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GROOT-OOSTKAMP
N-VA Oostkamp
wenst u
ﬁjne feestdagen
en een
fantastisch
2013!

De N-VA is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in
Oostkamp: we springen in één klap van 2 naar 8 verkozenen. Onze
lijsttrekker Patrick De Groote stond binnen de top 5 van de
voorkeurstemmen.
Een duidelijker signaal kon de bevolking niet geven. Toch negeert CD&V dit
signaal koudweg. Er werd zelfs niet gepraat met de N-VA. ‘Mensen spreken
mensen’ blijkt dus een zoveelste holle slogan.
Sp.a kan met drie raadsleden zelfs met moeite haar postjes invullen. Rood
worden kunnen ze alvast niet meer.

V.U.: Lieven Vandenbroucke - Lodistraat 15 - 8020 Hertsberge - oostkamp@n-va.be

Verliezers aan de macht
CD&V:
min 2 zetels
sp.a:
min 1 zetel
Vlaams Belang: min 2 zetels
Open Vld:
min 1 zetel

Hoewel we niet mee het beleid van Oostkamp
kunnen bepalen in de meerderheid, zal de
N-VA er vanuit de minderheid alles aan doen
om constructief maar kritisch oppositiewerk te
voeren. U koos voor verandering, wij zullen er
zes jaar lang voor werken dat u die
verandering ook krijgt.

Van links naar rechts: Liliane De Baene, Tom
Landschoot, Patrick De Groote, Leonard Deknock,
Ann Vander Bauwede, Stefaan Bollaert en Marc
Trancez klinken op de verkiezingsoverwinning.

www.n-va.be/oostkamp

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lijsttrekker Patrick De Groote aan het woord
Het staat iedereen vrij een partner te
kiezen, ook in de politiek.
Verkiezingen dienen om de mening
van de bevolking te vragen. De wil
van de kiezer is naar mijn
bescheiden mening duidelijk en
klaar. CD&V verloor bijna 5 procent
van haar kiezers en sp.a mocht
1 zetel inleveren. Een duidelijk
signaal dus. De kiezer geeft zelfs de
richting aan die onze gemeente uit
moet.
De enige winnaar was de N-VA, met
een sprong van 2 zetels naar 8.
Daarmee worden wij met 26,2
procent de tweede grootste partij.
Door de coalitie van CD&V met sp.a
wordt het signaal van de burger

genegeerd en wordt de N-VA door
de klassieke partijen aan de kant
gezet, net zoals op het nationale
niveau. Je zou haast denken dat ze
nog hun lesje niet hebben geleerd.
Met de wil van de kiezer hou je
rekening! Die wil negeren doe je niet
ongestraft.

Beleefde en respectvolle leiders
nodigen alle partijen uit voor een
gesprek, voor de anderen zou het
verplicht moeten worden. Begrijpe
wie begrijpen kan.

De N-VA was
bereid
verantwoordelijkheid op te
nemen. Men
heeft het ons
zelfs niet
gevraagd. Wij
nemen daarvan
akte.

Dit zijn uw N-VA-gemeenteraadsleden

Patrick De Groote

Ann Vander Bauwede

Marc Trancez

Tom Landschoot

patrick.degroote@n-va.be

ann.vanderbauwede@n-va.be

marc.trancez@n-va.be

tom.landschoot@n-va.be

Liliane De Baene

Leen Gernaey

Leonard Deknock

Stefaan Bollaert

liliane.debaene@n-va.be

leen.gernaey@n-va.be
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oostkamp@n-va.be

N-VA scoort ook in de provincie
Ook bij de provincieraadsverkiezingen zette de N-VA in
West-Vlaanderen een puik resultaat neer. De N-VA
haalde 20 zetels en moest de CD&V als grootste partij
maar nipt voor laten gaan. Jammer genoeg hadden de
drie traditionele partijen al
besloten om samen te besturen
en werden wij, als grote winnaar,
tot de oppositie veroordeeld.
Kristof Pillaert uit Hooglede zal
de West-Vlaamse
N-VA-fractie leiden. In ons
district werd Marleen De Mulder,
inwoner van Oostkamp,
verkozen in de provincieraad.

MARLEEN
DE MULDER

Veilig verkeer Groot-Oostkamp
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners
van Oostkamp rond verkeersveiligheid startte N-VA
Groot-Oostkamp in februari 2012 met de website
www.veiligverkeergrootoostkamp.be.
De website geeft de inwoners van Oostkamp de kans om
verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. Het
initiatief is een groot succes. U kan er nog altijd terecht
voor uw opmerkingen en foto’s.
Deze verkeersproblemen werden ons al gemeld en zullen
we ter sprake blijven brengen op de gemeenteraad tot er
een oplossing is.
Stuivenbergstraat - Er is een snelheidsprobleem en nood
aan een wandelpad.
Oedelemsestraat, Moerbrugge - Na de bocht, waar 90
mag gereden worden, passen bestuurders hun snelheid

niet aan. Dit werd
zelfs vermeld in het
Brugs Handelsblad.
De gemeente weigert
er echter pertinent
iets aan te doen
omdat er ‘niet
genoeg bebouwing
is’.
Hillestraat, Ruddervoorde - Door het toegenomen aantal
bewoners (dit zal nog vermeerderen nadat nieuwe wijk is
afgewerkt ) is het autoverkeer minstens verdrievoudigd.
Uw inbreng blijft welkom op
www.veiligverkeergrootoostkamp.be.

Patrick De Groote: uw senator komt op
voor uw belangen!
U kunt Patrick bereiken:
Thuis
Tuinkersstraat 4 – 8020 Ruddervoorde
gsm: 0479 88 96 83
e-post: patrick.degroote@n-va.be
In Brussel
Paleis der Natie 2 – 1008 Brussel
tel: 02 501 77 79

www.n-va.be/oostkamp

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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