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De cirkel is rond …
De verkiezingen zijn achter de rug. Gezien het politieke landschap, heeft CD&V Oostkamp een mooi resultaat neergezet. Als bestuurspartij hebben wij ondertussen niet
stilgezeten. Het programma waarmee we in oktober 2012 naar de kiezer trokken, is op
dit moment omgezet in een voorstel tot beleidsplan dat zowel door het CD&V bestuur
als het bestuur van de coalitie partner werd goedgekeurd. Resultaat: een bestuursakkoord voor een bruisend, sociaal en ondernemend Oostkamp.

Boven: Burgemeester Luc Vanparys, eerste schepen Jan de Keyser, schepen Els Roelof,
schepen Katrien Talloen, schepen Sebastian Vande Ginste en schepen Luc Vande Caveye
Midden: Gemeenteraadsleden Delphine Roels, Katrien De Pestel – Wydhooge, Geert
Pyfferoen, Eric Denys, Martin Vanhollebeke, Chantal Van Acker – Rogiers, Dirk Desmet
Onder: OCMW-raadsleden Herman Himpens, Katrien Van Steenkiste, Lode Degrieck, Ester
Vanparys, Magda Vandycke

Noteer alvast deze datum!

6 september:
Infoavond met Minister Koen Geens
CC De Valkaart - Oostkamp

Koen Geens is minister van Financiën en hoogleraar
aan de KU Leuven. Samen met z’n Europese collega’s zit hij in de cockpit
bij het uittekenen van een nieuw financieel en economisch beleid voor de EU.
Meer info: jan.dekeyser@oostkamp.be (moderator)

Maar er is meer. Het kernwoord wordt ‘samenwerken’. Samenwerken in al zijn facetten, want Brussel vraagt … zuiniger te zijn.
Vanaf 1 januari 2014 moet de Beleids- en
Beheerscyclus (BBC) in alle Vlaamse lokale
besturen geïmplementeerd zijn. Met deze
manier van werken, wil men het budgettaire
kader vastleggen waarbinnen de volgende 6
jaar kan worden gewerkt. Het hoeft weinig
uitleg dat de financiële middelen vanuit hogere overheden niet toenemen. Alles moet
dan ook in het werk gesteld worden om
blijvend middelen te bekomen. Iets waar
wij in Oostkamp tot op heden steeds in
geslaagd zijn dankzij de oplettendheid van
zij die mee aan het roer stonden en staan.
Door het maken van deze oefening moeten
we in staat zijn de beperktere financiële
middelen van de toekomst zo aan te wenden dat we een aan de financiën afgetoetst
beleidsplan hebben en niet omgekeerd. Zo
krijgen we bovendien een duidelijk beeld
van het speelveld en de speelruimte.
Exact een jaar geleden wilden we met
CD&V gaan voor een actieve, mobiele en
toekomstgerichte gemeente, herinner u de
‘BEWEEGT – BRUIST – BOUWT-campagne’, én … daar gaan wij in slagen!
Johan Dedeene
Voorzitter CD&V Oostkamp
johan.dedeene@telenet.be

Oostkamp:

Goed GEZINde gemeente

CD&V Oostkamp ging van start met een vernieuwde ploeg. Allen met
hetzelfde doel: een gemeente waar het goed is om te leven. Maar hoe
combineren onze mensen hun gezin met hun job en politiek mandaat?
Hoe ervaarden zij de start van de nieuwe legislatuur?

Schepen Sebastian Vande Ginste
combineert een gezin met drie
jonge kinderen, een opdracht aan
de lerarenopleiding, een politiek
mandaat en een engagement in de
heemkring.
Sebastian: “Kort samengevat is mijn leven momenteel ‘uitermate boeiend met
lange dagen en korte nachten’. Ik hoef
niemand te vertellen dat deze combinatie alleen maar kan met volle steun van
je partner, goede afspraken en doorgedreven timemanagement.
Als je op meerdere domeinen actief
bent, volgt er automatisch een interessante kruisbestuiving. De manier
waarop je aan het gemeentelijk beleid
vorm geeft en de wijze waarop je naar
specifieke dossiers kijkt, wordt immers
maar voor een deel bepaald door jouw
visie op de ideale samenleving. Minstens even belangrijk is de praktijkervaring die je meebrengt uit je dagelijks
leven naast de politiek. Ik ben bijvoorbeeld de enige jonge vader in het
schepencollege en merk regelmatig dat
dit in bepaalde dossiers voer voor boeiende discussies oplevert… Het is dan
ook erg belangrijk om een zo divers
mogelijke groep te laten meedenken en
meebouwen aan ons beleid!”
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Nieuwbakken OCMW-raadslid
Ester Vanparys kreeg politiek met
de paplepel ingegeven, maar hoe
ervaarde zij haar eerste stappen als
OCMW-raadslid?

