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Terugblik op de nieuwjaarsreceptie

Parkpop: dit mooi initiatief mocht niet verloren gaan
Parkpop editie 2011 was een echte topper. Toch zaten veel
Oostkampenaren met een dubbel gevoel. Zou dit nu echt de
laatste keer zijn? De signalen die het ontslagnemend Parkpopcomité uitstuurde, werden ook door de CD&V-bestuursleden
opgevangen. Dit mooi initiatief mocht niet verloren gaan!
Tijdens de gesprekken werd snel duidelijk dat het comité bereid was om met een aangepast team verder te gaan als een aantal risico’s door de gemeente konden worden
ingedekt. Dit resulteerde in een samenwerking tussen de organisatoren en het gemeentebestuur. CD&V wil de bestuurders en vrijwilligers van het eerste uur bedanken voor hun
inzet. (Ze werden een aantal jaren geleden trouwens ook al bedacht met de PR-Oostkampprijs van onze JONGCD&V-afdeling). We wensen het vernieuwde team veel succes
met hun engagement.

We vroegen aan onze 21 mandatarissen…
Er is de voorbije jaren heel wat energie in de
uitwerking van ons nieuw bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus gestoken. Daarnaast werden ook bergen verzet. We stelden onze mandatarissen de vraag ‘welk dossier ligt je na aan het
hart?’ Er kwamen soms verrassende reacties…
Het is niet het meest sexy dossier maar
door onze financiële middelen als een
goede huisvader te beheren, krijgen we
financiële ademruimte. Hierdoor kunnen we meer met dezelfde hoeveelheid
middelen. Het mag gezegd dat de manier
waarop Oostkamp met zijn financiën omgaat andere gemeentebesturen inspireert.

Stefanie Costenoble (OCMWraadslid)

Toen bleek dat de parochie De Gilde
in Ruddervoorde wou sluiten, heeft
het gemeentebestuur de exploitatie
overgenomen. De zaal werd opgefrist
en is zeker tot eind 2015 voor onze
verenigingen beschikbaar. Intussen
worden de plannen voor de bouw
van o.a. een polyvalente zaal en
vergaderlokalen in Riderfort steeds
concreter.

De introductie van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is een voltreffer. Elk jaar opnieuw komen
honderden inwoners elkaar het allerbeste toewensen en bouwen zo aan een menselijke, warme
De uitbreidingen en vergemeente.
bouwingen in het woon- en
zorgcentrum Ter Luchte
Ook onze gemeente blijft helaas niet
illustreren dat het Oostvan inbraken gespaard. De politie
kampse OCMW niet blind
levert met haar gemeenschapsgeis voor de vergrijzing die in
richte aanpak goed werk en ook onze
sneltreinvaart op ons afkomt.
Buurtinformatienetwerken (BIN)
dragen een belangrijk steentje bij.

Het is al een eindje geleden dat de Kortrijksestraat in het centrum heringericht
werd. Dit begint zijn vruchten af te
werpen. Ik word regelmatig aangesproken
door niet-Oostkampenaars die onder de
indruk zijn van de infrastructuur en het
commercieel aanbod. Ze komen dan ook
graag naar Oostkamp om te shoppen en
een koffietje te drinken.

Herman Himpens
(OCMW-voorzitter)
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Els Roelof
(schepen)

Delphine Roels
(gemeenteraadslid)

Nu er ook voor Hertsberge een
speelbos is bijgekomen, kunnen onze kinderen op heel wat
plaatsen in de gemeente in een bos
ravotten.

De heraanleg van het Kerkplein in Hertsberge
toont mooi aan hoe gezellige pleinen in dorpskernen het gemeenschapsgevoel versterken. Als er ook
nog eens voorzieningen voor alle leeftijden worden
aangelegd (petanquebaan, speeltoestellen, picknickbank, skateterrein) geeft dit nog een extra boost.

Ik vind het belangrijk dat mensen in
een kwaliteitsvolle woning kunnen
wonen. Het is dan ook een goede
zaak dat het budget dat voorzien
werd voor de gemeentelijke huisvestingspremie zowel in 2011 als 2012
opgetrokken werd tot € 50 000.
Ook de opstart van de intergemeentelijke woonwinkel is een hele
stap in de goede richting.

