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Inspraak werkt! 
Werken op het 

Cardijnplein in Nieuwenhove

Dat de resultaten serieus worden 
genomen bewijzen de daaropvolgende 
inspraakvergaderingen met geïnteres-
seerde bewoners.
Een herinrichting van het Cardijnplein 
kwam in de bevraging bovendrijven. 
Het ongebruikte basketterrein wordt 
omschreven als storend, het groene 
karakter als een pluspunt. 

Dit resulteerde in een ontwerp waar-
door dit plein opnieuw een waardige 
blikvanger voor de hele wijk wordt. 
De bomen zijn beeldbepalend en wor-
den behouden. Daartussen komt een 
groene vlakte met kleine rustpunten 
die van zitbanken voorzien worden. 
Er komt ook onderhoudsvriendelijk 
groen met een combinatie van planten 

die doorheen de seizoenen een boei-
end kleurenpallet garanderen. 
Diagonale wandelpaden die het 
nieuwe plein zullen doorkruisen, 
verbinden de belangrijkste plaatsen en 
vormen looplijnen van de ene naar de 
andere kant van het plein.
CD&V dringt er op aan deze werken 
nog dit voorjaar op te starten. Het zou 
leuk zijn als er deze zomer al gras ligt 
zodat het Cardijnplein een leuke ont-
moetingsplaats voor buurtbewoners 
kan worden. 

Ook CD&V is bekommerd om de wijk Nieuwenhove. De 
CD&V-mandatarissen zetten dan ook mee hun schouders 
onder de enquête die in de wijk Nieuwenhove door de VLM 
(Vlaamse LandMaatschappij) afgenomen werd.

Op woensdag 20 april be-
zoekt CD&V Oostkamp het 
Vlaams Parlement.

In de voormiddag krijgen we een 
rondleiding in het Vlaams Parlement 

waarbij de werking van het Parlement 
uit de doeken wordt gedaan. Na de 
lunch bezoeken we de VRT. Daar 
bezoeken we de radio- en televisie-
studio’s en de bijhorende technische 
ruimtes. We krijgen uitleg bij het tot 

stand komen van de programma’s. 
Inschrijven en inlichtingen kunt u 
krijgen bij de CD&V mandatarissen 
en bestuursleden.

Bezoek aan het 
Vlaams Parlement en de VRT
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Parkeren en passeren? 
Plaats op de weg: voor wie gaat en staat! 

Als de dader een briefje met gege-
vens nalaat, of  een vriendelijke ge-
tuige de gegevens voor je noteert, is 
er behalve de rompslomp misschien 
nog een kleine ergernis. De frus-
tratie wordt groter in straten waar 
sommige bewoners dit meermaals 
meemaken. CD&V Oostkamp heeft 
dit probleem in het verleden al aan-
gekaart en kreeg onlangs te horen 
dat er in de loop van 2011 voorzien 

wordt om al in twee cru-
ciale straten de parkeer-

vakken te verbreden.
In de Sint Godelievestraat, 

zal het voetpad aan beide 
kanten iets versmald worden. 

Voor de voetgangers blijft er min-
stens 1,5m over. 
In de Dalevijverstraat zal bij wer-
ken door Aquafin het voetpad aan 
één zijde heraangelegd worden. De 
breedte van het voetpad zal dan ook 
beperkt worden tot 1,5m. Zo wordt 
iets meer ruimte gecreeërd en kan 
het parkeren en passeren veiliger 
verlopen. 

De openbare weg is er voor 
de gebruikers. Van voet-
paden, tot fietspaden tot 
de rijweg, met bijhorende 
parkeerzones. In sommige 
straten duiken problemen 
op door passerende of 
kruisende wagens, met  
afgereden spiegels tot  
gevolg. 

CD&V Oostkamp is tevreden 
dat er een vaste camera t.h.v. 
het Europaplein/Siemens-
laan wordt opgesteld voor 
registratie van de nummer-
platen van de voorbijrijden-
de wagens. 

