
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: MARNIX DIERENDONCK, VISSERSSTRAAT 2B, 8460 OUDENBURG

OUDENBURG
 oudenburg@n-va.be I  www.n-va.be/oudenburg I april 2019 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Oudenburg in de meerderheid
De lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 liggen al even achter ons. Ondertussen kondigen er zich alweer 
nieuwe verkiezingen aan. Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement, de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. 

Dank u wel!
N-VA Oudenburg wil u allereerst bedanken voor het vertrouwen 
dat u ons op 14 oktober schonk. Onze lijst haalde net geen  
11 procent van de stemmen. Op een luttele veertien stemmen  
na misten wij een tweede zetel in de gemeenteraad. 

We zijn trots dat onze kandidaten keihard hebben gewerkt en 
zich als een hechte groep aan de kiezer hebben voorgesteld.  
De N-VA koos niet de gemakkelijkste weg. Maar een gemotiveerde 
groep kandidaten én een duidelijk programma – ambitieus, 
maar vooral ook op maat van de noden van onze stad – wisten 
een op de tien Oudenburgse kiezers te overtuigen. Dank u wel 
voor uw stem!

Stijn Jonckheere als schepen
Sinds 1 januari maakt de N-VA, samen met Open Vld en sp.a, 
deel uit van de politieke meerderheid die onze stad bestuurt. 

Onze lijsttrekker Stijn Jonckheere vertegenwoordigt de N-VA 
in het college van burgemeester en schepenen. Verderop maakt 
u kennis met onze kersverse schepen en vooral ook met het 
bestuursakkoord dat hij samen met de coalitiegenoten wil uit-
voeren. Stijn is bovendien opnieuw kandidaat bij de verkiezingen 
van 26 mei. Als vijftiende opvolger voor het Vlaams Parlement 
rekent hij op uw stem.

N-VA Oudenburg zal hard werken om Stijn  
in zijn ambities als schepen én als kandidaat  
voor het Vlaams Parlement te ondersteunen. 

Met uw steun maken we werk van een veilig  
en modern Oudenburg in een sterk Vlaanderen.

Uw schepen en kandidaat op 26 mei

Marnix Dierendonck
Voorzitter N-VA Oudenburg
marnix.dierendonck@n-va.be

Stijn Jonckheere | Schepen van Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Economie | 15de opvolger Vlaams Parlement

•  30 jaar
•  Bank- en verzekeringsbediende
•  Gehuwd met Valerie Cottenie en trotse vader 

van Lukas en Fien
•  Gedreven en houdt van uitdagingen
•  Politieke ambities: 
    -  Oudenburg laten groeien, met een focus op 

kernversterking.
    - Een stad die cultureel bruist.

  -  Geen zotte kosten of megalomane projecten, 
wel een goede dienstverlening en verzorgde 
voet- en fietspaden.

  -  Ondersteuning van lokale handelaren.
  -   De Abdijhoeve als kloppend hart van  

Oudenburg.
  -  Een waar volksfeest op 11 juli.
  -  15de opvolger voor het Vlaams Parlement op 

26 mei: voor Vlaanderen, voor vooruitgang!

Oudenburg heeft nieuw bestuursakkoord (p. 3)Een nieuwe start voor N-VA Oudenburg (p. 2) 

stijn.jonckheere@n-va.be
0476 36 38 63
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Een nieuwe start voor N-VA Oudenburg
Sinds 1 januari heeft onze stad een nieuw bestuur. De N-VA  
is ervan overtuigd dat de nieuwe ploeg van Oudenburg opnieuw 
een dynamische stad kan maken, waar het goed is om te leven. 
Al te lang bleef in Oudenburg alles bij het oude. En dat was er 
elke dag aan te merken in onze stad. Hoog tijd dus voor  
verandering en vernieuwing.

N-VA in de meerderheid
De nieuwjaarsreceptie van het nieuwe stadsbestuur was meteen 
een schot in de roos. Vele mensen kwamen ons hun steun 
betuigen. Na een jarenlang CD&V-dictaat willen ze een nieuw, 
fris, kwaliteitsgericht en dynamisch beleid zien. En daar gaan we 
samen werk van maken.

Al weten we nu al dat we de slechte financiële erfenis van het 
vorige bestuur helaas nog vele jaren met ons zullen meedragen. 
Maar we werken vol vertrouwen. Met ons beleid zullen we bewijzen 
dat het anders kan. 

Voor het eerst sinds de oprichting van de Oudenburgse N-VA- 
afdeling in 2011 kunnen we iemand afvaardigen in het schepen- 
college. Stijn Jonckheere is nieuw als gemeenteraadslid én als 
schepen, en heeft zich de voorbije weken vol enthousiasme inge-
werkt in zijn beleidsdomeinen. 

