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OOSTROZEBEKE
V.U.: GREET DESMET, GENTSTRAAT 49, 8780 OOSTROZEBEKE

Inspraak blijft cruciaal 
De dingen die ‘s zomers niet stilvallen, hervatten in september. De vakantie is voor-
bij, de kinderen gaan terug naar school, en zelfs zwoele nazomeravonden kunnen het 
gewone ritme niet tegenhouden.

Vorig jaar vroegen we jullie mening over het kruispunt aan de Markt. Jullie respons was massaal: 
N-VA Oostrozebeke ontving maar liefst 800 reacties. Onze mandatarissen hebben de resultaten dan 
ook in de gemeenteraad voorgelegd. We stuiten echter op een meerderheid die hun aanpak niet wil 
bijsturen, maar dat houdt ons niet tegen om enkele alternatieven met verkeerslichten te blijven verde-
digen. Verkeersveiligheid blijven we hoog in het vaandel dragen. Maar het is niet het enige thema dat 
de gemeentepolitiek bepaalt. En dus niet het enige thema waar jullie mening er toe doet. Jullie kunnen 
écht wel het beleid van onze gemeente mee bepalen. Inspraak is voor N-VA Oostrozebeke immers geen 
hol begrip. 
 
 Adhemar Vandamme, Afdelingsvoorzitter

Compostmeester Claire  
Mulier gehuldigd
Goede compost 
bevat veel organisch 
materiaal. Dat geeft 
een kruimelstruc-
tuur aan de bodem. 
Dat, en de andere 
voedende bestand-
delen in compost, 
helpen planten 
groeien. Maar ook 
onze vrijwilligers 
zijn belangrijk in dit 
proces. Zij zorgen 
voor een bloeiende 
gemeenschap en  
maken de samenleving  
groener en aangenamer.  
Alleen staat hun werk niet 
altijd in de schijnwerpers. 

Voor N-VA Oostrozebeke 
was 11 juli, het feest van de 
Vlaamse gemeenschap, dan 
ook de perfecte gelegenheid  
 

om opnieuw een verdienste-
lijke Oostrozebekenaar te 
bedanken en in de bloemetjes 
te zetten. Dit jaar huldigde 
ons bestuur kringloopkracht 
en compostmeester, Claire 
Mulier. Bij haar kan je te rade 
om betere compost te creëren, 
voor tips over het houden van 
kippen of tuinieren.

Wat als...
Er geen muur rond de kerk zou zijn? Dan was er een betere 
sociale controle, had het plein een groene functie en kon het een 
extra en mooie ontmoetingsplaats zijn voor de Ginstenaren.

Enquête: 
Iedereen burgemeester p. 2 - 3
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Hoe zou je zelf jouw Oostrozebeke besturen? Wat kan er beter en wat moet er veranderen?
Onze vorige bevraging over de gewijzigde verkeerssituatie in het centrum kende al een enorm succes. Alleen had 
de meerderheid er geen oor naar. Toch blijft jouw mening belangrijk. Vul dus zeker onderstaande enquête in en 
deponeer ze anoniem bij een van de onderstaande adressen.

Je kan de enquête ook digitaal invullen via www.n-va.be/oostrozebeke

Wens je op de hoogte gehouden te worden van de resultaten of wil je meer weten over N-VA Oostrozebeke?  
Noteer dan je e-mailadres op het invulformulier.

 Heb je opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Burgemeester en schepenen kennen hun bevoegdheden

Burgemeester en schepenen zijn goed bereikbaar

De gemeentelijke diensten zijn goed bereikbaar

De Oostrozebekenaar heeft voldoende inspraak 

ENQUÊTE 
Iedereen
BURGEMEESTER

 GEMEENTEBESTUUR

 Heb je opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Ik voel me veilig in het verkeer in Oostrozebeke

Er is een vlotte doorstroming van het verkeer in het centrum

Er is voldoende parkeergelegenheid

Het aanbod openbaar vervoer is voldoende

Er is voldoende en efficiënte wegsignalisatie

De wegen en fietspaden zijn goed onderhouden 

De bestaande snelheden zijn goed

 VERKEER EN MOBILITEIT
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Bedankt voor de medewerking. Je kan de enquête online invullen op onze website of de ingevulde formulieren afgeven op volgende adressen:

STIJN MANHAEGHE, WIELSBEKESTRAAT 1
ANNELIES BRAECKEVELT, DALAKKERSTRAAT 42
IGNACE VANSUYT, VOLDERSSTRAAT 12

MARLEEN LEFEBRE, SINT-AMANDSTRAAT 18
KOEN VANDENBROUCKE, BLIJHOFSTRAAT 6

Je bent voor één dag burgemeester. Wat zou je meteen aanpakken of veranderen?

Naam: Voornaam:

Tel.: E-mail:

Contactgegevens (niet verplicht)Ik ben  jaar

Ik ben  man  vrouw

 Heb je opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Heb je opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Ik voel me veilig in mijn gemeente

Het bestuur neemt voldoende maatregelen tegen inbraak 

Bij het dimmen van de lichten is het te donker in mijn buurt.

Ik vind het een goede zaak dat de lichten gedoofd zijn tussen 
23 uur en 4 uur

Met een camera op cruciale plaatsen zou ik me veiliger voelen? 

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Er zijn genoeg evenementen

Er zijn voldoende speeltuintjes in mijn buurt

Er is voldoende groen in mijn buurt

Het groen in mijn omgeving is voldoende en tijdig onderhouden

Er zijn voldoende mogelijkheden voor de jeugd

Er is voldoende sportaccommodatie en sportaanbod in mijn 
gemeente

De sport- en cultuuraccommodaties zijn voldoende onderhouden

 VEILIGHEID

 VRIJE TIJD



Ieder 
kind 
GELIJK € 160

per maand

De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht

Efficiënte 
overheidsociale 

woningen

Aantal
vacatures302,4

miljard
in 2016 +26,4%

-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


