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GROOT-OOSTKAMP
Leden kiezen nieuwe
voorzitter
In maart 2013 werd Guido Dendievel
verkozen tot nieuwe voorzitter van
N-VA Oostkamp. Hij stelt zich hier
even kort aan u voor.

NIEUW BESTUUR VOOR N-VA GROOT-OOSTKAMP
In maart kozen de leden van onze afdeling een nieuw bestuur. Naast voorzitter
Guido Dendievel, die zich in de linkerkolom aan u voorstelt, bevat de nieuwe
ploeg heel wat geëngageerde mensen. De komende jaren zullen zij zich volop
inzetten voor een beter Oostkamp. Heeft u een vraag of en suggestie voor hen?
Neem dan gerust contact op met onze bestuursleden.

Ik werd geboren op 3 november 1957 in
Kortrijk, uit een West-Vlaamse vader en
een Limburgse moeder. Samen met mijn
drie broers en twee zussen groeide ik op
in de Tinekesgemeente Heule.

V.U.: Guido Dendievel - Molenstraat 124 - 8020 Oostkamp - oostkamp@n-va.be

In december 1980 studeerde ik af als
burgerlijk ingenieur bouwkunde en
telecommunicatie aan de Koninklijke
Militaire School.
Na het vervullen van een aantal technische functies bij defensie, stapte ik in
1990 over naar weefgetouwenproducent
Picanol uit Ieper. Daar houd ik me bezig
met het ontwikkelen en bewaken van
planningssystemen.
Sinds 1979 mag ik Oostkamp mijn thuis
noemen. Samen met mijn partner Kristien Devolder heb ik vijf zeer muzikaal
begaafde zonen.
Ik ben actief als penningmeester van het
kinderorkest
Dieveliedoe en
als muzikant
bij de KD De
Eendracht.
Begin 2012
werd ik verkozen in het bestuur van de
N-VA-afdeling
GUIDO DENDIEVEL
Voorzitter
in Groot-OostN-VA Groot-Oostkamp
kamp.

www.n-va.be/oostkamp

Ondervoorzitter: Karen Houben
Secretaris: Els Sarazyn
Penningmeester: Veerle Hutsebaut
Verantwoordelijke organisatie: Marie Piert
Verantwoordelijke leden: Pieter Lescouhier
Verantwoordelijke communicatie: Patrick De Groote
Verantwoordelijke jongerenwerking: Leonard Deknock
Webbeheerder: Lieven Vandenbroucke
Overige bestuursleden: Yoerie De Groote en Kelly Delannoit
Raadsleden: Patrick De Groote, Ann Vander Bauwede, Liliane De Baene,
Leen Gernaey, Tom Landschoot, Leonard Deknock, Stefaan Bollaert en
Marc Trancez.
OCMW-raadsleden: Robin Declerck, Lieven Vandenbroucke
en Jurgen Wildemauwe.
Provincieraadslid: Marleen De Mulder

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuws uit de gemeenteraad
Mogelijke overlast bij verkaveling
Fabiolalaan

Patrick
De Groote
patrick.degroote@n-va.be

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

Langs de Fabiolalaan komt een
nieuwe verkaveling. De N-VA waarschuwde voor mogelijke problemen
in verband met wateroverlast, geluidshinder en mobiliteit. Het gebied
heeft de watertoets doorstaan maar
is waterziek. Ook de voorziene geluidswerende maatregelen zijn onvoldoende. N-VA Groot-Oostkamp
pleit voor het plaatsen van geluidswerende wanden langs de E40. Dit
zou ook nut hebben voor de reeds
bestaande woonwijk.

Verkeerssituatie Kwagatstraat
moet aangepast worden

Marc
Trancez

Tom
Landschoot

marc.trancez@n-va.be

tom.landschoot@n-va.be

In de Kwagatstraat in Ruddervoorde
wordt te snel gereden. Wij stellen
voor om de straat herin te richten.
De bestaande uitwijkzone wordt nu
namelijk vooral gebruikt als bijkomend wegvak. De N-VA vraagt om
bomen aan te planten die deze
strook onderbreken. Zo krijgen we
een laaneffect. Enkele verplaatsbare
bloembakken kunnen ook voor een
bijkomend poorteffect zorgen.

Verkeerscommissie kan
efﬁciënter

Liliane
De Baene

Leen
Gernaey

liliane.debaene@n-va.be

leen.gernaey@n-va.be

De N-VA pleit voor een efficiënter
gebruik van de verkeerscommissie.
Drie vergaderingen per jaar is echt
wel onvoldoende. We stellen ook
voor om toch wat uitleg te voorzien
zodat de leden weten waarover de
discussies gaan. Zo kan iedereen
zich voorbereiden.

