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Het bloeiende verenigingsleven in Rud-
dervoorde kan sinds jaar en dag op onze 
steun rekenen. De voorbije decennia 
werd sterk geïnvesteerd in degelijke basis-
infrastructuur. De huidige site Riderfort 
biedt dan ook heel wat mogelijkheden. 
Op sportief  vlak zijn er o.a. de sporthal 
en enkele voetbalpleinen. Er is een cultu-
reel centrum met bib en vergaderlokalen. 
In de oude gemeenteschool is de buiten-
schoolse kinderopvang ondergebracht. 
Ook het jeugdmuziek- en tekenatelier en 
de Heemkundige Kring Ruddervoorde 
hebben er hun vaste stek. Op het domein 

vinden we ook nog een lokaal voor de 
speelpleinwerking, een skatepiste, enkele 
jeugdlokalen en het jeugdhuis.
Toen enkele jaren geleden aangekondigd 
werd dat de (drukbezette) zaal De Gilde 
met bijna onmiddellijke ingang zou slui-
ten, sprong JONGCD&V hiervoor in de 
bres. Tijdens de onderhandelingen die het 
gemeentebestuur hierop voerde, kreeg 
ze de garantie dat de zaal nog tot in 2015 
kon gebruikt worden. Dit gaf  ons wat tijd 
om na te denken over een alternatief  op 
het domein Riderfort.
CD&V vindt het dan ook een goede zaak 

dat de procedure werd opgestart voor het 
aanstellen van een ontwerper. Die krijgt 
de opdracht om na te gaan op welke ma-
nier een cultuurzaal op het domein kan 
ingepast worden. Het is ook de bedoe-
ling dat de ontwerper ons helpt om een 
toekomstvisie voor de volledige site te 
ontwikkelen.
CD&V vindt het belangrijk dat het ge-
meentebestuur tijdig met infovergaderin-
gen en inspraakmomenten terugkoppelt 
naar omwonenden en gebruikers zodat 
we tot een gedragen voorstel komen.

Van harte welkom

Om u persoonlijk onze wensen over te brengen, nodigen we u graag uit 
naar de CD&V nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2011 in zaal Wara, 
Beekstraat 3 te Waardamme.

Opnieuw staan er een paar boeiende gesprekken met bekende gasten op 
de agenda.
Vanuit politieke zijde verwelkomen we graag senaatsvoorzitter Sabine de Bethune. 
Andere panelleden zijn: 
- Wim David, ACV-verbondssecretaris, ACV Brugge-Oostende-Westhoek, 
- Jelle Van Riet (Mevrouw Helmut Lotti), literair journaliste, columnnist en jury-
voorzitster van de Gouden Uil, afdeling kinder- en jeugdboeken. 

We ontvangen u graag vanaf  10.15 uur met een drankje. Iedereen welkom!

Riderfort: een vooruitblik
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Mobiele tijden

Als we het totaalplaatje bekijken, 
blijkt duidelijk dat de zwakke weg-
gebruiker centraal staat (waarmee 
ook verplaatsingen te voet en met 
de fiets gestimuleerd worden).
I.s.m. onze scholen worden school-
routekaarten opgemaakt. Deze kaart 
brengt de ruime schoolomgeving in 
beeld en geeft de meest veilige route 
van en naar school aan. Op de kaart 
staan ook aandachtspunten en tips 
voor een veilige verplaatsing.
Inwoners die buiten onze gemeente 
school lopen of  werken, willen we 
stimuleren om hun verplaatsingen 
met de fiets te doen. Om functio-
neel fietsen aantrekkelijk te maken, 
zetten we in op veilige fietsverbin-
dingen. Dit doen we op verschil-
lende manieren. Ten eerste streven 
we naar autoluwe fietsverbindingen 
(vb. Wulgenbroeken). We zoeken 
ook actief  naar fietsdoorsteken. 
Een mooi voorbeeld hiervan is 
de geplande doorsteek tussen de 
Marechalstraat en de Siemens-laan. 
We proberen ook nog steeds de 
doorsteek tussen de Kuipen- en de 
Sijslostraat te realiseren. We kij-
ken waar afgescheiden fietspaden 
haalbaar zijn en waar dit niet kan, 
zoeken we naar alternatieven (o.a. 
fietssuggestiestroken). Het bestuur 
heeft hiervoor ook partners ge-
zocht (waaronder VLM, Provincie 
en Vlaams Gewest) zodat we hier 
volop voor kunnen gaan.
We promoten ook verder het 
openbaar vervoer. Gesprekken met 
De Lijn voor het uitbreiden van 
de voorstadbediening tot aan de 
Kruiskalsijde hebben (nog) niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. Het 
comfort van de busgebruikers nam 
toe door het plaatsen van bushokjes 

