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N-VA Oudenburg naar stembus met 
vertrouwde én met nieuwe gezichten
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 komen nu vlug dich-
terbij. Over minder dan een jaar al krijgt u de kans rechtstreeks de 
toekomst van uw stad te bepalen. En dus is ook de N-VA-afdeling Ou-
denburg volop bezig met de verkiezingsvoorbereidingen: het N-VA-pro-
gramma wordt verder uitgewerkt en ook de lijst waarmee we ons aan de 
kiezer willen voorstellen krijgt stilaan vorm.

Toen N-VA-raadslid Freddy Declerck 
eind oktober meldde dat hij wegens een te 
drukke professionele agenda afscheid zou 
nemen van de gemeenteraad, werd zijn 
plaats ingenomen door Marnix Dieren-
donck. Verder in dit blad maakt u het hem 
kennis. Hoewel hij in de gemeenteraad 
een absolute nieuwkomer is, komt hij 
niet onbeslagen ten ijs. Ook al vertrekt 
met Freddy Declerck een sterkhouder, de 
opvolging is dus verzekerd.

Stijn en Marc: lijsttrekker 

en lijstduwer                                  
Onze afdeling maakte midden november 
ook de sleutelplaatsen van de N-VA-lijst 
voor de verkiezingen 2018 bekend. Na het 
vertrek van Freddy Declerck diende een 
nieuwe lijststrekker te worden aangeduid. 
Het bestuur van N-VA Oudenburg trok 
unaniem de kaart van de verjonging en 
duidde afdelingsvoorzitter Stijn Jonckhee-
re (29 jaar) aan als lijsttrekker. Wie hij is 
en wat zijn politieke ambities zijn, leest u 
verderop. 

De N-VA-lijst zal opnieuw worden ge-
duwd door Marc Gilliaert. Marc Gilliaert 
is een bijzonder bekend gezicht. Hij zetelt 
als sinds 2012 in de Oudenburgse ge-
meenteraad. Bovendien is Marc een graag 

geziene gast –vaak ook als medewerker 
– bij de vele evenementen die in onze stad 
worden georganiseerd. 
Na de jaarwisseling stellen we de overige 
N-VA-kandidaten uitgebreid aan u voor. 
Het wordt een sterke ploeg, met vertrouw-
de en met nieuwe gezichten. Een ploeg 
waarop u kan vertrouwen om ook hier in 
Oudenburg met z’n allen de Kracht van 
Verandering verder vorm te geven.

Mét de N-VA, voor u.

vrijdag 22 december 
20 uur (deuren: 19.30 uur)

CM-lokaal Oudenburg 
Markstraat 40

20 euro per ploeg. Elke quizploeg
mag maximaal 4 leden tellen.

Inschrijven?
Mailtje naar  
stijn.jonckheere@n-va.be
of bij een van onze bestuursleden

Een vraag? Een suggestie? 
Contacteer ons!

Marc Gilliaert 
gemeenteraadslid
marc.gilliaert@n-va.be

Marnix Dierendonck 
gemeenteraadslid
marnix.dierendonck@n-va.be

Pieter Gilliaert 
OCMW-raadslid
pieter.gilliaert@n-va.be

  Stijn Jonckheere 
Voorzitter
N-VA Oudenburg
stijn.jonckheere@n-va.be

N-VA Oudenburg 
wenst u een fijn 2018!
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Marnix Dierendonck 
Nieuw N-VA-gezicht in de gemeenteraad
Eind oktober nam N-VA Oudenburg afscheid van Freddy Declerck, sinds 2013 leider van de 
N-VA-fractie in de gemeenteraad. Een wending in zijn professionele loopbaan liet hem niet toe 
zijn politiek mandaat voort te zetten. Onze afdeling wil Freddy uitdrukkelijk bedanken voor 
alle geleverde werk. En we zijn natuurlijk blij dat hij actief blijft in ons afdelingsbestuur. 

Marnix Dierendonck neemt het mandaat van gemeenteraadslid van Freddy over. Marnix wordt 
nu ook lid van het afdelingsbestuur. N-VA Oudenburg is ervan overtuigd dat Marnix zijn politieke 
mandaat uitstekend zal vervullen en wenst hem alle succes.

