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Investeren in veiligheid 
en duurzaamheid: 

onopvallend, maar sterk
Wie de beslissingen van de gemeenteraad volgt, weet 
dat het gemeentebestuur sterk investeert in het onder-
gronds brengen van nutsleidingen en in ons rioolstelsel. 
Deze werken, die een grote hap uit ons budget nemen, 
zijn noodzakelijk maar ze worden letterlijk onzichtbaar 
eens de werken afgerond zijn… Ook de komende jaren zal 
hierin verder geïnvesteerd worden.
Lees het hier, op pagina 4!

De werken in de Oedelemsestraat zijn zopas 
gestart. De leidingen worden er in de marge 
van een groter werk ondergronds gebracht.
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Het ondergronds brengen ver-
hoogt de veiligheid, de bedrijfs-
zekerheid en de levensduur van 
het net. Daarenboven verfraait dit 
ook het straatbeeld. Er wordt van 
de gelegenheid gebruik gemaakt 
om ook de openbare verlichting 
aan te pakken. De eerstvolgende 
projecten starten in Steenbrugge 
(Legeweg en Bomenwijk), de 
omgeving van de Azaleastraat en 
de Kapellestraat. Ook in de Oed-
elemsestraat, waar intussen wege-
niswerken gestart zijn, wordt het 
ondergronds brengen in de marge 
van deze werken gerealiseerd.
Sinds 2007 werd in onze ge-

meente 3,5 miljoen euro geïnves-
teerd in het verbeteren van de 
gasleidingen, het openbaar verlich-
tingsnet en het elektriciteitsnet. 
De intercommunale Imewo finan-
cieerde het leeuwendeel. Oost-
kamp investeerde zelf  bijna een 
half  miljoen euro.
Europa legt ons ook op om tegen 
2015 te zorgen voor zuivere water-
lopen. Dit heeft een grote impact 
op ons rioolstelsel. Het regenwater 
en het vuil water moeten immers 
afzonderlijk worden aangepakt. 
Voor elke woning moet er een 
oplossing komen. In de meeste 
gevallen sluiten woningen aan op 

een (steeds meer gescheiden) 
riolering die er voor zorgt dat 

hun regenwater in de bodem 
of  de waterlopen terechtkomt en 

het vuil water wordt gezuiverd. In 
landelijk gebied wordt geopteerd 
voor individuele zuivering als de 
aanleg van een riolering er finan-
cieel niet te verantwoorden valt. 
Het is dan natuurlijk wel zo dat de 
gemeente tussenkomt in de kosten 
van dergelijke individuele zuive-
ringsinstallatie (IBA, rietveld…). 
Deze tussenkomst is gebaseerd 
op het principe van de gelijke 
behandeling. Wie aansluit op een 
riolering betaalt immers ook niet 
voor de aanleg van de riolering 
zelf. Het kostenplaatje wordt 
gedragen door zowel Vlaanderen 
als de gemeente, die hiervoor de 
opbrengsten van de waterheffing 
gebruikt. De belangrijkste goed-
gekeurde dossiers in de voorbije 
periode zijn de Veldhoekstraat, de 
Akkerstraat en Terluchtestraat, de 
Kortrijksestraat (laatste deel naar 
Zwevezele), Vrijgeweide-, Bergen- 
en Groenhovestraat.
CD&V Oostkamp vraagt het 
gemeentebestuur dit duurzaam 
investeringsbeleid verder te zetten.

Tegen 2014 moeten alle bovengrondse blote 
koperleidingen vervangen zijn door ondergrondse 
electricteitsnetten. Op onze gemeente gaat het 
nog om 18 kilometer te vervangen leidingen! Het 
gemeentebestuur trekt hiervoor alvast 750 000 euro uit 
tussen 2010 en 2012. 

Investeren in veiligheid 
en duurzaamheid

In de Veldhoekstraat wordt momenteel riolering en wegdek aangepakt.
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Het gaat om Jurgen Beckenbach (JB). 
Hij woont in Nieuwenhove, is gehuwd 
met Martine en is vader van Sean en 
Emma. Pieter Steyaert (PS) woont in 
Oostkamp-centrum en is gehuwd met 
Priscila Castillo. Carl Desaever (CD) 
woont eveneens in Oostkamp-centrum 
samen met Katrien, Heike en Wiebe. 
Ester Vanparys (EVP) zorgt hier voor 
de correcte man-vrouwverhouding. Ze 
woont ook in het centrum van onze 
gemeente.

- Waar zijn jullie in het dagelijks 
leven zoal mee bezig?
JB: Beroepshalve werk ik al 25 jaar 
in de metaalsector, de laatste jaren 
in Tyco te Oostkamp. Mijn hobby’s 
zijn onder andere fietsen, wandelen, 
uit eten gaan met het gezin en samen 
met vrienden een gezellige avond 
doorbrengen.
CD: De laatste 15 jaar werk ik voor 
de spoorwegen. Als industrieel 
ingenieur stel ik een gedeelte van het 
vrije patrimonium ter beschikking 
aan derden, zoals particulieren en 
verschillende besturen. Ook ik spring 
graag op de fiets, ben actief  lid van 
de Zwemclub Oostkamp en heb 
momenteel serieus wat werk in de tuin 
die we aan het heraanleggen zijn.
PS: Ik ben verpleegkundige en werk nu 
7 jaar in het AZ Sint-Lucas. Ik heb de 
actieve zorg verlaten en ben intussen 
achter de schermen actief. In mijn vrije 
tijd ben ik jeugdtrainer en -coördinator 
onderbouw bij KSV Oostkamp. 
Daarnaast ben ik ook lid van de 
Oostkampse Spellenclub AWIENIST?.
EVP: Ik werk in de banksector sinds 
een aantal jaren. Je ziet me geregeld 
op het tennisveld. Ik kook en lees 
met plezier en vertoef  graag onder 
vrienden.

- Hoe zijn jullie eigenlijk in het 
bestuur van CD&V Oostkamp 
terechtgekomen?
PS: Ik ben via de CD&V-jongeren in 
de partij gerold. Na enkele jaren Jong 
CD&V werd mij gevraagd om in het 
bestuur te stappen. Ik wil daar de stem 
van de jongeren wat luider laten klinken.
EVP: Twee jaar geleden vroeg onze 
voorzitter of  ik geen interesse had 
om bestuurslid te worden. Ik heb 
bestuurskunde gestudeerd en wilde wel 
eens weten hoe de politiek achter de 
schermen werkt. Ondertussen ben ik 
secretaris en leer ik de knepen van het 
‘vak’.
CD: Bij mij is dit al een jaar of  7 
geleden. Toen kwamen Lode De Grieck 
en Herman Himpens mij overtuigen 
om me te engageren omdat ik ook in 
een paar verenigingen actief  ben. Ik 
vond en vind het ook belangrijk om te 

kunnen meewerken in een bestuur. Het 
is immers al te gemakkelijk om van aan 
de zijkant commentaar te staan geven. 
Mijn taak zou er vooral in bestaan 
hetgeen in de buurt en die verenigingen 
leeft aan te kaarten. Zo kan er in het 
beleid rekening mee gehouden worden.
JB: Mijn engagement kwam er door 
mijn inzet binnen het ACV, als delegé. 
Het is een passie geworden om mensen 
wegwijs te maken in onze moeilijke 
arbeidswetgeving en te helpen waar het 
kan. Aansluiten bij het lokale CD&V-
bestuur was het logische gevolg hiervan. 
Ik heb me al enkele jaren ingezet en 
help nu ook voor de derde keer bij 
het organiseren van onze jaarlijkse 
fietstocht, die dit jaar met een barbecue 
werd uitgebreid.

