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Waterbeheersing in Ridefort
Het schepencollege bracht in oktober op vraag 
van de N-VA-fractie een wer� ezoek in en rond de 
site Ridefort in Ruddervoorde. Vroeg uit de veren, 
maar N-VA was van de partij en we waren het 
sterkst vertegenwoordigd.

Met veel aandacht luisterden we naar het verhaal over 
het afvalwater, het hemelwater, de straatverfraaiing in de 
Sportstraat, de Koebroekdreef en de Vlamingstraat en het 
water-bufferbekken aan de Laurierstraat. Hopelijk dragen 
de grootse investeringen bij tot de beheersing van de water-
overlast.

N-VA dankt de werfleiders Steven van Aquafin en Dirk van 
de firma Penninck voor de interessante uitleg.

Indien het weer ‘goed’ blijft, schieten de werken verder vlotjes 
wop en is alles klaar tegen het kerstverlof. Laat het ons dat 
hopen voor alle buurtbewoners van deze site, want na de 
modder en het stof komt hopelijk het mooie resultaat. 
De N-VA denkt ook aan de verkeersveiligheid. Wij vragen 
paaltjes ter beveiliging in de bocht, zodat bochtmissers niet 
in de buffer terechtkomen.

1 op 5 fi etsers rijdt zonder verlichting
Liefst 40 procent van de � etsende jongeren is niet 
in orde is met de remmen of de verlichting van 
zijn � ets. Eén of vijf van de schoolgaande rijdt 
onvoldoende verlicht. Onze politiezone houdt in 
dit donkere jaargetijde controles bij speciale � et-
sevenementen. De boetes gingen al omhoog, van 
55 euro naar 58 euro. Maar blijkbaar is dat nog 
onvoldoende.

De N-VA hield een paar jaar geleden een actie bij de scholen, 
waar we gratis verlichtingssets uitdeelden. Uw veiligheid en 
die van uw kinderen blijft voor ons van het hoogste belang!

Laat je 
zien!
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N-VA Oostkamp wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Oostkamp wenst u fijne feestdagen!
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De modderpoel in de Proosdijstraat

De N-VA wil meer duidelijkheid over de werken in de Proos-
dijstraat. De vergunning voor die werken werd afgeleverd in 
augustus 2015, voor de nivellering van de grond en de aanleg 
van grachten. Intussen zijn we eind 2017 en stelde N-VA enkele 
eigenaardigheden vast:
Er was voorzien om 19 000 kubieke aarde aan te leveren. Gaat het hier dan 
enkel om nivelleren? Is er een ruilhandel van aarde en zand aan de gang, 
gegeven de voordurende aan- en afvoer door vrachtwagens?

  Is het normaal dat het fietspad een slijkerige bedoening is waarop fietser 
riskeren te slippen en hun nek te breken?

  Werken de graafmachines tegenwoordig ’s nachts, tussen 2 en 4 uur?

U leest het: veel vragen. Nu nog de antwoorden. De N-VA volgt het dossier 
voor u op.

GEMEENTERAAD

Patrick
De Groote

patrick.degroote@n-va.be

Ann Vander 
Bauwede

ann.vanderbauwede@n-va.be

Marc 
Trancez

marc.trancez@n-va.be

Tom 
Landschoot 

tom.landschoot@n-va.be

Liliane 
De Baene

liliane.debaene@n-va.be

Leen  
Gernaey

leen.gernaey@n-va.be

Stefaan 
Bollaert

stefaan.bollaert@n-va.be

Wist je dat ...
  Na de vele tussenkomsten en pleidooien door N-VA voor de plaatsing 

AED-toestellen en de vraag naar een subsidiereglement, dat er eindelijk 
gekomen zijn. Nu willen we ook nog de scholen in het subsidiereglement 
betrekken.N-VA vraagt wil dat ook de scholen kunnen genieten van de 
subsidie, op voorwaarde dat hun AED-toestel ook buiten de schooluren 
toegankelijk is voor iedereen. Dat kan de Oostkampse bevolking alleen 
maar ten goede komen. De meerderheid beloofde het voorstel te bekijken 
tijdens de budgetbespreking.

  Naar aanleiding van 11 november vroeg N-VA om de 
begraafplaatsen op orde te stellen. Telkenjare moeten 
wij dit herhalen. Wie respect heeft voor het verleden 
en onze slachtoffers, maakt daar een erezaak van. 
Met de herdenking van de oorlog 100 jaar geleden in 
het vooruitzicht moet ook extra aandacht gaan naar de 
graven van de gesneuvelden, oordeelt de N-VA. Onze vraag 
viel niet in dovemansoren, want de diensten begonnen de 
grafzerken reeds terug mooi rechtop te plaatsen. Eigenlijk 
zou een begraafplaats altijd verzorgd moeten zijn en niet 
alleen bij herdenkingsmomenten.

N-VA Oostkamp wenst 
u een prettige Kerst!
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Uw oude dag is onze zorg
Voor de N-VA overstijgt zorg de partijpolitiek. De toenemende vergrijzing 
vraagt om een gepaste reactie. Er komen steeds meer eisen naar kwaliteitszorg. 

N-VA steunt daarom de uitbreidingsplannen 
van de infrastructuur en de verzorgings-
mogelijkheden in verzorgingsinstelling Ter 
Luchte. 

De N-VA vroeg wel garanties voor het 
personeel en voor de betaalbaarheid voor de 
bewoners. We ondersteunen de ontwikkeling 
van initiatieven die inspelen op de noden van 
de vergrijzende bevolking.

West-Vlaanderen blijft slechtste leerling
In West-Vlaanderen is momenteel nog maar de hel�  van de steden en gemeen-
ten aangesloten bij BE-Alert. “Dat is in vergelijking met twee maanden geleden 
slechts één meer en dus nauwelijks een vooruitgang”, zeggen provincieraadsle-
den Kurt Himpe (N-VA) en Marleen De Mulder (N-VA).

Oost-Vlaanderen blijft de beste leerling en gaat vlot in de richting van een aansluiting van alle 
steden en gemeenten bij het systeem.

Het project BE-Alert werd midden juni gelanceerd door 
minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Met 
BE-Alert kunnen inwoners via een extra kanaal op de 
hoogte gebracht worden van een noodsituatie. Het is 
een unieke technologie voor de steden en gemeenten, 
de gouverneur en de nood- en interventiediensten om 
de bevolking te alarmeren. 

Het is ook de bedoeling dat elke overheid die instapt 
op het systeem ook een test uitvoert. Op vraag van bij-
voorbeeld organisatoren van grootschalige festivals kan 
via het federale crisiscentrum ook een test aangevraagd 
worden van het ALERT-SMS-systeem. 

Gouverneur Carl Decaluwé liet aan de provincie-
raadsleden eerder al weten dat iedere stad of gemeente 
ten allen tijde nog kan aansluiten bij BE-Alert. “Maar 
blijkbaar zal er dus in West-Vlaanderen wel een tandje 
bij moeten worden gestoken”, besluiten ze.

Gemeentes aangesloten bij Be-Alert
Stand van zaken 4 oktober 2017:
Slechts 50% aangesloten gemeentes in W-VL terwijl O-VL 89%, 
Limburg 84%, Antwerpen 76% en VL-Br 58% halen.

OCMW-RAAD

Robin 
Declerck

robin.declerck@n-va.be

Els 
Sarazyn 

els.sarazyn@n-va.be

  Provincieraadslid Marleen De Mulder met minister Jan Jambon
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We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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