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GROOT-OOSTKamp

Daar is de lente, daar is
de zon …
Bijna … maar ik denk dat ze
weldra zal komen.
Vergeet in het voorjaar vooral ook
onze bijenpopulatie niet: leg uw
bloementapijt aan.
N-VA Groot-Oostkamp wenst u
een bruisende lente toe.

Het is belangrijk men fietsers goed ziet in het donker. Fietsverlichting is daarbij van levensbelang.

N-VA Groot-Oostkamp zorgt voor licht
in de duisternis
Een goede fietsverlichting en veilig verkeer gaan hand in hand. Bij fietscontroles wordt echter vaak vastgesteld dat heel wat jongere fietsers met
een gammele verlichting rijden. Verlichting is nochtans het meest kwetsbare en zwakke punt van een fiets.
Het lager onderwijs organiseert acties om beter gezien te worden, denk maar
aan de Fluodag. Maar de plus-12-jarigen worden wel eens vergeten in sensibiliseringscampagnes. N-VA Groot-Oostkamp plaatste hen daarom in de kijker.

V.U.: Karen Houben, Kapellestraat, 8020 Oostkamp

De N-VA-mandatarissen deelden honderd rode en honderd witte fietslichtjes uit
aan de schoolpoort van De Middenschool St.-Pieter. De ledlampjes kunnen gebruikt worden op de stuurstang of op de zadelpen.

De N-VA draagt zorg voor de veiligheid van de fietsende jeugd.

Vind ons leuk!

We zijn ook te vinden op Facebook. Vind onze pagina’s leuk en je blijft op de hoogte
van de meest recente actualiteit en de leukste activiteiten in onze gemeente.
facebook.com/nvagrootoostkamp + facebook.com/jongnvaoostkamp

www.n-va.be/oostkamp
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OCMW-RAAD

In de weer voor Oostkamp
Duurzame straatplannen

N-VA Groot-Oostkamp stelde vast dat de toestand van de borden
waarop de straatplannen staan erbarmelijk is. De handige borden situeren zich aan de woonwijken en in de centra van de deelgemeentes en
worden veel gebruikt. De N-VA pleitte voor vernieuwing en een duurzame kwaliteit. Nu laten deze borden vaak een slordige indruk na.

Erfgoedraad
Patrick
De Groote

Ann Vander
Bauwede

patrick.degroote@n-va.be

ann.vanderbauwede@n-va.be

De N-VA vindt het een goed initiatief om ons lokale erfgoed te verzamelen, te bewaren en bekend te maken aan het publiek via een Erfgoedraad. Maar onze vier heemkundige kringen leveren al schitterend
werk in onze gemeente. Wat wordt hun toekomstige rol?
We hopen ook dat de oprichting van de raad een concretere invulling
krijgt dan het louter binnenhalen van subsidies, iets waar Oostkamp
een handje van wegheeft. Welke daadwerkelijke inspraak zal de nieuwe raad hebben? Zal men effectief kunnen adviseren over onroerend
erfgoed? Of eerder over bouwvergunningen en afbraken?

Gemeentelijk archief
Ons gemeentelijk archief zit nog steeds niet op orde. Voor één persoon
is dit dan ook onhaalbaar. Buurgemeente Wingene zet voor het inventariseren drie mensen in, is later begonnen en staat nu al verder.

Marc
Trancez

Tom
Landschoot

marc.trancez@n-va.be

tom.landschoot@n-va.be

Oostkamp rijfde nochtans subsidies voor Probat binnen, een provinciaal beheerprogramma voor het automatiseren van archiefmateriaal.
Oostkamp heeft dit tijdelijk stopgezet want men kan niet volgen, de
achterstand is te groot.
De gemeente toonde in het verleden weinig respect voor hun archieven. In Ruddervoorde lagen die te grabbel op straat en werden ze daarna in een gemeentelijke loods gestapeld. Door die respectloze aanpak
ging toen veel verloren.
Nu is er een grote inhaalbeweging nodig. De N-VA vraagt daarom niet om
nieuwe praatbarakken op te richten maar tijdelijk meer mensen in te zetten
om het archief te ordenen. Een archivaris heeft ook maar twee handen…

Studies, studies, studies, …
Liliane
De Baene

Leen
Gernaey

liliane.debaene@n-va.be

leen.gernaey@n-va.be

Onlangs kondigde de gemeente nog maar eens een studie aan over de heraanleg van openbaar groen en trage wegen. Oostkamp besteedt massa’s geld aan
dergelijke studies. De N-VA stelde dat onze deskundige van de groendienst perfect in staat is deze projecten zelf te ontwikkelen. Dat zou voor onze gemeente
een serieuze besparing zijn. Het bestuur antwoordde dat er geen plaats meer is
in zijn takenpakket. De diensten zijn nu al overbevraagd, klinkt het.

Jong N-VA
Groot-Oostkamp
kiest nieuw bestuur
Naar tweejaarlijkse gewoonte koos
Jong N-VA Oostkamp onlangs een
nieuw bestuur. Deze vijf jongeren
leiden de volgende jaren onze lokale afdeling:
Voorzitter: Griffin Vanderschaeghe
Ondervoorzitter: Leonard Deknock
Secretaris: Inge Van Reybrouck
Penningmeester: Anke De Kée
Bestuurslid: Thijs Blomme

Robin
Declerck
robin.declerck@n-va.be

De nieuwe voorzitter klinkt samen met de secretaris.

Jongeren die wensen mee te werken kunnen contact opnemen met
griffin.vanderschaeghe@jongnva.be of via facebook.com/jongnvaoostkamp

Een hart voor
Groot-Oostkamp
Naar jaarlijkse traditie vergastte de
N-VA-ploeg de inwoners van onze
gemeente op lekkere chocolaatjes
voor Valentijn.