Chantal Van Acker – Rogiers weet al
jaren een goed evenwicht te vinden
tussen de ‘landbouwstiel’ en haar
drie tieners. Sinds januari neemt
ze ook een engagement op in de
gemeenteraad.

Ester: “De verkiezingen liggen al een
eindje achter ons, maar blijven voor mij Chantal: “Mijn gezin en mijn beroep
toch nog nazinderen. Zeker het goede
vormen een belangrijke meerwaarde.
persoonlijke resultaat waardoor ik op
Alles is nieuw, maar ik heb al drie
maandag 7 januari mijn eed mocht
kinderen groot gebracht en samen met
afleggen als OCMW-raadslid. Ik moet
mijn man op ons landbouwbedrijf heel
eerlijk toegeven dat ik die dag wel wat
wat watertjes doorzwommen. Helemaal
kriebels had. Ondertussen heb ik al een ‘groen’ ben ik dus niet meer. Er komt
paar OCMW-raden achter de rug. Je
veel op me af, maar vanuit mijn levenswordt niet zomaar in het diepe gegooid. ervaring kan ik toch een aardig steentje
Je krijgt heel wat kansen om opleiding
bijdragen. Gezinnen en de landbouwte volgen, er zijn rondleidingen en
sector mogen absoluut niet uit het
voldoende ondersteuning. De raden
oog verloren
hebben een openbaar gedeelte,
worden.”
maar ook een geheime zitting
waar alle sociale dossiers
besproken worden. Het is
sterke gezinnen
een leerrijke ervaring. Het
kunnen tegen een
boeit me. Ik ben blij dat
stootje. de overheid
ik deze kans gekregen heb
moet niet aLLes in hun
en neem me alvast voor
om dit engagement tot een
pLaats (wiLLen) doen?
goed einde te brengen.”

#goedgezind

Ambitieus besturen
in moeilijke tijden
Als lokale overheid moeten we de
komende jaren ambitieus besturen in
zeer moeilijke omstandigheden. Er zijn
de demografische trends van vergrijzing, vergroening en verkleuring van de
samenleving. Er is de klimaatproblematiek. Er is de financieel-economische
crisis. CD&V wil daar een inhoudelijk
sterk verhaal tegenover plaatsen. Maar
verder hebben we ook oog voor de vernieuwing van onze bestuurlijke strategie
en politieke werking.
Luc Vanparys, burgemeester: “De voorbije jaren is er zwaar gewerkt aan een
toekomstgericht Oostkamp. Oostkamp
groeide uit tot een belangrijke gemeente
in de rand van Brugge én zal ook in de
komende jaren blijven groeien. Dat dit
gepaard gaat met groeipijnen, is onvermijdelijk. Dit weerhoudt ons er echter
niet van om vol vertrouwen naar de
toekomst uit te kijken.”
“De uitdaging is niet gering, zeker met
in het achterhoofd de beperkte financiële ruimte waarover de startende ploeg,
net zoals de meeste lokale besturen, beschikt. De grote en noodzakelijke projecten die de vorige
bestuursploeg
op stapel
zette,
zullen

uiteraard worden afgewerkt en we zijn
er van overtuigd dat deze een onmiskenbare meerwaarde zullen betekenen voor
onze gemeente. De beperkte financiële
marge verplicht ons ertoe volop te focussen op de essentie, op de inwoners”
verduidelijkt Luc Vanparys.
Jan de Keyser, schepen van Financiën:
“Zo heeft de vergrijzing op verschillende niveaus invloed. Ze zal de uitgaven
voor onder meer infrastructuur, personeel in gezinszorg en thuiszorg doen
stijgen. De bijdrage van gemeenten,
OCMW’s en politiezones om de pensioenen van hun statutair personeel te
financieren zal toenemen. U begrijpt het
waarschijnlijk wel , het fiscale draagvlak
van de gemeente is dalend. “
CD&V is bezorgd dat door de economisch-financiële crisis de duale
samenleving verscherpt wordt. Diverse
vormen van ‘moderne’ armoede nemen
toe. Zo hebben duizenden gezinnen
problemen met hun energierekening.
Er is nog steeds te veel onaangepaste
huisvesting die ook vaak leidt tot grote
gezondheidsproblemen. De verborgen
armoede is schrijnend. Een doorgedreven sociaal beleid vanuit
gemeente én OCMW is
absoluut noodzakelijk.

