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Beste inwoner van Oostkamp,
Met een groep enthousiaste kandidaten trekt N-VA Oostkamp naar de verkiezingen.
Wij gaan ervoor! Dat Oostkamp de strafste gemeente van Vlaanderen is, staat voor ons vast.
Wij zijn fier op onze gemeente.
Daarom willen we na de verkiezingen ook heel graag aan de slag om Oostkamp straf te houden.
Straf om er te wonen, te leven, te genieten, te werken, te ontspannen … Dat is ons doel en daarom
willen wij mee beslissen over het beleid en de toekomst van Oostkamp.
Wij zijn er klaar voor! U ook?

Stefaan Bollaert, trotse lijsttrekker van N-VA Oostkamp

Marleen De Mulder, uw kandidaat voor de provincieraad

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Marleen De Mulder, voorzitter van N-VA
Oostkamp en kandidaat voor de
provincieraad, stelt zich voor:

Oostende, maar ook van de WestVlaamse Politieschool en van het
Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten in Zedelgem. Dankzij
“Ongeveer zes jaar geleden stopte ik na 43 een goede verstandhouding met ministers
jaar als leerkracht en werd de politiek mijn Jambon en Muyters wordt die site, met
belangrijkste bezigheid. Als provincieraads- moderne sporthal en schietstand, een
lid richtte ik mijn aandacht onder meer op voorbeeld voor de andere provincies.
milieu, landschap en natuur. Waardevolle
gebieden zoals het Zwin Natuur Park in
Mijn engagement voor onze mooie provincie
Knokke, het Bulskampveld in Beernem
wil ik de komende zes jaar graag verderen domein d’Aertrycke in Torhout, heb ik zetten. Daarom ben ik medelijstduwer
opgevolgd.
voor de provincieraad.
Ook voor economie, streekontwikkeling en
Noord-Zuidbeleid zette ik me in. Zo ben ik
fier dat dankzij mijn tussenkomst een school
in Roemenië is afgewerkt, een project van
een enthousiaste familie uit Ruddervoorde.
Zulke projecten wil ik blijven steunen.
Daarnaast ben ik niet alleen lid van de
raad van bestuur van Mu.Zee in

Maar ook in Oostkamp zelf wil ik mijn
steentje blijven bijdragen, en dus ben ik
eveneens medelijstduwer voor de gemeenteraad. Als voormalig leerkracht, (groot)
moeder en fervent tennisster sta ik dicht bij
de inwoners en weet ik wat er in Oostkamp
leeft. Samen met een enthousiaste N-VAploeg van sterke kandidaten ga ik voluit
voor een straf Oostkamp, waar het nog

Veilig thuis in een welvarend Oostkamp

beter leven is. Wij rekenen op uw stem!”
Marleen De Mulder
Marechalstraat 14 bus 1-04
8020 Oostkamp
demulder.marleen@skynet.be

Marleen De Mulder,

plaats 8 voor de provincie
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Veilig thuis in een welvarend Oostkamp
Mobiliteit
•O
 ns verkeer moet veilig zijn voor álle weggebruikers.
Wij kiezen voor kwaliteitsvolle fietspaden en vlotte
fietsverbindingen tussen de diverse Oostkampse deelgemeenten.
•E
 en lussensysteem zorgt ervoor dat u met de wagen vlot in en
uit Oostkamp kunt. Voor pendelaars voorzien we volwaardige
carpoolparkings op strategische plaatsen.
• We pleiten voor verstandige investeringen, die binnen
een redelijke termijn een effectieve verbetering van de
verkeerssituatie opleveren.
• Doorgaand verkeer moet vlot kunnen doorstromen en, waar
mogelijk, gescheiden worden van het plaatselijke verkeer.
• Ook het lokale ruimtelijke beleid moet afgestemd worden op
een goede mobiliteit.

