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Zeg het ons. Wij luisteren naar u!

Nu de herfst weer bijna in het land is, hebben scholieren hun plaats op 
de schoolbanken weer ingenomen en zijn de meeste werknemers terug 
aan de slag. Oktober is vaak de maand waarin alles weer in zijn  
gekende, vertrouwde plooi valt. Ook bij het stadsbestuur, waar de 
Kracht van Verandering helaas nog steeds niet is doorgedrongen. 

In onze stad lijken wegenwerken wel geen 
einde te kennen, waardoor zelfstandige 
ondernemers al maanden niet meer 
vlot bereikbaar zijn. Maar ook door het 
stadsbestuur met veel tromgeroffel in ’t 
vooruitzicht gestelde projecten komen  
helemaal niet van de grond. En de  
schulden? Tja, die blijven oplopen. Het 
klinkt ons als inwoners van Oudenburg 
bekend in de oren.

Waar wil u met Oudenburg naartoe?
Een goed werkend stadsbestuur ziet er 
volgens de N-VA heel anders uit. Nu 
ook onze afdeling de blik al richt op de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
volgend jaar, willen we daarom uitdruk-
kelijk luisteren naar uw wensen. Waar wilt 
u met Oudenburg naar toe? Hoe ziet u de 
Kracht van Verandering waar Oudenburg 
nood aan heeft?

Verder in dit blad stellen we u onze online 
bevraging voor. Laat ons weten wat uw 
wensen zijn. Reageer a.u.b. massaal. Want 
enkel met uw inbreng kunnen we straks 
uitpakken met een degelijk verkiezings-
programma. Een programma op maat van 
Oudenburg, een project dat het goed voor 
heeft met iedereen die in onze stad woont. 

Enkel zo kunnen we fletse ‘de macht der 
gewoonte’ van het huidige stadsbestuur 
omzetten in de Kracht van Verandering. 

Mét de N-VA, voor u.

vrijdag 22 december 
20 uur (deuren: 19.30 uur)

CM-lokaal Oudenburg 
Markstraat 40

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

Hoe inschrijven?
Via stijn.jonckheere@n-va.be of 
via één van onze bestuursleden.

 De N-VA houdt een online bevraging om uw wensen te leren kennen.

  Stijn Jonckheere 
Voorzitter  
N-VA Oudenburg

      stijn.jonckheere@n-va.be

Een vraag?  
Een suggestie? 
Contacteer ons!
 

Freddy Declerck 
gemeenteraadslid
freddy.declerck@n-va.be

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

Pieter Gilliaert 
OCMW-raadslid
pieter.gilliaert@n-va.be
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Raadt u even mee?
Het volledige detail van het logo  
van N-VA Oudenburg
In het julinummer van ons afdelingsblad drukten we het logo N-VA  
Oudenburg af. Herkende u alle elementen die ontwerper Marnix  
Dierendonck erin verwerkte? In dit nummer ontsluieren we het raadsel en 
duiden we tien typisch Oudenburgse elementen in ons logo.

1  De Watertoren (Roksem)
U vindt de toren, gebouwd in 1969, aan de Zeeweg. Het water- 
reservoir heeft een inhoud van ongeveer 1.000 m³.

2  De ‘Witte molen’ (Roksem)
De molen vindt u ook aan de Zeeweg in Roksem. In de wind- 
molen kan zowel meel als olie gemalen worden. Al in de eerste 
helft van de 17de eeuw werd op deze plek een houten molen 
gebouwd, later vervangen door een bakstenen exemplaar. De 
jongste jaren volgden verschillende restauraties elkaar op.

3  Huizen Charles Pil (Oudenburg)
Architect Charles Pil was eind negentiende, begin twintigste 
eeuw één van de meest productieve West-Vlaamse bouwmees-
ters. Pil was vooral actief in Oostende, maar bouwde in onze 
stad onder meer het stadhuis, met zijn zeer kenmerkende gevel.

4  Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oudenburg)
In ’t hart van onze stad staat de beschermde Onze-Lieve- 
Vrouwe-kerk, in het midden van het voormalige Romeinse 
castellum. Op het vroegere kerkhof werd in de jaren zeventig een 
park aangelegd. Binnenin de kerk prijken de wapens van de  
abten van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Je vindt er ook 
het verzilverde schrijn met het gebeente van de Heilige  
Arnoldus.  De kerk is als één van de weinige kerken in  
Vlaanderen naar het westen gericht, met het portaal naar de 
Mariastraat.

5  Abdijhoeve (Oudenburg)
In de hoeve met de kenmerkende gevel kweekten de monniken 
van de Sint-Pietersabdij groenten, kruiden en dieren, bakten ze 
brood en brouwden ze bier. Eind vorige eeuw maakte de hoeve 
plaats voor een groot horecacomplex. Vandaag is de Abdijhoeve 
eigendom van de stad Oudenburg, maar het stadsbestuur blijft 
vaag over de toekomst van het gebouw. 

6  Romaanse kerk (Ettelgem)
Ettelgem heeft twee kerken, de oude Romaanse en de meer 
recente Sint-Eligiuskerk. Deze laatste werd gebouwd omdat de 
eerste in verval was geraakt en te klein bleek voor het aantal 
gelovigen. Regelmatig vinden er hier tijdens de zomermaanden 
mooie tentoonstellingen plaats.

7   Domein De Kluiten (Roksem) en de Warevaart  
(Westkerke)

Oudenburg kleurt groen dankzij o.a. domein De Kluiten in  
Roksem en de Warevaart in Westkerke. En natuurlijk is er ook 
het prachtige natuurgebied van De Hoge Dijken in Roksem.