- Heb je het gevoel dat je op een 
of andere manier ‘het verschil’ 
kan maken?
JB: Zeker weten! Iedereen die op onze 
bestuursvergaderingen rond de tafel 
zit, heeft bepaalde thema’s die hem 
boeien. In mijn geval bijvoorbeeld ligt 
Nieuwenhove me nauw aan het hart. 
Ik heb al gemerkt dat ook anderen de 
noden van hun wijk verwoorden.
EVP: Onze bestuursploeg bestaat uit 
mensen uit alle hoeken van de gemeente 
maar het gaat natuurlijk heel wat verder 
dan louter vertegenwoordiger zijn van je 
straat of  wijk.
CD: Inderdaad! We hebben heel wat 
bestuursleden die een maatschappelijk 
engagement opnemen. Ze zijn actief  
in het klassieke verenigingsleven of  
focussen zich op verkeersveiligheid, 
milieu, kansarmoede… Dit vertaalt zich 
in vaak boeiende discussies over hoe 
we het best verder aanpakken met ‘ons 
Oostkamp’.
EVP: De voorbije maanden is ons 
bestuur uitgebreid met mensen die 
de koers van onze afdeling willen 
helpen bepalen.
CD: Als je zelf  ook zin hebt om 
hieraan mee te sleutelen dan geef  je 
maar een seintje!

In het lokale bestuur van CD&V Oostkamp werken ook 
mensen mee die zich nog nooit verkiesbaar stelden en 
geen enkel gemeentelijk mandaat hebben. We gingen 
met vier van hen rond de tafel zitten voor een babbel 
over het hoe en waarom. 

Achter de schermen van het CD&V-bestuur

Carl Desaever, Ester Vanparys en Jürgen 
Beckenbach

Pieter Steyaert en Carl Desaever
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De federale overheid staat voor 
een zware financiële uitdaging: een 
hogere pensioenlast, hogere RIZIV-
tussenkomsten voor de thuiszorg en de 
woonzorgcentra, hogere uitgaven voor 
de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap …. De Vlaamse 
overheid vervolgens, ziet de uitgaven 
voor de zorgverzekering gestaag stijgen, 
en voortdurend wordt er aangeklopt 
voor subsidiëring bij het (ver)bouwen 
van woonzorgcentra …. De provincie 
West-Vlaanderen ontwikkelde dan 
weer een subsidiesysteem voor 
woonzorginitiatieven …
Er zijn ook heel wat welzijnsinitiatieven 
die door private organisaties 
worden ingericht. Dit juichen we als 
partij natuurlijk toe. Maar ook het 

gemeente- en OCMW-bestuur zelf  
ontwikkelen initiatieven die zowel 
de thuiszorg ondersteunen als de 
opvang van zorgbehoevende senioren 
in het woonzorgcentrum mogelijk 
maken. CD&V is daarom bijzonder 
verheugd dat eindelijk van start kan 
worden gegaan met de bouw van de 
30 zorgflats nabij Ter Luchte. Deze 
zorgflats zijn vooral bedoeld voor 
senioren met een lichte zorggraad 
of  voor koppels waarvan één van de 
partners lichte zorgen nodig heeft. Ook 

vinden we de voorziene uitbreiding van 
het woonzorgcentrum Ter Luchte met 
opnieuw 20 bedden een goede zaak.
Door de bouw van de polyvalente 
zaal tenslotte, zal een grote impuls 
worden gegeven aan de woonzorg 
voor de senioren uit de omgeving van 
Ter Luchte. Voor hen moet deze zaal 
immers fungeren als een baken waar 
zij terecht kunnen voor een uitgebreide 
dienstverlening, waardoor deze ouderen 
langer in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen.

We begonnen onze gezinsdag 
actief  met een fietstocht 
of  wandeling. Ondanks de 
bewolking en de minder 
gunstige weersvoorspellingen 
hielden onze 130 actievelingen 
het droog. Na de sportieve 
prestatie volgde een receptie 
die werd opgeluisterd door 
het Oostkampse kinderorkest 
Dieveliedoe. De aanwezigen 
waren onder de indruk van het 
samenspel van de 17 jeugdige 
muzikanten. Ook de barbecue 
werd gesmaakt. Bedankt aan het 
comité dat, intussen voor de 
derde keer, de organisatie van 
deze dag op zich nam.

De vergrijzing stelt de ver-
schillende bestuursniveaus 
in ons land voor grote uit-
dagingen. 

Op zondag 28 augustus 
blies CD&V Oostkamp 
verzamelen onder het 
motto ‘Samen is super’.

Antwoorden op de vergrijzing ….

Geslaagde gezinsdag

In WZC Ter Luchte wordt binnenkort gestart met enkele mooie projecten.


