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Beste Vlaamse vrienden,
We zijn ondertussen ruim opgeschoven in het
bizarre jaar 2020. Hopelijk heeft elk van jullie
toch een deugddoende vakantie en leuke
zomer achter de rug. Het politieke jaar is ondertussen al een tijdje opnieuw op gang geschoten. Onze vertegenwoordigers van N-VA
Oostkamp zijn druk bezig in de gemeente- en
andere adviesraden. We proberen vanuit de
oppositie toch wel enige druk op het beleid te
zetten. Dat is niet eenvoudig in een gemeente
met een absolute meerderheid, maar we
volharden.
Op federaal vlak is er – eindelijk - een
regering. Al is het niet ‘onze’ regering. Ik hoef
jullie niet te vertellen dat deze regering nefast
is de Vlamingen. De factuur zal weeral onze
kant worden opgeschoven.
Het is tevens bijzonder jammer dat de partij
van de meerderheid uit Oostkamp deze regering wil steunen, wetende dat ze bij hoog en
laag beweerde nooit erin te stappen zonder
Vlaamse meerderheid en zonder de grootste
Vlaamse partij. Benieuwd wat onze burgemeester daarop te zeggen heeft. Want wij
moeten hem steeds verantwoording afleggen
bij alles wat we doen, dus mag het ook eens
van zijn kant komen.
In deze uitgave komen we terug op wat we in
ons vorig blad beloofd hebben: onze visie op
het nieuwe beleidsplan voor de volgende zes
jaar, de werken in Moerbrugge en nog zoveel
meer.
Ik wens jullie veel leesplezier. Hou het ondertussen veilig en gezond! Zorg voor jezelf, zorg
voor de anderen.
Met Vlaamse groeten,
Uw voorzitter,
Robin Declerck

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx november.

Gaat Moerbrugge straks weer op slot? Want er is nog werk aan de winkel. De N-VA
vraagt zich af waarom deze werken niet tegelijk met de vorige werden uitgevoerd.

Wordt Moerbrugge straks weer
afgesloten?
De werken in de Stationsstraat in Moerbrugge zijn al een tijdje afgelopen. De
inwoners kunnen opgelucht ademhalen, nadat ze tijdens de werken wekenlang van de buitenwereld waren afgesloten. Onnodig, vond de N-VA, en met
nefaste gevolgen voor de plaatselijke handelaars en horeca-uitbaters, die hun
omzet met 35 tot 50 % zagen kelderen.
Nu deze werken afgelopen zijn, vragen
we ons af wat er met de rest van de
Moerbrugsestraat zal gebeuren, vanaf
de nieuwe afdeling van de Vaart tot
aan het rondpunt aan het kanaal. De
rijweg, fietspaden en rondpunt liggen
er erbarmelijk bij en er is geen voetpad
voor de schoolgaande jeugd.

te horen dat men deze werken niet
samen wou uitvoeren ‘om de Moerbruggenaar niet nog langer af te sluiten.’ Het lijkt ons dat de betrokken
inwoners toch liever in één keer alle
werken zag gebeuren, in plaats van
een tweede keer afgesloten te worden.

Opnieuw maandenlang afsluiten?
Waarom konden deze werken niet
tegelijk gebeuren, terwijl de Stationsstraat hernieuwd werd? Gaat men
Moerbrugge opnieuw maandenlang
van de buitenwereld afsluiten?

Daarenboven vinden wij dat er alternatieven waren om de werken zo uit te
voeren dat Moerbrugge toch minimaal bereikbaar kon blijven, bijvoorbeeld door het behouden van een vrije
rijstrook tijdens de werken.

De N-VA bracht deze kwestie op de
gemeenteraad van oktober op tafel en
vroeg het gemeentebestuur naar een
antwoord op onze vragen. We kregen

We blijven dit dossier alvast voor u
opvolgen. De N-VA vindt dat bij
komende werken Moerbrugge deze
keer bereikbaar moet blijven.

Minimaal bereikbaar
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Beleidsplan laat steken vallen
De bestuursmeerderheid lanceerde haar beleidsplan voor de komende jaren. De N-VA maakte alvast een eerste analyse van dit
plan. Er zijn enkele punten waar we toch wel wat bedenkingen bij hebben.

Belastingverhoging
Met 8 % betalen we al de hoogste gemeentebelastingen
van de omliggende gemeenten. Deze bestuursploeg
trekt nu ook nog eens de milieubelasting op van 55
naar 70 euro.