Wie is hij; wat wil hij?
  53 jaar, gehuwd met Daisy Decoene, fiere papa van Hannes (26) en Ins (25) en trotse opa van 

kleinzoon Akke.
  actief als R&D-chemist bij Proviron Oostende–Antwerpen.
  fervent hobby-bierbrouwer van ‘Akke–Grandson Ale’. 
  politieke ambitie: de slagkracht van de N-VA in Oudenburg verder versterken. In onze stad zitten 

al te veel mensen al te lang op dezelfde bestuurszetel. Er heerst een paardenbrilmentaliteit en men 
handelt zaken routinematig af. Er is nood aan een frisse kijk, vanuit een ander perspectief, met 
meer creativiteit. 

Stijn Jonckheere
Lijststrekker N-VA Oudenburg

Stijn Jonckheere (29 jaar) is gehuwd 
met Valerie Cottenie. Samen wonen 
ze in de Kasteeldreef, met hun 
zoontje Lukas (2,5 jaar) en doch-
tertje Fien (4 maanden). Hij werkt 
voor Argenta in Gistel. Stijn is van 
bij de start in 2011 actief bij N-VA 

Oudenburg, eerst als bestuurslid, daarna als secretaris en sinds 
dit voorjaar als voorzitter. 

Waarom N-VA? 
‘De Kracht van Verandering’, ‘Verandering voor Vooruitgang’, 
‘De Verandering Werkt’: de slogans spreken voor zich. De N-VA 
heeft bewezen de politieke motor te zijn van een broodnodige 
verandering. Mét de N-VA krijgt de Vlaming wat hij al jaren 
vraagt, maar wat andere partijen steeds hebben verwaarloosd, 
genegeerd of geminacht. 

Omschrijf jezelf eens in drie woorden?
Betrouwbaar, geduldig en, vooral ook, optimistisch.

Wat wil je voor Oudenburg realiseren? 
Onze stad moet een kindvriendelijke plek om te leven worden. 
Als vader van twee kindjes ken ik het probleem van voetpaden 
die niet berijdbaar zijn met een buggy, slecht onderhouden 
speelpleintjes, beperkte kinderopvang in vakantieperiodes, 
het tekort aan onthaalmoeders in onze stad,… Die problemen 
moeten echt wel eens grondig worden aangepakt.

Maak kennis met Stijn en Marc
N-VA Oudenburg trekt met een beresterk duo naar de kiezer. Met jeugdig enthousiasme én met pakken  
politieke ervaring. Met Stijn én met Marc. Een korte voorstelling.

Marc Gilliaert
Lijstduwer N-VA Oudenburg

Marc Gilliaert (56 jaar) is gehuwd met 
Lucrèce Mylle. Ze wonen in de Snoek-
straat. Marc en Lucrèce hebben drie 
zonen: Pieter, Brecht en Dries. Marc 
werkt bij de FOD Financiën als fiscaal 
deskundige en dienstleider bij de 
motorbrigade Douane en Accijnzen in 

Oostende. Ook Marc is actief bij N-VA Oudenburg sinds 2011. In 
oktober 2012 werd hij als lijstduwer verkozen tot gemeenteraads-
lid. Marc zetelt ook in de politieraad en in de raad van bestuur 
van de vzw Sport en Recreatie. In oktober 2018 zal Marc opnieuw 
de N-VA-lijst duwen.

Waarom N-VA?
Al van in mijn collegetijd ben ik Vlaams-nationalist. Vroeger 
stemde ik altijd voor de Volksunie. Enkel een sterker Vlaanderen 
zal zorgen voor meer sociale en economische welvaart. De N-VA 
is en blijft de enige partij die die kaart met volle overtuiging trekt. 

Omschrijf jezelf eens in drie woorden?
Vlaams-nationalist, katholiek en met een sterk sociaal engage-
ment. 

Wat wil je voor Oudenburg realiseren? 
Ik geef je een stevig lijstje: de schulden van de gemeente moeten 
worden afgebouwd, alle jeugdbewegingen moeten volwaardige 
lokalen krijgen én onze lokale ondernemers moeten meer steun 
krijgen, zodat het ook in Oudenburg aangenaam winkelen wordt.

N-VA Oudenburg wenst  
u een prettige Kerst!
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Hogere bijdrage MUG-helikopter
N-VA Oudenburg pleit voor een hogere bijdrage door onze gemeente aan de MUG-helikopter. Oudenburg 
draagt al bij, maar blijft onder de gevraagde 36 eurocent per inwoner. 

West-Vlaanderen is de enige provincie die 
– al sinds 1986 - beschikt over een helikop-
ter voor snelle interventies. De MUG-heli-
kopter heeft jaarlijks 650 opdrachten, dat 
is 8 procent van alle MUG-interventies in 
de provincie. Jaarlijks worden 55 mensen-
levens gered.

