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Een frisse start
2019 wordt op vele vlakken een boeiend jaar. In februari waren er om te beginnen de driejaarlijkse bestuursverkiezingen,
waarmee we ons afdelingsbestuur opnieuw hebben samengesteld. Robin Declerck werd met unanimiteit van stemmen tot
voorzitter verkozen. Martijn Rogiers is ondervoorzitter. Onze enthousiaste groep bestuursleden bestaat verder uit: Ann Vander
Bauwede, Liliane De Baene, Stefaan Bollaert, Els Sarazyn, Vincent Christiaens, Veerle Hutsebaut, Pieter Lescouhier, Juri Renson, Elke Robberechts, Inge Van Reybrouck en Vicky Wittouck. Vanaf nu is het uitkijken naar zondag 26 mei, want dan vinden
de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. N-VA Oostkamp zal zich voluit inzetten om de N-VAboodschap mee uit te dragen en de kandidaten te ondersteunen.

Beste inwoner
2019 is ondertussen al even aan de gang,
maar in dit eerste nummer wil ik u toch
nog een mooi jaar toewensen. Een jaar vol
vreugde, liefde en geluk, waarin u volop kunt
genieten van alles wat u graag doet en hebt,
en vooral ook mag rekenen op een goede
gezondheid!

Na het vertrek van onze vorige voorzitter
Marleen De Mulder – die ik bij deze hartelijk
wil bedanken – heb ik de fakkel overgenomen. We staan voor een belangrijk jaar,
waarin we N-VA Oostkamp opnieuw
op de kaart willen zetten.

raden. Vanuit de oppositie zullen zij er alles
aan doen om een aantal van onze programmapunten te realiseren. Een hele uitdaging, maar
samen met u gaan we ervoor!

Gelukkig kunnen we daarvoor rekenen
op onze vier gemeenteraadsleden en onze
vertegenwoordigers in de diverse advies-

Robin Declerck

Met Vlaamse groeten

Voorzitter N-VA Oostkamp

Stefaan Bollaert, uw kandidaat op 26 mei
Met de verkiezingen in aantocht heeft de N-VA onlangs haar kandidaten voor het Vlaams, federaal en
Europees parlement bekendgemaakt. Ook Oostkamp heeft met Stefaan Bollaert een kandidaat. U vindt
Stefaan terug op de negende opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement. Samen met de West-Vlaamse
lijsttrekkers Sander Loones (voor het federaal parlement) en Bert Maertens (voor het Vlaams Parlement)
kijkt Stefaan ernaar uit om de handen uit de mouwen te steken!

Stefaan Bollaert | 9de opvolger Vlaams Parlement

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Uw raad
Acht N-VA’ers gaan de komende zes jaar hard voor u aan de

In de gemeenteraad

Stefaan Bollaert

Ann Vander Bauwede

Robin Declerck

Liliane De Baene

In het dagelijkse leven is Stefaan
de fiere papa van Lieze, Fiebe
en Marie en de liefhebbende
echtgenoot van Evy Declercq.
Hij is onderwijzer in het SintAndreaslyceum Sint-Kruis waar
hij lesgeeft aan het derde leerjaar. Als fervent blauw-zwartsupporter mist hij geen enkele
wedstrijd.

Ann Vander Bauwede is mama
van twee studenten: Eliza en
Jolan. Ze werkt als leerkracht
boekhouden en logistiek en
begeleidster werkplekleren in
secundaire school Spermalie. Dat
is een school voor leerlingen met
autisme, doven en slechthorenden,
en blinden en slechtzienden.

Robin Declerck is partner van
Eva Van Slambrouck en papa
van Julie en Cedric. Hij werkt als
kinesitherapeut in het ziekenhuis
van Sijsele en Eeklo. Daarnaast
heeft hij ook een privépraktijk in
Oostkamp. Zijn vrije tijd besteedt
hij graag aan hobby’s als fietsen,
(mini)voetbal, skiën ...

Liliane De Baene is een vaste
waarde bij N-VA Oostkamp en
is bovendien een begenadigd
kunstenares met een eigen
kunst- en iconenatelier. Ze is
ook lid van tal van organisaties
en verenigingen in het Oostkampse.

In Oostkamp is Ann gemeenteraadslid sinds 2012. Ann zal de
eerstvolgende drie jaar ook in
de politieraad van Het Houtsche
zetelen.

Robin was OCMW-raadslid in
de vorige bestuursperiode. Nu
hij gemeenteraadslid is, wil hij
zich voornamelijk inzetten op de
domeinen sport en (gezondheids)
zorg, omdat die nauw aansluiten
bij zijn professionele achtergrond
en sportieve hobby’s.

In de gemeenteraad is Stefaan
fractievoorzitter van de N-VA. Hij
wil zich niet alleen inzetten voor
de jeugd, maar ook de betrokkenheid van de Oostkampenaar bij
het beleid verhogen. Oostkamp
laten groeien en bloeien voor
iedereen, dat is zijn doel.

Als gemeenteraadslid zet ze
zich in voor het welzijn van
de actieve en minder actieve
ouderen. Liliane zal Ann Vander
Bauwede opvolgen als politieraadslid in de laatste drie jaar
van de bestuursperiode.

