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V.U. Lieven Vandenbroucke
Lodistraat 15
8020 Hertsberge

Patrick De Groote:
uw senator komt op
voor uw belangen!

N-VA Groot-Oostkamp wenst u
een gezond en gelukkig 2012!

U kunt Patrick bereiken:
THUIS
Tuinkersstraat 4,
8020 Ruddervoorde
gsm: 0479 88 96 83
patrick.degroote@n-va.be
IN BRUSSEL
Paleis der Natie 2, 1008 Brussel
02 501 77 79

Enkele bestuursleden toasten op het nieuwe jaar!
Zittend van links naar rechts: Marleen De Mulder,
Patrick De Groote, Lieven Vandenbroucke en Els Sarazyn.
Staande van links naar rechts: Leonard Deknock, Lawrence Vancraeyenest,
Walter De Bruyne, Pieter Lescouhier, Yoeri De Groote en Trees Roose.

N-VA pleit voor verantwoordelijkheidszin
en harde aanpak vandalisme
Het vandalisme aan het skateterrein en het jeugdhuis in Ruddervoorde is
N-VA Oostkamp een doorn in het oog. Het bestuur moet hier paal en perk
aan stellen. Daarom vroegen we meer dan een jaar geleden om het skateterrein ’s avonds af te sluiten. Dat veroorzaakte in de zomermaanden immers
lawaaihinder na 22 uur. Bovendien verpesten enkelingen de buurt door glasbraak in ‘t Experiment en de afbraak van omheiningen.
In de eerste plaatst wijst de N-VA naar de verantwoordelijkheidszin van de vandalen. Respect voor goederen
van de gemeenschap en respect voor de buurt ontbreekt bij een aantal mensen. Voorts moet men ervoor zorgen dat men bij de herinrichting van Riderfort wel degelijk rekening houdt met sociale controle. Het is jammer dat jongeren zich niet rustig kunnen ontspannen door het wangedrag van enkelingen.

Welke meerwaarde heeft fietspad Boudewijnlaan?
De N-VA is voorstander van veilige fietspaden als de aanleg
ervan verantwoord is. Wegen waar het gevaarlijk fietsen is,
verdienen onze aandacht. Maar bekijk eens de foto bij dit artikel. Hier legt men straks een fietspad aan van 60 meter, in het
kader van het bovengemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk. Hier gebeurden nooit ongevallen en was de situatie veilig.
Toch komt er een fietspad. U denkt waarschijnlijk dat het aan
de rechterkant komt. Verkeerd gegokt: het komt links. Gevolg:
bomenrij weg, onteigeningen landbouwgrond en heraanplantingen. Dit heeft uiteraard een kostenplaatje. Zelfs de groene
partij juicht deze keuze niet toe. Het bestuur zou beter aandacht besteden aan plekken waar een fietspad wél broodnodig is.

Parking ACV blauwe zone? Ondoordachte beslissing!
Sinds men op de ACV-parking een blauwe zone invoerde, is de dagelijkse bezetting meer dan gehalveerd. Logisch voor wie de situatie kent. Ondertussen
mogen de leerkrachten van de St.-Pietersschool 300 meter verder hun wagen
parkeren. Voor hen werd een laad en
loszone voorzien. Dat betekent in de
praktijk: parkeren, poort openen, materiaal over de speelplaats dragen, teHet resultaat?
rugkeren naar de poort, de auto 300
Een halfvolle parking!
meter verplaatsen en weer terugwandelen naar school. Zijn dit pesterijen of is het onkunde? Zelfs het
verkeersbord ‘laden en lossen’ mist zijn effect. De N-VA reageerde
Langparkeerders staan nu allemaal voor de flats,
in de raad en eist een aanpassing.
zodat de bewoners geen plaats meer hebben.

N-VA neemt gemeentelijke website op de korrel
Bij een screening van 136 gemeentes door het onderzoeksbureau Indigov strandde de gemeentelijke
website op de 103de plaats. Dit is ondermaats. Van
de 27 West-Vlaamse gemeentes stond Oostkamp op
plaats 21. Oostende haalt plek 6, Avelgem positie 9.