‘Langer werken
is ook heLemaaL
anders werken?

“ Macro-economisch is de situatie dus niet zo
positief. Wat dit
voor Oostkamp
betekent, zijn we

nu aan het berekenen. De beleids- en
beheerscyclus (BBC) is daarbij een uitstekend hulpmiddel. In Oostkamp zijn
we een jaar vroeger in het BBC-verhaal
gestapt wat terug wijst op ons ‘verantwoord besturen’. We willen immers een
financieel gezonde gemeente blijven.”
sluit Jan de Keyser af.

#goedgezind
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Op de nieuwjaarsreceptie werd Thomas Delputte verkozen tot
voorzitter van JONGCD&V Oostkamp. Hij volgt Delphine Roels op.

Op ontdekking in Flanders Fields …
Mooie tradities moeten bewaard blijven.
Daarom bliezen we naar jaarlijkse gewoonte verzamelen voor een boeiende en
aangename daguitstap. De Westhoek en
zijn vele oorlogssites vormde het kader.

- Delphine, geen zin meer om voorzitter te zijn?
Het gaat niet om zin, maar om tijd en
het verkennen van nieuwe horizonten. Jongerenvoorzitter zijn was een
unieke ervaring, maar het was tijd voor
een nieuwe wind. Bovendien kan ik
de vrijgekomen tijd investeren in mijn
mandaat als gemeenteraadslid, adviesraden, KVLV-bestuur, … en mijn jonge
gezin.
- En Thomas, hoe ben jij in de politiek
verzeild geraakt?
Ooit heb ik eens laten vallen op een
vergadering in aanwezigheid van Els
Roelof dat ik wel geïnteresseerd ben in
politiek. Uiteindelijk heb ik meegedaan
met de verkiezingen. Enkele maanden
later volgde ik Delphine op als voorzitter van de jongeren.
- Heb je wilde plannen met de jongeren?
Altijd … met CD&V staan we voor
veel uitdagingen zowel voor de partij
als binnen het bestuur in Oostkamp.
Met de jongeren wil ik proberen een
invloed te hebben op het beleid dat
gevoerd wordt in Oostkamp, bijvoorbeeld met ludieke en gedurfde acties. In
het verleden hebben we al bewezen dat
dit wel degelijk werkt. Denk maar aan
de acties rond de komst van een nieuw
jeugdhuis. Deze koers wil ik verder
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zetten op een creatieve manier. Verder
willen we ook openstaan voor jongeren
die hun eerste stappen willen wagen in
de politiek. De nieuwe generatie kansen
geven.
- Zal je dit niet al te veel missen
Delphine?
Ik blijf natuurlijk nog lid van de jongeren, maar wat ik het meeste zal missen
is de Nieuwjaars speech met het uitreiken van de PR-OOSTkampprijs. De
mensen toespreken en een verdienstelijke vereniging uit Oostkamp in de kijker
plaatsen, is een zeer dankbare taak.
- Thomas, denk je dat je de nieuwe
generatie jongeren nog kan boeien?
Dat denk ik wel. Politiek is geen
ver-van-mijn-bed-show zoals zo vaak
gedacht. Ik heb mogen ervaren dat
CD&V openstaat voor nieuwe voorstellen. Er is een open debatcultuur. Het
uiteindelijke voorstel wordt meegenomen door het bestuur.
- Tenslotte Delphine, wat wens je de
jongeren toe?
Ik wens dat ze verder een bruisende
afdeling van de partij kunnen zijn. Het
geweten. De gist. Ze mogen af en toe
wel eens tegen de schenen schoppen
en nieuwe ideeën lanceren. Doen waar
jongeren goed in zijn!

Wat maakt u
goed gezind in
onze gemeente?

#goedgezind
Heeft u een opmerking
over het gemeentebeleid of
de CD&V-werking in onze
gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter
kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon
Delphine Roels
(delphine.roels@gmail.com)
www.oostkamp.cdenv.be
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv
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PR-OOSTkampprijs 2013 voor inzet van Oostkampse scholen in Comeniusproject.