Lieven
Vandenbroucke
lieven.vandenbroucke@n-va.be

OCMW-initiatieven in de kijker
De Katrol
De Katrol is een studie- en opvoedingsondersteuning voor mensen die aankloppen bij het
OCMW. Via begeleiding van zowel ouder als kind schept men een sfeer binnen het gezin
om te kunnen studeren. Een keer per week treedt een stagestudent hierbij op als ‘ankerfiguur’ tussen ouders en student, bij de gezinnen thuis.

Oostcans
Deze vzw werd opgericht om aan voedselbedeling te doen. Mensen die een beroep doen
op Oostcans krijgen tweemaandelijks een voedselpakket aangeboden. In Oostkamp maken ongeveer 90 gezinnen gebruik van dit aanbod.

Els
Sarazyn
els.sarazyn@n-va.be

PROVINCIERAAD

Werkbezoek aan Ridefort

Koebroekdreef Ruddervoorde
De N-VA brengt een probleem met de verkeersveiligheid in de Koebroekdreef onder de aandacht. Het is een oude dreef waarvan zowel
wandelaars, fietsers als landbouwers die er gronden hebben, gebruik
van maken. Maar er komen ook soms zware vrachtwagens, of personenwagens aan hoge snelheid door, wat gevaarlijke situaties voor wandelaars en fietsers oplevert.

Leonard
Deknock

Stefaan
Bollaert

leonard.deknock@n-va.be

stefaan.bollaert@n-va.be

oostkamp@n-va.be
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De N-VA stelt voor om de in- en uitrit aan te passen zodat enkel nog
fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen doorkunnen. Het punt
kreeg een gunstig advies op de verkeerscommissie. De eigenaars en
gebruikers worden nog bevraagd over hun voorkeur van ingreep.

Marleen
De Mulder
marleen.demulder@n-va.be

Onze lokale afdeling ging kijken naar de vorderingen van de werken en zag dat het vooruitging.
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Doen wat
we moeten
doen

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA
N-VA heeft
heeft het
het roer
roer van
van de
de nieuwe
nieuwe Vlaamse
Vlaamse Regering
Regering
De
stevig
in
handen.
Een
regering
die
een
duidelijk
en
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig
antwoord
wil
bieden
op
de
budgettaire
en
sociale
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen
waar
Vlaanderen
voor
staat.
Een
regering
die
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil
vertrouwen,
verbinden
en
vooruitgaan.
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.

De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.

Geert Bourgeois,
Bourgeois, Vlaams
Vlaams minister-president:
minister-president: “Het
“Het Vlaamse
Vlaamse
Geert
regeerakkoord
stelt
een
echte
verandering
voorop.
Een
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine,
slagvaardige
overheid
met
minder
overheidsbeslag,
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels
regels en
en minder
minder lasten
lasten en
en met
met meer
meer ruimte
ruimte voor
voor
minder
investeringen.
We
staan
voor
moeilijke
budgettaire
tijden.
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn
zijn nodig,
nodig, want
want deze
deze Vlaamse
Vlaamse Regering
Regering wil
wil
Inspanningen
haar
begroting
in
evenwicht
houden.
Zo
creëren
we
ruimte
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te
te investeren
investeren in
in onze
onze economie
economie én
én in
in de
de zorg.”
zorg.”
om

Het
volledige
regeerakkoord
Het
regeerakkoord
Zijn
allevolledige
hervormingen
die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
vindt
op www.n-va.be
www.n-va.be
vindt
op
Neen,
datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u

Philippe Muyters:
Muyters: Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Werk,
Werk, Economie,
Economie, Innovatie
Innovatie en
en Sport
Sport
Philippe

Jan Peumans:
Peumans:
voorzitter
Vlaams
Parlement
Jan
voorzitter
Vlaams
Deze regering
heeft
slechtsParlement
één doel: onze welvaart verzekeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke

tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.

Liesbeth Homans:
Homans: viceminister-president
viceminister-president en
en Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
Bestuur, Inburgering,
Inburgering, Wonen,
Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
Kansen en
en
Liesbeth
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding

We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werknemers én werkgevers, ook van de grote

vermogens.minister-president
Maar alleen als wevan
samen
aan hetzelfde
zeelen
trekken,
vereende
kracht onze Beleid
schouders
onder de Erfgoed
Geert Bourgeois:
Bourgeois:
minister-president
van
de Vlaamse
Vlaamse
Regering
en
Vlaamsmet
minister
van Buitenlands
Buitenlands
Beleid
en Onroerend
Onroerend
Erfgoed
Geert
de
Regering
Vlaams
minister
van
en
economie zetten, kunnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzekert u ieders welvaart en uw sociale
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We laten de
belastingen dalen

Ben Weyts:
Weyts:
Vlaams
minister
van
Mobiliteit, Openbare
Openbare Werken,
Werken, Vlaamse
Vlaamse Rand,
Rand, Toerisme
Toerisme en
en Dierenwelzijn
Dierenwelzijn
Ben
Vlaams
minister
Mobiliteit,
zekerheid,
vandaag
envan
morgen.
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soonlijke levenssfeer
levenssfeer ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de gegegegevensverwerking
vensverwerking voorziet
voorziet toegangsrecht
toegangsrecht tot
tot de
de gegegevens,
gevens, het
het verbeteren
verbeteren of
of het
het verwijderen
verwijderen ervan.
ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja,
Ja, ik
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Stuur mij
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n
N-VA-programma teteontvangen.
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