Groene gemeente
• Iedereen moet kunnen wonen in een aangename,
groene omgeving. Met een omgevingsbeleid
dat natuur en open ruimte versterkt, moet dat
lukken.
• We pleiten voor een ecologisch groenbeleid en
zetten in op natuurbeleving.
• Bossen en parken moeten we toegankelijker
maken, ook voor mensen met een beperking.
• Binnen de woonkernen brengen we, in
samenspraak met de buurt, meer groen aan.
• Inwoners moeten hun groenafval gratis kwijt
kunnen in het containerpark.

Beleid op maat voor senioren
•N
 -VA Oostkamp is niet akkoord met het negatieve beeld
van ouderen als louter zorgbehoevenden. We vertrekken
vanuit de mogelijkheden van ouderen. Ouderen willen
een actieve rol spelen in onze maatschappij. Niet voor niets
zetten senioren zich vaak in als vrijwilliger en nemen ze
deel aan tal van sociale en culturele activiteiten.
•D
 e N-VA zet dan ook in op actief ouder worden. We
ondersteunen vrijwilligerswerk en voorzien – al dan niet
in samenwerking met lokale actoren – in een waaier aan
ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden.

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/oostkamp
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Een sterke ploeg voor Oostkamp
BOLLAERT Stefaan
1

Oostkamp
48
Onderwijzer

1. BOLLAERT Stefaan
2. VANDER BAUWEDE Ann
3. DECLERCK Robin
4. DE BAENE Liliane
5. CHRISTIAENS Vincent
6. SARAZYN Els
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VANDER BAUWEDE Ann

7. LESCOUHIER Pieter

Hertsberge
49
Leerkracht

8. ROBBERECHTS Elke
9. VERSTRAETE Arnout
10. NEIRINCK Barbara
11. DOOMS Lesley
12. HIMPENS Sofie
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DECLERCK Robin

13. TRANCEZ Marc

Oostkamp
39
Kinesist

14. VANDENDRIESSCHE Nathalie
15. MUSSCHOOT Michiel
16. HUTSEBAUT Veerle
17. BULTYNCK Freddy
18. VAN REYBROUCK Inge
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DE BAENE Liliane

19. RENSON Juri

Ruddervoorde
67
Gepensioneerd

21. MEULEMAN Kelly

20. ANSAELENS Sarah
22. DHEEDENE Lieven
23. BRUYNOOGHE Nicole
24. DE GRANDE Dorina

CHRISTIAENS Vincent
5

Oostkamp
35
Advocaat

LANDSCHOOT Tom
Waardamme
40
27
Arbeider CNH

25. ROGIERS Martijn
26. DE MULDER Marleen
27. LANDSCHOOT Tom

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VAkandidaten te kleuren.
Zo helpt u iedereen van onze lijst
vooruit.

Veilig thuis in een welvarend
West-Vlaanderen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Jan Van Meirhaeghe
Damme

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Eva Maes
Torhout

2. Isabelle Vandenbrande
Beernem

4. Isabelle Goeminne
Knokke-Heist

De N-VA leidt de Verandering in
West-Vlaanderen in goede banen.
1 De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt.
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen
dalen.

2 Het netwerk van West-Vlaamse fietssnelwegen
moet uitgebreid worden. We pakken de
ontbrekende schakels aan.

3 We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

4 West-Vlaanderen moet meer inzetten op
het verduurzamen, het moderniseren en het
aanleggen van bedrijventerreinen. Want nieuwe
jobs houden de West-Vlamingen in onze provincie.

5 Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze

provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

“

Zolang de provincies bestaan,
gaan we voor een efficiënt en
transparant bestuur.
Jan Van Meirhaeghe
Orthopedisch chirurg
Lijsttrekker

5. Tijl Waelput
Jabbeke
6. Dominique De Spiegelaere
Brugge
7. Niko Larock
Zedelgem
8. Marleen De Mulder
Oostkamp
9. Pol Van Den Driessche
Brugge

