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Vlaams geld voor
Oostkampse fietspaden
Paalwoningen in
Ruddervoorde geen
goed idee
Het standpunt van N-VA Oostkamp is klaar en duidelijk: het
bouwen van paalwoningen in
Ruddervoorde is geen goed idee.
Het gebied waar de paalwoningen komen, is immers een
overstromingsgebied. Het is
onverantwoord om in zo’n gebied
woningen te bouwen, ook al gaat
het om paalwoningen en is het
slechts een pilootproject. w
Toch lijkt het gemeentebestuur
door te willen zetten. De gemeente Oostkamp wil het voorstel
van de projectontwikkelaar om
woningen op palen te bouwen een
kans geven.
In eerste instantie gaat het om
een analyse van het voorstel. Het
project kan bovendien ook meegenomen worden als pilootproject
op Vlaams niveau.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA)
trekt het investeringsbudget voor wegen en fietspaden in Vlaanderen op
naar nooit geziene hoogtes. Ook Oostkamp pikt zijn graantje mee. N-VA
Oostkamp pleit al jaren voor meer fietsverbindingen en is dus erg blij
met het extra geld. Alleen al tot 2019 gaat het over 912 500 euro.
Minister Ben Weyts (N-VA) wil meer Vlamingen verleiden om de auto vaker in te
ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar
een historisch hoog niveau. In 2017, 2018
en 2019 wordt de magische kaap van 100
miljoen euro per jaar telkens gerond. Nu is
er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan
klaar met alle concrete projecten.
Uit dat Fietsinvesteringsplan blijkt dat
het geld zal gebruikt worden voor nieu-

we fietspaden, voorbereidende studies en
onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten naast de gewestwegen in Oostkamp.
Concreet voor Oostkamp gaat het dan om
de doortocht Herstberge en het kruispunt
aan de Lodistraat.
Geweldig nieuws dus voor de fietsers in
Oostkamp. Fietsen wordt dankzij deze
Vlaamse investeringen vlotter en veiliger.
Daar pleit N-VA Oostkamp al jaren voor.

De foto is van enkele jaren
geleden. In zo’n gebied wil men
mensen laten wonen. Dat lijkt ons
dus absoluut geen goed idee.
Het kruispunt aan de Lodistraat en de
doordocht Herstberge worden aangepakt.

N-VA Oostkamp pleit al jaren voor
meer en veiligere fietsverbindingen.
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N-VA heeft grootse plannen met
Oostkamp
Hoe zal het Oostkamp van 2030 eruitzien? Hoe zou het Oostkamp van 2030 er uit moeten zien? En wat hebben we daar
voor nodig? N-VA Oostkamp stelt u graag onze toekomstvisie
voor. Samen met u gaan we voor een bruisend Oostkamp!

Patrick
De Groote

Ann Vander
Bauwede

patrick.degroote@n-va.be

ann.vanderbauwede@n-va.be

 e gemeente organiseerde droomavonden waarop de inwoners konden
D
brainstormen over de toekomst van onze gemeente. N-VA Oostkamp had
echter het gevoel dat er soms te veel sturing was, dat er te zeer naar bepaalde
ideeën toegewerkt werd, dat de reeds bestaande visie kracht bijgezet werd.

Marc
Trancez

Tom
Landschoot

marc.trancez@n-va.be

tom.landschoot@n-va.be

Een Oostkamp voor iedereen

Gezinnen, studenten, ouderen, alleenstaanden, werkenden, handelaars…
Iedereen hoort erbij. In het Oostkamp van 2030 moet iedereen zich welkom
voelen. Oostkamp moet een warm thuis kunnen zijn voor alle inwoners. Een
plek waar gezelligheid voorop staat. Onze gemeente moet bruisen als nooit
tevoren.

Geen verkeersvrij centrum

Liliane
De Baene

Leen
Gernaey

liliane.debaene@n-va.be

leen.gernaey@n-va.be

N-VA Oostkamp is geen voorstander van een verkeersvrij centrum. We
willen geen verlaten dorp. Een dorp dat niet bereikbaar is, leeft niet. Daarom
is het belangrijk dat onze Oostkampse horeca en winkels goed bereikbaar
blijven. Op die manier blijven gezellig winkelen, eten en drinken mogelijk.
Dat Koning Auto minder in het straatbeeld voorkomt, vinden we op zich
oké, maar niet ten koste van alles.

Een aangename en veilige plek om wonen

Een gezellig straatbeeld, wie wil dat nu niet? Ook Oostkamp moet een aangename plek zijn om te wonen. Wij kiezen voor groene buurten met pleintjes
en speelplaatsen. Uiteraard wel op voorwaarde dat het groen en de pleintjes
goed onderhouden worden. Dit mag niet in de schoenen van de inwoners
geschoven worden. Ook veiligheid is erg belangrijk. Oostkamp moet een
gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt. Daarom pleiten we voor meer
blauw op straat.

Slim en verantwoordelijk bestuur

Stefaan
Bollaert
stefaan.bollaert@n-va.be

oostkamp@n-va.be

Bij de heraanleg van pleintjes of het onderhoud van wegen moet eerst goed
nagedacht worden. Op die manier vermijden we dat werken zich te snel
opvolgen of dat er nadien nog zaken aangepast moeten worden. Dat is nu al
te vaak het geval. Het bestuur moet onze verenigingen beter ondersteunen.
Onze verenigingen organiseren veel en maken op die manier werk van een
bruisend Oostkamp. Maar bij de organisatie van evenementen komen ook
veel risico’s om het hoekje kijken. Daarin moet de gemeente onze verenigingen een helpende hand aanreiken.
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Parkpop 2017 groot succes

OCMW-RAAD

Het festival Parkpop was ook
dit jaar weer een groot succes. De N-VA-mandatarissen
waren zoals steeds aanwezig
en sponsoren reeds vele jaren
dit evenement. N-VA dankt de
organisatoren en de honderden
vrijwilligers.

Tot
volgend
jaar!

Robin
Declerck

N-VA Oostkamp
vergat ook de papa’s
niet

robin.declerck@n-va.be

We trokken op Vaderdag de straten op in Oostkamp,
Ruddervoorde, Waardamme en Hertsberge en gaven
alle papa’s die we tegen het lijf liepen een klein presentje.

Lieven
Vandenbroucke

Jaarlijkse familiedag
gemeentepersoneelw

lieven.vandenbroucke@n-va.be

Dagelijks zijn er heel wat personeelsleden van de
gemeente in de weer om de bevolking te helpen. De
N-VA-mandatarissen waren aanwezig op hun feest.
Dank je wel voor uw dagdagelijkse inzet!

Foute bewegwijzering
bij werken

Drie jaar N-VA-beleid
De Verandering Werkt!

N-VA was bij de pinken en gaf de
fout door. Gelukkig werd de fout snel
rechtgezet.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en
N-VA-voorzitter Bart De Wever komen dit najaar naar
onze provincie om uit te leggen dat drie jaar N-VA in
de regeringen een goede zaak is voor de Vlamingen.

 art De Wever in het
B
Sint-Lodewijkscollege
(Brugge) op 1 december
om 20 uur

 eert Bourgeois in
G
Howest (Kortrijk) op
24 november om 20 uur

Els
Sarazyn
els.sarazyn@n-va.be

PROVINCIE

Marleen
De Mulder
marleen.demulder@n-va.be
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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