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N-VA GROOT-OOSTKAMP WENST U EEN FANTASTISCH 2014!
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V.U.: Guido Dendievel - Molenstraat 124 - 8020 Oostkamp - oostkampo@n-va.be

N-VA
GrootOostkamp
wenst u een
succesvol
2014 vol
verandering
De bestuursleden van N-VA Oostkamp zetten zich iedere dag in
voor u. En dat zullen ze ook in het nieuwe jaar blijven doen.
Contacteer hen gerust voor vragen of suggesties.
Staand:
Patrick De Groote, Ann Vander Bauweede, Liliane De Baene, Marleen
De Mulder, Marc Trancez, Lieven Vandenbroucke, Robin Declerck,
Jurgen Wildemauwe, Tom Landschoot, Leonard Deknock,
Leen Gernaey en Stefaan Bollaert.
Zittend:
Yoerie De Groote, Karen Houben, Marie Piert, Guido Dendievel,
Els Sarazyn, Veerle Hutsebaut en Pieter Lescouhier.

Een gezond
en gelukkig 2014
Proost!

www.n-va.be/oostkamp

Welkom aan
nieuw bestuurslid
Griffin Vanderschaeghe.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wist je dat ...
Geen budget voor skaters
N-VA Oostkamp vroeg om een
skateterreintje aan te leggen op
Baliebrugge. Volgens de meerderheid is er geen budget en is er al een
terrein aan de sporthal in het centrum. De N-VA stelt dat dit te ver is
voor de jongeren van Baliebrugge.

Patrick
De Groote
patrick.degroote@n-va.be

Ann
Vander Bauwede
ann.vanderbauwede@n-va.be

Hoeveel kost één druppel water?
Niks.
Onder bovenstaand motto laat het
beleid de douches ‘werken’ in
Riderfort. Bij sommige douches
moet je aan druppeldouchen doen.
De N-VA kaartte dit aan in de gemeenteraad. Hopelijk moeten we
niet wachten voor een oplossing tot
2015.

Prioriteiten?

Marc
Trancez

Tom
Landschoot

marc.trancez@n-va.be

tom.landschoot@n-va.be

Liliane
De Baene

Leen
Gernaey

liliane.debaene@n-va.be

leen.gernaey@n-va.be

Voor de verkiezingen was alles oké:
de goednieuwsshow van de gemeente draaide op volle toeren. Elk
dossier dat we nu bekijken, vermeldt echter de zin ‘gezien de financiële toestand’. Als de toestand plots
zo slecht is, dan moet je prioriteiten
stellen.
De voorbije dossiers inzake aanleg
recreatieve fietspaden en woonwerkverkeer zijn alvast niet prioritair voor het gemeentebestuur.
Enerzijds gaat men straks op alles
besparen, anderzijds gooit men geld
buiten door niet-prioritaire projecten
goed te keuren. Het overbodige
fietspad in de Boudewijnlaan is daar
slechts één voorbeeld van. De
besluiteloosheid in verband met de
aanpak van het centrum bracht ook
extra kosten met zich mee.

Huisvuilzakken 40 procent
duurder

Leonard
Deknock

Stefaan
Bollaert

leonard.deknock@n-va.be

stefaan.bollaert@n-va.be

oostkamp@n-va.be

CD&V en sp.a verschuilen zich achter het principe van ‘de vervuiler betaalt’ om ongezien alle prijzen te
verhogen. Wordt straks het containerpark duurder? Verdwijnt straks
de gratis 7 euro per gezinslid bij
de aanvoer van huisvuil in het
containerpark?

De vuilniszakken stijgen alvast met
40 procent: van 22 naar 30 euro. En
misschien mogen we straks ook
geen twee gratis zakken groenafval
meer lossen in containerpark. Bij het
drukken van dit blad is dit nog niet
beslist. Maar het is alvast één van de
pistes die het bestuur onderzoekt.
Argument van de meerderheid: in
de andere gemeentes gaan de tarieven ook stijgen.
Men vergeet er wel bij te vermelden
dat men in andere gemeentes al
jaren het huisvuil voor een prikje
kon aanleveren, terwijl men de
Groot-Oostkampse burger al jaren
laat betalen. De N-VA waarschuwde
voor een toename van het sluikstorten. Opruimen heeft ook een prijskaartje.
Teveel is teveel. En vergeet niet dat
we daarnaast ook nog voor de
milieuheffing moeten dokken.

