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Je wordt
bedankt!
Ja, echt waar: dank je wel.
Binnenkort krijg je van ons een
kaart in de bus, waarmee wij jou
persoonlijk willen danken.
2011 is het Europese jaar van de
vrijwilliger. Iedere vereniging zet
zijn of haar vrijwillige medewerkers
wel ergens in de bloemen.
Maar ook in ieder huis is er wel
iemand die iets voor een ander doet.
Gewoon, zomaar. Dat is zeer belangrijk en waardevol. CD&V hecht
belang aan waarden. Alle leden van
onze afdeling zeggen je daarvoor
persoonlijk dank met een kaartje.
En er is meer. We zijn er zeker van
dat jij ook iemand kent die eens
een persoonlijke “dank je wel” zou
mogen krijgen. Voila, doe het gewoon: je knipt de helft van de kaart
af, je schrijft er het adres van jouw
‘weldoener’ op
en je post het.
Zo simpel als wat, maar een mooi
gebaar. Dank je wel!

Zit de uitbreiding
van het derde en vierde spoor
op een dood spoor?
We horen hier de laatste tijd niet veel meer over dus trokken we naar burgemeester Luc Vanparys voor de laatste
stand van zaken…
Een interview, op pagina 5!

Sterke inzet voor lokale
economie en landbouw!
We zetten drie Oostkampse politici rond de tafel
voor een babbel over lokale economie en landbouw: Jan de Keyser (schepen Lokale Economie
& Middenstand en professioneel actief voor de
agrarische sector), Luc Vande Caveye (schepen
Landbouw en provincieraadslid) en Nicole Bollaert (gemeenteraadslid en ondernemer).
Lees het hier, op pagina 4!

Sterke inzet voor lokale economie
en landbouw!
Het landschap is er
voor iedereen
Zowat 70% van de oppervlakte van
onze gemeente wordt door de landen tuinbouwsector onderhouden. Dit
Schepen Jan de Keyser: “Een
Schepen Luc Vande Caveye:
bepaalt voor een groot deel het groene
lokale overheid moet voldoende
CD&V draagt zorg voor de landkarakter van onze gemeente. We vinkansen geven aan het onderneen tuinbouwsector in Oostkamp.
den het belangrijk dat iedereen hiervan
men in de meest brede zin van het
Dit blijkt ook uit het beleid dat
kan genieten. We willen als partij dan
woord. Het is dan ook maar logisch onze mensen, waaronder een aantal ook landbouwers stimuleren om te
dat er bij het begin van deze legisla- actieve landbouwers, dagelijks voe- investeren in kleine landschapselementuur een beleidsplan lokale econoren. Het gemeentelijk landbouwlo- ten (hagen, knotbomen, poelen…) en
mie werd opgemaakt. Onze partij
ket ondersteunt de land- en tuingroenbedekkers (die er voor zorgen
trekt ook heel sterk de kaart van
bouwers administratief. Ze kunnen dat ook in de winterperiode het landde landbouw die in onze gemeente
er terecht voor de meest uiteenloschap deels groen inkleurt). De landeen economische sterkhouder blijft. pende zaken: aanvragen bouw- en
bouwsector blijft natuurlijk in eerste
Wist je dat meer dan tweederde van uitbatingvergunningen, landbouwinstantie een economisch gegeven.
de oppervlakte van onze gemeente
tellingen, groenbedekkers…
Hiervoor zijn een goede ontsluiting
wordt aangewend voor land- en
en afwatering onontbeerlijk. Er is de
tuinbouw?”
voorbije jaren, tot tevredenheid van
de sector, dan ook al heel wat geïnvesWaar staat CD&V Oostkamp voor, op vlak teerd in landelijke wegen, grachten en
van lokale economie? het onderhoud van de wegbermen.
We zetten drie Oostkampse politici rond de tafel voor
een babbel over lokale economie en landbouw: Jan de
Keyser, Luc Vande Caveye en Nicole Bollaert.

