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GROOT-OOSTKAMP
Onze nieuwe OCMWraadsleden
staan voor
u klaar

N-VA WIL BUURTINFORMATIENETWERKEN ACTIEF PROMOTEN
Naar aanleiding van het toenemend aantal diefstallen deden onze
gemeenteraadsleden een rondvraag om te zien of er interesse bestond in hun
woonomgeving voor toetreding tot het bestaande BIN-systeem.

WAT IS EEN BIN?
Onze N-VAverkozenen in
de OCMW-raad
zorgen voor uw

ROBIN DECLERCK
robin.declerck@n-va.be

welzijn in de
gemeente.
Aarzel niet om
contact op te
nemen met hen.

V.U.: Lieven Vandenbroucke - Lodistraat 15 - 8020 Hertsberge@n-va.be

LIEVEN VANDENBROUCKE
lieven.vandenbroucke@n-va.be

BIN staat voor
buurtinformatienetwerk.
Oostkamp heeft dit al
verschillende jaren maar
tot voor kort werden
deze BIN’s niet actief
gepromoot. De N-VA
maakt daar nu werk
van, zoals wij hadden
beloofd in ons
verkiezingsprogramma.
Via onze rondvraag
Een buurtinformatienetwerk kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het een vermindering van
verzamelden we
diefstallen en inbraken in Oostkamp.
postadressen,
e-mailadressen en
gsm-nummers van geïnteresseerden in het BIN-principe. Die bezorgen we via
een netwerkcoördinator aan Het Houtsche, onze politiezone. Heel wat burgers
gingen op het voorstel in. Het Houtsche organiseerde daarenboven een paar
infoavonden met heel wat aanwezigen.

HOE WERKT EEN BIN?
JURGEN WILDEMAUWE
jurgen.wildemauwe@n-va.be

Vanaf het ogenblik dat zich ergens een inbraak voordoet, worden de
aangeslotenen op het netwerk verwittigd. Ze krijgen een sms en een e-mail met
daarin de info die voorhanden is. Dit gebeurt ook wanneer er verdachte
handelingen of voertuigen worden gesignaleerd. Als je bijvoorbeeld een bericht
krijgt dat men drie straten verder aan het inbreken is, lijkt mij dit nuttig om
weten. Dit kan een eventuele latere inbraak voorkomen.
Het BIN-netwerk is gratis. Je kan er bovendien uitstappen wanneer je wil.
De N-VA denkt dat het BIN een goede vorm van inbraakpreventie is. Daarom
zullen we een actief promotiebeleid blijven voeren.

ELS SARAZYN
(vanaf 01 juli 2014)
els.sarazyn@n-va.be

www.n-va.be/oostkamp

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA-raadsleden zoeken vruchteloos
naar visie in beleidsnota meerderheid
Op een vorige gemeenteraad stelde
de Oostkampse meerderheid haar
beleidsnota en budget voor. De
N-VA is niet mals voor de ‘visie’ die
de beleidspartijen naar voren
brengen. De nota is een opsomming
van mogelijkheden en
tegenstrijdigheden zonder dat er
knopen worden doorgehakt.

Onduidelijkheid over Oostcampus
Patrick
De Groote
patrick.degroote@n-va.be

Ann
Vander Bauwede
ann.vanderbauwede@n-va.be

Marc
Trancez

Tom
Landschoot

marc.trancez@n-va.be

tom.landschoot@n-va.be

De N-VA merkt op dat bij de
oprichting van Oostcampus gesteld
werd dat sommige sites zouden
verkocht worden. Uit de beleidsnota
is dat allesbehalve duidelijk. Enerzijds
pleit men voor duurzame investering
in een overdekt petanqueterrein en
het vertrek van het archief en het JOC
naar het OC in de toekomst. Maar
men wekt ook de indruk dat men de
site van de vroegere brandweer niet
van de hand zal doen. Ofwel is de
geplande investering verloren geld.
We moeten ons durven afvragen
welke gebouwen nog een functie
hebben voor de bevolking. Kunnen
bepaalde gebouwen verdwijnen?
Kunnen functies gegroepeerd
worden? Je kunt nu eenmaal niet alle
gebouwen behouden en opvullen.

Waar blijft die optimale
dienstverlening?

