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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx januari.

Investeren in Ettelgem (p.2) Meer bomen in Oudenburg (p.3)

Beste inwoners,

Hoopvol voor 2021

Wie vorige jaar rond deze periode kon 
voorspellen wat ons allemaal te wachten 
stond, werd er waarschijnlijk van verdacht 
te diep in het glas gekeken te hebben 
met de feestdagen. Het jaar 2020 was een 
schrikkeljaar in zowel de gangbare grego-
riaanse als de juliaanse kalender. Mis-
schien is het achteraf beter om te spreken 
van een (ver)schrikkel(ijk) jaar…

In februari werd de eerste coronapatiënt 
in België gesignaliseerd. De eerst in een 
rij van 700.000 besmettingen en 20.000 
overlijdens. Evenementen werden geannu-
leerd, winkels en horeca gesloten. Afstand 
houden, handen ontsmetten en mondmas-
ker dragen werden het nieuwe normaal.

Iedereen werd op de één of andere wijze 
getroffen door deze gezondheidscrisis, 
maar anderzijds hebben we evenzeer mo-
gen vaststellen dat elke crisis ook het beste 
in de mens naar boven brengt. De solida-
riteit met de zorg was hartverwarmend en 
ook de vele initiatieven die lokaal werden 
opgestart, zorgden voor die zo noodza-
kelijke steun. We stelden echter ook vast 
dat het onverantwoordelijk gedrag van 
enkelingen de veiligheid en vrijheid van 
de gehele bevolking in het gedrang kan 
brengen.

Maar we zijn hoopvol voor 2021. De 
vaccinaties tegen coronavirus zijn volop 
lopende en als we de experten mogen 

geloven kunnen we tegen de zomer “het 
nieuwe normaal” overboord gooien en 
terugkeren naar “het oude normaal”, waar 
onze vrijheid terug als hoogste goed geldt. 
Wij wensen u allen een veilig, gezond en 
zorgeloos 2021.

Het N-VA-bestuur

Lid worden van N-VA Oudenburg?
Interesse? Dan bent u de persoon die we zoeken! Wilt u zich 
actief of minder actief engageren? Geef ons een seintje!

  Verdiep u mee in het 
culturele aanbod en leven 
van je gemeente

  Buig u mee over de 
mobiliteitsproblemen

  Bedenk een origineel idee 
voor activiteiten van 
buitenschoolse opvang

  Zoek mee naar financiële 
oplossingen
  Geef uw visie over de 
jongerenwerking
  Zet u mee in voor een 
groenere gemeente
  Maak deel uit van een 
enthousiaste vriendengroep

Hoe lid worden? 
Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar. 

Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/oudenburg
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N-VA Oudenburg werkt voor u!

6  Steengoed 2.0
Voor de uitbreiding van het lokale bedrijventer-
rein Steengoed gaf de hogere overheid onlangs 
het groene licht om hiervoor een plan uit te 
werken. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal wor-
den opgesteld door de provincie. Hierbij gaan 
we ook de piste onderzoeken voor een bedrijfs-
verzamelgebouw in Steengoed. Dit om oppor-
tuniteiten te geven aan de kleine zelfstandigen 
in Oudenburg die ruimte zoeken. We willen in 
deze zone ook graag het containerpark reali-
seren zodat het centrum daar niet meer mee 
belast wordt.  Pieter Locks aan het bedrijventerrein Steengoed

7   Moderne invulling Romeins Archeo-
logisch Museum

We hebben een zeer mooie collectie in het muse-
um, maar de beleving hiervan moet omhoog. De 
uitstraling van het museum kan bovendien ook een 
boost gebruiken. Gemiddeld 4.500 bezoekers per 
jaar is te weinig. Daarom willen we het museum een 
broodnodige make-over geven. Door middel van 
storytelling en verschillende ingrepen willen we de 
attractiviteit van het museum verhogen. We zullen 
hiervoor de komende maanden een beleidsplan 
voor uitwerken. Maar liefst 200.000 euro hebben we 
voorzien om te investeren in het museum.

 Veerle Vandenauweele aan het RAM

1  Masterplan ’t Steedje
We gaan dit jaar starten met een nieuwe visie 
voor de ganse kern van Oudenburg. Hiervoor 
zullen we begeleid worden door het Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma Kustzone. Dat is een 
traject opgezet door het departement Omgeving 
met als doel ruimtelijke uitdagingen als een 
mooi geheel te benaderen. We gaan deze uitda-
ging aan voor het centrum van Oudenburg met 
specialisten uit alle domeinen (erfgoed, mobi-
liteit, omgeving…). Samen gaan we dan onder-
zoeken welke publieke functies er waar moeten 
komen, waar verdichten, waar bijkomende 
ruimte creëren voor openbaar groen enzovoort. 
Bij het opstellen van het masterplan zullen ook 
de inwoners nauw worden betrokken in het 
verhaal. Het masterplan moet ultiem leiden tot 
een ruimtelijk uitvoeringsplan. Zo kunnen we 
rechtszekerheid bieden aan iedereen die iets wil 
ondernemen/bouwen in het centrum en is het 
voor iedereen duidelijk wat is toegelaten en wat 
niet. Kort gezegd we gaan de ruimtelijke visie 
voor het ganse centrum van Oudenburg samen 
bepalen met een panel van experts. 