• Uitgangspunt is het scheppen van
een bedrijfsvriendelijk klimaat,
zowel op administratief vlak als inzake fiscale politiek en ruimtelijke
ordening;
• De beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet gebeuren in samenspraak met de lokale kmo’s en
middenstand en de organisaties die
hen vertegenwoordigen;
• Wat de distributiesector betreft,
pleit CD&V voor een kernverster4

kend beleid.
•Nog meer dan in het verleden moet
aandacht besteed worden aan de
problemen i.v.m. mobiliteit en veiligheid waarmee ook kmo’s en middenstanders geconfronteerd worden
• Onze gemeente , maar ook de
ondernemingen, hebben een eigen
rol en verantwoordelijkheid inzake
werkgelegenheid in het algemeen
en de lokale sociale economie in
het bijzonder.

Nicole Bollaert, CD&V-raadslid:
“Een ondernemer – is die nu landbouwer of bakker – verdient een overheid
die oog heeft voor hem/haar. En die
met kennis van zaken de troeven van
onze ondernemers versterkt. CD&V
steunt ondernemers volop in hun ondernemen. De inzet van ondernemers
en werknemers is immers de sleutel
van onze welvaart. Ook voor de lokale
overheid is hier een belangrijke taak
weggelegd.”

Een dagje brussel!
Op woensdag 20 april was het voor onze CD&V-vrienden
opnieuw verzamelen geblazen voor een dagje uit. Vorige
jaren werden we achtereenvolgens ontvangen in het Europees Parlement en de Provincie. Dit jaar was een dagje
Brussel voorzien.
De koffie stond voor ons klaar in
de Wetstraat 16 waar we ook konden genieten van een deskundige
toelichting en rondleiding. Vandaar
ging het richting Lambermont, de
ambtswoning van de premier. Het
moeten niet altijd hoge gasten zijn
die er ontvangen worden…!
In deze communautair geladen tijden konden we een bezoek aan het

Vlaams Parlement niet overslaan.
De dames en heren Vlaamse volksvertegenwoordigers waren wel met
paasreces, maar toch werd ons een
boeiende rondleiding doorheen het
gebouw aangeboden.
Een bezoek aan de VRT was de afsluiter van dit geslaagd dagje Brussel
onder vrienden.
Het smaakt naar méér!

Zit de uitbreiding van het derde en
vierde spoor op een dood spoor?
We horen hier de laatste tijd niet veel meer over
dus trokken we naar burgemeester Luc Vanparys
voor de laatste stand van zaken…
- Kan je nog eens kort schetsen
wat het belang van dit dossier
is?

Los van het ruimer kader waarbij de
ontsluiting van Zeebrugge centraal
staat, grijpen we in Oostkamp deze
werken aan om van het station een
draaischijf van mobiliteit te maken.
Het beschermde stationsgebouw zal
aan de andere kant van de sporen
opnieuw opgetrokken worden en zal
uitkijken op een ruime parking. Deze
zone wordt een ontmoetingsplaats
waar vlot kan geswitcht worden tussen trein, bus, auto en fiets. Ook de
brug over de spoorlijn, de perrons en
de twee onderdoorgangen worden
vernieuwd.

- Om die werken te kunnen uit
voeren moeten huizen en gronden aangekocht worden en
wegen verlegd.

De aankoop van huizen is nu zo
goed als afgerond maar is menselijk
gezien het moeilijkste onderdeel van

de vernieuwing. In de verlegde wegen
komt een riolering en afzonderlijke opvang van regenwater. Al deze werken
worden hoofdzakelijk door Infrabel
uitgevoerd, maar met medewerking
van de gemeente. Tussen Infrabel en
de gemeente zullen dus verschillende
overeenkomsten gesloten worden over
wie wat doet en betaalt. Het gaat naast
geld, over de verdeling van onderhoudsopdrachten en veiligheidstaken.
Deze overeenkomsten worden nu
voorbereid en zullen in het najaar aan
de gemeenteraad voorgelegd worden.
- Wanneer starten de werken?