8   Stadsschild Oudenburg
Onze stad bezit (vermoedelijk) al sedert 1226 een stadswapen. 
Het stelde een stadspoort of kasteel met kantelen voor, als ver-
wijzing naar het oude Romeinse castellum. Na de fusie in 1977 
werd het stadsschild aangevuld met schilddragers Sint- 
Arnoldus, patroon van de stad Oudenburg, en Sint-Bertinus, 
herinnerend aan de abdij van Sint-Omaars.

9  Anno Fundamenta N-VA Oudenburg
MMXI is het Romeinse cijfer voor 2011, het jaar waarin N-VA 
Oudenburg werd opgericht.  Initiatiefnemers waren, onder  
anderen,  Johan Van Hecke, Marc en Pieter Gilliaert, Chris 
Christiaen, Veerle Vanden Auweele, Alain Antierens en onze 
huidige voorzitter Stijn Jonckheere. In oktober 2012 haalde de 
N-VA twee gemeenteraadszetels in onze stad.

10  Een groot hart voor Groot Oudenburg! 
N-VA Oudenburg draagt een groot hart voor Oudenburg,  
Ettelgem, Westkerke én Roksem. We willen van Oudenburg een 
moderne, sterke en financieel gezonde stad maken en een mooie 
toekomst uittekenen voor onze kinderen. Met uw steun tijdens 
de verkiezingen van 2018 brengen we dat doel hopelijk dichterbij.
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Oudenburg leeft!
Het was de voorbije maanden vaak gezellig druk in Oudenburg. Oudenburg leeft. En dat is mooi en goed zo. 
Naast de alom gekende, dit keer in de ochtend door felle regen geteisterde, Internationale Rommelmarkt op 
15 augustus, had Oudenburg deze zomer nog heel wat te bieden. 

Van alles te beleven voor jong en oud
Voor kunst kon u bijvoorbeeld terecht bij de Beeldentuin van 
Mia Moreaux in Westkerke, op de zomertentoonstelling van 
Kunstkring Roderick in IPSO FACTO en in de Romaanse Kerk 
van Ettelgem. Cultuur met hoofdletter vond u bij het Romeins 
Weekend of in het RAM-museum met de mooie tentoonstelling 
‘Van perkament tot papier’. 

Best Pittig schotelde heel wat lekkers voor. En de jongeren 
konden, zoals altijd terecht, in J.O.C.’t Scharnier of op het Elixir 
weekendfestival in de Zeeweg. Oudenburg had deze zomer heel 
wat te bieden. Oudenburg leeft! 

Bedankt aan iedereen die Oudenburg doet leven
Namens N-VA Oudenburg: een welgemeend dankjewel aan de vele 
organisatoren voor en achter de schermen, en natuurlijk ook aan 
alle bezoekers, inwoners en toeristen. 

Hoe ziet u de toekomst van onze stad?
Hoe zien we het Oudenburg van de toekomst? En hoe willen we die plannen realiseren? En wat betekent dat 
nu concreet? Over al die vragen buigt N-VA Oudenburg zich nu al enkele maanden. En voor de antwoorden 
hebben we uw hulp nodig.

Een vrijblijvende oefening is dat denken over de toekomst van 
Oudenburg geenszins. Want zoveel is duidelijk: vandaag is er 
binnen onze stad echt wel nood aan een coherente, duidelijke en 
realistische beleidsvisie. Een visie die bovenal rekening houdt met 
de wensen en behoeftes van de eigen inwoners.  

Want het kan en moet anders. Een voorbeeld: vandaag blijven 
wegenwerken in onze stad maar aanslepen. Weken, maanden, 
zelfs jaren. Lokale handelaars hebben het moeilijk. En wie naar 
school en werk moet, blijft maar rondjes draaien en ommetjes 
maken. Grote investeringen worden dan weer gefinancierd met 
hoge leningen. En dat terwijl we als inwoners van Oudenburg in 
vergelijking met de ons omringende gemeenten nu al zéér hoge 
belastingen betalen.

U kan zorgen voor verandering
Tijd dus voor verandering! Niet de vorm, maar de inhoud 
primeert. N-VA Oudenburg wil iedereen overtuigen om te kiezen 
voor Verandering én Vooruitgang. Te kiezen voor een duidelijke 
visie. 

Ons afdelingsbestuur is druk bezig met de voorbereiding van 
het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend 
najaar. Een stevige inspanning. Maar wie kan ons beter helpen 
dan u? U woont in onze stad; u weet dus waar verandering nodig 
is. Wat stoort u, waar kan het beter, wat verdient extra aandacht, 
wat wil u zeker gerealiseerd zien?

 Het N-VA-bestuur houdt een online   
   bevraging om uw wensen te leren kennen.

  U kan ons uw suggesties en voorstellen heel eenvoudig laten 
horen. Surf even naar https://nl.surveymonkey.com/r/
WJ23WDN en u helpt ons. Uw inbreng vanuit Oudenburg, 
Ettelgem, Roksem en Westkerke, is voor ons van groot  
belang. Want samen met u bepalen we welke richting onze 
stad de komende jaren uitgaat.

  Stijn Jonckheere, Freddy Declerck en Vlaams Parlementslid  
     Danielle Godderis-’T-Jonck zagen met eigen ogen hoeveel  
     leuke activiteiten er deze zomer waren in onze gemeente.
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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:     /     /


