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2016 wordt schitterend!

Wil je weten wat er beweegt in de  
gemeente? Surf dan naar onze 
website. Je vindt er de meest actuele 
informatie over de gemeenteraden, 
over onze mandatarissen en de acties 
en evenementen van N-VA Oostkamp.

www.n-va.be/oostkamp

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.
www. facebook.com/nvagrootoostkamp

www. facebook.com/jongnvaoostkamp

BLIJF OP DE HOOGTE 
VAN HET RECENTSTE 
NIEUWS

VIND ONS LEUK! De N-VA-mandatarissen wensen u allen 
een gezond, veilig en gelukkig  2016!

GROOT-OOSTKAMP

www.n-va.be/oostkamp
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p Vrijwilligers: dankjewel

In oktober was er het jaarlijkse vrijwilligersfeest in het  
woonzorgcentrum Ter Luchte. Wij vinden dit een heel mooi 
initiatief, want zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om 
het rusthuis en bijhorende activiteiten draaiende te houden.  
Zij verdienen een dikke pluim voor de manier waarop zij hun 
vrije tijd besteden.



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

Groenafval is voor ons geen 
écht afval. Je kan moeilijk ie-
mand die er alles aan doet om 
groen in zijn omgeving te bren-
gen en zo onze gemeente echt 
mooier maakt, onderbrengen 
in het systeem van ‘de vervui-
ler betaalt’.

Jaren geleden ijverde Oost-
kamp voor de titel van ‘groene 
gemeente’. Alle inwoners 
zorgden voor aanplanting 
van struiken en bomen in de 
tuinen en legden extra gazons 
aan. Kortom: iedereen droeg 
zijn of haar steentje bij voor een 
groene omgeving.

GROENBELEID WERKT  
MOMENTEEL NIET NAAR 
BEHOREN

Maar wat stellen we vast: 
groenafval wordt om de veer-
tien dagen gratis opgehaald in 
gebonden vorm. In het con-
tainerpark betaalt men echter 
voor groen. De gemeente 
vraagt ook aan de burger om 
gras van gemeentelijke perken 
in woonwijken af te rijden. 

Hiervoor krijgt men gratis een 
aantal papieren zakken, in ver-
houding met de oppervlakte 
die je hebt gemaaid. Je kan 
mensen moeilijk laten betalen 
voor het maaisel van gemeen-
telijke gazons, toch?

In sommige wijken gaan men-
sen hagen slopen en vervan-

gen door houten afsluitingen. 
Sommigen gaan zelfs perkjes 
in kunstgras aanleggen. Het 
gezinsbudget van 7 euro per 
gezinslid werd afgeschaft, 
zogezegd onder druk van 
Europa. 

We stellen vast dat in heel wat 
gemeentes speciale voorwaar-
den gelden voor groenafval, 
gaande van gratis, tot een 
aantal vrije beurten, tot een 
aantal gratis kg per beurt. Niet 
zo in Oostkamp: de forfaitaire 
milieubelasting bleef bestaan. 
Je mag tegenwoordig wel twee 
papieren zakken afgeven in het 
gratis gedeelte. Nu ja, gratis? Je 
betaalt wel voor die zakken.

DIT WIL N-VA OOSTKAMP

De N-VA wil groenafval gratis 
maken voor alle inwoners. 
Uiteraard verdwijnen dan de 
gratis zakken voor het maaien 
van gemeentegazons. Groen-
afval moet ook verdwijnen uit 
het betalende gedeelte van het 
containerpark van Oostkamp. 
Hierdoor kan het container-
park meer comfort bieden aan 
de gebruikers en worden de 
lange files vermeden.

Het containerpark aan de Leite, 
waar geen weegbrug, is wordt 
dan grotendeels gebruikt voor 
groenafval. Bijgevolg wordt dit 
een containerpark waar alleen 
gratis materialen kunnen wor-
den aangevoerd.

Naar aanleiding van de aanhoudende vluch-
telingenproblematiek zoekt Oostkamp extra 
plaatsen in de lokale opvanginitiatieven (LOI). 
De gemeente wil vooral gezinnen op de vlucht 
opvangen. 

Het is belangrijk dat u het verschil weet tussen 
zo’n LOI en een sociale woning. Asielzoekers 
nemen niet de plaats in van een Oostkampenaar 

op de sociale wachtlijsten. Bovendien gaat het voor hen over tijdelijke opvang. De 
buurtbewoners worden steeds op voorhand goed geïnformeerd.

Je wordt al wat ouder, maar je hebt nog 
heel veel ambitie en wil er nog zijn met 
volle kracht. Op een andere manier 
maar even waardevol. Die attitude on-
dersteunt N-VA Oostkamp. Daarom zijn 
wij een groot voorstander van de actieve 
cultuurparticipatie door en voor oude-
ren. Dat moet de rode draad worden 
tussen zorg, welzijn en cultuur.

Wij volgen ook de senioren binnen het 
sociaal-culturele verenigingsleven, met 
oog voor de evolutie van het aanbod, niet 
alleen van die verenigingen, maar ook 
van de gemeente. Verder vragen wij aan-
dacht in het beleid voor de ondersteuning 
van oudere kunstenaars. Veel kunste-
naars ontdekken pas op latere leeftijd de 

vreugde van de kunsten. Zij moeten 
vormingen en cursussen op maat en hun 
tempo kunnen volgen. Naast het culture-
le moet trouwens ook het sportieve meer 
aandacht krijgen in het seniorenbeleid. 
Onze OCMW-raadsleden doen hun best 
om de noden die we horen, naar voren 
te brengen en mee op te lossen waar en 
wanneer dit kan.

Tijdens de infovergadering met Infra-
bel kwam N-VA-Oostkamp met een 
mogelijke oplossing voor vlot door-
gaand verkeer tijdens de werken voor 
de nieuwe brug over de spoorweg. 
Die zullen enkele maanden in beslag 
nemen.

Bewoners van de stationsbuurt, uit 
Stuivenberge en de ‘sluipweggebrui-

kers’ moeten vlot richting Oostkamp 
of Moerbrugge kunnen rijden. Daarom 
wil de N-VA de verkeerssituatie aan 
de hoek op het eind van de Stations-
straat herbekijken. Een dubbele rijweg 
uit Stuivenberge aanleggen door het 
‘bosje’ op het eind wat in te perken: dat 
zou moeten lukken. Zo creëer je een 
rijstrook richting Oostkamp en eentje 
richting Moerbrugge zonder al te lange 
files te veroorzaken. We hopen wel dat 
de automobilisten dan het rits-principe 
met de glimlach respecteren.

Infrabel  bekijkt dit voorstel momenteel. 
Hopelijk mogen alle bewoners van de 
stationsbuurt en Stuivenberge op de 
steun van het schepencollege en de 
gemeenteraad rekenen voor deze ideale 
oplossing?
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De N-VA voerde 
actie op het 
containerpark. 
Onze missie: 
groenafval gratis 
maken.

N-VA wil groenafval gratis maken Ook Oostkamp moet vluchtelingen opvangen

Senior én kunstenaar: dat moet kunnen!

Brugje komt zo