- Het eerste werk is de aanleg
van de nieuwe brug over de
spoorlijn.

Infrabel zal, op uitdrukkelijke vraag
van de bevolking van Moerbrugge en
het gemeentebestuur, de brug geprefabriceerd afleveren. Dit zorgt er voor
dat de brug maar 14 dagen volledig
voor het verkeer zal afgesloten worden,
i.p.v. de eerder voorziene 10 weken.

Eerst dient door Infrabel nog een
bouwvergunning aangevraagd te
worden. Dit zal ten vroegste in het
najaar gebeuren. De behandeling van
de aanvraag neemt enkele maanden in
beslag. Infrabel zal een aanbesteding
uitschrijven, al dan niet deels gelijklopend met de vergunningsprocedure. Ik
schat in dat de werken niet voor 2013
zullen starten.
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Brug Steenbrugge

De brug van Steenbrugge, die
op Brugs grondgebied ligt, is de

voornaamste verkeerspoort tussen
Oostkamp en Brugge die door heel
veel mensen gebruikt wordt.
CD&V Oostkamp is en blijft vragende partij voor een nieuwe, vaste
brug waardoor het verkeer niet
opgehouden wordt door het steeds
toenemend aantal (vracht)schepen
op het kanaal Gent-Brugge. We
maken ons sterk dat we hiermee het
standpunt van het overgrote deel
van onze bevolking vertolken.
We dringen er dan ook op aan dat
er in dit dossier snel knopen worden
doorgehakt. We vragen ook dat het
stadsbestuur van Brugge en het ge-

Vrije SJaCosbonnen: omdat meedoen
belangrijk is! : betaalbaar voor iedereen!
Ken je het SJaCosbonnenboekje al? Het is het boekje
met de vrijetijdsbonnen voor sport, jeugd en cultuur.
Oostkampenaren doen er alles aan om de vereenzaming
tegen te gaan. De vrijwilligers van onze verenigingen spannen zich daarvoor in en dit dag na dag, in elke deelgemeente
en in elke woonkern. Het Oostkampse verenigingsleven is
op alle domeinen actief en dit voor jong en oud. Ook de
gemeente Oostkamp zelf zet initiatieven op. Dit gebeurt
via De Valkaart, de bibliotheek, het zwembad en onze goed
uitgebouwde sportaccommodatie.
Al die activiteiten brengen onze inwoners bij elkaar. Ze
voorkomen vereenzaming. Mensen die elkaar opzoeken zijn
voor elkaar geen vreemden! Toch zijn er mensen die niet
deelnemen omwille van financiële redenen. Oostkamp wil
dat niet laten gebeuren. CD&V juicht de SJaCosbonnen toe
want ze nemen financiële drempels weg en dragen bij tot een
warm, menselijk klimaat.
Het SJaCosbonnenboekje is bedoeld voor mensen die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekenkas (OMNIO-statuut). Het is sinds 1 juni te koop in o.a. het
vrijetijdsloket (De Valkaart) en het sociaal infopunt (gemeentehuis). Je betaalt 5 euro voor een bonnenboekje op naam.
Elk bonnenboekje bevat cheques t.w.v. 50 euro. De eigenaar
kan ermee betalen bij evenementen in onze gemeente die
worden ingericht door de gemeente of door Oostkampse
verenigingen die deze bonnen aanvaarden.
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meentebestuur van Oostkamp alles
in het werk stellen om NV Water en
Zeekanaal, de toekomstige bouwheer van de brug, en de bevoegde
minister van Openbare Werken, te
overtuigen om dit dossier met bekwame spoed aan te pakken.
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Het werd de laatste tijd
pijnlijk duidelijk dat de brug
van Steenbrugge een belangrijke verkeersader is.
De onvoorziene opknapwerken hebben ook aangetoond dat er geen alternatieven zijn als deze ader
dichtslibt. De wegomlegging langs Legeweg en
Moerbrugge zorgde immers
voor heel wat verkeersoverlast.

