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Werken aan de toekomst
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Nieuws
We willen als bestuur ook eigen accenten leggen om
het leven in Oostkamp aangenaam te houden. De
lokale verbondenheid en het verenigingsleven zijn
hierbij erg belangrijk. We blijven dit verenigingsleven
ondersteunen met subsidies en goede accommodatie.
De site Riderfort krijgt een nieuwe polyvalente zaal en in
De Valkaart wordt de sportinfrastructuur gerenoveerd.
We willen blijven investeren, de dienstverlening op een
hoog niveau houden en de financiële lasten voor de
toekomstige generaties onder controle houden. Om dit
toekomstgericht plan te realiseren, moeten we nog
bewuster dan vroeger omgaan met onze middelen.

Beste Oostkampenaar,
Aan het begin van de legislatuur maken we een
beleidsplan op met de doelstellingen voor de komende
6 jaar. Deze keer is het echter geen eenvoudige
oefening. Voor de eerste maal moeten we naast de
krachtlijnen een sluitend financieel plan voorleggen
voor die 6 jaar. Ramen over zo’n periode is moeilijk. De
financiële toestand in 2014 is goed. Er is een reserve van
4,3 miljoen euro. Maar vanaf 2016 stijgt de factuur van
de pensioenlast voor gemeente, OCMW en politie.
Gezien de gemeente deze pensioenlast mee betaalt,
moeten we ons hierop voorbereiden. Ook de kosten
voor de brandweer nemen toe vanaf 2015. Net zoals in
andere gemeenten, verminderen de inkomsten, als
gevolg van de economische crisis.
Er zijn investeringen waar we niet onderuit kunnen. Zo legt
Vlaanderen op om de komende jaren sterk te investeren
om het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater
te beschermen, onder meer door rioleringswerken en
waterzuivering. We combineren deze werken met de
heraanleg van het wegdek. We kijken waar we subsidies
kunnen krijgen om zo kostenefficiënt mogelijk te werken.
De maatschappelijke realiteit bepaalt verder onze
focus. De vergrijzing neemt toe. Dus kiezen we ervoor
om het OCMW te ondersteunen bij de uitbreiding van
de woonzorgsite Ter Luchte.

Colofon

Intern worden heel wat inspanningen geleverd. Eerst
werd gekeken hoe we de uitgaven kunnen beperken
en zo veel mogelijk besparen. We dringen de
personeelskosten terug met 1,7 miljoen euro, dit zonder
naakte ontslagen. De eigen werking is erg krap
gebudgetteerd. We verminderen de werkingskosten
met 5,5 miljoen euro. De opbrengst van het verkocht
patrimonium gebruiken we om onze resterende
gebouwen te verbeteren.
Tot slot vragen we een inspanning van alle inwoners
met een verhoging van 200 opcentiemen op de
onroerende voorheffing. Met dit laatste komen wij nu
op dezelfde hoogte als wat vele gemeenten in WestVlaanderen en in de buurt al jaren toepassen. Mede
dankzij uw inbreng zullen wij ervoor zorgen dat
Oostkamp een sterke en aangename gemeente blijft
en kunnen we blijven investeren in de toekomst.
Luc Vanparys
uw burgemeester

INFO
Meer info over het beleidsplan vindt u op
www.oostkamp.be

Dit is een extra editie van De Merel, infomagazine van het gemeentebestuur, samengesteld en eindredactie
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Riderfort volledig
vernieuwd in 2015
We investeren fors in infrastructuur ten voordele van het
vrijetijds- en verenigingsleven in onze gemeente.
De site Riderfort wordt volledig vernieuwd. Het project
omvat o.a. de bouw van een polyvalente zaal, een
nieuwe inkomhal, leslokalen, nieuwe kleedkamers en een
matsportenzaal. Zo krijgt Ruddervoorde één groot complex
met sporthal, gemeenschapszaal, teken- en muziekatelier
en de bib. Achteraan komt een ruime parking en het
gebouw voor de kinderopvang wordt vernieuwd. De
totale kostprijs wordt geraamd op 4,5 miljoen euro. We
ontvangen 250.000 euro subsidies. De werken starten in
2014 en de polyvalente zaal zal klaar zijn in 2015.
De Valkaart krijgt na 20 jaar een grondige opknapbeurt.
De sportvloer wordt vervangen, de douches worden
opgefrist, de stookplaats wordt vernieuwd en de
bovenzaal wordt gerenoveerd .

