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Woord van de
voorzitter
Ondertussen zijn we al meer dan een
half jaar met het vernieuwde CD&Vbestuur aan de slag. De mandatarissen
werken hard om tegen 1 januari 2014
het beleidsplan te koppelen aan een
gezond en evenwichtig budget.
De jongerenwerking onder leiding van
Thomas en de seniorenwerking onder
leiding van Willy zijn uitgebouwd. Meer
over hun activiteiten vindt u in deze
editie van ons huis-aan-huisblad.
Op 6 september hadden we Federaal
Minister van Financiën Koen Geens op
bezoek in de Valkaart. Wij onthouden
vooral welke inspanningen er in de toekomst vanuit de hogere overheden van
de gemeenten gevraagd worden. Volgens minister Geens is het belangrijk
om aan een meerjarenbeleidsplan een
begroting te koppelen. Het samenbrengen van al de gemeentelijke, provinciale,
gewestelijke en federale budgetten is
meteen een handig instrument om aan
Europa de financiële gezondheid van
België te duiden. Dit doet meteen ook
kritisch nadenken over masterplannen
die gefaseerd kunnen uitgevoerd worden. Zo kunnen we er in Oostkamp in
slagen om financieel gezond te blijven.
Johan Dedeene

Besturen met ambitie !
Tijdens een zonovergoten zaterdag, begin augustus, verzamelden een 40-tal bestuursleden (inclusief mandatarissen)
voor de jaarlijkse CD&V-fractiedag. Lees meer op pagina 5!

We vroegen
het aan...
4 augustus, zoals wel meer zondagen deze zomer, een zonnige,
warme zondag. Bovendien was
het kermis in Oostkamp. Het moment bij uitstek om de
Oostkampse kermisganger een aantal vragen voor te schotelen.
Lees het hier, op pagina 4!

We vroegen het aan...
Kermis in Oostkamp. Het moment bij uitstek om de Oostkampse kermisganger een
aantal vragen voor te schotelen
JONGCD&V sloeg letterlijk zijn tenten
op tussen de vele andere kramen. Elke
bezoeker mocht zich vijf minuten
burgemeester van Oostkamp wanen en
500 euro spenderen. De ‘burgemeester
voor vijf minuten’ kon zelf een suggestie doen of kon inzetten op: ‘betaalbaar wonen’ of ‘opvang voor kleuters,
kinderen, tieners, …’ of ‘uitbreiding
dienstverlening in de deelgemeenten’.
Niet alle burgemeesters waren het met
elkaar eens. ‘Betaalbaar wonen’ en ‘opvang’ trokken de sprint aan. Uiteindelijk
won het idee om de opvanginitiatieven
verder uit te bouwen nipt.

De deelnemers werden beloond met
een oranje cocktail. Het initiatief
smaakt naar meer. De jongeren trekken met hun tent en het spel van de

burgemeester naar de kermissen in de
verschillende deelgemeenten.
Wie weet tot binnenkort!

Terug naar school,
maar wat met opvang?

Onze gemeente evolueert mee
in onze veranderende maatschappij. Hierbij komen een
aantal grote uitdagingen op ons
af. Schepen van onder andere
sociale zaken, ouderenbeleid en
kinderopvang, Katrien Talloen,
licht één van de grote opdrachten in haar beleidsdomeinen
toe.
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Katrien: “Grote uitdagingen vandaag
zijn de vergrijzing en de vergroening.
Bij de start van het nieuwe schooljaar
wil ik graag de vergroening aankaarten . We zien dat de groep inwoners
van 0 tot 19 jaar steeds groter wordt
in verhouding met de groep 20 tot 64
jarigen. Dit komt door de stijging van
het geboortecijfer de laatste jaren. Het
familiale netwerk wordt de laatste jaren
steeds kleiner. Beide ouders gaan uit
werken, maar ook grootouders zijn
nog aan de slag of hebben geen tijd
om voor de kleinkinderen te zorgen.
Bijgevolg stijgen de cijfers van de vooren naschoolse opvang drastisch. De
laatste vijftien jaar zijn de cijfers van de
voorschoolse opvang verdubbeld en de
naschoolse verviervoudigd. De opvang
barst bijna in alle locaties letterlijk uit

zijn voegen. Er is geen plaats genoeg
voor een verdere uitbreiding. De
oplossing hebben we gevonden in een
samenwerking met de scholen. We huren lokalen in de school. Zo komen we
als bestuur tegemoet aan de stijgende
vraag. Een oplossing die zowel voor de
gemeente, als voor diegene die opvang
zoekt draaglijk is.”