Liesbeth Gellinck
(OCMW-raadslid)

Katrien Wydhooge
(gemeenteraadslid)

Luc Vande Caveye
(schepen)

Nieuwe dossiers en projecten opstarten is
leuk maar het onderhouden en opfrissen
van bestaand gemeentelijk patrimonium
is minstens even belangrijk. Er worden
ook op dat vlak heel wat inspanningen
geleverd: vernieuwen sanitair en douches,
vernieuwen stookketel Riderfort, opfrissen gemeentehuis en Bloemenhuisje,
aanpakken Zuidleie,…

Katrien Van
Steenkiste
(OCMW-raadslid)

Katrien Talloen
(schepen)

Magda Vandycke
(gemeenteraadslid)

Martin Vanhollebeke (gemeenteraadslid)

Nicole Bollaert
(gemeenteraadslid)

Dat Oostkamp een bloeiende gemeente is, wordt onderstreept door de 526 woongelegenheden waarvoor sinds
2007 een vergunning werd verleend! Hier zitten enkele
opvallende projecten in vervat: 31 sociale woongelegenheden in de oude rijkswachtkazerne en 30 serviceflats in
WZC Ter Luchte.

Er worden – i.s.m. de ouderenadviesraad
en seniorennet Vlaanderen – heel wat
computercursussen voor senioren ingericht. Zo maken onze senioren op een
laagdrempelige manier kennis met het
computergebeuren en werken we aan het
dichten van de zgn. digitale kloof.
Veel belangrijker dan eender welk
dossier vind ik de duidelijke aanwezigheid van onze mandatarissen in onze
gemeenschap. Ze hebben oog en oor
voor wat leeft onder de bevolking en
helpen dit vervolgens vertalen in concreet beleid op maat van de noden.

De parkeerdruk neemt gevoelig toe. De voorbije
jaren zijn er heel wat parkeerplaatsen bijgekomen
door elke opportuniteit te grijpen. Ik denk dan onmiddellijk aan de initiatieven in de Marechalstraat,
de Kortrijksestraat, de Maciebergstraat, het JOC,
de ruimte voor Stekelbees in Ruddervoorde…
Deze aanpak wijst op een alert bestuur dat en
cours de route problemen ook effectief aanpakt.

Sebastian Vande
Ginste (schepen)

Lisette Vandeputte
(schepen)

Liesbeth Martens
(OCMW-raadslid)

Jan de Keyser
(schepen)

Luc Vanparys
(burgemeester)

Kinderopvang is in heel Vlaanderen een heikel punt. Oostkamp
heeft hier steeds zwaar in geïnvesteerd en breidde het aanbod
onlangs nog uit met een vakantiewerking in Ruddervoorde, bijkomende plaatsen in Oostkamp en een nieuwbouw in Waardamme.

Onze SJaCos-bon illustreert treffend waar
onze partij voor staat. We streven er naar
om iedereen aan boord te houden. Met
deze bon beogen we maximale vrijetijdsparticipatie. Heel wat verenigingen aanvaarden hem als betaalmiddel en hij kan
Een mooi wegenisdosgebruikt worden voor alle gemeentelijke
sier dat binnenkort zal
vrijetijdsinitiatieven.
worden afgerond, is de
Veldhoekstraat in Waardamme.

Het OCMW is de voorbije jaren echt
uitgegroeid tot een ‘sterk merk’. Dit zien
we o.m. aan de logistieke en personele
uitbouw van ons woon- en zorgcentrum,
de ruime waaier aan dienstverlening, de
samenwerking met sociale tewerkstellingsinitiatieven,…

De manier waarop het gemeentebestuur Parkpop nieuwe zuurstof
heeft gegeven, past perfect binnen de
aanpak van onze partij. Stimuleer en
ondersteun initiatieven die ons allen
ten goede komen.

Roger Ballegeer
(gemeenteraadslid)

Eric Denys (voorzitter gemeenteraad)

Toen ik nog heel wat jonger
was, droomde de Oostkampse jeugd al van een gemeentelijke fuifzaal. Het is er nu –in
de marge van Oostcampus
- eindelijk van gekomen.

De verkeerstechnische herinrichting van schoolomgevingen (Moerbrugge en Marechalstraat) en het invoeren
van zone 30 in woonstraten
verhoogt de leefbaarheid van
onze woonkernen.

Lode Degrieck
(OCMW-raadslid)

Dirk De Zutter
(gemeenteraadslid)
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Enkele jaren geleden stelde de ACW-vertegenwoordiger in de milieuraad voor om
deel te nemen aan de energiejacht (de
vroegere klimaatwijken). De gemeente
Oostkamp ging op dit voorstel in.

