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GROOT-OOSTKAMP
N-VA BEHAALDE MAAR LIEFST 30 PROCENT IN GROOT-OOSTKAMP BIJ
FEDERALE EN VLAAMSE VERKIEZINGEN
Voor de eerste keer leidt een Vlaams-nationalist de
Vlaamse Regering. West-Vlaming Geert Bourgeois
legde in juli de eed af als minister-president.

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

Een delegatie van N-VA Groot-Oostkamp ging in Antwerpen hun ja-stem uitbrengen voor regeringsdeelname.

Leonard Deknock, Patrick De Groote, Pieter Lescouhier en Liliane De Baene keurden
mee de toetreding van de N-VA tot de Vlaamse Regering goed.

25 MEI KLEURT GEEL
Na de schitterende score bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waren de federale en Vlaamse verkiezingen
op 25 mei opnieuw een succes voor N-VA Oostkamp.
Liefst 30 procent van de Oostkampse bevolking kleurde
het bolletje van de N-VA in. Dank voor uw stem en steun.

SUCCESVOLLE SCORE VOOR STEFAAN BOLLAERT
Raadslid Stefaan Bollaert behaalde 6 755 stemmen als
opvolger op de Kamerlijst. Een puik resultaat na
een zeer drukke periode. Proficiat.

www.n-va.be/oostkamp
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Nieuws uit de gemeenteraad
Gasboetes
De N-VA vindt gasboetes een nuttig
instrument om probleemgedrag te
bestrijden, maar het mag niet in de
eerste plaats dienen om de gemeentekas te spijzen. Het bestraffen van
futiliteiten, zoals het opeten van
boterhammen op de trap van openbare gebouwen, is voor ons geen
optie. Het kan evenmin de bedoeling zijn om onverdraagzame burgers aan te zetten om klachten in te
dienen of om volkse tradities te bedreigen. Gasboetes: ja, maar laat ons
daar als volwassen burgers mee
omgaan.

Optimaal klimaat voor
alternatieve vervoersmodellen
Mobiliteit ligt N-VA Oostkamp
nauw aan het hart. Dat benadrukken we met heel wat initiatieven
binnen en buiten de gemeenteraad.
Omdat iedereen verschillende
noden heeft, vertrekken wij vanuit
een visie waar iedere deelnemer in
het verkeer zijn plaats verdient.
Voor steeds meer burgers is
een eigen wagen vanuit praktische,
financiële of ecologische overwegingen niet meer wenselijk. Zij kiezen
voor alternatieven. Helaas blijven
heel wat Oostkampenaren door
de weinig flexibele
busregelingen op hun honger zitten
als ze een middellange verplaatsing
willen maken.
Recente innovaties die de taxisector
laagdrempeliger proberen te
maken, zouden dit leed deels kunnen oplossen. Daarom vraagt N-VA
Oostkamp een herziening van de
huidige discriminerende en archaische taxitaks. Die is weinig uitnodigend voor ondernemers die
taxiklanten, maar ook minder mobiele mensen van vervoer willen
voorzien.

Studeren in de bib
De N-VA lanceerde in de bibliotheekraad een voorstel dat Oostkampse scholieren en studenten
toelaat om doorlopend te studeren
in de vergaderzaal van de Oost-
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kampse bib. De dienst Gebouwen
verleende hiervoor ook een gunstig
advies. Verschillende Oostkampse
scholieren en studenten maakten
hier tijdens de eerste en tweede zittijd al gebruik van. Graag zouden
we samen met de bibliotheek de
mogelijkheid onderzoeken om ook
tijdens het jaar de vergaderzaal na
de schooluren aan te bieden als
stille studiezaal. Niet elke Oostkampse scholier of student beschikt
thuis namelijk over optimale studeermogelijkheden.