in o.m. De Schaere (Hertsberge), 
Torhoutsestraat (Ruddervoorde), 
Baliebruggeplein, kerk Moerbrugge, 
oude rijkswachtskazerne (Oost-
kamp)…
De leefbaarheid werd verbeterd 
door snelheidszones af  te bakenen 
in de centra van de deelgemeenten 
en dorpen (zone 50). In woonwij-
ken zonder doorgangsfunctie werd 
consequent zone 30 toegepast. 
Bij het tot stand komen van nieuwe 

verkeersregelingen, is ook steeds 
aandacht voor inspraak en evaluatie. 
Zo werd in de Patersonstraat gestart 
met eenrichtingsverkeer in proef-
opstelling, dat samen met bewoners 
en ouders geëvalueerd werd, en zal 
bestendigd worden. Evaluatie kan 
ook tot gevolg hebben, dat er moet 
bijgestuurd worden. Op de parking 
in de Marechalstraat ter hoogte van 
ACV werd - vanuit een grote nood 
aan kortparkeerplaatsen in het cen-
trum - blauwe zone ingevoerd. Bij 
evaluatie is gebleken dat deze par-
king maar beperkt gebruikt wordt 
door kortparkeerders. We voorzien 
hier dan ook een aanpassing zodat 
langparkeerders en bewoners terug 
meer plaats krijgen.

Het mobiliteitsvraagstuk biedt heel wat mogelijkheden 
en uitdagingen op lokaal vlak. Onze partij zet hier sterk 
op in. Dit blijkt niet alleen uit de duidelijke beleidslijnen 
die werden uitgezet (en hun neerslag vinden in het ver-
nieuwde mobiliteitsplan) maar ook – en vooral! – uit con-
crete realisaties en nog te realiseren projecten.

De werken die zullen leiden tot een fietsverbinding tussen Siemenslaan en Marechal-
straat zijn begonnen.
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CD&V vindt het belangrijk dat 
de KMO’s en middenstand (en de 
organisaties die hen vertegenwoor-
digen) bij de beleidsvoorbereiding 
betrokken worden. We werken  
aan een kernversterkend beleid.  
We hebben aandacht voor aspecten 
van mobiliteit en veiligheid waarmee 
ook zelfstandigen geconfronteerd 
worden. We willen als gemeente ook 
onze verantwoordelijkheid opnemen 
als het aankomt op werkgelegenheid 
in het algemeen en de lokale sociale 
economie in het bijzonder.
Dat deze doelstellingen geen dode 

letter blijven, blijkt uit tal van realisa-
ties. De afschaffing van de belasting 
op drijfkracht verminderde de fiscale 
druk op bedrijven. We proberen, 
binnen het speelveld dat de hogere 
overheid afbakent, te zorgen voor 
de leefbaarheid en groeikansen van 
onze zelfstandigen. We bouwen 
de bestaande bedrijventerreinen 
optimaal uit en maken werk van 
bijkomende vestigingszones (waar-
bij steeds een zo groot mogelijk 
maatschappelijk draagvlak beoogd 
wordt). Oostkamp was een van de 
eerste Vlaamse gemeenten die het 

UNIZO-engagement ‘kernverster-
kend beleid’ heeft ondertekend. 
Hiermee geven we aan dat we een 
grote voorzichtigheid bij de inplan-
ting van baanwinkels en winkel-
centra aan de dag leggen. Werken 
aan veiligheid gebeurt o.a. door het 
stimuleren van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidszin. Sociale 
controle blijft hier dan ook een be-
langrijk middel. Een aanspreekbare 
politie, goedwerkende Buurt Infor-
matie Netwerken, goede openbare 
verlichting en degelijk onderhoud 
van het openbaar domein zijn enkele 
vaste ingrediënten in dit recept. We 
willen binnen onze mogelijkheden 
ook het behoud van werkgelegen-
heid en het scheppen van nieuwe 
banen stimuleren. In ons personeels-
beleid hebben we ook oog voor so-
ciale tewerkstelling. Het loket Lokale 
Economie werd verder uitgebouwd. 
Hier kunnen ondernemers terecht 
met concrete administratieve vragen. 
Dit loket coördineert ook heel wat 
projecten: Met Belgerinkel naar de 
winkel, digitale economische kaart… 
en ook Open Bedrijvendag 2012. In 
2012 is Oostkamp immers – net als 
in 2007 – nationale daggemeente.
Er is nog werk aan de winkel maar 
de voorbije jaren heeft het gemeen-
tebestuur zich duidelijk ingezet om 
de visie waar CD&V in 2006 mee 
naar de kiezer trok, gestalte te geven.