Ook de wagens zelf  worden ge-
filmd. Dit laat toe om ondermeer in 
geval van inbraken in woningen de 
beelden te controleren op verdachte 
voertuigen.
CD&V vindt dat in de toekomst op 
strategische plaatsen nog dergelijke 
camera’s moeten geplaatst worden. 
Ze dringt ook aan om, zodra het 
technisch kan, permanent te regis-

teren en camera’s te koppelen aan 
de databank van de politie, waar ge-
seinde voertuigen bekend zijn. Zelfs 
gericht en beperkt gebruik van ca-

mera’s is een belangrijke bijdrage in 
de strijd tegen diefstal.

Cameratoezicht in strijd tegen diefstal
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Vlaanderens grootste koers 
wordt op zondag 3 april 
gereden. Om 10 uur gaat 
de koers officieel van start 
op het Gemeenteplein te 
Oostkamp. 
Dit is de vliegende start, maar wel 
het moment van de tijdstelling. 
CD&V Oostkamp is verheugd dat 

het gemeentebestuur hiervoor 
toelating heeft gegeven. 
Het officieuze startschot wordt op 
de Markt in Brugge gegeven, 
naar aanleiding waarvan er een 
jaarlijks een waar volksfeest is. 
De Oostkampse sportliefhebber 
zal de koers nu live kunnen volgen 
langs de doortocht Brugsestraat/

Kortrijksestraat te Oostkamp. 
Dit jaar meer nog dan anders zal de 
Ronde van Vlaanderen de geesten 
beroeren, van ’s morgens in Oost-
kamp tot ’s avonds in De Ronde op 
één. 

CD&V wenst u veel sportplezier op 
of  in de Ronde van Vlaanderen.

Officiële start Ronde van Vlaanderen op Gemeenteplein Oostkamp

De brug van Steenbrugge ligt op 
de voornaamste verkeersas tussen 
Oostkamp en Brugge, waarover dui-

zenden wagens en fietsers per dag 
rijden. Het nog altijd toenemende 
verkeer en de strategische ligging 

van de brug in de verkeersontslui-
ting naar en van Brugge vragen een 
aan het verkeer aangepaste brug. 
Dit kan alleen bestaan onder de 
vorm van een nieuwe vaste brug. De 
grond hiervoor werd jaren geleden 
al aangekocht door het Vlaamse 
gewest. CD&V Oostkamp herhaalt 
zijn vraag aan de hogere overheden 
om dringend te beslissen over een 
definitief  voorstel tot vaste brug en 
het vastleggen van het tijdschema 
voor uitvoering. Dit is noodzake-
lijk voor de verkeersleefbaarheid in 
onze streek in de toekomst.

Nieuwe vaste brug op Steenbrugge 

Bedankt Dirk!

Schepen Dirk De Zutter 
gaf op 31 december 2010 
na 16 jaar de fakkel door. 
Hij wordt als schepen op-
gevolgd door Sebastian 
Vande Ginste, die Dirks vol-
ledige bevoegdheidspakket 
overneemt. 

Dirk is vooral bekend als schepen 
van sport maar daarnaast zat ook 
ICT, administratieve vereenvou-
diging en eurozaken in zijn porte-
feuille. 
Hij was heel actief  als sportschepen: 
de bouw van de matsportenzaal, de 
groei van de seniorensport (en de 
spectaculaire opkomst van de petan-
que in onze gewesten), de uitbouw 
van de sportdienst, de oprichting 
van het Beerelloopcriterium, het 
verbeterde onderhoud van de voet-
balvelden… is maar een greep uit de 
lange lijst verwezenlijkingen op het 
sportieve vlak. 
Als schepen voor eurozaken stond 
Dirk dicht bij het eurocomité. Sa-
men met ‘zijn’ eurocomité slaagde 

hij er in de geest van de verbroede-
ring levendig te houden. De inter-
nationale contacten werden goed 
onderhouden en vaak trok Dirk 
zelf  naar een van de Oostkampse 
verbroederingsgemeenten om de 
banden aan te halen. (Hij volgde 
trouwens eind december Robert 
Bellaert op als voorzitter van het 
Eurocomité!).
Onder Dirk is ICT geëvolueerd van 
iets wat eerder als randfenomeen 
kon bestempeld worden tot een 
uiterst belangrijk gegeven in een 
moderne dienstverlening. De uit-
bouw van de dienst ICT bewijst de 
belangrijke rol die voor deze afde-
lingw weggelegd is.