Duurdere huurprijzen
De prijzen marktconform maken
wordt ook de leuze om alle huurprijzen van de gemeentelijke accommodatie fiks duurder te maken. “We
willen een warme gemeente en
stimuleren het verenigingsleven,
we schaffen de cultuursubsidies niet
af”, klonk het. Dat is waar, maar de
gemeente verhoogt wel de huur van
de gemeentelijke infrastructuur en
het gemeentelijk materiaal, zodat de
verenigingen zelfs minder hebben.
Hoe hypocriet kan je zijn?

Een pluim voor Het Houtsche
Sommige burgers staan altijd klaar
om kritiek te geven op onze politiemensen. Maar de N-VA feliciteert
hen voor de aanpak van de inbrakenplaag. De voorbije weken werd
een aantal inbrekers ingerekend.
N-VA-raadsleden zorgden er alvast
voor dat een kleine honderd nieuwe
mensen zich aansloten bij het Buurt
Informatienetwerk( BIN).

N-VA Groot-Oostkamp
deelt 1 500 bloembollen uit
De N-VA stelde in de gemeenteraad een gemeentelijk
beleidsplan voor ter bescherming van de
bijenpopulatie. N-VA-mandatarissen en bestuursleden
deelden 1 500 bloembollen uit.
Imkers en natuurbeschermers luiden namelijk de alarmklok alsmaar luider. De bijenpopulatie in Vlaanderen en
de rest van de wereld neemt onrustwekkend af. Dat is op
zich al helemaal niet leuk, maar er is nog meer aan de
hand.
Iedereen kent immers het verband tussen bloem en bij (de
bijtjes als bestuiver, weet je wel). ‘Bijen in de problemen’
betekent dus ook ‘planten in de problemen’. En dat geldt
niet enkel voor de bloemetjes uit de tuin of uit de berm.
Naar schatting is ruim één derde van ‘s werelds landbouwgewassen afhankelijk van insecten voor zijn bestuiving en vruchtzetting.

Studiedag N-VA Groot-Oostkamp

N-VA Groot-Oostkamp vindt
bijen geen bijzaak en deelde
daarom bloembollen uit.

Ook de burgers kunnen hun steentje bijdragen. Elke tuin,
tot zelfs een bloembak, kan men bijvriendelijk inrichten.
De bloembollen die de N-VA uitdeelde, zijn alvast een
goed begin. De bonte krokusbloem is een absolute favoriet van de bijen en veel gebruikt door imkers. Door ze te
planten, geeft u de bijen een duwtje in de rug.

Het serieuze werk.

Het N-VA-bestuur en de N-VA-raadsleden hielden eind
oktober een studiedag over de werking van de gemeente
en de afdeling. Het werd een leuke maar drukke dag.

Het debat.

Samen ontbijten.

Wegenwerken in Ruddervoorde
De N-VA liet de gemeente weten dat de signalisatie bij de wegenwerken in
Oostkamp onduidelijk was. Velen reden het centrum niet in en volgden de
omleiding via Waardamme. Maar
alle winkels waren bereikbaar. De
N-VA raadde dan ook aan om een
bord ‘handelszaken bereikbaar’ te
plaatsen.
Unizo reageerde hierop. Maar op
een onbegrijpelijke manier. Zij plaatsten een bord waarop stond: ‘Handelszaken centrum Ruddervoorde bereikbaar via wegomlegging’. De wegomlegging volgen betekent: de pijl volgen. Dus: het centrum niet inrijden. En
daarmee stonden de handelaars in het centrum weer eens in de kou.

www.n-va.be/oostkamp

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

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
info@n-va.be - www.n-va.be
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