In ons vorig verkiezingsprogramma trokken we duidelijk 
de kaart van de lokale economie en hebben we enkele 
doelstellingen scherp neergezet. We willen een bedrijfs-
vriendelijk klimaat scheppen (zowel op vlak van adminis-
tratie, fiscaliteit als ruimtelijke ordening). 

CD&V zet in op lokale economie
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CD&V is er van overtuigd dat de 
(lokale) overheid hier een rol te spelen 
heeft. Huisvesting is in wezen inder-
daad een private aangelegenheid maar 
een bestuur kan accenten leggen en 
aansturen op sociale correcties.
De overheid dient in woongebied te 
voorzien. De huidige woongebieden 
zijn vastgelegd in het gewestplan 
van 1977. Op onze gemeente is er 
– zonder rekening te houden met 
verspreide percelen en wooninbrei-
ding – nog 25 ha beschikbaar. Het 
grootste deel hiervan is in eigendom 
van privé-verkavelaars of  van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. 
In de nabije toekomst zal een deel 
van de grond aangesneden worden. 
In eerste instantie denken we aan de 
omgeving van de Fabiolalaan. Ook 
ten zuiden van de Hogendalestraat en 
op de hoek van de Torhoutsestraat en 
de Kannunik Andriesstraat liggen nog 
dergelijke zones.
De gemeente kan marktcorrigerend 
optreden in functie van betaalbaar wo-
nen. Een Vlaams decreet legt de ge-
meente op tegen 2020 te zorgen voor 

de bouw van 150 sociale huur- en 70 
sociale koopwoningen. In verkavelin-
gen van meer dan 1 ha zal 25% van 
de woongelegenheden sociaal zijn. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
grote verkaveling langs de Fabiolalaan. 
De gemeente werkt ook samen met 
de sociale huisvestingsmaatschappij 
Vivendo. Dit resulteert bijvoorbeeld 
in de bouw van 31 woongelegenhe-

den op de site van de oude rijkswacht-
kazerne. De werken hiervoor starten 
begin 2012. Vivendo bouwt – wellicht 
eind 2012 - ook 18 koopwoningen in 
de Molenstraat (vroegere Bauwens). 
Het OCMW en de WVI plannen in 
de Walstraat 9 woningen. Tenslotte 
vernieuwt het OCMW systematisch 
zijn bejaardenwoningen.
Het hele huisvestingsverhaal is een 
complexe materie. Dit bevattelijk 
maken, lijkt ons dan ook een op-
dracht voor een lokaal bestuur. De 
Intergemeentelijke Woonwinkel, waar 
advies over alle thema’s van wonen 
kan verkregen worden, voldoet aan 
deze nood. Dat het gemeentebestuur 
beslist heeft om deze dienstverlening 
samen met Damme, Beernem en 
Zedelgem uit te bouwen, lijkt ons een 
goede zaak.

Er is al veel bijgebouwd op de gemeente. Toch blijft de 
vraag naar woningen en bouwpercelen groot. Dit kan ver-
klaard worden door enerzijds een bevolkingstoename en 
anderzijds de duidelijke tendens naar wat woonverdun-
ning genoemd wordt. Het gemiddeld aantal mensen per 
woning daalt. Hierdoor ontstaat een grotere vraag naar 
woningen (die wordt versterkt door de gunstige ligging 
van onze gemeente). De ruimte om te wonen is daarente-
gen niet oneindig. Dit zorgt voor een schaarste met hoge 
prijzen voor zowel de huur- als koopmarkt tot gevolg.

Huisvesting: een domein waarin de 
gemeente een rol te spelen heeft!

De werken op de site van de oude rijkswachtkazerne gaan binnenkort van start.
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