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Beste inwoner
Met 2020 voor de deur blikken
we graag samen met u terug op het
voorbije jaar. De verkiezingen van
26 mei zijn uitgemond in een nieuwe
Vlaamse Regering met de N-VA als
grootste regeringspartij. Onze partij
levert ook de minister-president.
De N-VA wil de komende vijf jaar
antwoorden bieden op de uitdagingen
in Vlaanderen, zodat alle Vlamingen
samen erop vooruitgaan.
In Oostkamp is onze nieuwe
bestuursploeg al enkele maanden
aan de slag. Met ons werk binnen
en buiten de gemeenteraad proberen
we u als inwoner van Oostkamp zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Hebt u een suggestie of een vraag?
Contacteer ons dan gerust via
robin.declerck@n-va.be
Krijgt u onze laatste nieuwtjes graag
heet van de naald? Volg ons dan
via www.n-va.be/oostkamp of via
onze Facebookpagina.
Veel leesplezier!
Robin Declerck
Voorzitter N-VA Oostkamp

Bijna zeven miljoen euro
extra voor Oostkamp
De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in
het totaal 245 miljoen euro extra middelen om te investeren in hun
gemeente. Voor Oostkamp betekent dat concreet 6,96 miljoen euro.
Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse
regeerakkoord. De Vlaamse overheid
neemt de helft van de zogenaamde
‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de
betaling van de ambtenarenpensioenen
over én geeft de gemeenten extra budget
voor hun open ruimte. Daarnaast blijft
ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en
gemeenten, de komende jaren elk jaar met
3,5 procent groeien. Dat vernamen uw
N-VA-gemeenteraadsleden van Vlaams
Parlementslid Bert Maertens, onderhandelaar voor onder meer het domein
Binnenlands Bestuur.

jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Bert
Maertens. “In West-Vlaanderen gaat het
in totaal om liefst 245 miljoen euro. Elke
West-Vlaamse gemeente gaat er door die
extra financiering stevig op vooruit.”

Goed voor Oostkamp, goed voor
Vlaanderen

N-VA Oostkamp is het er volledig mee
eens en rekent erop dat het Vlaamse geld
in Oostkamp gaat naar onder andere
veilige schoolomgevingen, hondenloopweides in iedere deelgemeente en doordacht aangelegde fietspaden. Er is nog veel
verbetering mogelijk en daar werken wij
graag aan mee.

De nieuwe Vlaamse regering wil de
gemeenten meer financiële ademruimte
geven. Zo kunnen ze de komende jaren
sterk investeren. “Dat is niet alleen goed
voor onze inwoners. Het is vooral ook een
troef voor onze economie en het aantal

Geld investeren in u

“Ik roep daarom alle gemeentebesturen
op om de extra budgetten te investeren in
zaken die de gemeenten écht beter maken.
Denk bijvoorbeeld aan fietspaden en
veilige wegen, energiezuinige gebouwen,
bebossing en groene ruimte. Het geld spenderen aan meer personeel of aan de eigen
bestuurswerking kan echt geen optie zijn.”

Help mee de N-VA op de
kaart te zetten!
Gelooft u ook in een ambitieus, veerkrachtig en warm
Vlaanderen? En hebt u zin om daaraan zelf mee vorm
te geven in uw eigen gemeente?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de N-VA
via oostkamp@n-va.be Wij kijken ernaar uit om met
u kennis te maken!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Wist je dat …
er wellicht een en ander onder de grond zit op de Rodenbachsite?
Al jaren weten we dat er op de hoek Rodenbachlaan-Ganzestraat een
nieuw bedrijventerrein komt. Maar goed ook, want onze lokale ondernemers hebben dringend extra ruimte nodig. Het plan wordt steeds
concreter, maar voor de uitvoering kan beginnen, moet er eerst nog
een groot archeologisch onderzoek gebeuren.

Afdelingsvoorzitter Robin Declerck en gemeenteraadslid Stefaan Bollaert op de Rodenbachsite, waar
binnenkort een groot archeologisch onderzoek start.

Dat is wettelijk verplicht en de gemeente heeft daar niets aan te
zeggen. De laatste maanden zijn er heel wat vooronderzoeken uitgevoerd om te kijken of er wel degelijk iets te vinden is. En dat blijkt
inderdaad zo te zijn. Daarom start in het najaar een grondig onderzoek
naar overblijfselen uit onder andere de Romeinse tijd. Dat zal een
zestal maanden in beslag nemen.
Midden 2020 kunnen de werken voor het bedrijventerrein dan starten.
Voor de inwoners komen er enkele infomomenten met een bezoek aan
de site. Wij houden u graag op de hoogte.

de N-VA de vinger aan de pols houdt bij het
Wastineproject?
Project De Wastine is een prachtig voorbeeld van hoe je een behoorlijk aantal woningen op een stuk grond kan inplanten mét behoud van
veel groen. Slechts een derde van de groene zone wordt bebouwd.
Er wordt dan ook in de hoogte gebouwd.
“Hoe hoog?” vragen de buurtbewoners zich af. Een wolkenkrabber
van vijftien verdiepingen die voor inkijk zorgt en zonlicht wegneemt,
zien zij uiteraard niet zitten.
De N-VA heeft veel begrip voor hun bekommernissen en hoopt dat
er een middenweg gevonden wordt waar iedereen zich goed bij voelt.
Buurtbewoners vinden bij ons dus zeker een luisterend oor.
Hun suggesties zijn zeker welkom.

