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N-VA Groot-Oostkamp wenst iedereen 

een gezond, gelukkig en zonnig 2017! 

Wij verwachten alvast een zonnig jaar!

N-VA Oostkamp

wenst iedereen een

fantastisch 2017!

Verlichtingspaal Finse piste: gemiste kans p.2 Rekening houden met senioren p. 3
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N-VA wil hartveiligere gemeente
Jaren geleden al stelde de N-VA de aankoop van defibrillatoren voor in openba-
re gebouwen. De gemeente ging daarop in. Later hielden we een pleidooi om de 
toegankelijkheid van de AED-toestellen te vergroten door ze te plaatsen waar 
ze voor iedereen toegankelijk zijn, ook buiten de openingsuren. 

Nu pleitte de N-VA voor, in het belang van de volksgezond-
heid en veiligheid, een aanmoedigingspremie of subsidie te 
voorzien voor alle verenigingen die dit toestel willen aanko-
pen. Het is uitermate belangrijk dat er een zo ruim mogelijke 
verspreiding en toegankelijkheid van de AED-toestellen 
komt. De N-VA stelt daarom deze aanmoedigingspremie 
voor.

Nieuws uit de  
provincieraad
De N-VA heeft opnieuw gepleit voor de 
aankoop van defibrillatoren bij de  
gebouwen en provinciale domeinen van  
de provincie West-Vlaanderen, alsook  
elke reddingspost van de Vlaamse Kust.  
Exact twee jaar geleden gebeurde dit ook. 
Momenteel worden dagelijks 30 mensen getrof-
fen door een hartstilstand. Provincieraadslid 
Marleen De Mulder (Oostkamp): “Zelf werd ik 
deze zomer door een hartstilstand getroffen. 
Zonder een AED-toestel had ik dit niet overleefd. 
Je kan dit enkel overleven indien er binnen de vijf 
minuten ingegrepen wordt. 

Daarna zitten de hersenen te lang zonder 
zuurstof en is er onherstelbare hersenschade 
met verlamming, coma en meestal met de dood 
tot gevolg. Zonder AED-toestel zijn de overle-
vingskansen slechts 6 procent, met een toestel 75 
procent! Daar zijn alle cardiologen het over eens. 
Gemiddeld is een ziekenhuiswagen tien minuten 
onderweg naar de plaats van het gebeuren. De 
rekening is dus snel gemaakt. Een AED-toestel 
werkt automatisch en een stem legt de handelin-
gen uit. Mocht het nodig zijn, kan het personeel 

nog altijd een cursus hiervoor volgen met een 
opleidingssessie bij een onderwijsinstelling zoals 
Syntra West.” 

“Op mijn aandringen zijn er al twee toestellen 
geplaatst in het Zwin Natuurpark. Ik hoop dat 
het provinciebestuur deze lijn nu doortrekt naar 
alle andere domeinen en ook een AED-toestel 
plaatst bij elke reddingspost van onze Vlaamse 
Kust. De deputatie heeft nu beloofd om diep-
gaander onderzoek te voeren voor hun gebouwen 
en dit wordt ook besproken op het eerstvolgend 
overleg van de kustburgemeesters, specifiek over 
de reddingsposten.

N-VA vroeg en kreeg betere  
kerstsfeer
De N-VA stelde dat de kerstsfeer vorig jaar een kille 
en povere bedoening was. Bedroevend voor een 
gemeente als Oostkamp die zich toch een warme 
gemeente noemt. Dit jaar werden er maatregelen 
genomen om te zorgen voor een gezellige en warme 
kerstsfeer. Leuk winkelen in een gezellige kerstsfeer 
is belangrijk. Ook hier weer een gebrek aan visie: 
het ene jaar bespaart men op kerstversiering en na 
kritiek kan plots alles. Tip: vergeet volgend jaar de 
deelgemeenten niet.
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Verlichtingspaal Finse piste:  
gemiste kans
Er komt een sportveldverlichtingspaal 
voor de Finse piste in de Valkaart. De 
N-VA vindt dit een goede zaak. 

Alleen is het jammer dat men daar nu pas 
aan denkt als de dagen al aan het korten 
zijn. Indien er een planning was geweest, 
kon men er deze winter al gebruik van 
maken. ‘Volgend jaar komt er weer een 
donkere periode’, besluit de meerderheid. 
Moeten we hier nu om lachen?

Mobiele camera gaat sluikstorten tegen
De N-VA ondersteunt de aankoop van een  
mobiele sluikstortcamera. Alleen duurt het 
alweer meer als een jaar. 

De N-VA pleitte ook voor het vermeerderen van het aantal 
ophaalbeurten van de glascontainers door IVBO. Volle 
containers en glas nodigen net uit tot sluikstorten.
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Wist je dat ...
  …de woonwinkel Beernem-Damme-Oostkamp-Zedelgem in december vijf jaar 

bestaat? Je kunt er terecht voor advies, informatie en begeleiding 
op maat rond huren en kopen, premies en verbouwen van  
woningen. Elke donderdag kun je terecht aan loket 3 in  
Oostcampus. Openingsuren van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 
15.30 uur. Via de website www.bdoz.be krijg je meer informatie.

Duidelijker communiceren  
met senioren
N-VA Oostkamp vraagt dat het taalgebruik in aanvragen 
van rechten voor senioren duidelijker en eenvoudiger wordt. 
Vaak is het voor ouderen een onoverzichtelijke doolhof, in het 
aanvragen van hulp. Vooral alleenstaanden zijn kwetsbaar en 
stellen hun hulpvraag daardoor uit.

 De twee initiatiefnemers Luc Coupillie en 
Marleen De Mulder.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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
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