
Jaargang 2015 • Nr.  2  •  jun i

OOSTKAMP

www.n-va.be/oostkamp - www.facebook.com/nvagrootoostkamp

Ook dit jaar reikte N-VA Oostkamp weer Gouden Leeuwtjes uit aan verdien-
stelijke verenigingen in onze gemeente. Dit jaar was dat in de categorieën  
cultuur, sport en heemkunde. Voor het eerst deelden we ook een Gouden 
Leeuwtje voor erkenning van een levenslange bijdrage uit.

DE WINNAARS
• Gouden Leeuwtje Sport: basketbalclub KBBC Oostkamp

• Gouden Leeuwtje Cultuur: toneelkring Ware Vreugd Waardamme

• Gouden Leeuwtje Heemkunde: heemkundige kring Hertsberge

Een Gouden Leeuwtje is een erkenning voor een verdienstelijk persoon of vereni-
ging die zich op cultureel, sportief of innovatief vlak positief laat opmerken en 
een uitstraling voor onze gemeente betekent.

ERE-GOUDEN LEEUWTJE VOOR ALBERT VERHAEGHE
Het Gouden Leeuwtje voor de erkenning van levenslange bijdrage voor  
Oostkamp ging naar Albert Verhaeghe, de vroegere directeur van de gemeente-
school. Albert was jarenlang actief in diverse verenigingen en 46 jaar journalist 
voor Het Nieuwsblad en BH-blad.
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Albert Verhaeghe  
ontving een erkenning  
voor zijn jarenlange inzet.

De laureaten van 2015 straalden.

Gemengde  
gevoelens bij 
RUP Rodenbach
In 2002 besliste de gemeente-
raad een bijzonder plan van 
aanleg voor bedrijventerrein 
Rodenbach op te maken. Pas 
nu werden een aantal bepa-
lingen verfijnd en verduide-
lijkt  in het plan. N-VA Oost-
kamp onthaalt dit dossier met 
gemengde gevoelens. 

Wij betreuren dat bewoners 
die in de aanpalende wijk 
kwamen wonen, niet wis-
ten dat er daar een bedrij-
ven-terrein zou komen. In 
verkavelingsvoorschriften 
werd zelfs aangemaand 
rekening te houden met 
het open karakter van de 
landbouwzone.

Het dossier evolueert on-
dertussen gunstiger, maar 
de bufferzone kan voor de 
N-VA ruimer. Ook de moge-
lijke plaatsing van wind- 
molens (zonder voorwaar-
den) roept vragen op.

Ook voor een beter bereik-
baarheid via de Roden-
bachlaan is in de plannen 
nog niets voorzien. De 
laan leidt naar de parking 
van de begraafplaats, de 
Valkaart, de bedrijvenzone 
en een tankstation, alle-
maal binnen  de 800 meter. 
Rond dat tankstation rijzen 
trouwens problemen door 
parkerende  koelwagens die 
voor lawaaihinder zorgen 
in het weekend.

N-VA reikt vijfde maal Gouden Leeuwtjes uit



www.n-va.be/oostkampoostkamp@n-va.be

N-VA-minister Ben Weyts maakt 
werk van een nieuwe brug in 
Steenbrugge. Dat zei hij tijdens 
de officiële aftrap van het pro-
ject ‘stadsvaart’ op 9 mei. Een 
afvaardiging van N-VA Groot-
Oostkamp was ook aanwezig. 

Het project ‘stadsvaart’ wil be-
wijzen dat de scheepvaart rond 
Brugge kan samengaan met vlot 
wegverkeer, doordachte stadsont-
wikkeling en respect voor land-
schap en waardevol erfgoed. 

Een nieuwe brug zou in die plan-
nen kunnen passen. Maar eerst 
worden er inspraakmomenten met 
de burgers ingelegd.

VEERLE HUTSEBAUT
• 52 jaar
• Penningmeester 

Veerle is penningmeester van N-VA Oostkamp. Zij is getrouwd 
met Luc De Meurisse en mama van Sara, Stijn en Lieselot. Veerle 
werkt als belastingconsulent en boekhoudster op zelfstandige 
basis bij de Fiduciaire Oost-boek in Brugge. Haar schaarse vrije 
tijd besteedt ze graag aan kokerellen. Ze geniet er ook van eens 
lekker uit eten te gaan of er een weekendje op uit te trekken.

PIETER LESCOUHIER
• 38 jaar
• Ledenverantwoordelijke 

Pieter is de ledenverantwoordelijke van N-VA Oostkamp. Hij 
studeerde Germaanse Talen aan de Universiteit Gent en werkt 
voor de FOD Financiën. Verder zingt hij in de cantorij Jubilate 
Oostkamp, speelt hij altsaxofoon bij K.F. de Eendracht in Oost-
kamp en bij Deugd Baart Vreugd in Waardamme. Hij is lid van 
de bibliotheekcommissie Oostkamp en fervent fietsliefhebber.

In de weer voor het verkeer Nieuwe brug in

Even voorstellen…

Meer info op de website www.stadsvaart.be

Steenbrugge

OCMW-RAADGEMEENTERAAD

INSPRAAK IN STIJN STREUVELSSTRAAT?
Naar aanleiding van de op til zijnde 
ingrepen in de Stijn Streuvelsstraat or-
ganiseerde de gemeente een bewoners-
vergadering. Omdat de trechter bij het 
inrijden van de straat groot is, rijden 
wagens er nu met een hoge snelheid 
in. Een versmalling van maximum 15 
meter diepte zou dit oplossen. Maar bij 
de proefopstelling bleek dat een extra 
ingreep nog eens 10 meter extra diepte 
innam. Bij die opstelling stonden zelfs 
paaltjes voor de opritten van inwoners. 
De N-VA vraagt zich af waarom een bewonersvergadering nodig was 
als hun voorstel toch zonder veel inspraak aangepast wordt. 

PLAATSELIJK VERKEER IN VLAMINGSTRAAT?

Onze vraag om plaatselijk verkeer toe te laten in de Vlamingstraat, 
wordt meegenomen in het hele dossier van de rioleringswerken in de 
Sportstraat en Vlamingstraat, meldt het gemeentebestuur. 

GEEN WEGMARKERINGEN IN VELDEGEMSESTRAAT

Na de heraanleg van de Veldegemstraat werden er geen wegmarke-
ringen aangebracht op het grondgebied Ruddervoorde. Die zijn er 
wel voorbij de gemeentegrens in Veldegem. Het gemeentebestuur 
stelt dat middenmarkeringen niet gepland zijn, enkel zijmarkerin-
gen, die bijvoorbeeld bij mist de bestuurders kunnen gidsen. De hoge 
snelheden in deze straat vormen nog steeds een probleem.

WEGVERSMALLINGEN AAN DE HOGESTRAAT/KWAGATSTRAAT

De N-VA vroeg in het verleden al wegversmallingen aan de Hoge-
straat/Kwagatstraat. Ook de voorrangsregeling moet daar geregeld 
worden, want vaak worden de opgestelde poorten respectloos in de 
gracht gereden.

DEGELIJKE HERSTELLINGSWERKEN

N-VA pleitte reeds meerdere malen voor degelijke herstellingswerken 
in Veldstraat,Beverhoutsstraat en Van Cailliedreef in Moerbrugge.
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PROVINCIERAAD

Anti-huisvuilroostertjes  
en motiverende stickers op  
de vuilbakken kunnen  
het afvalbeleid in onze  
gemeente een stevig duwtje 
in de rug geven. 

Dit soort taferelen wordt 
dan hopelijk vermeden.

Vuilnisbakkensoap



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /


