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Oostkamp

Beste lezer, u heeft allemaal mee mogen 
feesten op kosten van onze gemeente. 
Eén keer bij het afscheid van oud 
burgervader Luc Van Parys, en één keer 
(of was het vijf keer) bij de intrede van 
de nieuwe burgemeester in Oostkamp 
en alle bijgemeenten. 

Luc Van Parys had nochtans bij de 
verkiezingen beloofd om de volledige 
periode te zetelen, maar van een leugentje 
meer of minder zijn de traditionele 
partijen natuurlijk niet vies. Zij menen 
immers beter dan de massa te weten wat 
goed voor ons is.

Hoe de interne strijd om zijn opvolging 
tussen Els Roelof en Jan De Keyser 
uiteindelijk is beslecht weten we allemaal. 
Dat de nieuwe grote man in Oostkamp een 
dossierkenner is, en veel verstand heeft van 
financiën, is algemeen geweten en inherent 
aan zijn vorige professionele activiteiten.

Dat zijn nieuwe job echter meer 
inhoudt dan kennis is ook waar. 
Het is leuk om allerlei infoavonden 
te houden, maar als geen rekening 
wordt gehouden met de wensen van 
de aanwezigen moet je die niet laten 
doorgaan. Misschien zijn  de vragen 
van ondergeschikt belang voor het 
bestuur, maar ze zullen zeker belangrijk 
zijn voor de vraagsteller.

Als er gemaild wordt naar de 
burgemeester, verwachten de inwoners 
ook een antwoord. Een bericht van het 
secretariaat dat de baas er mee bezig is, 
houdt de opsteller even kalm, maar 
snel wordt het vertrouwen verloren.

Dromen over 2030 kan voor Oostkamp 
even de pil verzachten over de diverse 
werven die gaande zijn, maar dit 
verhult niet dat de investeringen jaren 
op de lange baan geschoven zijn. 
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Als handelaars klagen dat er te weinig 
parking is, kan je dat met een grote 
studie ontkrachten, maar de essentie van 
de klacht is niet opgelost. En dat was 
misschien niet het aantal parkings, maar 
wel klanten naar Oostkamp krijgen.

Kortom beste Burgervader, een tip van 
een partij die klein is, maar de vinger 
aan de pols houdt: Luisteren naar de 
bevolking is meer dan geluiden opvangen 
en dure studiebureaus de klachten laten 
ontzenuwen. Dromen van Oostkamp 
2030 is dromen van 
een bestuur dat echt 
luistert.

Dieter 
Van Parys
Gemeenteraadslid

Blijde intrede van de Keyser



Jean-Pierre Fraeyman  
0478/35.10.47

Annie Sintubin
0478/35.10.47

Wegenwerken en opvolging
We zouden ons blad kunnen vullen 
met enkel foto’s van klachten die 
binnenkwamen bij de recente 
wegenwerken. De basis van problemen 
is meestal hetzelfde: een goede uitleg 
bij het begin van de werken, en goede 
intentie van bestuur en aannemer … 
en dan de praktijk. 

Verbod op doorgaand verkeer moet 
gecontroleerd worden, of men houdt zich 
er niet aan. Snelheidsbeperkingen hebben 
geen nut zonder boetes. Onderhoud van 
voorzieningen voor voetgangers, winkels 
en huistoegangen… noem maar op.

Wegenwerken zijn nodig en onze 
inwoners begrijpen dat. Ze begrijpen 
echter niet de kafkaiaanse toestanden. 
Omleidingen kunnen en moeten, maar 
toch best even controleren of ze haalbaar 
zijn. De werken in Moerbrugge  aan de 
nieuwe brug zijn een triest voorbeeld van 
hoe het niet moet.

Tenslotte denk ik dat het leed verzachten 
van winkeliers tijdens deze werken, wat 
kan via subsidies, door de gemeente 
moet begeleid worden. De handelaars 
hebben al genoeg om handen om hen 
de administratieve mallemolen te laten 
volgen.

Help B-Post een handje

Blijkbaar vinden bepaalde werknemers 
binnen de post dat dit krantje niet mag 
worden verdeeld, en worden telkens 
belangrijke delen van de gemeente niet 
gebust. De verantwoordelijken van de 
post wensen dit te stoppen en vragen 
om precies door te geven waar er zich 
problemen voordoen. 

Graag dus een seintje aan één van 
onze verantwoordelijken indien 

je weet hebt van 
personen of wijken 
die niet werden 
bedeeld.

Laat van je horen... 
Heeft u ideeën of suggesties? Zijn 
er volgens u pijnpunten in onze 
gemeente? Contacteer gerust onze 
aanspreekpunten!

Dieter Van Parys
0486/64.33.98
    

Kristien Verbelen
0479/28.97.41

De gulporganisaties van links
Dat komt ervan als je je naam te letterlijk neemt. Grensover-
schrijdend gedrag bij Artsen zonder Grenzen blijkt schering 
en inslag te zijn. Na een intern onderzoek bleek dat er op 
één jaar tijd 24 gevallen werden vastgesteld van seksueel 
misbruik en intimidatie door mensen die werkten voor de 
gulp… excuseer hulporganisatie. 