Op gebruiksvriendelijkheid scoort Oostkamp zelfs
het slechtst van allemaal. N-VA Oostkamp pleit
voor een website die beantwoordt aan de verzuchtingen van vandaag. Het college beloofde er werk
van te maken.

Knipoog
ONDOORDACHTE REGELGEVING
Om de jeugdlokalen netjes te houden, creëerde het
CD&V-bestuur een reglement met een beloningssysteem. Wie geen zorg draagt voor het gebouw krijgt een
boete. Met de opbrengst van de boetes worden de goedwerkende verenigingen beloond. De N-VA vroeg zich
af: wat doe je als iedereen in orde is zodat er geen boetes zijn? Waar haal je dan het geld voor de beloning vandaan? Dus als een vereniging flink haar best doet, krijgt
niemand een beloning, want dan zit er geen geld in het
boetefonds! Dat noemen ze een Oostkamps beloningssysteem.
AFFICHEBORDEN IN DE GEMEENTE
De meerderheid besloot het gebruik van de aanplakborden te reglementeren. Voortaan mag men slechts één
affiche per activiteit gebruiken, met een aangepast afficheformaat, en dit louter voor Oostkampse activiteiten.

De N-VA vindt dit betuttelend, niet werkbaar en niet
sanctioneerbaar. Wie even rondkijkt in onze gemeente
zal merken dat vaak aan geen enkele voorwaarde is voldaan. En hoeveel boetes zijn reeds geïnd ? Zinloze reglementering dus!
IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET (BEHALVE
CD&V)
In de notulen van het college staat dat de lokalen van
Dominiek Savio gehuurd kunnen worden op weekdagen en op zondag. Op zaterdag en vanaf de laatste week
van juni tot de eerste week van september kan het lokaal niet gehuurd worden. Wat stellen we echter vast?
De lokalen moesten snel opgeruimd worden want… op
zondag 28 augustus hield CD&V er een barbecue. Zonder scrupules plaatsen ze daar zelfs foto’s van in hun
krant!

N-VA'ers in de kijker
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
vindt N-VA Oostkamp het belangrijk dat u ons wat
beter leert kennen. Daarom stellen we op deze pagina
enkele van onze bestuursleden aan u voor.
• 19 jaar
• Bestuurslid
Jong N-VA BTO en
N-VA Oostkamp
• Woont in de
Oedelemsestraat te
Moerbrugge
• Studeert
Bestuurskunde en
Publiek ManageLEONARD
ment aan de
DEKNOCK
Hogeschool Gent.
• Wenst zich actief in te zetten voor onze gemeente
• Actief in de Vlaamse Beweging
• Houdt van lopen
• 25 jaar
• Voorzitter van Jong N-VA
BTO
• Jongerenverantwoordelijke
N-VA Groot-Oostkamp
• Woont in Waardamme
• Behaalde een master handelsingenieur en bachelor
rechten aan de Universiteit
LAWRENCE
van Antwerpen.
VANCRAEYENEST
• Hobby’s: hockey en skiën
• Stond aan de top van de Antwerpse
studentenvertegenwoordiging

• 61 jaar
• Woont al 7 jaar in Oostkamp (Erkegemstraat)
• Vlaming in hart en
nieren
• Groeide op in OostMARLEEN
Vlaanderen maar leerde
DE MULDER
houden van de mooie
plekjes van West-Vlaanderen
• Leerkracht in het zesde leerjaar in school Mozaiek
in St-Kruis. Kinderen opvoeden is nog altijd een
uitdaging!
• Is ‘fan’ van een gezonde geest in een gezond
lichaam. Tennist daarom minstens drie keer per
week en doet aan fitness
• Sneeuw betekent voor haar: skiën

• 41 jaar
• Gehuwd met Evy
Declercq, papa van
Lieze, Fiebe en Marie
• Onderwijzer in SASK
• Organisator van sportkampen voor Sportdorp
• Houdt van voetballen,
schaatsen, skïen, fietsen,
Vespa’s, frietjes en het
organiseren van
buurtfeestjes
• Vlaamsgezind in hart en nieren

STEFAAN
BOLLAERT

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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
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