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Beste inwoner
Voor wie zich het jaar 2000 nog kan herinneren: onze wereld
zou compleet veranderen en volgens sommigen zelfs vergaan. Maar er gebeurde helemaal niets. Niemand die toen
kon vermoeden wat we twintig jaar later zouden meemaken.
Intussen zijn we gelukkig over de coronapiek heen en zien we
de cijfers gunstig evolueren. Hopelijk blijft dat zo en kunnen
we onze normale leven stilaan hernemen. Zolang er echter
geen doeltreffend vaccin is, zullen we alert moeten blijven.

in de rug krijgen. Daar werkt onze N-VA-fractie met alle
plezier aan mee.We hopen dat die plannen zeer binnenkort
uitgerold worden. Er moet ook eindelijk werk gemaakt worden van een duidelijk horecaplan. Wat blijft er nog over van
de cafés en restaurants in een gemeente waarvan het college
van burgemeester en schepenen zegt dat ze bovengemiddeld
is? Dit kan stukken beter. Voor N-VA Oostkamp is de horeca
absoluut een prioriteit.

Beleidsplan en de kwestie Moerbrugge

Ik wil graag afsluiten met het bedanken van een aantal
mensen die ons de laatste tijd recht en draaiende gehouden
hebben. De allerbelangrijkste sector is uiteraard de zorg. Zij
hebben zich dubbel geplooid en soms zelfs hun leven op het
spel gezet. Hoedje af. Daarnaast zijn er nog zoveel anderen.
Postbodes, winkelbedienden, vuilnisophalers, brandweer,
politie en nog zoveel meer.
Hartelijk bedankt!

Ondertussen is er ook in onze gemeente al een en ander
gebeurd. Voor de crisis in maart keihard toesloeg, kregen we
het beleidsplan voor de komende zes jaar voorgeschoteld.
Onze gemeenteraadsleden hebben dat met een kritische blik
doorgelicht. In ons volgende huis-aan-huisblad formuleren
we een aantal vragen en suggesties voor de meerderheid. We
komen daarin ook terug op de kwestie in Moerbrugge. Door
de plots gestarte werken in de Stationsstraat wordt iedereen
opnieuw vier maanden van de rest van de gemeente afgesloten. Begrijpe wie begrijpen kan.

Ik wens jullie allemaal een
fantastisch zomerverlof toe.
Hou het veilig.

Relancemaatregelen noodzakelijk
De laatste weken en maanden stonden volledig in teken van
het coronavirus. De gemeente heeft een relanceplan opgesteld waardoor onze plaatselijke handelaars een flinke duw
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Veel moed aan alle
hulpverleners

Steun lokale handelaars
tijdens de coronacrisis

Koop ook lokaal

2
We willen jullie graag een positief huis-aan-huisblad brengen. Verderop lees je over enkele mooie bezienswaardigheden in onze
prachtige gemeente. Geniet ervan, nu we stilaan opnieuw uit ‘ons kot’ mogen.

Uniek wandelen in de Warandeputten
Waarom verre verplaatsingen maken als we ook in onze eigen
gemeente zoveel schoonheid hebben? Een van die pareltjes is
ongetwijfeld ‘de Warandeputten’.
De Warandeputten is een wandelgebied voor jong en oud. Naast de
mooie natuur, is er een plankenpad van 400 meter door open water,
riet- en watermoeras. Een unieke wandelbelevenis. Met een beetje
geluk spot je in een van de kijkhutten grazers, ijsvogels of
Galloway-runderen. Je kunt even op adem komen aan de picknicktafels en bankjes langs het kanaal. Honden zijn enkel aan de leiband
toegestaan.
Kom zeker eens langs! Meer info vind je op www.oostkamp.n-va.be.

Camping #8020
Omdat we deze zomer beter genieten in eigen land of streek, leek het ons wel een leuk idee om te kunnen kamperen op een aantal
gezellige plaatsen in Oostkamp. Op die manier kunnen we onze eigen gemeente herontdekken. Er moeten natuurlijk wel duidelijke
afspraken met de ‘tijdelijke kampeeruitbaters’ zijn. Wat houden die juist in? Hou zeker rekening met volgende zaken.
Voorzie een
toilet

Voorzie water en
elektriciteit

Respecteer de
social distance

Hou rekening met
het aantal
kampeerplaatsen

BBQ
toegestaan?

Zwemmen
toegestaan?
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Speelbos in
Waardamme
Voor wie het nog niet opgemerkt zou hebben, we hebben
in Waardamme voortaan een speelbos. Leuk om eens
lekker te ravotten met kinderen of kleinkinderen.
Parkeren kan voor de begraafplaats in Waardamme. Via
het speelplein en het voetbalveldje, kom je aan het bos
met speeltoestellen en sculpturen terecht. Veel plezier!

oostkamp@n-va.be
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Uitkijkplatform aan overstromingsgebied Baliebrugge
Wie wil genieten van het uitkijkplatform over het overstromingsgebied op de Ringbeek in Ruddervoorde, kan richting de
Poldersstraat in Baliebrugge fietsen.

Het uitkijkplatform ligt langs de provinciale wandelroute
‘vrijgeweed’. Daar kunnen wandelaars een blik werpen
op de Ringbeek en de omgeving. Er werden bovendien
infoborden geplaatst. Die geven duiding over de werking
van het overstromingsgebied, het waterbevoorradingspunt
en de aanwezige planten en dieren.
Het uitkijkplatform is te bereiken via een trapconstructie
vanuit de Polderstraat. Het houten platform met metalen
leuningen heeft ook een zitbankje. Je geniet er van een uniek
stukje natuur. Zeker een bezoek waard.

Hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli!
Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. Door deze uitzonderlijke
omstandigheden gaat de traditionele viering jammer genoeg niet door.
Toch willen we de straten kleuren met onze fiere Vlaamse Leeuw.
Wij hangen onze vlag alvast buiten, jij toch ook?
Stuur ons gerust een foto van jouw vlag! Delen kan via sociale media of via
oostkamp@n-va.be.

www.n-va.be/oostkamp

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter
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Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

