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N-VA mee op studiedag in WZC Sint-Jozef.

N-VA trotseert de sneeuw voor Kerstactie.

Nieuw N-VA-raadslid Pieter 
Lescouhier legt de eed af.

N-VA tijdens de warme week. Actie voor het goede doel.

N-VA reikt de gouden Leeuwtjes 2018 uit.
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Geen statiegeld op blik en pet
N-VA Oostkamp is geen voorstander van de 
invoering van statiegeld op blikjes en pet-flessen. 
Hier is waarom:

Prijsstijging voor de consument 
  Niet alleen het statiegeld (20 à 50 eurocent) maar ook de 

administratieve en logistieke lasten voor de drankensector 
zullen worden doorgerekend aan de burger. 

  Extra sleur voor de burger. En wat brengt het op? Groot 
vraagteken. Kans op een vuile slordige boel. 

  Statiegeld is een asociale maatregel: duurder voor ieder-
een enkel en alleen om een kleine groep mensen aan te 
sporen hun afval in de vuilnisbak te gooien.. 

  Nu reeds komt 50 procent van de drank van de meeste 
drankwinkels uit het buitenland. Een prijsstijging zal 
grenstoerisme stimuleren. Dan importeer je in feite afval 
uit het buitenland. 

De N-VA pleit voor optimalisering van Fost-plus. 
Statiegeld werkt drempelverhogend: je moet blikjes en pet 

handmatig terugbrengen en de blikjes mogen niet ingedrukt 
zijn omdat de code leesbaar moet blijven. Terwijl  je an-
ders gewoon om de veertien dagen de PMD-zak buiten zet.  
Zwerfvuil is een maatschappelijk probleem dat veel meer is 
dan pet en blik. We moeten inzetten op opvoeding en sensi-
bilisering. 

Waardering voor vrijwilligers
N-VA Oostkamp ondersteunt het vrijwilligerswerk, een onmisbare 
schakel in het streven naar een kwaliteitsvolle samenleving.

De vrijwillige inzet van ouderen betekent daarbij een niet te 
onderschatten maatschappelijke maar ook economische meer-
waarde. De ouderen hebben veel banden met het vrijwilligersveld, 
zowel qua vraag als qua aanbod. Vrijwilligerswerk door ouderen 
verdient dus alle waardering en ondersteuning vanwege het beleid.

Goede vrije tijd voor  
ouderen
Het sociaal contact, sport en deelname aan het culturele 
leven zijn belangrijke schakels om gezond en actief ouder 
te kunnen worden. De vrijetijdsparticipatie van ouderen 
verdient daarom om sterker gestimuleerd te worden, zeker 
voor de meest kwetsbare en kanszwakke ouderen.

Seniorenweetjes

Geen paalwoningen in Ruddervoorde
Het standpunt van de N-VA was altijd klaar en duidelijk: geen bebouwing in waterrijke of overstromingsge-
bieden. Ook niet als pilootproject om in de kijker te lopen met alle risico”s voor de omwonenden. 

Maar wat vroeg het college? Lees het citaat uit het verslag van de commissie 
Integraal Waterbeleid: “De gemeente Oostkamp wenst dat het voorstel van 
de projectontwikkelaar om te bouwen op palen kans krijgt om verder te 
worden geanalyseerd. Het kan ook meegenomen worden als pilootproject op 
niveau Vlaanderen. De voorgestelde optie C vanuit het bekkenbureau sluit 
alle kansen voor bebouwing uit en is voor de gemeente niet aanvaardbaar.”

Nu plots stelt het college het voor alsof zij ervoor zorgden dat het project niet 
doorging. Het project moest destijds versneld doorgaan omdat Vlaanderen 
zelf de bouwstop zou invoeren. Het college was wel degelijk vragende partij 
om het project te laten doorgaan en stelt zich nu als de redder voor.
 
Begrijpe wie begrijpe kan!
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Vincent Christiaens
Vincent is advocaat in Oostkamp en Oostende, met een 
hart voor Vlaanderen. Hij studeerde in Leuven en bracht 
een groot deel van zijn jeugd door in Oostkamp, waar ook 
zijn vader opgroeide en. Vincent is veelzijdig: hij is een fer-
vent festivalganger, cd-verzamelaar en muziek- en opera-
liefhebber. Sedert 2012 woont hij terug in Oostkamp. Zijn 
vrouw Annelies Vandewalle is zorgcoördinator in Immacu-
lata. Hij is de papa van twee schatten van dochters: Feline 
en Elisa.

Waarom de N-VA?
 “De keuze voor de N-VA ligt voor de hand: een partij die vecht voor het behoud van de Vlaamse identiteit, die durft te zeggen 
waar het op staat. Een partij die de broodnodige hervormingen doorvoert waar het politiek correcte centrum en Links jaren-
lang de politieke moed niet voor had. 

Federaal zijn er hervormingen nodig, om lokaal sterker te staan. Omgekeerd is een sterke lokale verankering noodzakelijk om 
voldoende slagkracht te krijgen op federaal vlak. Dat laatste lukt aardig: op gemeentelijk vlak levert de N-VA goed werk af. 
Ze duwt aan de wagen, maar stelt kritische vragen indien nodig. Het is de bedoeling Oostkamp wakker te houden, zodat het 
leven en wonen er de komende jaren nog beter wordt.

Liesa Cappaert
Liesa Cappaert werd 23 jaar geleden geboren in Torhout. 
Ze woonde 2 jaar in Zedelgem en de laatste 21 jaren in 
Ruddervoorde city! Liesa liep school in Zedelgem en Tor-
hout. Ze heeft een diploma Bedrijfsmanagement, optie 
Rechtspraktijk van de Vives-hogeschool in Brugge. Sinds 
anderhalf jaar werkt ze voor de juridische dienst van Hays, 
een internationaal rekruteringskantoor. 

Waarom de N-VA?
“Ikzelf ben een echte werker, tijdens mijn studies deed ik drie studentenjobs tegelijkertijd. Ik vind het dus positief dat N-VA de 
werkende mensen wil belonen. Uiteindelijk is in ieders belang dat elk van ons een job heeft, niet enkel voor onze zelfontwik-
keling, maar ook voor onze sociale zekerheid. Als ‘jonge gast’ begin je je toch soms al eens zorgen te maken over een pensi-
oen... 

Verder ben ik het eens met het positieve migratiebeleid van de N-VA. Tijdens mijn stage bij de immigratiedienst van de Fede-
rale Spoorwegpolitie in Brussel heb ik wel veel bijgeleerd en veel gezien. Het is heel erg als je mensen helemaal uitgeput ergens 
aan een station vindt. Zij zijn het slachtoffer van illegale mensenhandel. Mensen die andere mensen verhandelen als beesten 
moeten gestraft worden! Verder ben ik vóór een multiculturele samenleving, echter énkel met mensen die bereid zijn zich 
volledig te integreren in onze Vlaamse maatschappij. 

Ook de standpunten van de partij over onderwijs en gezondheidszorg vind ik zeer belangrijk. Ieder kind moet de kans én de 
motivatie en steun krijgen om een goed onderwijs te kunnen genieten en zichzelf op een goede manier te kunnen ontplooien! 

Ik zet mij graag en met veel plezier in voor een partij waar ik volledig achter sta.”

Even  
voorstellen
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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