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Beste Oostkampenaren,
Ik wens jullie in de eerste plaats prettige
feestdagen en een gelukkig 2022. Maar
bovenal natuurlijk een goede gezondheid,
voor u en uw familie. De voorbije jaren
hebben ons geleerd hoe belangrijk dat is.
Het jaar vloog voorbij. Jammer genoeg
werd ook 2021 grotendeels door corona
gedomineerd. En net wanneer we dachten
dat we bijna van dit vreselijke spook af
waren, werden we ingehaald door een
vierde golf. Maar ondanks de stijgende
besmettingen zorgt de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen ervoor dat de ziekenhuisopnames binnen de perken blijven.
Hopelijk blijft dit zo en is het ergste tegen
kerst en nieuwjaar achter de rug.

Vaccineren blijft beste oplossing
Vaccineren is en blijft de beste oplossing
tegen ernstige gezondheidsrisico’s.
Hopelijk groeit die bewustworking ook in
de andere landsgedeelten, waardoor we
onze definitieve vrijheid in het komende
voorjaar kunnen terugkrijgen.

Dank
We herhalen nog eens graag onze uitdrukkelijke dank aan alle zorgverleners,
voor hun blijvende inzet. Dat geldt
evenzeer voor de vrijwilligers en personeelsleden van de gemeente die in het
vaccinatiecentrum De Valkaart gewerkt
hebben. Alleszins, ik hoop van harte in
ons volgende krantje niet meer te moeten
schrijven over dat verdomde virus.

Blijven wegen op beleid
Op politiek vlak was het een vrij druk
jaar. Onze gemeenteraadsfractie deed
heel wat voorstellen en tussenkomsten,
maar die werden door de zittende absolute
meerderheid natuurlijk niet (altijd) meegenomen. We blijven uiteraard ons best
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doen om zoveel mogelijk op het beleid te
wegen. Jullie kunnen ons werk in de gemeenteraad steeds blijven volgen via onze
Facebookpagina en op onze website
www.n-va.be/oostkamp.

de politiek. Ikzelf volg hem op als fractieleider in de gemeenteraad. Wij willen
Stefaan via deze weg bedanken voor zijn
jarenlange inzet en wensen hem veel succes in alles wat hij doet.

Kom erbij!

20 jaar N-VA

In februari 2022 houden we interne bestuursverkiezingen bij N-VA Oostkamp.
Elk lid krijgt dan de kans om een nieuwe
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
bestuursleden te kiezen. En, belangrijk:
als lid kan u evenzeer ook zelf uw engagement opnemen en u kandidaat stellen voor
een functie in ons bestuur. We ontvangen
u met open armen! Dit nieuwe bestuur
zal de belangrijke taak hebben om de
gemeenteraadsverkiezingen van 2024 voor
te bereiden en daarbij N-VA Oostkamp
blijvend op de kaart te zetten.

Verder bracht 2021 nog een heugelijke gebeurtenis. Zoals jullie waarschijnlijk weten
bestaat de N-VA dit jaar 20 jaar. We zijn
gegroeid van een heel kleine partij tot de
grootste van Vlaanderen. Om dat te vieren
hebben we onze pionier Patrick Degroote
in de bloemetjes gezet. Verder in dit blad
verneem je daar meer over.

Nieuw gemeenteraadslid

Met Vlaamse groeten,

In oktober hebben wij onze gemeenteraadsfractie versterkt met Elke Robberechts als nieuw raadslid. Zij vervangt
Stefaan Bollaert, die een stapje opzij zet in

Rest mij tot slot nog jullie een fantastisch
2022 toe te wensen. Een goede gezondheid,
weinig beperkende maatregelen en dat al
jullie dromen mogen uitkomen.