Het operationeel houden van de helikopter 
kost ongeveer 550 000 euro per jaar. Het 
is elk jaar opnieuw een uitdaging voor de 
vzw Instituut voor Medische Dringende 
Hulpverlening (IMDH) om de financie-

ring rond te krijgen. Zowel de provincie 
West-Vlaanderen (ongeveer 15 procent of 
80 000 euro) en enkele sponsors betalen 
een bijdrage.

Daarnaast storten 40 (!) van de 64 
West-Vlaamse gemeentes een jaarlijkse 
bijdrage, goed voor 100 000 euro. “Wij 
zijn tevreden dat Oudenburg al bijdraagt. 
Maar met 2 305 euro blijft onze gemeente 
ruim onder de gevraagde bijdrage van 
36 cent per inwoner. Wij vragen om de 
Oudenburgse bijdrage op te trekken naar 3 

240 euro.”, aldus afdelingsvoorzitter Stijn 
Jonckheere. 
Op uw veiligheid bespaart de N-VA niet.

Zon en schaduw over Oudenburg
1  Proficiat, Jos!

Begin oktober vierde Oudenburg Jos Desmeth, die 25 jaar 
diaken is in onze stad en zich al jaren met groot enthousiasme 
inzet voor de zieken en voor wie in armoede leeft. N-VA 
Oudenburg wil Jos nog eens uitdrukkelijk bedanken voor zijn 
jarenlange inzet en voor de steun die hij voor zovelen in onze 
stad dag aan dag betekent. Dat N-VA als enige politieke partij op 
de viering was vertegenwoordigd, stelt ons wel teleur. 

2  Het kapotte telraam van onze burgemeester

Het Publipart-schandaal deint verder 
na. Eindelijk werd de volledige 
mandatenlijst van de burgemeester, de 
schepenen en alle gemeenteraadsleden 
online gezet. Eindelijk is er zo ook 
duidelijkheid over de vergoeding van 
onze burgemeester in het Publipart-
dossier. En wat blijkt: de bedragen 
die aanvankelijk in de pers werden 
genoemd zijn ook de juiste: 20.100 euro 

bruto in 2016! Opmerkelijk: burgemeester Dereeper vergat wel 
aan te geven om hoe veel (of hoe weinig?) vergaderingen het ging. 
Jammer!

3  Eindelijk subsidies voor het Lokaal Diensten Centrum

OCMW-raadslid Pieter Gilliaert (N-
VA) laat weten dat de VIPA-subsidies 
voor de bouw van het Lokaal Diensten 
Centrum op de OCMW-site in de 
Ettelgemsestraat zijn goedgekeurd. 
Een goede zaak. Want zonder deze 
subsidies had men de reserves van het 
OCMW zwaar moeten aanspreken. 

4  Ondernemingsvriendelijke gemeente

Peter Delva, voorzitter van Unizo 
Oudenburg, stelde begin oktober 
op de UNIZO-startavond benieuwd 
te zijn naar de programma’s van de 
politieke partijen bij de verkiezingen 
van oktober 2018. N-VA Oudenburg 
wil alvast meegeven zeker engagement 
te zullen nemen voor een ondernemers- 
en ondernemingsvriendelijke stad. 

Onze zelfstandigen en kmo’s zorgen er mee voor dat Oudenburg 
bloeit en bruist. Ze verdienen dan ook onze positieve aandacht.

5  Stadsbestuur talmt onnodig lang met kerkenbeleidsplan

Pas net voor deadline slaagde 
het schepencollege er eind 
september in om het lokale 
kerkenbeleidsplan door 
de gemeenteraad te laten 
goedkeuren. Het stadsbestuur 
schoot maar laat in actie en 
het plan is dan ook weinig 
concreet. Zo wordt de kerk 
van Roksem pas vanaf 2024 

herbestemd naar een nieuwe functie. Waarom vraagt dit 
allemaal zoveel tijd? Ook al liggen hier mooie oplossingen voor 
het grijpen? De kerk van Ettelgem wordt verbouwd en krijgt 
een nevenbestemming. Vooral het Ettelgemse kerkbestuur 
heeft zich sterk ingezet om een mooie oplossing te vinden voor 
het behoud van de kerk en, daarnaast, het vrijmaken van een 
mooie ruimte voor nevenbestemmingen. Door het lange talmen 
van het stadsbestuur is er echter nog niet het minste zicht op 
het financiële plaatje. Rode kaart dus. Want die financiële 
onzekerheid is echt wel een foute traditie van dit stadsbestuur.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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