N-VA paraat op eerste
gemeenteraad
Na de installatie van het nieuwe bestuur op 2 januari vond
op 17 januari de eerste echte gemeenteraad van deze
legislatuur plaats. N-VA Oostkamp was voltallig op het
appel. Op de agenda stonden zowel een gemeenteraadsvergadering, een OCMW-vergadering als een informatievergadering over het mobiliteitsplan in Oostkamp.
Dat de N-VA niet van plan is om alles klakkeloos te
aanvaarden, was meteen merkbaar.
oostkamp@n-va.be

De voltallige N-VA-fractie toonde
zich op de eerste gemeenteraad
klaar voor stevig oppositiewerk.
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dsleden
slag in de gemeenteraad en de diverse adviesraden.

In het autonoom gemeentebedrijf
Pieter Lescouhier

Vincent Christiaens

Pieter is licenciaat Germaanse talen en
houdt van tuinieren en fietsen. Daarnaast
speelt hij saxofoon in KF De Eendracht, KF
Deugd Baart Vreugd en zingt hij de basstem
bij Cantorij Jubilate. Pieter werkt al bijna zes
jaar voor de dienst Douane en Accijnzen van
de federale overheid. Daar staat hij in voor
het aankopen en aanwenden van materiaal
en nieuwe technologieën. Zijn professionele
ervaring met overheidsopdrachten zal zeker
van pas komen in het autonoom gemeentebedrijf.

Vincent is een gedreven advocaat,
trotse vader van twee wolkjes van
dochters en echtgenoot van Annelies
Vandewalle. In zijn vrije tijd is muziek
zijn passie. Met veel enthousiasme
zal Vincent de belangen van de
Oostkampenaars verdedigen in het
autonoom gemeentebedrijf.

In het bijzonder comité voor de sociale dienst
Els Sarazyn

Elke Robberechts

Els is gehuwd met Hendrik Van Reybrouck,
is mama van twee volwassen dochters en
bomma van vijf lieve kleindochters. Ze werkt
mee in het bedrijfje van haar echtgenoot dat
zich toelegt op tuinaanleg en -onderhoud. Haar
hobby’s zijn gezellig samenzijn met familie
en vrienden, lezen en bloemschikken. Op
politiek vlak wil ze zich voluit inzetten voor een
kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg.
Binnen het bijzonder comité voor de sociale
dienst zal Els na drie jaar opgevolgd worden
door Elke Robberechts.

Elke Robberechts is een hardwerkende
mama die samen met haar man,
Dominique Vandoorne, al vijftien jaar
Brasserie Zonnebloem uitbaat. Net zoals
veel mensen in haar situatie streeft zij
naar een haalbaar evenwicht tussen
werk en gezin. Bij de N-VA wil ze mee
bouwen aan een transparant beleid in
onze gemeente, een beleid dat voor
iedereen werkt en duidelijk is.

Gemeenteraadslid Robin Declerck vroeg naar de plannen voor
het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde. Als kinesist
ligt het thema zorg hem na aan het hart. Het woonzorgcentrum
krijgt er bedden bij, maar het is nog niet duidelijk of daar ook
bedden bij zijn voor mensen met een (heel) hoge zorggraad.
Voor die laatste geeft de overheid een grotere toelage. We blijven
het thema opvolgen totdat duidelijk is hoeveel capaciteit er
precies bijkomt en voor wie.
Daarnaast vroeg de N-VA-fractie ook wanneer Oostkamp zijn
eerste volkstuintjes mag verwachten. Binnenkort, zo blijkt.
Na de grote vakantie moeten ze klaar zijn voor gebruik.
Normaal gezien komen ze in de Legendaledreef in Nieuwenhove
te liggen. Goed nieuws dus voor wie wel groene vingers heeft,
maar zelf niet over een tuin beschikt.

Gemeenteraadslid Liliane De Baene polste tot slot ook naar het
mobiliteitsplan. Volgens het gemeentebestuur is het studiebureau klaar met het in kaart brengen van de mobiliteit in onze
gemeente. De opmaak van het mobiliteitsplan zit dus op schema.
Onze N-VA-fractie kijkt alvast uit naar de definitieve oplevering
van het plan.
Hebt u zelf vragen of opmerkingen over het gemeentebeleid?
Stuur dan een mail naar een van onze gemeenteraadsleden.
stefaan.bollaert@n-va.be
ann.vanderbauwede@n-va.be
robin.declerck@n-va.be
liliane.debaene@n-va.be

www.n-va.be/oostkamp

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

West-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen.

Vlaams Parlement
Bert Maertens | Lijsttrekker

• 36 jaar - Izegem
• Burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger

Maaike De Vreese | 2de plaats

• 34 jaar - Brugge
• Adviseur asiel en migratie bij Dienst Vreemdelingenzaken

Axel Ronse | 3de plaats

• 37 jaar - Kortrijk
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Sander Loones | Lijsttrekker
• 40 jaar - Koksijde
• Voormalig minister van Landsverdediging en Ambtenarenzaken
• Voormalig Europarlementslid

Yngvild Ingels | 2de plaats
• 39 jaar - Menen
• Veiligheidsspecialist

Björn Anseeuw | 3de plaats

• 42 jaar - Oostende
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president
Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