Subsidies voor
verenigingen
behouden
We blijven het verenigingsleven steunen. Ondanks de
financieel moeilijke tijden blijven de totale
subsidiebedragen even hoog. Samen met de
adviesraden bekijken we de verdeling van de subsidies.
Zo zouden verenigingen die, aanvullend op het
gemeentelijke aanbod, activiteiten organiseren, meer
subsidies kunnen krijgen.

Voor de grondige renovatie van De Schakel in
Oostkamp, lokaal van o.a. jeugdbeweging KSA, wordt
150.000 euro uitgetrokken.
In Waardamme wordt het omnisportterrein De Waarde
opnieuw aangelegd. Hiervoor trekken we 50.000 euro uit.

Vrije tijd voor
iedereen
We zorgen voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten.
Voor elk wat wils. We werken hiervoor samen met de
verenigingen en organiseren zelf ook activiteiten.
De bibliotheek krijgt een belangrijke rol voor wie thuis
geen gebruik kan maken van computer of internet.
De SJaCosbon blijft bestaan als stimulans om mensen
die het financieel niet zo breed hebben, te laten
deelnemen aan het vrijetijdsaanbod.
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Digitale communicatie wordt de basisregel. Wie dat
wenst, zal in de toekomst meer onlinediensten kunnen
krijgen. We springen evenwel niet op alle trends. We
kijken vooral welke toepassingen een meerwaarde
hebben.
De interne werking wordt nog efficiënter. Diensten
zullen nauwer samenwerken en medewerkers worden
flexibeler ingezet. Onze doorgedreven
samenwerkingen met het OCMW en met het
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) zijn
voorbeelden waar we momenteel de eerste vruchten
van plukken.
Door interne facturatie zullen onze gemeentelijke en
OCMW-diensten kostenbewuster werken. Elke uitgave
wordt zorgvuldig gewikt en gewogen.
De dienstverlening in de deelgemeenten blijft op peil.
Het containerpark De Leite blijft open. De
dienstverlening in de bibs breiden we uit.

Meer middelen
voor politie
We blijven inzetten op veiligheid. Onze bijdrage
aan de politiezone Het Houtsche stijgt jaarlijks met
3%. De totale gemeentelijke tussenkomst bedraagt
11,5 miljoen euro voor 6 jaar. De uitbreiding van de
Buurt Informatienetwerken (BIN’s) en meer
samenwerking met de bevolking zijn voor ons
belangrijk.
Er komen extra digitale camera’s met
nummerplaatherkenning. Het AGB-O investeert
1 miljoen euro voor de uitbreiding van het
Veiligheidsgebouw.

Brandweerhervorming een feit
in 2015
Ook na de brandweerhervorming in 2015 blijft er een
grote lokale verankering door onze vrijwillige
brandweerlieden. Via de brandweerzone wordt verder
geïnvesteerd in materiaal.
Door de zonevorming wordt de gemeentelijke bijdrage
groter dan op vandaag. In 2014 is de bijdrage 650.000
euro, in 2015 stijgt ze naar 850.000 euro. Het bedrag stijgt
elk jaar met 3% tot 956.000 euro in 2019.
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Van jong tot oud:
iedereen (telt) mee!
Meer opvang voor kinderen
Er zijn steeds meer jonge gezinnen in Oostkamp. Dat is
goed nieuws. Maar het brengt uitdagingen met zich
mee voor de kinderopvang: zowel voor- en naschoolse
opvang als opvang in de schoolvakanties. Stekelbees
verzorgt dit voor een deel voor ons. Voor 2014 voorzien
we 120.000 euro. Volgens het raamakkoord met
Stekelbees stijgt de steun van de gemeente jaarlijks
met 10.000 euro.

woonzorgcentrum zelf uitgebreid. Als we subsidies
krijgen van de Vlaamse overheid, komen er een 30-tal
extra kamers. Het OCMW investeert hierin 3,6 miljoen euro.
De werken zouden half 2017 afgerond moeten zijn.

Op de site Riderfort wordt de feestzaal van De Oude
Gemeenteschool gerenoveerd. Deze zal onderdak
bieden aan de buitenschoolse kinderopvang.

Armoedebestrijding, ook bij ons

We organiseren zelf meer opvangmogelijkheden in de
vakantieperiodes (Speelpleinwerking en fundagen).
Zo worden de fundagen ook georganiseerd in de
kerstvakantie en is er algemeen een ruimer aanbod.