 -VA Oostkamp heeft begrip voor de verschillende
N
meningen over het Wastineproject en wil meewerken
aan een gedragen oplossing.

je als gemeenteraadslid niet rijk wordt?
Het bestuur van een gemeente bestaat uit drie organen: het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het
autonoom gemeentebedrijf of AGB. Het AGB voert namens de gemeente taken uit in het algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan
de uitbating van de Oostcampus en het veiligheidsgebouw.
Het college van burgemeester en schepenen bestaat in Oostkamp uit zes schepenen én de burgemeester. Zij zijn allemaal
verantwoordelijk voor een bepaald beleidsdomein en krijgen daarvoor een maandelijkse vergoeding. Die taak combineren ze
eventueel met een job.
De gemeenteraad bestaat uit 27 gemeenteraadsleden. De meerderheid en oppositie zetelen er samen. De leden
van het college van burgemeester en schepenen maken dus ook deel uit van de gemeenteraad.
De 20 gemeenteraadsleden die niet tot het college behoren, krijgen geen maandelijkse vergoeding. Wel krijgen
ze ‘presentierecht’ voor de maandelijkse vergadering. Het gaat om een bruto bedrag van 205 euro per maand.
Dat is dus niet hun belangrijkste broodwinning. Alle andere vergaderingen zijn niet betalend en gaan vooral in
hun vrije tijd door. Daarom is het voor vele gemeenteraadsleden ook niet mogelijk om overal aanwezig te zijn.

oostkamp@n-va.be
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N-VA wil hondenloopweides in
alle deelgemeenten
De eerste hondenloopweide in onze gemeente komt eraan. Baasjes kunnen met hun honden binnenkort
terecht op de site Legendaledreef in Nieuwenhove. Als het van de N-VA afhangt, volgen er ook nog weides in
de andere deelgemeenten.
Ruimte om te ravotten

Dat hondenliefhebbers hun viervoeters graag laten ravotten op afgebakende
terreinen, hoeft niet te verbazen. Zo krijgen de honden wat ruimte om zich
uit te leven. En ondertussen leggen ook de baasjes sociale contacten.
Ze leren er buurtbewoners kennen en dat verhoogt de verbondenheid.
N-VA Oostkamp ijvert dan ook al langer voor hondenloopweides en is
blij dat ook uw hond er nu één ter beschikking krijgt. Maar we willen
nog verder gaan.

Deel uw idee!

Als hondeneigenaar verdient ook u een stem als het gaat over hondenloopweides. Daarom nodigen we u graag uit om mee te denken over
het ontwerp en de aanleg van de weides. Als kenner hebt u wellicht tal van
goede ideeën. Deel die gerust via oostkamp@n-va.be.

 ok N-VA-bestuursleden Stefaan Bollaert en Martijn
O
Rogiers zijn hondenliefhebbers en kijken uit naar
nieuwe hondenweides.

Door ook de hondenbaasjes zelf in het verhaal te betrekken, zorgen we voor meer betrokkenheid bij de inwoners. En wie weet
kunnen we tegelijk het gemeentepersoneel wat werk uit handen nemen.

Weides in Waardamme, Ruddervoorde en Hertsberge

De N-VA pleit alvast voor extra loopweides in Waardamme, Ruddervoorde en Hertsberge. Want een loopweide op wandelafstand is
niet alleen handig voor de baasjes, het is ook goed voor het klimaat.

Nutskasten kunnen er ook mooi uitzien
Gemeenteraadslid Liliane De Baene wil de nutskasten in Oostkamp opsmukken met historische foto’s. Maar
de gemeentelijke erfgoedraad sprak zich helaas weinig enthousiast uit over haar initiatief. Een gemiste kans.
De kasten met nutsvoorzieningen staan er in Oostkamp slordig bij
en worden regelmatig beklad met graffiti. Door er mooie foto’s uit
de oude doos op af te beelden, zou het straatbeeld meteen heel
wat fleuriger ogen. De foto’s zijn herkenbaar voor velen en
aantrekkelijk voor anderen.

Andere gemeenten geven goede voorbeeld

Liliane De Baene: “De N-VA blijft erop aandringen om de grote
nutskasten op zichtbare plaatsen in Oostkamp aan te pakken. Veel
geld en moeite zijn daar niet voor nodig. Terwijl de meerwaarde
voor onze gemeenschap vaststaat.”
“Andere gemeenten geven bovendien het goede voorbeeld. Vaak
gebruiken zij erfgoedfoto’s, maar ook kunst en creaties van lokale
verenigingen komen in aanmerking. Het resultaat is er prachtig.
In Oostkamp kan dat ook.”

 emeenteraadslid Liliane De Baene is ervan overtuigd
G
dat onze straten een pak minder troosteloos zouden
ogen als de nutskasten een nieuw jasje krijgen.

www.n-va.be/oostkamp
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Vlaams minister van
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Algemeen voorzitter
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