 Pieter Gilliaert aan de markt van Oudenburg

2  Abdijhoeve
We hebben in het begin van deze bestuursperi-
ode de beslissing genomen om rond de Abdij-
hoeve geen dossier in te dienen bij de hogere 
overheid waarbij we pas na 6-7 jaar een uitbe-
taling krijgen van een grote subsidie en dan pas 
kunnen beginnen met de werken. We wilden 
snel resultaat op deze site en zijn dus direct 
gestart met de restauratie van de buitengevels. 
Twee horecagelegenheden moeten bovendien de 
beleving in de Abdijhoeve opnieuw doen toe-
nemen. We blijven wel zoveel mogelijk inzetten 
op subsidiëring. Minister Diependaele (N-VA) 
heeft eind 2020 de verhoogde standaardpremie 
geïntroduceerd waarop we een beroep  kunnen 
doen voor de herstelling van het dak van de 
langgevelhoeve. Ook het wagenhuis (‘barbecue-
kotje’) zullen we aanpakken zodanig dat deze 
zijn plaats verdient binnen het geheel.

 Alain Antierens aan de Abdijhoeve

3  Ettelgem 2.0
Ettelgem heeft zeer mooie troeven, zoals het 
Romaans kerkje en de Hoge Dijken. Er ligt 
bovendien zeer veel potentieel voor spelen en 
groen aan het bufferbekken en het terrein naast 
het voetbalveld. En uiteraard zullen we ruim 
investeren in het centrum zelf. We denken 
hierbij aan extra aandacht voor fietspaden, 
groen, ruimte voor wonen, dorpshuis, school 
enzovoort. Dit allemaal gaan we samen met de 
inwoners van Ettelgem grondig bekijken. Zoals 
we in een eerder huis-aan-huis blad schreven, 
zullen we hierbij het historische karakter van 
Ettelgem niet uit het oog verliezen.

 Chris Christiaen op de markt van Ettelgem
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Samen met alle N-VA-mandatarissen en – bestuursleden zet N-VA-schepen Stijn Jonckheere 
zich deze bestuursperiode in om de volgende zeven projecten uit te werken.
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4  Meer bomen in Oudenburg
Het stadsbestuur ondertekende het Bomen-
charter, waarbij we onszelf de doelstelling 
opleggen om tegen het einde van de bestuurs-
periode 1.000 bijkomende bomen te planten op 
het grondgebied van Oudenburg. Om dit uit te 
voeren hebben we een boomplusplan opgesteld 
met allerlei acties om deze toch wel ambitieuze 
doelstelling te halen. Hierin zullen bestaande 
acties worden opgenomen zoals het geboorte-
bos. Voor ieder pasgeboren kindje planten we 
een boom aan. Maar we gaan ons vooral inzet-
ten op nieuwe acties. We denken hierbij aan het 
creëren van postzegelbosjes. Het aanplanten 
van bomen op open stukjes ‘restgronden’ in de 
stad. Daarnaast bieden we ieder bruidspaar een 
boom aan als attentie. We blijven bovendien 
zoeken naar gronden/locaties om een speelbos 
of een publieke boomgaard te realiseren. Het 
boomplusplan en zijn acties zullen de komende 
maanden verder worden uitgewerkt. 

 Rita Hoste bij het geboortebos

5  Thematische acties & 
ondersteuning lokale economie
Sinds 1 december hebben we de broodnodige 
voltijdse ambtenaar Lokale economie in dienst. 
Hij zal de acties uit het meerjarenplan mee 
helpen uitrollen en is de contactpersoon voor de 
lokale ondernemers. Er is en er zal de komende 
jaren vooral ingezet worden op thematische 
acties. In 2020 hebben we voor de eerste maal 
een Valentijnsactie gehad waarbij er spreuken 
werden aangebracht op etalageramen van lokale 
handelaren. In 2021 zullen we een nieuwe 
Valentijnsactie uitwerken. Ook hebben we een 
eerste editie gehad van ‘Oudenburg zomert’, 
met een stempelactie bij de lokale handelaren. 

De komende jaren willen we verder inzetten 
op dergelijke thematische acties rond bepaalde 
periodes. Daarnaast vinden we het belangrijk 
als bestuur om de lokale ondernemers in beeld 
te brengen en kenbaar te maken bij onze inwo-
ners. Dit hebben we gedaan en zullen we verder 
doen door ruimte te voorzien voor een lokale 
ondernemer in het Stadsmagazine, door de han-
delaars in de kijker te zetten op Facebook, door 
een lijst met thuisleveranciers online te zetten. 
We zullen ook nog wanneer de tijd rijp is een 
bonnenmagazine lanceren. Op de toekomstige 
nieuwe digitale infoborden zal er bovendien 
advertentieruimte gecreëerd worden voor lokale 
ondernemers. 

 Marc Gilliaert bij de oude infoborden die vervangen 
zullen worden
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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