Zorg en aangepast wonen voor
ouderen
De vergrijzing zet zich verder door. Elke oudere zou een
aangepaste woonvorm moeten kunnen vinden. We
willen er eerst en vooral voor zorgen dat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven. Dit door middel van
diverse thuiszorgdiensten, maar ook door de uitbouw
van een woonzorgzone rond Ter Luchte. Ouderen uit
de buurt en uit de ruimere omgeving kunnen op de
zorgsite terecht voor allerhande dienstverlening
(middagmaal, ontmoetingskansen, ondersteuning van
de mantelzorgers …)
Er komen 6 nieuwe ouderenwoningen in de Walstraat in
Oostkamp en de woningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge worden grondig gerenoveerd.
Voor wie zelfstandig wonen geen optie meer is, wordt het

De samenleving wordt steeds complexer. De crisistijd
waarin we leven, maakt het voor velen nog moeilijker.
Heel wat mensen dreigen uit de boot te vallen. Het is
een kernopdracht van het OCMW om passende
hulpverlening aan te bieden.
De komende jaren wil het OCMW sterker inzetten op
armoedepreventie. Er worden acties ondernomen om
méér mensen bewuster te laten omgaan met geld,
kredieten en aankopen. Daarnaast zijn een gezonde
leefomgeving en een gezonde levenswijze erg belangrijk
om armoede tegen te gaan (vb. om arbeidsgeschikt te
blijven of om ziektekosten te vermijden).
Wie toch hulp nodig heeft van het OCMW, krijgt naast
de (financiële) hulpverlening ook begeleiding om
sneller en sterker terug op eigen benen te staan. Dit kan
gaan van het aanleren van andere gewoontes en
vaardigheden, tot het helpen zoeken naar de juiste
opleidingen.
Naast de werkingsontvangsten, toelagen en subsidies
die het OCMW zelf verwerft, ontvangt het OCMW
jaarlijks ook een gemeentelijke toelage. Deze stijgt van
2,5 miljoen euro in 2014 tot 3,4 miljoen euro in 2019.
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Zorgen voor zuiver water
Europa en Vlaanderen leggen de gemeenten op om
het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater te
beschermen. Ondanks de investering van meer dan 20
miljoen euro sinds 1991, moeten we tegen 2027 nog eens
55 miljoen euro investeren in rioleringen. Tegen 2019 is dat
14,5 miljoen euro. Uitstellen kan niet. Anders verliezen we
subsidies en riskeren we boetes. Oostkamp is groot en heeft
meerdere dorpskernen. Hierdoor lopen de kosten hoog op.

Oostkamp, veilige en
groene gemeente
Per jaar investeren we 500.000 euro in de heraanleg
van voetpaden. Dit is 3 miljoen euro tegen 2019.
Er komen fietsverbindingen bv. tussen Erkegem en
Nieuwenhove. De bossen Zorgvliet en Nieuwenhovebos
worden aangepakt, met ingerichte speelzones en zelfs
een hondenloopzone op de Legendalesite.
Daarnaast blijven we inzetten op het onderhoud en de
vernieuwing van onze wegen. De komende jaren
herstellen we o.a. de betonwegen in de bloemenwijk in
Oostkamp. Voor onderhoud en heraanleg voorzien we
7,3 miljoen euro. Ook de doortocht door Hertsberge
(Proosdijstraat/Rapaertstraat), Poelstraat en de E.
Welvaertstraat worden heraangelegd.
Op een aantal plaatsen wordt het openbaar groen
vernieuwd (bijvoorbeeld in Nieuwenhove). Een
efficiënter onderhoud is hierbij telkens de leidraad.

Afvalbeheer
We besteden veel aandacht aan het beheersen van de
afvalfactuur. De vorige jaren legde de gemeente telkens
500.000 euro bij. We zijn echter van oordeel dat wie afval
produceert ook moet instaan voor de verwerking ervan.
In de geest van het principe ‘de vervuiler betaalt (meer)’,
opgelegd door Vlaanderen, doen we een aantal tariefaanpassingen. Wie weinig afval produceert, betaalt
minder en wordt dus beloond. Er blijft een jaarlijks tekort
van ongeveer 250.000 euro, dat de gemeente zelf bijpast.
Het containerpark De Leite blijft open, mits een beperkte
aanpassing van de openingsuren. Zo kan er ook
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bespaard worden op personeelskosten. We blijven
daarmee een van de weinige gemeenten van onze
grootte met twee containerparken.
De 20 gratis groenophalingen aan huis (tweewekelijks
van maart tot november) blijven behouden. Zo kan
iedere inwoner zijn groenafval kwijt via zakken of via
een groencontainer. Composteren kan met een
tussenkomst door een verlaagde prijs voor het kopen
van een compostvat of -bak.

