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De N-VA steunde het nieuwe project rond Ridefort,  als de tekortkomingen werden opgelost. Dat zou spoedig 
gebeuren, maar ondertussen zijn we zes maanden verder en is er nog maar weinig actie ondernomen. 

Een overzicht:
  De fietsstallingen zijn nog niet geplaatst.
  Vroeger waren er zes kleedkamers,  twee werden er afgebro-

ken,  zes werden er bijgebouwd. Probleem opgelost zou je 
denken? Helaas,  de oude kunnen niet meer gebruikt worden. 
Gevolg: opnieuw een tekort aan kleedkamers.

  Vaste kastjes om sportmateriaal op te bergen, zijn nog niet 
vervangen.

  IJs voor kwetsuren is niet beschikbaar.
  Volgens artikel 15 van het reglement moet je bij kwetsuren  

terecht kunnen in een EHBO –lokaal. Ook dat is niet  
aanwezig.

De N-VA betreurt dit. Het project kon een meerwaarde  
betekenen voor Oostkamp. Onze conclusie: “Eens dat een  
project de pers haalt,  blijft de opvolging duidelijk uit.

N-VA steunde het nieuwe 
project rond Ridefort

OCMW-weetjes. Wist je dat…
  er in Ter Luchte geen uitbreiding komt van 92 naar 119 bedden? Reden: er zijn voldoende RVT-bedden in de regio.

  in de plaats van een uitbreiding een renovatie van het rusthuis en aanpalende assistentiewoningen gebeurt?

  in het rusthuis per dag acht euro te kort is om elke inwoner afdoende te verzorgen? Ondanks de hoge 
kamerprijzen betaalt het OCMW acht euro per persoon bij.

  je de stookoliepremie niet mag vergeten aan te vragen bij het OCMW als u rechthebbende bent?

Het zwembadverhaal p.2 Rekening houden met senioren p. 3
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N-VA-mandatarissen altijd tot uw dienst

De Kampveldstory
Op 28 juli 2014 werd het Kampveld geconfronteerd met een ernstige overstroming. Een jaar later vond een vergadering plaats met de 
gemeente en de bevoegde instanties. Er werden maatregelen beloofd tegen het einde van deze zomer. 

En vooral men zou om de twee maanden een stand van zaken bezorgen aan de inwoners. Men reageerde pas na een jaar en na een 
boze brief van een betrokkene. De N-VA stelde hierover dan ook een vraag. De meerderheid deed  alsof het zo lang duurde om de 
vergadering bijeen te roepen en vond het normaal dat toevallig de dag voor de raad nog eens een nazicht van een pomp werd gedaan.
Toevallig stuurden ze de dag voor de raad een brief naar de betrokkenen.

Het zwembadverhaal
Na een sluiting van drie weken voor onderhoud van het zwembad bleek bij de heropstart dat er een defect was bij de filter. Gevolg: 
troebel water. Door het getalm en het zoeken  naar een oplossing, vergat men hierover te communiceren. 

Gevolg: scholen trokken met de bus naar het zwembad en kregen de rekening voor het vervoer gepresenteerd zonder dat ze gaan 
zwemmen waren. Na tussenkomst van de N-VA was de communicatie plots veelvuldig aanwezig in de pers. Zelfs de raadsleden 
kregen een update. Waarvoor dank.

Rekening houden met senioren
Op de infogemeenteraad,  bij het voorstellen van 
de toelichting ‘Ruimtelijk luik’ 2030,  heeft de 
N-VA erop gewezen dat er ook rekening moet 
gehouden worden met ouderen in het centrum. 

Ze moeten kunnen blijven wonen in groene woonkernen die 
betaalbaar en veilig zijn voor hen.  
Zo kunnen ze alles op wandelafstand bereiken. 

Ook wonen in aangepaste groene kernen voor minder 
mobiele personen zou meer aandacht moeten krijgen.

De vervuiler betaalt? 
Groenafval is voor ons geen écht afval. Je kan moeilijk iemand die er alles aan doet om groen in zijn 
omgeving te brengen en zo onze gemeente echt mooier maakt, onderbrengen in het systeem van ‘de 
vervuiler betaalt’.

Het voorstel van N-VA Oostkamp 
De N-VA wil groenafval gratis maken voor alle inwoners. Groenafval moet ook verdwijnen uit het betalende gedeelte van 
het containerpark van Oostkamp. Hierdoor kan het containerpark meer comfort bieden aan de gebruikers en worden lange 
files vermeden. Het containerpark aan de Leite in Ruddervoorde, waar geen weegbrug is, wordt dan grotendeels gebruikt 
voor groenafval. Bijgevolg wordt dit een containerpark waar alleen gratis materialen kunnen worden geleverd.

Zo mogen vervuilende producten zoals autobanden, 
verfproducten, spuitbussen en detergenten… gratis 
afgeleverd worden aan het containerpark. Terwijl 
groenafval betalend is. 

De vervuiler betaalt?  
Maar wie vervuilt hier eigenlijk?

Zwaar verkeer Ruddervoorde 
verder aanpakken
De N-VA blijft bezorgd over het zwaar verkeer in  
Ruddervoorde. Er moet dringend een effectieve aanpak  
komen. Zo blijkt de voorziene trajectcontrole op tonnage in 
het centrum niet ideaal te zijn. Bij dit systeem moet men  
overtreders namelijk   onderscheppen. Er zal nu gekozen  
worden voor een vrachtwagensluis. Concreet betekent dit  
dat voertuigen hoger dan drie meter vastgelegd worden op 
camera’s. Dat biedt de mogelijkheid om te verbaliseren 24 op 
24 uur. Voor het plaatselijk verkeer wordt met een tijdslimiet 
gewerkt. De N-VA volgt dit verder voor u op en hoopt de 
toename van het zwaar vervoer in Ruddervoorde een halt toe 
te roepen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