1 + 1= 3!

Sinds jaar en dag is er in Oostkamp
een goede samenwerking tussen
gemeentebestuur en OCMW. Beide
besturen hebben elk op zich een
In 2008 namen 143 gezinnen deel. Ze probeerden hun energieverbruik met 8% te
hele waaier wettelijke bevoegdheden
verminderen door gewoon hun dagelijks handelen wat bij te sturen: lichten doven, en verplichtingen. Toch zijn er een
koken met het deksel op de pot, verwarming een graadje lager zetten… . In 2009
aantal domeinen waarin kan sanam ook het OCMW voor de eerste keer deel. Intussen hebben er al meer dan 300 mengewerkt worden. In Oostkamp
Oostkampse gezinnen dit traject doorlopen. Ze getuigen ons dat ze sindsdien veel
kreeg die samenwerking formeel
bewuster met energie bezig zijn en dat hun deelname aan energiejacht dus blijvend gestalte in het lokaal sociaal beleidsrendeert! Het is immers niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de porteplan. Naast dit beleidsplan verstevimonnee…
gen ook de vele informele contacten
Geïnteresseerd in het traject energiejagers en kleine praktische tips om het bedrag
en het wederzijds vertrouwen deze
op je energiefactuur terug te dringen? Neem dan gerust contact op met Katrien
samenwerking.
Van Steenkiste (0479/399168 of katrien.vansteenkiste@telenet.be).
2012 wordt het jaar waarin deze
samenwerking nog intenser wordt.
einddoel is het verhogen van de
Pr-Oostkampprijs gaat naar… Oranje Het
slagkracht van beide besturen én het
Naar jaarlijkse gewoonte
‘mooie naam’, ze zijn ook één brok
optimaliseren van de dienstverlereikte JONGCD&V Oostkamp enthousiasme. Wie op hun website
ning voor onze inwoners. Zo zullen
de PR-OOSTkampprijs uit.
een kijkje neemt, wordt onmiddellijk
vanaf half 2012 de dienstverlening
Het is een prijs voor personen geconfronteerd met een bonte, vrolij- van het OCMW en de gemeente
die zich verdienstelijk make bende. Een bende die plezier hoog centraal ondergebracht worden in
ken in Oostkamp en zich zo
in het vaandel draagt, maar vooral: ze Oostcampus en dit in vlot toegankeinzetten voor een warmere
hebben een doel. Onder het motto
lijke loketten, ontvangstruimtes en
samenleving. Dit jaar ging de ‘niet ongewoon maar buitengewoon!’ burelen.
prijs naar jeugdatelier Oranje bieden ze op zaterdagnamiddag leuke, Maar er is méér! Ook de ondersteuafdeling Oostkamp.
creatieve activiteiten aan kinderen met nende diensten van beide besturen
en zonder beperking aan.
zitten vanaf dan fysiek samen. Zo
Toen we ‘Oranje’ contacteerden, werd We feliciteren Oranje Oostkamp en
zal er één personeelsdienst, één
meteen duidelijk dat we goed gekozen wensen hen een fantastische toefinanciële dienst, één dienst ICT …
hadden. Niet alleen hebben ze een
komst toe!
zijn. Die werken zowel voor gemeente als OCMW.
Dit wordt voor alle medewerkers
ongetwijfeld een grote, maar boeiende uitdaging. Hiermee speelt onze
gemeente een voortrekkersrol in
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Veen evolutie die in heel wat openwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor bare besturen stilletjesaan zichtbaar
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
wordt. Het uitbouwen van een efficiëntere organisatie leidt er immers
Uw lokale contactpersoon
Doe mee met CD&V
toe dat we meer kunnen doen met
Sebastian Vande Ginste
Lid worden van CD&V is heel
dezelfde middelen.
(sebastian.vandeginste@skynet.be) eenvoudig:
We willen iedere bestuurder en mewww.oostkamp.cdenv.be
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden dewerker die deze groeiende samenwerking enthousiast tegemoet ziet
Uw nationale contactpersoon
Volg ons op facebook:
en die hier zijn of haar schouders
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
www.facebook.com/cdenv
onderzet, veel succes toewensen.
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
De steun van CD&V heb je alvast!

Werk mee aan de toekomst van
onze gemeente

www.cdenv.be
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