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Oostkamp

Beste inwoners van Oostkamp, 

Beter laat dan nooit, dus alsnog wenst 
het Vlaams Belang u een welgemeend 
gelukkig nieuwjaar. 

Wat heeft 2016 voor Oostkamp gebracht? 
Wat we voorspeld hebben uiteraard. 
Geen verlaging van opcentiemen. 
Geen tegemoetkoming voor de 
containerparkgebruikers. Geen verlaging 
van de woninginbraken. Geen start van 
de beloofde infrastructuurwerken. Geen 
openbaarheid van bestuur, maar verdere 
uitbreiding van het AGB. Geen overdekt 
tennisplein, en ergo geen terugbetaling 
van ket kunstgras van KVO.  Geen 
aangepast circulatieplan in het centrum 
van Oostkamp. Geen verkeerslichten. 
Geen politieke journalisten die 
naam waardig. Geen zwembad voor 
enkele weken. Geen verlichting in de 
sportcentra. Geen kerststal en verlichting 
zoals vroeger. Geen…

Ik hoor U alweer denken beste lezer… 
die van het Vlaams Belang  geven weerom 
enkel kritiek. Dus daarom, wat hebben 
we dan wel gekregen? 

De aankondiging dat een nieuwe 
burgemeester in april de zaak zal 
overnemen. Het afscheid van een 
OCMW-voorzitter. Een paar nieuwe 
schepenen. Verkeerslichten die weer 
werken in het centrum van Oostkamp. 
Sterke politiecijfers. Veel nieuwe 
verkavelingen. Een bijkomende camera 
(die werkt). De belofte voor de aankoop 
voor een camera tegen sluikstorten. Een 
aanpak tegen doorgaand zwaar verkeer 
centrum Ruddervoorde…

Is dit dan 2016? Een ramp? Nee, maar 
zielloos en getuigend van weinig durf. 
Het elan van de Oostcampustrein is weg, 
en men probeert dit met een ‘dromen 
2030’ verhaal nieuw leven in te blazen. 
Helaas, het kleinste kind voelt dat de 
verkiezingen van 2018 in aantocht zijn, 

en dat alles nu in functie daarvan zal 
gebeuren.

Moet dit u doen treuren? Nee, wij 
beloven dat we met onze Oostkampse 
afdeling de vinger op de pols houden. 
We blijven kloppen op de nagel van goed 
bestuur, en zullen u hopelijk ook in de 
toekomst kunnen blijven inlichten over 
het reilen en zeilen in de gemeente.

Mocht u ondertussen vragen hebben, 
twijfel niet om deze door te spelen. 

Een Vlaamse groet

Dieter 
Van Parys
Gemeenteraadslid
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Nieuws uit Ruddervoorde...
Het is onmogelijk als fietser op 
een veilige manier het centrum 
van Ruddervoorde in eender welke 
richting te doorkruisen, na een eerder 
dodelijk ongeval is het volgende 
niet veraf. Zoek niet naar een 
verantwoordelijke maar herstel de 
weg zo rap mogelijk.

Veiligheidsgevoel aan bushalte 
centrum Ruddervoorde is nep.
 
De camera's 
in de bushalte 
in het 
centrum van 
Ruddervoorde 
zijn niet eens 
a ange s l o t en 
op het net en dus totaal van geen 
waarde. Wanneer er daar een zwaar 
misdrijf gebeurd wie is dan de 
verantwoordelijke? Is dit het beleid 
van het gemeentebestuur: een VALS 
veiligheidsgevoel creëren?

OOSTKAMP EN... 
...Concessies
Oostkamp en concessies, is blijkbaar 
geen goed huwelijk. Er waren al 
de problemen met de Valkaart , ’t 
valkenest en de Wara. Nu komt 
daar nog de Wieke bij. Het bestuur 
dacht op een slinkse wijze een 
voorkeurskandidaat te kunnen 
installeren in dit leuke gebouw in het 
centrum van Oostkamp. Op subtiele 
wijze werden tijdens de gemeenteraad 
de concessievoorwaarden 
vastgelegd. Zeer wel omschreven 
randvoorwaarden, en inschrijving 
mogelijk binnen de 15 dagen. 
Overduidelijk dat een geïnteresseerde 
die niet op voorhand op de hoogte was 
dit nooit kon klaarspelen. Gelukkig 
heeft de oppositie daar een stokje voor 
gestoken. Voorwaar een mooi voorbeeld 
van oude politieke cultuur.