Bij Oxxxfam bakken ze het al even bruin. Daar blijken de 
ingezamelde centjes te dienen voor het huren van luxevilla’s 
waar de ‘hulpverleners’ de lokale prostituees ontvangen. De 
Gutmenschen van Oxxxfam deden zich in Haïti het liefst 
tegoed aan minderjarige hoertjes, zo blijkt. De morele su-
perioriteit van de verdraagzamen van links druipt er weer 
af. Met excuses voor de ongelukkige woordkeuze. En ook 
in Tsjaad en Soedan werden regelmatig orgieën gehouden. 
‘Rijpe negerin’ is blijkbaar enkel verboden wanneer het een 
ijsje in Sint-Truiden betreft.

Je zou denken dat men na de hele #metoo-heisa in koor 
zou eisen dat er maatregelen zouden worden getroffen. Dat 
men zou stoppen met die bende geilaards hun seksverslaving 
te financieren met belastinggeld. Niks van… alleen het VB 
eiste maatregelen, maar daar wou Geert Bourgeois niet van 
weten.

Wat er wél gebeurde is dat onze Vlaamse wielerwedstrijden 
het tegenwoordig moeten stellen zonder bloemenmeisjes. 
Want bloemenmeisjes, dat is volgens de progressieve goege-
meente dan weer seksistisch. 

En als we die bloemenmeisjes nu eens minderjarig maken 
en de renners ze mogen bepotelen? Zou het dan weer wel 
mogen van de gulle gevers van Oxxxfam en co?
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Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem),  

west-vlaanderen@vlaamsbelang.org - www.vlaamsbelang.org

Uit de gemeenteraad...

U weet beste lezer dat wij altijd veel 
sympathie hebben gehad voor volkeren 
die net als ons gevangen zitten in een 
carcas van oude staten. 

Zo kan ook Catalonië rekenen op onze 
solidariteit. Normaal hoort deze strijd voor 
onafhankelijkheid thuis in de nationale 

politiek, maar door ontoelaatbare acties 
van politie en centraal Madrid denken wij 
dat de gemeente een sein kan geven aan 
de Spanjaarden. Wij hebben een mooi 
Europaplein, maar dat Europa heeft een 
grote verantwoordelijkheid in de recente 
gebeurtenissen. Daarom hebben wij in de 
gemeenteraad voorgesteld een Catalaanse 
vlag op te hangen tussen de andere staten, 
als teken van stil protest.

Helaas, de burgervader vond dit niet 
kunnen, omdat dit ideologische politieke 
kwesties zijn die buiten de gemeente 
vallen. Dat vinden wij nu eigenaardig 
zie… noord-zuid propaganda is dit 
ook. Burgemeesters voor vrede ook, en 

Windenergie

Wij zijn uiteraard voorstander van 
schone energie, en wensen de privé- 
bedrijven ten volle te ondersteunen 
in hun zoektocht naar plaatsen om 
dit te verwezenlijken. 

Waar wij niet willen in participeren, is 
dat de gemeente inwoners  aanspoort 
tot het investeren in dergelijke 
projecten. Beleggingsadvies en 
beleggingen zijn geen taak van een 
gemeente. Heeft de CD&V na het 
Dexia-fiasco en de ARCO-affaire dan 
niets bijgeleerd?

Toch wil Oostkamp zich opnieuw 
storten in dit gevaarlijk avontuur door 
advies te geven in De Merel. Hopelijk 
niet, maar als binnen 5 jaar blijkt dat 
de windmolens toch niet hun beloofde 
opbrengst halen (bijvoorbeeld door 
het stopzetten van subsidies?), wie zal 
dan de arme Oostkampse belegger 
vergoeden? 

Catalonië

noem maar tal van acties op waar de 
burgemeester gretig heeft in mee gedaan 
in naam van zijn inwoners.

De waarheid is dat de CD&V het lef niet 
heeft om een standpunt in te nemen. 

Waarvan akte.

Naar aanleiding van de walgelijke 
onthullingen omtrent de Oxfam-
medewerkers in het buitenland 
vroegen wij ons uiteraard af wat 
het standpunt was in deze van het 
bestuur. 

U weet beste lezer dat er bijna 
iedere maand met uw gemeentelijk 
belastingsgeld wordt gesmeten richting 
diverse mega NGO’s. Telkens weigeren 
wij daar als enige partij aan mee 

te doen, en telkens vragen wij om 
kleinschalige projecten van Oostkampse 
vrijwilligers te steunen. Het Vlaams 
Belang heeft uitleg gevraagd, maar het 
gemeentebestuur zal wellicht gewoon 
verder doen zoals in het verleden, met 
uw geld.

Gemeente blijft Oxfam steunen

Geef onze kerken een 2de jeugd

Het kondigt zich reeds langer aan, en nu hebben we ook in Oostkamp onze 
eerste kerken die vrijgegeven worden. Deze monumenten van Vlaanderens rijke 
geschiedenis kunnen niet zomaar te grabbel worden gegooit aan platte commercie. 

Hopelijk kan het bestuur oplossingen vinden voor die gebouwen, wat alle inwoners 
van Oostkamp ten goede komt. De historische subsidiëring aan de kerkfabriek kan 
nu gebruikt worden om scholen, kunstenaars, koren, noem maar op, te voorzien van 
geweldige ruimtes.



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