Hoe groen is uw gemeente? En
hoe klantvriendelijk?
Destijds werd onze gemeente gepromoot als groene gemeente.
Overal werden gazons en groenvoorzieningen aangelegd. Nu moeten de bewoners binnen de
woonwijken zelf het gras maaien op
het openbaar domein. Met hoogbejaarde mensen houdt men geen
rekening. Op de gemeentelijke
website staat dat de gemeente de
burger dankbaar is omdat ze haar
werk overneemt. Burgerverantwoordelijkheid noemt men dat.
Bovendien is het containerpark een
dure aangelegenheid geworden.
Men is blijkbaar na heel wat klachten gaan beseffen dat de burger het
verwijderen van het gemeentelijk
groenafval nog zelf mag bekostigen
ook.
Uit eerlijke schaamte mag je nu
tuinafvalzakken gratis ophalen
naargelang de oppervlakte die hebt
afgemaaid voor de gemeente. Ter
info, daarvoor moet je een aanvraag
richten aan groen@oostkamp.be of
langskomen in Oostcampus, aan het
loket wonen en omgeving. De tuinzakken moeten jaarlijks aangevraagd worden. Zou men van plan
zijn bij teveel aanvragen deze maatregel af te schaffen misschien?
Hopelijk moeten we in de toekomst
niet een zakje asfalt gratis afhalen
om de putten in onze straten zelf te
herstellen. De gemeente zou u
dankbaar zijn.

Oostkamp viert
Vlaamse feestdag op 11 juli
Al wie op 11 juli de leeuwenvlag liet wapperen
werd door N-VA GrootOostkamp vereerd met
een gele roos. Jong N-VA
en N-VA willen hiermee
mensen aanmoedigen om
op 11 juli de vlag te hijsen.

N-VA reikt al vierde keer Gouden Leeuwtjes uit

OCMW-RAAD

Robin Declerck
robin.declerck@n-va.be

Lieven Vandenbroucke
lieven.vandenbroucke@n-va.be
De vertegenwoordigers van De Molensteen en Press-Shop namen het Gouden Leeuwtje in ontvangst uit handen van
de N-VA-bestuursleden en -mandatarissen.

Voor de vierde maal reikte N-VA Groot-Oostkamp dit jaar de Gouden Leeuwtjes uit. Dit jaar vielen Vrijzinnig Centrum De Molensteen en minivoetbalvereniging Press-Shop in de prijzen. De N-VA geeft hen een welverdiende pluim
en moedigt hen aan om door te gaan op hetzelfde elan.
Een Gouden Leeuwtje is een erkenning voor een verdienstelijke persoon of
vereniging die zich op cultureel , sportief of innovatief vlak positief laat opmerken en een uitstraling voor de gemeente betekent.

Els Sarazyn
els.sarazyn@n-va.be

N-VA zorgt voor uw welzijn in de OCMW-raad
Het is belangrijk dat mensen die steun nodig hebben, geïnformeerd en geholpen worden. Dat is het motto van onze OCMW-raadsleden. Vanuit de
oppositie kunnen onze raadsleden goed en belangrijk werk leveren. Ook
hier draagt de N-VA haar steentje bij.
Het OCMW komt niet zo vaak in de kijker en toch zijn haar taken een hele boterham. Naast de OCMW-functies in Oostcampus en rusthuis Ter Luchte, de
poetsdienst aan huis, Oostkamp in actie en de maaltijdbedeling worden achter gesloten deuren ook persoonlijke problemen van mensen aangepakt. Door
de economische crisis is daar steeds meer nood aan.
Els Sarazyn legde een tijdje geleden de eed af als nieuwbakken raadslid. Onze fractie bestaat nu uit vier mensen. Robin Declerck en Lieven Vandenbroucke hebben
een mandaat voor zes jaar, Jurgen Wildemauwe zal vier
jaar zetelen en Els Sarazyn drie jaar.
Robin is ook lid van het Vast Bureau, waarin naast de
OCMW-voorzitter en -secretaris nog drie raadsleden
zetelen. Tevens is hij penningmeester van vzw Oostcans, die instaat voor
voedselbedeling bij mensen die aankloppen bij het OCMW.
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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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

© N-VA/ID/Frederik Beyens

Het volledige regeerakkoord
vindt u op www.n-va.be