...state-grid
Het is al even uit het geheugen, maar 
de commotie rond eandis is ook in de 
Oostkampse gemeenteraad gepasseerd. 
Ondanks de waarschuwingen van het 
Vlaams Belang en anderen zette het 
college haar wil toch door en wilde 
ze een paringsdans uitvoeren met de 
Chinezen. Onze bezwaren zijn gekend, 
en gelukkig is de deal niet doorgegaan. 
Eigenaardige bijkomstigheid was 
wel het stemgedrag... We weten dat 
de deal gesprongen is door de NVA, 
maar blijkbaar was de Oostkampse 
afdeling niet helemaal op de hoogte, 
want die stemden voor. De groene 
fractie stemde dan weer tegen omdat 
China niet democratisch was? Ze 
hadden nochtans geen problemen 
met Venezuela en Cuba … ook twee 
socialistische paradijzen. Soms kan ik 
het wereldgeweten van links niet meer 
volgen.

...landbouwgrond
In ons vorige blad hadden we  al 
gemeld dat de gemeente graag hogere 
pachten oplegt aan boeren dan wat 
voorgeschreven is in de pachtwet… 
wij hebben daartegen geprotesteerd 
maar het bestuur zette zijn wil door.  
Uiteindelijk is er toch juridisch 
protest van gekomen, en heeft de 
gemeente een dure advocaat moeten 
aanstellen om haar gelijk aan te 
tonen. De dure advocaat heeft echter 
haar opdrachtgever moeten duidelijk 
maken dat het Vlaams Belang, en niet 
het gemeentebestuur correct was in 
haar argumentatie. 

a ange s l o t en 
op het net en dus totaal van geen 
waarde. Wanneer er daar een zwaar 
misdrijf gebeurd wie is dan de 
verantwoordelijke? Is dit het beleid 
van het gemeentebestuur: een VALS 
veiligheidsgevoel creëren?

Dromen 2030

Het gemeentebestuur voelt dat er iets 
schort aan hun beleid. Ze willen de 
mensen betrekken bij de uitdagingen 
voor 2030. 

Kostelijke studies, dagenlange inzet van 
ambtenaren, tientallen drukwerken en 
enkele sandwichvergaderingen zullen het 
bestuur het lichtende pad tonen. 

‘Maar het is helemaal niet moeilijk’ zei 
Toon Hermans zaliger. De mensen 
dromen ervan om zich thuis te voelen. 
Een beschermd gevoel in een steeds meer 

globaliserende wereld… één regel: zet je 
inwoners in alles op de eerste plaats te 
zetten. 

Veiligheid, huisvesting, onderwijs, 
cultuur, sport, opvang en noem maar op.
Als de budgetten zouden getoetst worden 
aan deze simpele regel zou Oostkamp een 
zeer gelukkige gemeente zijn. 

Ziezo, gratis advies… of ze het 
gaan volgen? De vraag stellen is ze 
beantwoorden.



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

De Belgische schatkist heeft in 2015 
(meest recente cijfers) € 15.621,60 
betaald aan het OCMW van 
Oostkamp als terugbetaling voor 
dringende medische hulp die ze 
bood aan illegale vreemdelingen. Dat 
blijkt uit cijfers waarop het Vlaams 
Belang de hand kon leggen. Volgens 
het Vlaams Belang wordt het systeem 
ernstig misbruikt.   

Nationale cijfers

Illegalen die zich in dit land ophouden, 
kunnen rekenen op ‘dringende 
medische hulp’. Uit cijfers die Vlaams 
Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg 
bij minister van maatschappelijke 
integratie, Willy Borsus, blijkt dat de 
federale kostprijs hiervan in 2015 (de 
cijfers van 2016 zijn vanzelfsprekend 
nog niet gekend) opliep tot 47 miljoen 
euro. Een stijging van 85 procent 
tegenover tien jaar geleden. 

Op basis van die gegevens 
becijferde het Vlaams Belang 
dat de Belgische schatkist de 
afgelopen 13 jaar een half 
miljard euro heeft betaald 
voor het verstrekken van 
deze peperdure faciliteiten 
aan illegalen. 