Minder transparantie uitgaven schepencollege
CD&V besliste dat het bedrag waarbij haar schepenen verantwoording
moeten afleggen in de gemeenteraad opgetrokken wordt van 8.500
naar 33.000 euro. Dat wil dus zeggen dat de meerderheid voor elke uitgave tot 33.000 euro niet eens via de gemeenteraad moet passeren om
deze uitgave te verantwoorden. Wij vinden dat een veel te hoog bedrag
en vooral een gevaarlijke en ondemocratische beslissing. Een van de
voornaamste taken van de gemeenteraad is om ervoor te zorgen dat
er voldoende transparantie is in het gevoerde beleid, zeker als het gaat
om uw belastingcenten.

Recyclagepark: zelfde tarieven en gratis groenafval
We zouden graag zien dat alle recyclageparken in Vlaanderen en
van onze intercommunale IVBO dezelfde tarieven heffen, zodat
ieder van ons naar het dichtstbijzijnde park kan gaan. Zo wordt
onze ecologische voetafdruk heel wat kleiner en daar vaart het
milieu alleen maar goed bij. Ook willen wij nog altijd dat het
groenafval gratis mag gebracht worden, want iedereen wordt
gestimuleerd om meer groen te plaatsen en minder verharding te
gebruiken. Wij vinden dat mensen die dit doen beloond moeten
worden en niet gestraft.

Waar is het horecaplan?
We wachten nog steeds op het beloofde horecaplan voor onze
‘bovengemiddelde’ gemeente, zoals de burgemeester dat stelt.
Zeker nu deze sector voor een tweede keer zware klappen
kreeg door de coronacrisis. Dit plan dringt zich op!

Wat met het zwembad?
We weten al een tijd dat ons zwembad zijn beste tijd gehad heeft. Daarom dringen we er op aan dat er niet gewacht wordt tot het einde van
de bestuursperiode om een beslissing te nemen en dus snel met onze
buurgemeenten (Beernem en Zedelgem) samen te zitten om tot een oplossing te komen. Want iedereen weet dat de uitbating van een zwembad
handenvol geld kost en dit op de nek komt van de belastingbetaler.

oostkamp@n-va.be
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N-VA Oostkamp werkt voor u
N-VA Oostkamp zit in de oppositie. Wij houden een vinger aan de pols, maar werken graag op een constructieve manier mee
wanneer we dit nodig en nuttig achten. Dit zijn enkele zaken waarbij wij de voorzet gaven en die gerealiseerd werden of
zullen worden.
Dit komt alle Oostkampenaren ten goede ongeacht de politieke kleur. Op een positieve manier verder bouwen aan een straf
Oostkamp, in overleg met alle betrokkenen.
• De broodnodige werken aan de Warandeputten. Na aandringen van ons N-VA-raadslid Liliane De Baene staan die
zeker op de agenda, in samenwerking met de provincie.
• Parkeerproblemen in de Kortrijksestraat. N-VA-raadslid
Robin Declerck stelde herhaaldelijk vragen hierover, en dat
loonde. Verkeersveiligheid is een prioriteit voor ons. Er is
voldoende parkeerruimte op de parking van Oostcampus
en een korte wandeling is altijd goed voor de gezondheid.
• Het gebrek aan hondenlosloopweides in Oostkamp.
N-VA-raadslid Stefaan Bollaert gaf al een aantal voorbeelden van plaatsen binnen de gemeente waar hondenloopweides kunnen komen. Stefaan vindt dat iedere deelgemeente
een loopweide voor honden moet krijgen. Er komt dan ook
binnenkort een eerste weide in Nieuwenhove. Graag meer
van dit.

• Het oppompen van overtollig water bij bouwwerven en
andere grote werken is een punt waar N-VA-raadsleden
Vincent Christiaens en Robin Declerck de voorzet gaven.
Wij hebben dit punt in het verleden aangehaald in de gemeenteraad. We zijn zeer tevreden dat onze voorstellen in
de praktijk worden omgezet.
• De N-VA vroeg om dranghekkens te plaatsen en de gracht
te onderhouden bij de Wastine. Dit voor de veiligheid van
bewoners en kinderen.
Ook vanuit een oppositierol is het mogelijk om zaken te
verwezenlijken. Steeds vanuit een respectvolle dialoog met
de meerderheid. Want samen lukt het meestal net iets beter
of vlugger.

Ook vanuit de oppositie kunnen we dingen verwezenlijken. Gemeenteraadsleden Liliane De Baene, Vincent
Christiaens, Robin Declerck en Stefaan Bollaert.

De broodnodige werken aan de Warandeputten staan na
aandringen van de N-VA eindelijk op de agenda.

Het parkeerprobleem in de Kortrijksestraat wordt aangepakt, na herhaaldelijke vragen hierover door de N-VA.

Er komt binnenkort een eerste hondenlosloopweide in de
gemeente. Hier ijverde de N-VA al een tijdje voor.

www.n-va.be/oostkamp
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

