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Wist je dat …

met de kostprijs (52 149,74 
euro voor het verhoogd 
plateau + 17 000 euro voor 
de communicatiefilm) van het 
voorlopig verkeersplateau 
op het kruispunt Hoogs-
traat-Stationsstraat-Markt de 
gemeente ook 40 perma-
nente ledstraatlampen had 
kunnen aankopen?

Een nieuw project voor Oostrozebeke

Marleen Lefebre lijsttrekker en 
kandidaat-burgemeester
 
De N-VA engageert zich in een nieuw verhaal. Een verhaal met de titel IN-
SPRAAK.nu. De goesting in een alternatief in de Oostrozebeekse politiek is 
alom tegenwoordig. Daarom gaat de N-VA samen met partij-onafhankelijke 
kandidaten voor de lijst INSPRAAK.nu. Voor 
meer info: www.inspraak.nu.

INSPRAAK.nu levert met Marleen Lefebre de eerste 
vrouwelijke kandidaat-burgemeester in de Oostrozebeekse 
geschiedenis. Marleen is een geboren en getogen  
Oostrozebeekse die zich al jaren dienstbaar en vrijwillig 
inzet voor Oostrozebeke.

  Marleen Lefebre kopvrouw 
kandidatenlijst op 14 oktober.

Gespreksavond met 
Peter De Roover
Peter De Roover is de N-VA-fractievoorzitter in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Hij komt spreken over de politieke 
actualiteit. Peter gaf door de jaren heen lezingen in zowat 
alle Vlaamse gemeenten en is geregeld te gast in debatpro-
gramma’s op de televisie. Dat leverde hem een zekere be-
kendheid op in de Vlaamse ‘meningenindustrie‘. Begin 2014 
zette Peter de stap naar de partijpolitiek. 

Iedereen is welkom!

Toegang gratis!

MAANDAG

7 mei 
19.30 uur

Zaal ‘Tjuf’ 

Tieltsteenweg

De N-VA heeft een              voor Oostrozebeke.
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INSPRAAK, niet alleen onze naam maar ook onze belofte!
In de maand juni organiseert INSPRAAK.nu twee burgerbijeenkomsten. Hierbij worden de peilingen van 
‘Iedereen burgemeester’ en de resultaten van de ‘Gemeentemonitor 2018’ kort toegelicht. Bovendien kan je in 
gesprek gaan met de INSPRAAK-kandidaten.

Samen een beleid uittekenen is een uitdaging. Die willen we graag aangaan. We gaan daarom in gesprek over diverse thema’s zoals 
communicatie, milieu, senioren- en jeugdwerking, sport, verenigingsleven, middenstand, infrastructuur, financiën. Je krijgt de kans 
om jouw visie, tips en feedback mee te geven over deze thema’s. Heb je een idee dat je graag wil delen of kan je niet aanwezig zijn? We 
ontvangen je suggesties graag via mail: inspraak@inspraak.nu. Het is de bedoeling dat INSPRAAK.nu met deze informatie aan de 
slag gaat in haar verkiezingsprogramma.

Gemeentemonitor Oostrozebeke

Er is nog werk aan de winkel
Hoe tevreden zijn de inwoners over de netheid van straten en voetpaden? Wat vinden ze over de ver-
keersveiligheid? Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Hoe verplaatsen ze zich?

Hoeveel ondernemingen zijn er bijgekomen het afgelopen jaar? Welke financiële middelen zetten de besturen in voor hun 
werking? Allemaal vragen die in de gemeentemonitor beantwoord worden. Je kan de monitor voor Oostrozebeke downloa-
den via de website www.inspraak.nu.

In Oostrozebeke woonden er eind 2017 7 777 personen in 3 194 huishoudens. De bevraging gebeurde steekproefsgewijs bij 
personen vanaf 17 jaar. Bij de interpretatie ervan moet je wel rekening houden met een zeker betrouwbaarheidsinterval. Een 
overzicht: 

IEDEREEN BURGEMEESTER!
Uw mening telt!
INSPRAAK-café zaterdag 23 juni 2018
9.30 u tot 12.30 u, in OC Mandelroos

INSPRAAK-café zondag 24 juni 2018
9.30 u tot 12.30 u, in de Ginstezaal 

Op de website van www.inspraak.nu kunt u nu al uw vragen en suggesties noteren.

Vaderdagontbijt

ZONDAG

10 juni
8 - 10.30 uur

OC Mandelroos 

Gemeenteplein 1

INSPRAAK.nu organiseert haar  

jaarlijkse vaderdagontbijt. Een warme  

oproep aan moeders, zonen en dochters om  

echtgenoot, vader en grootvader te verrassen met 

een lekker ontbijt.

Alle echtgenoten en (groot)

vaders ontbijten gratis!
Prijs:
Volwassenen: 12 euro
Kinderen (< 12 jaar): 8 euro

Kinderen (< 3 jaar): gratis

Inschrijven kan tot uiterlijk 5 juni bij Greet Desmet: 0495 46 75 46 – mail: inspraak@inspraak.nu.

Schrijf het bedrag over op de rekening van INSPRAAK Oostrozebeke BE77 7380 3423 3342 met 

vermelding van aantal volwassenen en kinderen. Je kan ook contant betalen bij Greet Desmet, 

Gentstraat 49, 8780 Oostrozebeke of op de dag zelf.

Tevredenheid over wonen in de gemeente 91%

Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen 91%

Tevredenheid over de sportvoorzieningen 81%

Tevredenheid over de culturele voorzieningen 72%

Voldoende speelvoorzieningen kinderen <12 jaar 65%

Voldoende geschikte activiteiten voor ouderen 89%

Tevredenheid loketvoorzieningen 79%

Zelden of nooit een onveiligheidsgevoel in de buurt 87%

Voldoende kinderopvang 92%

Fierheid op de gemeente 65%

Netheid van straten en voetpaden   66%

Voldoende openbaar vervoer in de buurt 32%

Veilig fietsen 39%

Veilig verplaatsen voor kinderen 22%

Voldoende fietspaden 24%

Tevredenheid over shopping- en winkelvoorziening 41%

Geïnformeerd: gemeentelijke initiatieven 56%

Geïnformeerd: gemeentelijke beslissingen 40%

Geïnformeerd: gemeentelijke veranderingen 39%

Vertrouwen in het gemeentebestuur 25%



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