Fractiedag
CD&V Oostkamp:

Besturen met
ambitie !
Tijdens een zonovergoten
zaterdag, begin augustus,
verzamelden een 40-tal bestuursleden (inclusief mandatarissen) voor de jaarlijkse CD&Vfractiedag. Na de verwelkoming
door fractieleider Martin Vanhollebeke, nam schepen Jan de
Keyser iedereen op sleeptouw
om de grote uitdagingen voor
Oostkamp toe te lichten. Achteraf volgde een interessant debat en werden diverse politieke
wegwijzers voor de toekomst
vastgelegd. Naast het inhoudelijke werk, werd ook nagedacht
over CD&V als beweging. Dirk
De Fauw, peter van onze afdeling, was een welkome gast.
Het belang van een sterk inhoudelijke
fractiedag mag niet onderschat worden.
We werden verkozen voor de periode
2013 tot 2018 om vorm te geven aan de
lokale samenleving. Een hele uitdaging:
we moeten ambitieus besturen in zeer
moeilijke omstandigheden.

“MET MINDER MÉÉR TRACHTEN TE DOEN,
VRAAGT OM EEN STERKE INHOUDELIJKE
VISIEONTWIKKELING EN DE JUISTE
STRATEGISCHE KEUZES”,
ALDUS DAGVOORZITTERS
LUC VANPARYS EN JAN DE KEYSER

nen in de gemeente. Maar jonge gezinnen
betekent ook extra opvang, activiteiten, …
Gezinsverdunning
Uit de statistieken blijkt dat in Oostkamp het aantal alleenstaanden spectaculair toeneemt. Ook andere familiale verbanden wijzigen grondig. We zien nieuw
samengestelde gezinnen, alleenstaande
ouders met kinderen, andersoortige partnerrelaties, ... Dit vereist een aangepast
huisvestingsbeleid (veel kleinere woningen), een aangepast vrijetijdsaanbod en
een zorgbeleid dat inzet op de strijd tegen
vereenzaming en sociaal isolement.

Toenemende vergrijzing
opvangen
Dat we langer leven, daar kunnen we enkel maar gelukkig mee zijn. Meer nog: een
actief seniorenbeleid waarbij ouderen een
pak vrijwilligerswerk opnemen, is een
enorme opportuniteit voor ons lokaal beleid. Langs de andere kant stijgt de nood
aan zorgvoorzieningen enorm.

Financiële luik
Het opvangen van de vergrijzing zal leiden tot stijgende uitgaven. Een voorbeeld: de toelage van de gemeente aan
het OCMW bedroeg in 2006 ongeveer
1 miljoen euro. In 2018 wordt verwacht
dat deze stijgt tot ongeveer 3 miljoen
euro.  Als de bevolking grijzer wordt, zal
de fiscale draagkracht van ons bestuur
onder druk komen.

Jonge gezinnen
We vinden het als CD&V ook belangrijk
dat jonge gezinnen hier welkom zijn. De
extra bouwkavels die ter beschikking komen, zijn een ideale stek om jonge gezin-

Waterzuivering
Het moeilijke werk op het vlak van
waterzuivering (riolen, IBA’s, alternatieve
systemen,…) dient zich aan. Dit zal grote
investeringen vergen. Ook het onderhoud

