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“Met een minimale  
aanpassing in het 
straatbeeld zorgen 
we voor een positieve 
invloed”, besluit  
Liliane De Baene.

De N-VA heeft een            voor Oostkamp 

N-VA wil oude foto’s op nutskasten
Nutskasten, u kent ze als de grote, grijze en saaie dozen in het straatbeeld met daarin technische apparatuur 
voor elektriciteit- of gasdistributie. Meestal zien ze er niet uit en daar wil N-VA Oostkamp wat aan doen. 
De N-VA diende op de gemeenteraad een voorstel in dat vraagt om die nutskasten in een nieuw kleedje te 
steken. Door ze te bekleven met historische foto’s van Oostkamp vormen we ze om tot een soort van  
Oostkamps openluchtmuseum.

“De interesse voor lokaal erfgoed wordt alsmaar groter. Getuige 
hiervan zijn de webpagina’s over Oostkamp en zijn deelgemeen-
ten, waar oude foto’s gepost en gedeeld worden. Daarnaast zijn 
er ook de heemkundige kringen die lokaal erfgoed onder de 
aandacht proberen te brengen. Het is echter niet altijd even een-
voudig het grote publiek hiermee te bereiken en te betrekken’, 
legt N-VA-gemeenteraadslid Liliane De Baene uit. 

Geschiedenis en betrokkenheid
“Door oude foto’s op de nutskasten te kleven, linken we de nuts-

kast aan de geschiedenis van het gebouw of de buurt waar hij 
opgesteld staat. De verfraaiing zorgt voor een opwaardering van 
het straatbeeld, vormt een meerwaarde voor een wijk en maakt 
bewoners meer betrokken bij hun buurt.”

Het gemeentebestuur vond dit voorstel een goed idee en zou het 
doorspelen naar de heemkundige kringen van onze gemeente en 
de nutsmaatschappijen. De aankleding van de nutskasten past 
perfect binnen een visie ‘kleine ingrepen, mooiere gevolgen’.
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De Gouden Leeuwtjes
Voor de achtste maal reikte N-VA Groot-Oostkamp de Gouden Leeuwtjes uit. Een Gouden Leeuwtje  
is de erkenning voor een verdienstelijke persoon of vereniging die zich op cultureel, sportief of innovatief 
vlak positief laat opmerken en een uitstraling voor onze gemeente betekent.

Dit jaar reikten we de Gouden 
Leeuwtjes voor sport, jeugd en 
erkenning levenslange bijdrage 
uit. Het Gouden Leeuwtje voor 
sport ging naar Viggo Van Neste. 
Deze 13-jarige startte als BMX-er 
en werd Vlaams kampioen. Op de 
piste werd hij  
Belgisch kampioen en nu boekte 
hij reeds als wegrenner tal van 
overwinningen.

Chiro Sparregalm behaalde het 
jeugdleeuwtje. Zij verbouwden  
eigenhandig hun clubhuis tot een 
gezellige thuis voor hun leden. 

Het Gouden Leeuwtje levenslange 
erkenning was voor Willy Buffel,  
een 74-jarige basket-, voetbal- en 
nu tennisbezieler. Weze het als me-
de-oprichter, bestuurslid of speler, 
Willy was een drijvende kracht in 
alle verenigingen sinds vele jaren.

Even voorstellen

Arnout Verstraete
Arnout is 18 jaar en student Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij kreeg de poli-
tiek mee met de paplepel. Zowel pa Wies als ma Sofie waren jarenlang actief binnen de VU en de 
N-VA. Sofie Pintelon was toen het enige vrouwelijke raadslid voor VU en later de N-VA.
Al 13 jaar is hij lid van KSA Ruddervoorde, waarvan de laatse twee jaar als leiding. Arnout heeft 
ook muziek in de genen, hij is dan ook lid van de Waardamse fanfare. Zijn interesses gaan uit 
naar het verenigingsleven, de verkeersveiligheid in onze gemeente en het jeugdwerk. Hij wil hier 
dan ook werk van maken in onze gemeente. 