Robin Declerck, voorzitter N-VA Oostkamp
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N-VA vraagt eerlijkere steun aan sportverenigingen
De N-VA stelt zich vragen bij het gemeentelijk beleid rond de ondersteuning van sportverenigingen. ‘Het leeuwendeel van de publieke middelen gaat naar slechts twee sportclubs. Mogen andere clubs ook op zo’n ruime ondersteuning rekenen als dat nodig
is?’, vraagt de partij zich af.
‘Voor alle duidelijkheid: sport en sportverenigingen in het algemeen liggen me
heel nauw aan het hart’, zegt gemeenteraadslid en kinesitherapeut Robin Declerck. ‘Ik kan er alleen maar van dromen dat
ieder van ons op regelmatige basis aan
sport doet. Het is goed voor de gezondheid en smeedt sociale contacten, wat heel
belangrijk is in deze tijden.

Middelen verstandig gebruiken
Maar als lid van de grootste oppositiepartij is het ook de taak van de N-VA om het
gemeentelijk beleid kritisch te bekijken en
te zien of onze middelen op een verstandige manier gebruikt worden. Daarom
is het belangrijk dat het leeuwendeel van
de publieke middelen niet naar slechts
twee sportverenigingen gaan: voetbalclub
KSVO en tennisclub Orscamp. Dat is
geen waardeoordeel tegen de clubs. Voetbalclub KSVO is ondertussen periodekampioen, waarvoor hartelijk gefeliciteerd. Ik heb grote waardering voor beide
clubs, ik heb er trouwens zelf jarenlang
gespeeld. Die clubs kloppen ook terecht
aan bij de gemeente voor ondersteuning.’

tingen optrekken? Oostkamp blinkt nu al
uit door uitzonderlijk hoge belastingen.

Zittribune

Veel geld voor padelvelden
Volgens de N-VA moet het gemeentebestuur echter voorzichtig omspringen
met middelen van de belastingbetaler. De
bedragen die beide clubs van de gemeente
verkregen als steun of als renteloze lening
zijn volgens ons eerder aan de hoge kant.
Zo worden er heel wat middelen uitgetrokken voor padelvelden, iets wat zichzelf op heel korte termijn terugbetaalt.

Andere clubs?

Verder is het jammer dat er bij de bouw
van de nieuwe zittribune voor het voetbal
niet voldoende is gedaan om andere
verenigingen zoals JOC Artisjoc en de
petanqueclub daarin onder te brengen en
mee te laten profiteren. Dat was nochtans
initieel de bedoeling. Omdat dit nu nagelaten wordt, moet ook voor hen nog een
oplossing gezocht worden. Dat zal weer
heel wat extra centen kosten. Het college
beslist natuurlijk wat het met uw centen
doet, ook bij zaken die duurder zullen zijn
dan ze eigenlijk hoeven te zijn. Als absolute voorstander voor het ondersteunen
van al onze sport, cultuur- en jeugdverenigingen, bekijkt de N-VA de huidige
gang van zaken dan ook zeer kritisch. We
blijven dit dossier
opvolgen.

Zullen dergelijke middelen ook ter beschikking gesteld worden als alle andere
sport-en cultuurverenigingen bij het
schepencollege aankloppen? In dat geval
zal de gemeentekas snel leeg zijn. Zal het
gemeentebestuur dan de gemeentebelas-

Robin Declerck
Fractieleider

Nieuw gemeenteraadslid en fractieleider
Elke Robberechts legde tijdens de gemeenteraad van
oktober de eed af als gemeenteraadslid voor de N-VA.
Ze volgt Stefaan Bollaert op, die een stapje opzij zet.
Als fractieleider wordt hij opgevolgd door Robin
Declerck.
Elke Robberechts is 44 jaar. Ze is binnen N-VA Oostkamp al jaren actief als afdelingssecretaris. Ze hoopt
mee verder te bouwen aan een transparant beleid in
onze gemeente, een beleid dat voor iedereen werkt en
verstaanbaar is. Elke wil zich in het bijzonder inzetten
voor de zelfstandige ondernemers en onze kinderen,
ook voor diegenen die het minder makkelijk hebben.

