
Beste Oostkampenaren,

De maanden van het jaar 2021 vliegen 
voorbij. We kijken reikhalzend uit naar 
het begin van de zomer en ons welver-
diende verlof. Zoals ik in onze vorige 
editie schreef, zijn we nog niet klaar met 
het vieze coronabeestje. Maar we zijn op 
de goede weg.

De vaccinaties draaien op volle toeren. 
Stilaan mogen we dromen van een nieu-
we start en een terugkeer naar het oude 
normaal. We kunnen daar al een beetje 
van proeven, op een van de terrassen 
van onze horeca. Hopelijk volgen er snel 
extra versoepelingen. 

In dit blad leest u meer over onze 
‘Steun de horeca’-actie, alsook over 
onze bedenkingen bij de keuze van het 
vaccinatiecentrum. Lees ook eens de 
artikels over de hondenlosloopweide en 
de sterretjesweide. Verder een oproep 
om onze Vlaamse feestdag samen te 
vieren door onze leeuw zoveel mogelijk 
uit te hangen op 11 juli.

En om af te sluiten: hou het veilig, hou 
jullie aan de maatregelen en geniet van 
jullie welverdiende vakantie. 

Vooral de mensen van de zorg wil ik nog 
eens in de bloemetjes zetten. Na meer 
dan een jaar crisis geven zij nog steeds 
het beste van zichzelf. Petje af en doe zo 
voort!

Met Vlaamse groeten,

Robin Declerck 
Voorzitter N-VA 
Oostkamp

Keuze voor Valkaart als vaccinatie-
centrum nefast voor verenigingen
In de voorbije gemeenteraden wees N-VA-raadslid Robin Declerck er al meer-
maals op dat de keuze voor De Valkaart als vaccinatiecentrum zeer nadelige 
gevolgen hee�  voor de vele sportclubs en jeugdverenigingen, die de zaal nu 
niet meer kunnen gebruiken. Waarom kon de gemeente geen andere locatie 
kiezen? Er zijn voldoende alternatieven voorhanden.

Vanaf februari tot eind augustus 
(en zelfs veel langer) kan de zaal De 
Valkaart niet gebruikt worden de vele 
sportclubs en jeugdkampen. Het vergt 
heel wat zoekwerk om de clubs on-
derdak te geven en dat is tot op heden 
nog niet voor iedereen opgelost. Het 
kost ook extra geld om de infrastruc-
tuur op andere locaties aan te passen. 
Denk maar aan nieuwe belijning, doe-
len, enzovoort.

Jammer voor jeugd
Het is extra jammer dat de sporters 
moeten schuiven aangezien het cen-
trum absoluut niet zeven dagen op ze-
ven en 24 uur op 24 draait, zoals som-
mige federale ministers en virologen 

beweren. Jammer voor onze jeugd, die 
hun beperkte sportmogelijkheden zo 
nog meer zien verdwijnen.

De N-VA vraagt zich af waarom er 
geen andere locatie gekozen werd 
binnen de gemeente? Er zijn toch nog 
leegstaande panden, zoals Bauwens 
Waardamme. Waarom werd de event-
sector niet ingeschakeld? Deze sector 
heeft het moeilijk en is de uitgelezen 
kandidaat om dit te organiseren. 

Pluim voor personeel
Maar laten we positief eindigen en een 
dikke pluim geven aan het personeel 
en de vrijwilligers van de gemeente 
die alles vlekkeloos laten verlopen. 

Er waren genoeg alternatieven voorhanden als vaccinatiecentrum. 
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 17 mei



Eerste hondenlosloopweide 
geopend
Na een eerste overleg op een gemeenteraad in 2015 hee�  
N-VA-raadslid Stefaan Bollaert het voorstel over de hondenlos-
loopweide enkele gemeenteraden geleden opnieuw gelanceerd

In juli 2020 kreeg onze gemeente hiervoor subsidies en op 8 mei 
2021 werd de eerste hondenlosloopweide o�  cieel geopend op de 
Legendalesite. 

Wij zijn zeer blij dat ons voorstel verwezenlijkt werd. De weide 
is te bereiken via de Hertendreef, op het einde van de Legen-
daledreef aan de linkse kant. Hier kunnen hondenlie� ebbers 
samenkomen en krijgt onze trouwe viervoeter een zeer mooie 
vrije ruimte om te ravotten.

Wij zien graag nog hondenweides in Oostkamp bijkomen. Tips 
en mogelijke verbeteringen van hondenlie� ebbers zijn altijd 
welkom.