Steun voor lokale
economie en landbouw
We kiezen meer voor een regierol om de sociaaleconomische activiteiten te ondersteunen. Individuele
starters van een onderneming geven we een opstartpremie. Activiteiten om het handelsgebeuren te
stimuleren, maken aanspraak op ondersteuning uit het
promotiefonds van 10.000 euro.
Er komt een strategisch plan voor de detailhandel en
een kernversterkend beleid. De gemeente kan een
belangrijke rol vervullen bij de promotie van de
agrarische activiteit.
Met bijkomende bedrijventerreinen bieden we extra
mogelijkheden aan KMO’s en lokale bedrijven. Het
lokale bedrijventerrein aan de A. Rodenbachstraat
wordt concreet en in Ruddervoorde komt een extra
terrein van 3 à 5 ha.

Wonen
We bieden in samenwerking met de private sector kansen
op nieuwe huisvesting in nieuwe verkavelingen in elke deelgemeente. Daarnaast willen we 148 sociale huurwoningen
en 68 sociale koopwoningen laten bouwen tegen 2020.

Een budget
in evenwicht

Om het financieel plaatje rond te krijgen en geen
hypotheek te leggen op de volgende generaties
besparen we over de hele organisatie 5,5 miljoen euro
op de werking en 1,7 miljoen euro op
personeelskosten. De prijzen van de dienstverlening
waren soms sinds jaren niet meer gewijzigd. De
gebruiker zal een prijs betalen die dichter ligt bij de
werkelijke kostprijs.
Deze maatregelen volstaan echter niet. We vragen
daarom een inspanning van alle inwoners onder de
vorm van een verhoging van de onroerende
voorheffing met 200 opcentiemen. Dit stelt ons in staat
het meerjarenplan te realiseren en zo verder te
bouwen aan een sterke en aangename gemeente
met een gezonde financiële basis. We houden de
leningslast beperkt tot 28 miljoen euro. Zo kan ook de
jongere generatie blijven investeren in de toekomst.
Met de verhoging naar 1500 opcentiemen blijft
Oostkamp bij de 10 laagste gemeenten van WestVlaanderen.

Wat verandert?
• De

vergoeding voor de diensten van de brandweer
worden aangepast aan de kostprijs.
• Documenten van de dienst Burgerzaken worden
duurder (kids-ID, rijbewijzen en reispas). De nieuwe
documenten kosten ook aan de gemeente een stuk
meer.
• De tarieven voor grafconcessies worden aangepast
rekening houdend met de gestegen
onderhoudskosten.

ﬁnan

ciën

• De

tarieven voor de huur van sport- en
cultuurinfrastructuur stijgen. De kost voor de verhuring
van de zalen dekte soms zelfs niet eens het verbruik
van gas en elektriciteit.
• De tarieven van het zwembad worden aangepast.
• Het bibliotheekabonnement wordt duurder, maar de
uitleningen (vb. DVD’s) worden gratis. Wie zijn boeken
te laat binnenbrengt zal meer betalen dan vroeger.
• De prijs van afvalzakken verhoogt. Eén bruine
huisvuilzak van 65x75 cm kost voortaan 1,5 euro i.p.v.
1,1 euro. Dit is nog steeds een stuk lager dan de
werkelijke verwerkingskost.
• De 7 euro vrijstelling voor het containerpark vervalt,
op aansturen van de hogere overheid.
• Het gratis afleveren van 2 zakken groenafval per dag
verdwijnt, terwijl de gratis groenophalingen aan huis
gebleven zijn.
Een overzicht van alle investeringen voor 2014-2015
vindt u op www.oostkamp.be.

conclusie
De omstandigheden waarin de gemeente de
komende zes jaar moet besturen, zijn moeilijk. Het
bestuur stopt niet met investeren of gaat de dienstverlening niet drastisch verminderen. Er wordt
verder gewerkt aan een dynamische gemeente en
het bestuur bereidt zich voor op de toekomst. Een
extra inspanning van iedereen is nodig om in de
toekomst, in 2025, een sterke gemeente te blijven,
in het voordeel van de gemeente en voor het
welzijn van de mensen.
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