Bocht Oedelemsestraat: veiliger
voor ﬁetsers
Het afwisselend plaatsen van paaltjes als afscheiding van het fietspad
kan de veiligheid in de Oedelemsestraat verhogen.Bijkomende wegmarkeringen zijn noodzakelijk in de
bocht. Ook zijn er dringend reflectoren nodig aan de wegversmallingen.
Wanneer komt dit dossier eindelijk
in orde?

Leonard
Deknock

Stefaan
Bollaert

leonard.deknock@n-va.be

stefaan.bollaert@n-va.be

oostkamp@n-va.be

Strijd tegen sluikstorten
Naar aanleiding van onteigeningen
derde en vierde spoor komen heel

wat terreinen braak te liggen. De
N-VA vraagt daarom extra aandacht
voor sluikstorten. We verzochten de
gemeente om contact op te nemen
met Infrabel. Misschien kunnen de
vroegere bewoners de tuintjes maar
beter voorlopig gebruiken?

Waar blijven rioolwerken
Poelstraat?
De gemeente verleende in 2006 een
vergunning aan Durabrik om een
appartement te bouwen in de Poelstraat. Maar er ontstonden problemen bij de aansluiting op het
rioolstelsel. Als tijdelijke oplossing
bouwde de firma een verzamelput
met pompen. De N-VA stelt dat de
tijdelijke oplossing nu geld kost aan
de bewoners doordat de geplande rioleringswerken door de gemeente
uitblijven. Oostkamp wacht op subsidies. Ondertussen is de Poelstraat
één van de slechtste straten in Oostkamp.

Boskarakter moet blijven
Bomen met dode takken langs de
Kasteeldreef en de Waterputdreef
zorgen voor onveilige situaties voor
de weggebruikers. De gemeente
raadt privaateigenaars aan de nodige
maatregelen te nemen. N-VA Oostkamp vraagt ook een beter toezicht
op het kappen van bomen en het
aanleggen van taluds. We moeten ervoor zorgen dat het boskarakter niet
langzamerhand verdwijnt.

Veilige oversteekplaats voor
voetgangers
De N-VA pleitte in de gemeenteraad
voor verlichtingspalen op het zebrapad aan de Carrefour in Ruddervoorde.

Verslag gemeenteraad op website
Het verslag van de gemeenteraad op
de gemeentelijke website geeft alleen
de genomen beslissingen weer. Zo
onthoudt men de burger bepaalde
informatie. Vermeld dus ook alle tussenkomsten van de oppositie, raden
we aan. Dat geeft de burger een correct beeld van de gemeenteraad.

Gouden Leeuwtjes bekronen Hertetrappers, Parkpop en senioren
Naar jaarlijkse traditie reikte N-VA Oostkamp op het
Lentefeest de Gouden Leeuwtjes voor 2013 uit. Dit jaar
was er een erkenning voor senioren, eentje voor sport en
eentje voor cultuur.
• De Vlaamse Senioren Groot-Oostkamp kaapten de trofee voor senioren weg.
• De sportprijs ging naar de Hertetrappers uit Hertsberge.
• Parkpop kreeg een cultureel Gouden Leeuwtje voor de
organisatie van het gelijknamige jaarlijkse gratis familiefestival.
N-VA Oostkamp feliciteert alle laureaten met hun Gouden Leeuwtje, in aanwezigheid
van Europarlementslid Mark Demesmaeker.

Jonge leeuwen gezocht!
Ben je tussen de 16 en 31 jaar jong? Heb je interesse in onze
werking? Contacteer dan onze Jong N-VA-voorzitter Leonard
Deknock op 0495 85 54 72 of leonard.deknock@jongnva.be.

De nieuwe Oostkampse Burka
De soap met de Oostkampse verkeerslichten kost de gemeente al meer dan 12 000
euro. Er is een betere doorstroming van het verkeer maar de veiligheid is er niet beter
op geworden. Vooral de Stationsstraat baart ons grote zorgen. Staat er een timing op
het ‘testproject’ of zijn dit vertragingsmaatregelen op last van de burgers tot de
kluifrotonde er komt? De N-VA wenst een centrum waar fietsende kinderen op een
veilige manier naar school kunnen.

Een zonnige eerste marktdag mét de N-VA
Jaren geleden pleitte de N-VA al voor een markt.
In de laatste verkiezingsprogramma’s waren er al
meer voorstanders. De N-VA wil dat alle marktkramers gelijke kansen krijgen, ook de GrootOostkampse.
Bij deze willen wij het bestuur van het Shoppingcenter gelukwensen met hun volgehouden inspanning. Zij legden immers de contacten met de
huidige concessiehouder. Later werd de gemeente
gecontacteerd en de nodige reglementeringen
werden op de raad goedgekeurd. Dit vergeet de
gemeente wel eens te vermelden. Een pluim op je
hoed steken met andermans werk heet dat…

www.n-va.be/oostkamp

N-VA Groot-Oostkamp
genoot van een zonnige
marktdag.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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