Verklaring van die grote stijging

Er zijn twee factoren die de stijging 
verklaren: de enorme toename van het 
aantal illegalen (hun aantal wordt door 
Binnenlandse Zaken momenteel op 
200.000 geschat) en de steeds ruimere 
interpretatie van het begrip ‘dringende 
medische hulp’. Dit laatste blijkt uit 
het feit dat het niet alleen gaat om 
spoedeisende behandelingen, maar ook 
om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. 
Ook abortus, pre-natale consultatie of 
borstvoedingsbegeleiding, kortom alle 
medische verrichtingen waarvoor RIZIV-
nomenclatuur bestaat, behoren tot het 
gamma van de ‘dringende medische 
hulpverlening’. 

Hoe zit het in Oostkamp?

Ook in Oostkamp bleken illegale 
vreemdelingen beroep te doen op het 
systeem van de ‘dringende medische 
hulp’. De 6 dossiers in 2015 waren 

samen ‘goed’ voor 
een totale kostprijs 
van iets meer dan 
15.600 euro. En dan 
weten dat Oostkamp 
geen klassieke 
a a n t r e k k i n g s p o o l 

is voor illegalen en geen groot 
opvangcentrum op zijn grondgebied 
heeft. Naast de andere ‘voordelen’ van 
het huidige gedoogbeleid van deze 
regering ten aanzien van illegalen 
(overlast, criminaliteit, zwartwerk, …) 
komt daar dus nu nog eens het financiële 
plaatje bij. Ons land dreigt zo niet 
alleen het OCMW van de wereld, maar 
nu ook nog de uitverkoren trekpleister 
voor medisch toerisme te worden.

Toename illegalen zorgt ook in Oostkamp voor uitgaven voor 
“dringende medische hulp” !

Kom uit voor je mening... 
Heeft u ideeën of suggesties? Zijn er pijnpunten bij u in de wijk? Laat dit weten aan onze aanspreekpunten of 
nog beter stap bij ons binnen en help onze cultuur en veiligheid te behouden.

Oostkamp
Dieter Van Parys
0486/64.33.98
    
Kristien Verbelen
0479/28.97.41

Ruddervoorde
Jean-Pierre Fraeyman  
0478/35.10.47

Annie Sintubin
0478/35.10.47

Hertsberge
Marleen Maene
0478/35.13.66

Waardamme
Leen Vandenbosch
0470/23.86.66

Zijn we nu een duurzame 
gemeente of niet?

Het college schept graag op met 
haar duurzaam beleid. Onlangs 
werd het duurzaam energie actieplan 
goedgekeurd. Echter, de eenvoudigst 
manier waarop dit kan, namelijk met 
LED verlichting is niet mogelijk voor 
het bestuur. Voor de verlichting van 
de Finse piste in de Valkaart wordt 
gekozen voor een megapaal van 
13.000€, maar de lamp erin vervangen 
door LED exemplaar is te duur. 
De volledige oppositie protesteert, 
en de spa-schepen steekt zich weg 
achter zijn ambtenaren. Resultaat, de 
energievretende lamp komt er…. 

Eigenaardig wel dat een bepaalde 
fractie protesteert en zich dan 
onthoudt bij de stemming? 



Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte. Dat is vijf keer meer dan de 
22 miljoen euro die de regering 
eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij 
blijven. Het grote aantal van de 

asielzoekers die eind 2015 aan-
kwamen en nu pas erkend zijn, is 
in dit cijfer immers nog niet meege-
rekend. Bovendien blijkt het slechts 
in een minderheid van de gevallen 
te gaan om vluchtelingen uit Syrië. 
De cijfers tonen aan dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

blijven. Het grote aantal van de 

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

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

Kostprijs asiellee�oon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

België 
Belastingkampioen 
Van alle ontwikkelde landen 
heeft België de hoogste belas-
tingdruk. Dat blijkt uit een nieuw 
rapport van de Organisatie 
voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO). 
Een alleenstaande zonder kin-
deren die in dit land 100 euro 
verdient, ziet daar meer dan 
54 euro van wegvloeien 
naar de schatkist. Dat is 
een pak meer dan het 
OESO-gemiddelde van 
36 euro. Kortom: ook 
onder de regering-
Michel blijft België 
de kampioen van 
de uitgeperste 
citroenen.

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!