Liliane
De Baene

Leen
Gernaey

liliane.debaene@n-va.be

leen.gernaey@n-va.be

Leonard
Deknock

Stefaan
Bollaert

leonard.deknock@n-va.be

stefaan.bollaert@n-va.be

oostkamp@n-va.be

Dienstverlening is meer dan het
gebouw Oostcampus. De N-VA vraagt
zich af wat men van plan is met de
dienst Burgerzaken in de
deelgemeentes. Verder pleit onze
partij voor een draaiboek per dienst in
OC. Het kan niet zijn dat sommige
info, enkel door één persoon kan
worden gegeven. Wie aan de balie
werkt, moet met behulp van een
draaiboek in principe alle info kunnen
verschaffen.
We investeren al jaren in digitale
systemen en toch kunnen we anno
2013 nog geen tickets online
verkrijgen. Je moet eerst via mail
reserveren en dan krijg je via de post
je ticket thuisgestuurd. Extra werk en
kosten. Het kan anders. Aangekochte
systemen moeten geoptimaliseerd
worden.

Is mobiliteit wel prioriteit voor de
meerderheid?
Er wordt gesteld dat men inzet op
openbaar vervoer. N-VA Oostkamp
kan alleen maar vaststellen dat de
busverbindingen naar de
deelgemeentes gehalveerd zijn.
Schoolvervoer op dinsdag naar
Hertsberge is zelfs een ramp.
Dringend ernstig overleg met de Lijn
is nodig.
Ook de kinderopvang komt in de
problemen.Dan maar andere
instanties de kastanjes uit het vuur
laten halen?
Aan het kruispunt VolderstraatMacieberg liggen al jaren blokken als
proefproject. Gaat men daar nog eens
aan verder doen? De Poelstraat is al
jaren aangekondigd, wanneer gebeurt
er nog iets mee? De problematische
verkeerssituatie in het centrum is nog
steeds op proef. Wanneer gaat men
eens knopen doorhakken?

Gemeentelijke kosten kunnen
omlaag
De burger die gebruik maakt van het
containerpark betaalt veel geld. In
Oostkamp moet je vier keer op en af
rijden en vier maal afrekenen als je
verschillende materialen mee hebt.
Milieuvriendelijk heet dat! Vanuit
Baliebrugge moet je naar Oostkamp,
want in Ruddervoorde kan geen
betalende fractie worden aangebracht.
De N-VA stelt ook vast dat heel wat
gemeentelijke kosten blijven oplopen.
De uitgaven van het OCMW en de
politie stijgen maar de inkomsten
stijgen niet navenant. Oppassen
geblazen dus!
Positief is dat de gemeente nu start met
een budget- en beleidscyclus. N-VA
Oostkamp drukt de hoop uit dat in de
beleidsnota 2014 de doelstellingen
concreet worden geformuleerd. Wij
vragen dat de bestuursmeerderheid
goed nadenkt, durft beslissingen te
nemen en die vooral ook uitvoert.
Denken, durven, doen… waar hebben
we dit nog gehoord?

De ondoorgrondelijke wegen
van de Oostkampse vergunningspolitiek
Middenin het landschappelijk waardevol landbouwgebied ter
hoogte van de Beverhoutstraat en de Veldstraat werd op 21
januari 2013 door het gemeentebestuur een milieuvergunning
afgeleverd voor het uitbreiden van het afvalverwerkend bedrijf.
Hoe komt het dat deze vergunning in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied mogelijk is?
Waarom hoort het breken van steenpuin en het stapelen van
bouw- en sloopafval thuis in dit waardevolle open ruimtegebied?
Waarom werd van het negatief advies van de eigen dienst
stedenbouw afgeweken?
In dit waardevol landbouwgebied mag een
afvalverwerkend bedrijf uitbreiden, ondanks een
negatief advies van de dienst stedenbouw.

Waarom wordt in de vergunning uitdrukkelijk toegelaten dat
materialen tot 7 meter hoogte mogen gestapeld worden?

Allemaal interessante vragen… waar N-VA Oostkamp graag een antwoord op zouden willen krijgen.

N-VA ruimt sneeuw tijdens winterprik
Enkele gemeenteraadsleden gingen tijdens de recentste
winterprik sneeuw ruimen bij bejaarden. Ook het fietspad over
de E40 kreeg een beurt.
De gemeente ruimde heel wat fietspaden maar de brug bleef
onaangeroerd: dat was een bevoegdheid voor de dienst Bruggen
en Wegen.
N-VA Oostkamp ruimde dan maar zelf een deel op. De N-VA
pleit ervoor om landbouwers die het wensen tegen een kleine
vergoeding in te schakelen om te helpen ruimen waar de gemeente
het niet aankan.

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

www.n-va.be/oostkamp

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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