zo aan schaalvergroting te doen, wat 
heel wat voordelen met zich meebrengt. 
Uiteindelijk zijn we niet onlogisch 
uitgekomen bij onze privé-partner 
uit Oostkamp die zelf samen met nog 
enkele andere WZC’s behoort tot de 
Groep Zorg Heilige familie.

Het WZC Ter Luchte heeft 89 bedden 
en drie kamers voor kortverblijf. Daar-
naast zijn er nog 30 assistentiewonin-
gen (serviceflats). 

Wetgeving
Bij de invulling van het personeel dient 
er natuurlijk rekening gehouden te 
worden met de wetgeving die bepaalt 
hoeveel personeelsleden  
er moeten zijn per aantal bedden. 

Daarenboven krijgt elk WZC een 
financiële tegemoetkoming van de 
overheid zodat de optimale werking 
verzekerd wordt. Dat wil zeggen dat, in 
tegenstelling tot wat in de pers stond, 
een WZC niet zomaar kan bepalen met 
hoeveel personeelsleden het werkt en 
dus ook niet zomaar werknemers kan 
ontslaan om het financieel resultaat te 
verbeteren. 

Enorme kostenstructuur
Het spreekt voor zich dat een WZC 
een enorme kostenstructuur heeft. Het 
is niet meer dan normaal dat we de 
vinger op de knip houden, want anders 
swingen de maandprijzen de pan uit 
en wordt het schier onmogelijk om een 
dierbare een mooie oude dag te laten 
beleven in een WZC.

Hopelijk kunnen we hiermee de ne-
gatieve commentaren de kop indruk-
ken. Hopelijk is ondertussen ook het 
coronaspook uit Ter Luchte verdwenen. 
Nogmaals bedankt aan directie en 
medewerkers voor hun voortreffelijke 
werk!
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Een ‘rechtzetting’
Als we fout zijn, dan geven wij dit ook graag toe. In ons vorig huis-
aan-huisblad slopen twee foutjes.

De eerste fout had te maken met ‘Minder transparantie uitgaven 
schepencollege’. Het bedrag is niet 33.000 euro, maar 30.000 euro, 
al blijft onze mening wel dezelfde. Een veel te hoog bedrag en 
vooral een gevaarlijke en ondemocratische beslissing.

Het tweede foutje was eerder een duwtje in de rug door gemeente-
raadslid Lilliane De Baene. De herstelling van het houten wan-
delpad in de Warandeputten was dringend nodig. Liliane drong 
hierop aan tijdens de gemeenteraad. Blijkbaar had de provincie en 
het schepencollege dit al op hun agenda staan. Dus was dit een ex-
tra voorzet van ons raadslid. Wij zijn blij dat alles wordt hersteld.”
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Tijdens de Warmste Week 
riep onze meter en Vlaams 
Parlements lid Maaike De  Vreese 
op om bloed te geven. Samen 
met enkele leden van ons bestuur 
namen we de uitdaging aan.

Bloed geven is levens redden
Bestuurs- en raadsleden Stefaan 
Bollaert, Robin Declerck,  Julian 
Lopez en Arnout Verstraete lieten 
een prikje zetten en gaven het 

beste van zichzelf. Daarnaast 
schonken de gemeenteraadsleden 
en andere mandatarissen hun 
eindejaarsgeschenk aan een goed 
doel binnen onze gemeente.

De vereniging Sint-Vincentius, 
die aan voedselbedeling doet voor 
kansarme gezinnen, kreeg een 
cadeaubon van 300 euro en was 
daar ontzettend blij mee.

De N-VA heeft een warm hart!

N-VA Oostkamp heeft een warm hart

N-VA vraagt extra aandacht voor dove ouderen
N-VA Oostkamp vraagt aandacht voor dove ouderen. Hebben ze voldoende thuishulp en zijn de WZC’s voldoende afgestemd op 
hun specifieke noden. 

Kennis Vlaamse gebarentaal
Dove ouderen hebben veel kans om uit de 
boot te vallen, daar het aanbod onvoldoen-
de afgestemd is op hun noden. Het heeft 
veel te maken met het feit dat er weinig in-
formatie over ouder worden beschikbaar is 
in de Vlaamse Gebarentaal (VGT). Infor-
matie omtrent het gebruik van hulpmidde-
len, tolken (ook op afstand) en aanvragen 
van tegemoetkomingen zou zeker aan de 
orde moeten zijn. Daarom is het goed dat 
de zorgdragers het aanbod voldoende ken-
nen over de noden en behoeften van dove 

ouderen. Het zou een groot pluspunt zijn 
moesten de zorg-en dienstverleners die in 
contact komen met dove ouderen, kennis 
hebben van de Vlaamse Gebarentaal. 

Dove ouderen blijven daarom zo lang 
mogelijk thuis. Wanneer zij verhuizen 
naar een WZC of assistentiewoning, zijn 
ze vaak de enige met hun specifieke pro-
blematiek. Zij voelen zich dan daardoor 
geïsoleerd en eenzaam. Het is van groot 
belang dat er goede communicatie en pro-
fessioneel inzicht is in de belevingswereld 
van dove ouderen.
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Win een cafébon 
Schrijf een leuke, hartverwarmende slogan, spreuk, zin… en 
win een Oostkampse café-bon twv 10 euro.

Wij steunen onze café-uitbaters in deze coronatijd en geven een 
dertigtal bonnen weg om straks opnieuw iets te gaan drinken in 
een Oostkamps café.

Mail jullie slogan, spreuk, zin,…door naar  
stefaanenevy@telenet.be of stuur die op naar  
Watersnipstraat 13 in 8020 Oostkamp.

Wie weet kan je straks op onze gezondheid klinken?

Twee nieuwe jonge leeuwen in ons bestuur
N-VA Oostkamp verwelkomt twee nieuwe, jonge leden in haar bestuur. Julian Lopez en Arnout Verstraete 
zijn allebei Oostkampenaren, Julian woont in Nieuwenhove en Arnout in Waardamme.

Allebei volgen ze Politieke en Sociale Wetenschappen. Julian zit in zijn eerste jaar en Arnout inmiddels al 
in zijn derde.

Het zijn jonge leeuwen die ons bestuur komen versterken en daar zijn we blij om! Hun ideeën nemen we 
graag mee.

Wie deze 2 jongeren graag beter wil leren kennen, die neemt best een kijkje op onze webstek www.n-va.be/oostkamp
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. 
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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