Lees verder op p.8
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Meer dan ooit hebben we 
vandaag nood aan een 
plaatsje waar we ons thuis 
kunnen voelen, waar we 
ons zelf kunnen zijn. We 
hebben nood aan sociale 
cohesie. Het verenigings-
leven en het vele vrijwil-
ligerswerk zijn alvast een 
belangrijke component. 
Zij zorgen voor contacten, 
de nodige ontspanning, 
bieden de nodige terug-
valmogelijkheden, ... In de 
huidige samenleving is het 
belangrijk dat we de ver-
enigingen en vrijwilligers 
die ervoor zorgen dat men-
sen zich kunnen wortelen, 
blijven ondersteunen. 

Daarom reikt JONGCD&V Oost-
kamp elk jaar de PR-Oostkampprijs 
uit. Het is een prijs voor een ver-
dienstelijk persoon of  vereniging 
die zich op een positieve manier 
laat opmerken, die zich inzet voor 
een beter Oostkamp en een betere 
samenleving. 

Dit jaar ging de prijs naar een orga-
nisatie die letterlijk zijn beste been-
tje voorzet. Reeds 15 jaar zorgen ze, 
evenals heel wat andere gemeente-
lijke en vrijwillige initiatieven, voor 
een zinvol en actief  tijdverdrijf  voor 
de jeugd van Oostkamp en omstre-
ken. De bezielers en trekkers lopen 
over van enthousiasme. 
De organisatie is gegroeid uit de 
vaststelling dat De Valkaart na de 

heropbouw tijdens de vakantie-
periode niet ten volle benut werd. 
Bovendien lagen sportverenigingen, 
zeker in die tijd, in de zomer een 
viertal maanden stil. Jongeren die 
niets te doen hebben, een zaal die 
leegstaat, voor de drie leerkrachten 
LO was de som vlug gemaakt en de 
Oostkampse omnikampen (OOK)
waren geboren. Bovendien maken 
jongeren via deze kampen kennis 
met een uitgebreid, maar voor hen 
soms ongekend aanbod aan spor-
ten. Het kan een begin zijn om ook 
buiten de vakanties een sport verder 
te beoefenen. Anderzijds voorkomt 
het ook dure investeringen door 
ouders in sporten die later voor de 
kinderen toch niet hun ‘dada’ blijken 
te zijn. Ten slotte zijn de Oost-
kampse omnikampen ook een soort 
ambassadeur voor Oostkamp. Ze 
maken de gemeente en zijn sport-
infrastructuur bekend tot ver over 
onze grenzen. Ze bouwen mee aan 
een warmer Oostkamp en dragen 
hun steentje bij tot de inworteling, 
tot sociale cohesie. Laat het duide-
lijk zijn: de Oostkampse Omnikam-
pen zijn een terechte winnaar. We 
wensen hen veel succes.

Delphine Roels 
namens JONGCD&V Oostkamp

PR-oostkampprijs voor Oostkampse OmniKampen (OOK)

Vervolg van p.5
We wensen Dirk nog veel geluk! 
We vernamen intussen dat hij bij de 
Moerbrugse toneelkring opnieuw 
aan het regisseren is geslagen en hij 
is van plan om ook heel wat tijd uit 
te trekken voor zijn andere passie: 
reizen.
Dirk werd opgevolgd door Sebas-
tian Vande Ginste, die sinds begin 
2009 voorzitter van de gemeente-
raad was. Eric Denys is sinds begin 
dit jaar de nieuwe voorzitter van de 
gemeenteraad. Eric wordt op zijn 

beurt opgevolgd als CD&V-fractie-
leider door Martin Vanhollebeke. 
We wensen onze drie mandatarissen 

veel succes met hun nieuwe uitda-
ging. 

Bedankt Dirk!
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