Uw N-VA-gemeenteraadsleden: (v.l.n.r.) Elke Robberechts,
Vincent Christiaens, Robin Declerck en Liliane Debaene.

oostkamp@n-va.be

We wensen Elke en Robin veel succes!
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Laks groenbeleid leidt tot onveilige situaties
Op de voorbije gemeenteraden kwam de N-VA meermaals tussen over het groenbeleid van de gemeente. Dat laat volgens ons te
wensen over. Onder meer het gebrek aan onderhoud van het openbare domein leidt tot onveilige situaties.
De burgemeester antwoordde dat ‘wat wij
slordig vinden, anderen
niet stoort’. Daarenboven lijkt de situatie de
komende jaren niet te
beteren. Er mag namelijk in bepaalde periodes
niet gemaaid worden
voor de bijen, er mogen
geen pesticiden meer
gebruikt worden en er is
een tekort aan personeel
en jobstudenten.

Het groen stond dit jaar
welig te tieren op heel
wat plaatsen. Dat zorgde
niet alleen voor een
heel slordige aanblik op
heel wat van de toegangspoorten tot onze
gemeente, maar ook
voor heel wat onveilige situaties voor alle
weggebruikers. Volgend
voorjaar willen wij dit
beter aangepakt zien.
Dat maakt onze gemeente veiliger en netter.

Een beetje minder
slordig kan ook

Wat de bijen betreft
geven we onze burgemeester gelijk. Meer
nog, het is dankzij ons
gewezen gemeenteraadslid Patrick Degroote dat
de bijen de laatste jaren
meer en meer het podium krijgen dat ze verdienen. Maar een beetje
minder slordig moet
volgens ons ook kunnen.
Vooral de veiligheid mag
niet in gedrang komen.
De bermen zouden
volgens de burgemeester meteen aangepakt
worden, maar we zien
ondertussen dat dat op
veel plaatsen nog steeds
niet gebeurd is. Vooral
de zwakke weggebruiker
is daar de dupe van.

Hagen vol doornen
Een duidelijk voorbeeld
hiervan is de haag aan
het voetpad ter hoogte van de verdwenen
tennisterreinen aan de
ring. Daar staat de haag
zo dik en doorgegroeid
van doorn dat je het

voetpad moet verlaten
als je er passeert.

N-VA pleit
voor gratis
groenafval in
recyclagepark
De N-VA vroeg het
gemeentebestuur
om de groenfractie
in het recyclagepark
gratis te maken. Dat
was ook een van de
punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, zeker
voor wie er met een
rolstoel of een kinderwagen langskomt.
Dergelijke situaties zijn
te verhelpen en moeten aangepakt worden. De N-VA vraagt
het gemeentebestuur
daarom om dit volgend
voorjaar beter aan te
pakken.

De gemeente vraagt
aan onze inwoners
om meer groen aan te
planten en rekening te
houden met de doorlaatbaarheid van de
bodem. De N-VA vindt
dat je die mensen
moet belonen door de
groenfractie gratis te
laten deponeren in de
recyclageparken.

Patrick Degroote, pionier voor
N-VA Oostkamp
In 2021 bestaat de N-VA 20 jaar. De tijd is voorbij gevlogen en het leek ons meer
dan gepast om de pionier van onze afdeling eens in de bloemetjes te zetten.
Patrick Degroote stond aan de wieg van N-VA Oostkamp. Hij was gedurende enkele jaren de enige N-VA’er in het parlement. Hij bleef zijn idealen steeds trouw en
weigerde samen te gaan met CD&V. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen koos
hij ervoor om de politiek te verlaten en zich toe te leggen op zijn job als leerkracht.
Bij N-VA Oostkamp kunnen we echter nog steeds op hem rekenen voor hulp en
advies. Daar maken we dankbaar gebruik van. Ondertussen geniet hij van een
welverdiend pensioen. We konden de twintigste verjaardag van onze partij niet
laten voorbijgaan zonder Patrick eens stevig in de bloemetjes te zetten.
Nogmaals van harte bedankt Patrick. We zetten je werk graag verder.

www.n-va.be/oostkamp

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