De keuze voor de N-VA is een logische keuze. De N-VA is een partij die veel ruimte laat voor jon-
geren om zelf mee te beslissen over alle zaken die hen aanbelangen. Jongeren de vrijheid geven 
om zelf mee te beslissen is niet alleen belangrijk, het is ook noodzakelijk en iets waarvan Arnout 
rotsvast overtuigd is.

Michiel  
Musschoot  
Michiel is geboren en getogen in 
Oostkamp. Als 19-jarige studeert 
hij vastgoed. Bij onze kleinsten is hij 
gekend als een gemotiveerd leider 
van KSA. Als lid van tennisclub 
Orscamp kan hij een aardig balletje 
slaan. Michiel zet straks zijn eerste 
stappen in de Oostkampse politiek.

Inge Van  
Reybrouck 
Inge is 28 jaar. Ze is huishoudhulp 
in Oostkamp. Ze was actief in de 
FOS-Oostkamp. Sedert een paar jaar 
is Inge een trouw bestuurslid van de 
N-VA. Haar interesses gaan vooral 
naar gezinnen met kinderen, jonge-
ren en consultgroepen. 

N-VA klaagt levensgevaarlijke verkeerssituatie 
bij de Lidl aan
Levensgevaarlijk is de verkeerssituatie aan het bedrijvencomplex ter hoogte van De Rampe. De N-VA 
vroeg in de gemeenteraad om dringende maatregelen.

De geplande bedrijven openen hun deuren in het bedrijven-
complex. Dat is een goede zaak voor onze gemeente, maar 
de verkeerssituatie is duidelijk niet aangepast. Er gebeurden 
reeds enkele ongevallen. Het gemeentebestuur stelt dat het 
reeds de nodige stappen zette, maar het recent geplaatste 
verkeersbord wordt vaak genegeerd.

Transparantie?
Jammer trouwens dat alleen het gemeentebestuur weet heeft 
van die ‘nodige stappen’. Nochtans ging de meerderheid in 
het verleden prat op transparante politiek. Blijkbaar is die 
transparantie alleen nodig bij grote dossiers waar men eens-
gezindheid verwacht om kritiek te vermijden op het beleid.

De N-VA pleit ervoor om in de toekomst eerst de verkeerssi-
tuatie aan te pakken vooraleer er handelszaken komen. Nu 

dreigt bij heraanleg een groot verlies aan inkomsten bij de 
handelszaken en dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

Nathalie  
Vandendriessche 
Nathalie Vandendriessche is 34 jaar. 
Vrijwilligerswerk is haar levens-
doel. Ze heeft een hart voor sociale 
projecten en dierenwelzijn. Nathalie 
is vrijwilliger en opvanggezin bij Het 
Blauwe Kruis, voorzitter van Nieu-
wenhove Leeft, medebeheerder van 
Den Taur en medebestuurder van 
het buurthuis en straatambassadeur. 

Elke  
Robberechts
Ik woon samen met mijn 
man Dominique en kinderen 
Wolf & Parel in Hertsberge. 
Oostkamp is sinds 15 jaar 
mijn thuis. 40 jaar geleden 
ben ik geboren in Leuven. Na 
een passage in Brussel vond 
ik mijn vaste stek hier in 
West-Vlaanderen. In Moer-
brugge baat ik met mijn man 
Dominique De Zonnebloem 
uit. Ik werk graag mee aan een 
verder innoverend Oostkamp.

Barbara  
Neirinck
Ik ben 32 jaar en gelukkig ge-
trouwd met Wim Van Acker.
Samen hebben we vier kind-
jes. Daarnaast zijn we allebei 
actief in onze warme bakkerij 
in het centrum van Hertsber-
ge. Ik wil werk maken van een 
sterke gemeenschap in een 
sterke gemeente.



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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