van het bestaande rioleringsnet zal extra
geld kosten. Voor onze gemeente worden
de totale kosten tot 2027 boven de 40
miljoen geraamd. De drinkwaterheffing
(cf. de klachten over de stijgende drinkwaterprijs) is absoluut onvoldoende om dit te
financieren.
Samenwerking
In de relatie gemeente-OCMW koos
CD&V de voorbije jaren resoluut voor
een meer samenhangende beleidsplanning. Terecht mogen we zeggen dat de
Oostkampse samenwerking een voorbeeld is voor veel Vlaamse gemeenten.
Dienstverlening
Ten slotte stonden we stil bij de efficiëntie
van onze gemeentelijke dienstverlening:
besluitvormingsprocessen, dienstverlening
en interne organisatie moet vlot en snel
lopen, zonder in te boeten op de kwaliteit.
Besluit
Als politieke bestuurders staan we voor
moeilijke maar boeiende tijden... Na zo’n
fractiedag voel je duidelijk dat CD&VOostkamp ervaren en gedreven is om ook
deze uitdagingen aan te gaan. Kortom,
besturen met ambitie !   
Meer info: cdenv.oostkamp.be
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De boog kan niet altijd gespannen zijn
Vrije tijd, ontspanning, verenigingsleven, … de lijm in onze samenleving, de bubbels in een bruisend Oostkamp. We vragen drie
gemeenteraadsleden uit Ruddervoorde, Geert Pyfferoen, Katrien
De Pestel – Wydhooge en Delphine Roels, naar hun belangrijke
projecten. Alle drie waren ze het eens: Riderfort! Geert kon het
echter niet laten de cyclo-cross te vernoemen.

Geert, jouw naam wordt wellicht altijd
aan de cyclo-cross gekoppeld, maar
de organisatie is toch groter dan jullie
familie, niet?
Geert: Inderdaad. Wij werken met een
VZW: ‘VZW Wijkcomité Superprestige
Ruddervoorde’. Ondertussen zijn we 26
jaar bezig. Een harde kern staat in voor
het dagelijks bestuur. Op de dag van de
cross trommelen wij ongeveer 250 eigen
medewerkers op om alles in goede banen
te leiden.
Deze organisatie is toch te groot om
helemaal alleen te dragen? Welke steun
krijgen jullie van de gemeente?
Geert: Wij kunnen eerst en vooral
rekenen op een financiële toelage. Maar
ook de logistieke steun is belangrijk.
Het gemeentepersoneel brengt en haalt
1200 dranghekkens en de podia voor
de verschillende tenten. De brandweer
staat via een goed plan in voor de veiligheid van de toeschouwers en het hele
vip-gebeuren. De politie is dan weer
verantwoordelijk voor een vlot verloop
van het verkeer op de toegangswegen,
parkings,…
En wanneer staat de 26e editie ingepland?
Geert: 27 oktober!
Dames, jullie noemden als belangrijkste
project onmiddellijk Riderfort.
Delphine: Natuurlijk. Ruddervoorde is
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Ik kan me inbeelden dat jullie een project
zo dichtbij extra goed volgen.
Katrien: Alle projecten zijn belangrijk,
maar als het op je eigen deelgemeente is,
krijgt het extra aandacht. Ik vind het zeer
belangrijk dat zo’n groot project duurzaam en milieuvriendelijk is. We kunnen,
zeker anno 2013, niet meer spelen met
ruimte en centen. We moeten bouwen
voor de toekomst en daarbij zorg dragen
voor onze planeet. Ik denk in de eerste
plaats aan rationeel energieverbruik,
spaarzaam gebruik van water, isolatie,
duurzame materialen en voldoende
groen in de omgeving.
Delphine: Wat we ook heel belangrijk
vinden is dat de verenigingen en gebruikers gedurende de bouw- en aanpassingswerken niet op straat komen te
staan. De werken zijn zo ingepland dat
ruimtes zoals buitenschoolse kinderopvang, gemeenschapshuis, sporthal, steeds
verder gebruikt kunnen worden.

Is er dan al een timing?
Delphine: Ja. We moeten steeds meer
doen met minder centen. Bij projecten
van deze omvang is het belangrijk te faseren. Het aanbestedingsdossier komt in
het najaar ter goedkeuring in de gemeenteraad. Daarna volgt de aanbesteding en
de aanduiding van de aannemer. De start
van de werken is voorzien in de zomer
van 2014.
Katrien: De aanleg van de parking gebeurt eerst, daarna volgt de bouw van de
zaal en de inkom. Dit werk moet af zijn
tegen juni 2015.
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een grote kern met heel wat vrijetijdsinitiatieven. Een goede accommodatie is
onontbeerlijk.

