
OOSTKAMP
  oostkamp@n-va.be I  www.n-va.be/oostkamp I jaargang 2017 I nr. 1 I mei 

V.U.: MARLEEN DE MULDER, MARECHALSTRAAT 14, 8020 OOSTKAMP

N-VA reikt Gouden Leeuwtjes uit
Voor de zevende maal op rij reikt N-VA Groot-Oostkamp de Gouden Leeuwtjes uit. Een Gouden Leeuwtje is 
een erkenning voor een verdienstelijk 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 cultuur, sport en 
erkenning levenslange bijdrage uit. Bert Bouljon ontving het 
gouden leeuwtje voor cultuur voor zijn jarenlange inzet in de 
beheerraad van de bib, de kerkraad, diverse heemkundige  
kringen, het davidsfonds. Ook door zijn films en diverse  
publicaties heeft hij dit gouden leeuwtje meer dan verdiend.

Gilbert Deschaght ontving het gouden leeuwtje levenslange 
bijdrage voor zijn 30 jaar inzet als voorzitter van voetbalclub 
Daring Ruddervoorde. 

De volleybalclub Ruvo Heren ontvingen het gouden leeuwtje 
voor de sport als West-Vlaamse bekerwinnaar, de mogelijke 
promotie naar divisie en hun 50-jarig bestaan volgend jaar. 

 Inschrijven kan via Els Sarazyn (0497 42 06 52) of  
Marleen De Mulder (0475 90 92 91). Kaarten zijn te koop 
bij alle N-VA-bestuursleden. We vragen twee euro per  
persoon.

Theo Francken komt 
naar Oostkamp
U toch ook?

N-VA Groot-Oostkamp kondigt met veel plezier aan dat 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
naar Oostkamp komt. Iedereen welkom op dinsdag 30 
mei in de theaterzaal De Valkaart. 

Senator Pol Van Den Driessche is die avond de mode-
rator. De deuren van de zaal gaan open om 19.30 uur en 
de voordracht start om 20 uur stipt.

DINSDAG

30 mei
Theaterzaal 
De Valkaart
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N-VA pleit voor degelijke  
waterbeheersing
Jaren geleden werd een nooddijk gebouwd in het Kampveld ter 
hoogte van de Nijverheidsstraat. Toch stond in juli 2014 en mei 
2016 alles weer blank. In juni 2015 werden er nochtans concrete 
voorstellen uitgewerkt om dit in de toekomst te vermijden.  
Maar de meerderheid lapte de voorstellen aan haar laars.  
Tot er klachten kwamen van inwoners en tussenkomsten van de 
N-VA in de gemeenteraad. In september gaan de werken aan de 
nooddijk eindelijk van start, maar het bestuur had al veel sneller 
daadkrachtig moeten optreden. 

Alles op beloop gelaten
Pas na de klachten en onze tussenkomsten is de meerderheid in gang geschoten 
en gaat men nu eindelijk 
met werken starten in 
september 2017. Deze 
werken zullen een 
volledig jaar duren. De 
meerderheid heeft al 
sinds dat er concrete af-
spraken waren gemaakt 
in 2015 de kans om actie 
te ondernemen. Dat is 
dus al bijna drie jaar 
dat ze nog niets ge-
daan heeft en zelfs nog 
overeenkomsten met de 
eigenaars moet sluiten. 

Geen vergunning
Bovendien werd de nooddijk in al die jaren niet eens opgehoogd of gecontro-
leerd. Het eerste wat de brandweer doet bij overstroming is net die dijk verhogen 
met zandzakjes. Vanaf september begint men de werken. Wat als er opnieuw 
wateroverlast zal zijn? Weer mensen in de problemen. De N-VA vroeg om on-
middellijk te starten met de ophoging van die dijk. De meerderheid wilde eerst 
wachten op de stedenbouwkundige vergunning. De vorige dijk had dus niet eens 
een vergunning en de meerderheid heeft er in al die jaren nooit aan gedacht om 
dit in orde te brengen. Onbegrijpelijk.

Dijk Kanunnik Andriesstraat controleren
De N-VA is blij dat de werken uiteindelijk toch van start kunnen gaan, maar 
betreurt dat het allemaal zo lang heeft moeten aanslepen. De N-VA waarschuwt 
ook voor de dijk aan de Kanunnik Andriesstraat. Is er ooit al controle geweest 
op deze dijk? Neen. We pleiten voor onmiddellijke controles en ophogingen  
van de dijk (verzakt na jaren) en controles op terugslagkleppen op geregelde 
tijdstippen.

N-VA vraagt en krijgt transparantie
Toen een afgevaardigde voor een intercommunale moest worden aangeduid, 
maakte de N-VA van de gelegenheid gebruik om te stellen dat men voor geen 
enkele afgevaardigde wilde stemmen als er geen transparantie kwam over de 
mandaten in onze gemeente. De N-VA vroeg om alle mandaten eerst te publi-
ceren. De meerderheid sloot zich daar onmiddellijk bij aan. Ze waren zelfs al 
begonnen met een lijst. De N-VA-lijst met mandaten was ondertussen al klaar. 
De burger kan de lijst raadplegen op de website van de gemeente. De lijst werd in 
samenspraak met de minderheid samengesteld.
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N-VA heeft een  voor Oostkamp
Zoals elk jaar heeft N-VA Oostkamp Valentijnschocolaatjes uitgedeeld. Alleen  
pakten we het dit jaar iets anders aan. We brachten de zelfstandige handelaars  
een bezoekje en gaven hen chocolaatjes en een valentijnskaartje om hen te  
bedanken. 

Bedankt om iedere dag opnieuw de Oostkampe-
naar, Hertsbergenaar, Ruddervoordenaar, Waar-
dammenaar, Moerbruggenaar met de glimlach 
te ontvangen. Dank voor jullie enthousiasme en 

inzet om van Groot-Oostkamp een gemeente 
te maken waar je leuk kan wonen en leven. Het 
deed ons plezier dat de N-VA ook bedankt werd.

Regels gelden voor iedereen
Onlangs besliste de gemeente om een privé-organisatie in te schakelen en te subsidiëren voor 
sportkampen in de krokus- en paasvakantie. De N-VA benadrukte dat dit niet volgens de regels 
was.

Indien men klacht zou neerleggen konden de sportkampen zelfs niet tijdig plaatsvinden. Vandaar 
dat de telefoon plots rinkelde op meerdere plaatsen. Met als resultaat dat vanaf de herfstvakantie 
de normale procedure zal worden gevolgd. Ook voor een meerderheid gelden er regels.
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Onkruid woekert aan 
nieuw centrum
Elke dag lopen mensen voorbij het gloednieu-
we centrum en merken ze dat het onkruid er 
wel heel hoog staat. De N-VA vindt dat het 
dringend tijd is om te stoppen met discussi-
eren over wie dit onkruid moet wieden. Doe 
er zelf iets aan in plaats van de mensen te 
bevragen over wat ze belangrijk vinden in hun 
deelgemeente. Blijkbaar heeft onze directe 
aanpak zijn effect niet gemist. De dag na onze 
tussenkomst in de gemeenteraad kon het 
onkruid plots wel verwijderd worden.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