Het voorstel van de N-VA om hondenlosloopweides te voorzien, werd 
alvast op de Legendalesite uitgewerkt. 

N-VA Oostkamp: 
“Gemeentelijke ontwikkelingshulp beter besteden”

In de gemeenteraad stemde de N-VA tegen een toelage van 18.700 euro 
die de gemeente wou geven aan 11.11.11 en Consortium 12.12. “Er zijn lo-
kale organisaties in Oostkamp die heel goed en transparant werk leveren 
rond ontwikkelingssamenwerking”, zegt N-VA-fractievoorzitter Stefaan 
Bollaert. “Dan is dat geld beter besteed, want voor ons een voorwaarde is 
voor goede ontwikkelingssamenwerking.”

Die 18.700 euro was een ‘overschotje’ in het gemeentebudget. Waarom 
dat geld geven aan grote spelers die veelal kunnen rekenen op veel grotere 
toelagen, terwijl we in onze eigen gemeente zelf organisaties hebben die 
aan ontwikkelingssamenwerking doen? Daarenboven werd die toelage 
zonder het minste overleg beslist.

Hang het beest uit uw kot

Te bestellen via:
oostkamp@n-va.be
mijn.n-va.be/webwinkel

5 euro 

per vlag

oostkamp@n-va.be
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De winnaars van onze HORECA-bon-actie
In ons vorig huis-aan-huisblad kon u een HORECA-BON winnen van 10 euro om te spenderen in onze Oostkampse horeca. Zo 
steken we hen een hart onder de riem na een lang uitgestelde opstart.

We vroegen om een leuke zin of slogan te verzinnen. We kregen een pak inzendingen, waaruit we 30 winnaars kozen. Deze 30 geluk-
kigen krijgen binnenkort een mailtje en een bezoekje van een van onze bestuursleden met de bon. Geniet ervan!

Aan al onze horeca-uitbaters wensen we een werkbare 
zomer. Weet dat u heel wat kan en mag vragen binnen 
de gemeente rond de uitbreiding of plaatsing van een 
terras. Zeker doen!

Hier alvast enkele pareltjes die we toegestuurd kregen:
“Straks mogen we met z’n allen weer stevig drinken en 
zullen we samen op een betere toekomst klinken” (Sylvie)

“Oostkamp aan de top, met cultuur en gezellige cafés 
wordt het geen flop.”
(Marie-Christine)

Komt er eindelijk sterretjesweide in Oostkamp? 
N-VA-fractievoorzitter Stefaan Bollaert bracht 
in februari de vraag over een sterretjesweide 
opnieuw op de gemeenteraad. Een sterretjeswei-
de is een plekje waar levenloos geboren kindjes 
kunnen begraven en herdacht worden. Ouders 
hebben zo de mogelijkheid om op een persoonlij-
ke manier afscheid te nemen van hun kindje.

Tijdens de vorige legislatuur was er al sprake van 
zo’n weide, maar tot op de dag van vandaag is die 
er nog altijd niet. Daarom hernam Stefaan Bollaert 
het voorstel om een sterretjesweide te voorzien op 
de Oostkampse begraafplaatsen.

Gemeentebestuur reageert positief
“De begraafplaatsen krijgen momenteel een 
onderhoud. Dit is dus het ideale moment”, zegt 
Stefaan Bollaert. “Het gemeentebestuur reageerde 
alvast positief op het voorstel.”

Steun aan organisatie Boven de Wolken
Aansluitend op de vraag over de sterretjesweide wil N-VA Oostkamp ook aandacht schenken aan de organisatie “Boven de Wolken”. Dat is 
een niet-gesubsidieerde vzw die ouders steunt die hun baby verloren.

Deze organisatie kwam enkele weken uitgebreid aan bod in de Krant van West-Vlaanderen.
De N-VA vraagt dat ook of de gemeente de organisatie kan ondersteunen, door zichtbaarheid te geven of zelf met fi nanciële steun. We kijken 
alvast zelf ook naar mogelijke voorstellen, bijvoorbeeld via de Warmste Week. Als u zelf voorstellen heeft, aarzel niet om te contacteren!

N-VA-fractieleider Stefaan Bollaert: “De begraafplaatsen krijgen momenteel een 
onderhoud. Het ideale moment ook eindelijk een sterretjesweide te voorzien.”

www.n-va.be/oostkamp
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 

Vlaams volksvertegenwoordiger014229