Bedankt Marc, Marnix, Freddy en Pieter!
Helaas betekende de verkiezingsuitslag van oktober ook dat 
sommigen afscheid moesten nemen van de gemeente- of 
OCMW-raad. Marc Gilliaert heeft zich zes jaar lang echt  
gesmeten voor onze stad en leverde hard en constructief werk in 
de gemeenteraad. Hij blijft gedreven verder werken en zal zijn 
kennis en ervaring ten dienste stellen van onze nieuwe schepen 
en van de partij.

Ook Marnix Dierendonck, die tijdens de vorige legislatuur  
Freddy Declerck verving en fors indruk maakte met zijn 
dossierkennis en zijn kritische blik, werd niet opnieuw verkozen. 
Marnix heeft intussen het voorzitterschap van onze N-VA- 
afdeling overgenomen van Stijn Jonckheere. 

Het stadsbestuur zal het voortaan ook moeten stellen zonder de 
nuchtere en praktische kijk van voormalig OCMW-raadslid  
Pieter Gilliaert. In naam van het voltallige afdelingsbestuur: van 
harte bedankt, Marc, Marnix, Freddy en Pieter, voor jullie inzet 
voor Oudenburg en voor de N-VA in de voorbije zes jaar! 

Pieter Locks I Secretaris
pieter.locks@n-va.be

N-VA Oudenburg zegt het met bloemen
Ook dit jaar organiseert N-VA Oudenburg workshops bloemschikken voor leden en belangstellenden.  
Voor 25 euro per persoon krijgt u koffie, taart én een zelfgemaakt – en dus prachtig – bloemstukje.  
De data maken we binnenkort bekend via de website en Facebookpagina van N-VA Oudenburg.

De voorbije workshops waren steeds een groot succes. N-VA- 
bestuurslid Chris Christiaen zorgde zeer gedreven voor de goede 
gang van zaken. Het initiatief van Flos Romana, onder leiding 
van John Lievens, is ondertussen zo populair dat de cursus moet 
worden gespreid over verschillende lesmomenten.

Ook de laatste editie was weer een voltreffer. Met verse bloemen, 
plantenmateriaal en een flinke dosis creativiteit maakten de 

deelnemers een prachtig individueel bloemstuk.  
Het werd een leuke, leerrijke avond, waar  
iedereen van genoot. Wordt dus binnenkort  
vervolgd!

Het nieuwe afdelingsbestuur is klaar om erin 
te vliegen. Van links naar rechts: 
• Pieter Gilliaert, ondervoorzitter
• Marnix Dierendonck, voorzitter
• Veerle Vanden Auweele, penningmeester
• Stijn Jonckheere, bestuurslid en schepen
• Marc Gilliaert, bestuurslid
• Pieter Locks, secretaris
• Chris Christiaen, bestuurslid
• Johnny Hannon, bestuurslid
Ontbreken op de foto: bestuursleden  
Alain Antierens en Rita Hoste.

N-VA-bestuurslid Chris Christiaen 
leidt de workshops bloemschikken 
in goede banen.
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Een evenwichtig bestuursakkoord
Het nieuwe stadsbestuur werkte een ambitieus en evenwichtig bestuursakkoord uit. De komende maanden 
zullen we dat omzetten in concrete initiatieven. Een hele uitdaging, want koken kost uiteraard geld. En het 
vorige stadsbestuur, met CD&V in de burgemeesterszetel, gebruikte de financiële reserve van de stad zonder 
schroom zo goed als op. 

De N-VA heeft dat de voorbije jaren bij herhaling aangeklaagd in de gemeenteraad, maar CD&V lachte de kritiek telkens weg.  
De cijfers zijn nu wat ze zijn: Oudenburg leeft jaarlijks ongeveer twee miljoen euro boven de eigen mogelijkheden. Diepgaande en 
structurele maatregelen dringen zich op om onze stad financieel leefbaar te maken. Toch beginnen we vol vertrouwen aan onze 
opdracht en delen we graag al onze prioriteiten met u.

Met de N-VA in de meerderheid kunt u erop rekenen dat Oudenburg …

•  verder economisch kan groeien, dank-
zij een bedrijfsvriendelijk beleid. 

•  ruimtelijk wordt vernieuwd, met een 
leefbaar evenwicht tussen alle maat-
schappelijke functies in onze stad.

•  veilig en vlot bereikbaar wordt én 
blijft. Dankzij een ‘charter openbare 
werken’ krijgen alle inwoners tijdige en 
correcte informatie over de openbare 
werken in onze stad.

•  op termijn financieel gezond wordt. 
We evalueren alle uitgaven en zetten 
maximaal in op het binnenhalen van 
subsidies op Vlaams, federaal of Euro-
pees niveau. 

•  communicatie en participatie van de 
inwoners ernstig neemt. De kloof  
tussen burger en bestuur willen we  
dichten, met aandacht voor de minder-
heidsgroepen in onze stad.

•  opnieuw een veilige stad wordt.  
Het doven van de straatverlichting  
’s nachts zullen we opnieuw evalueren.

•  als voorbeeld kan dienen wat betreft 
de overschakeling naar duurzame 
energie.

•  aandacht heeft voor jong én oud. We 
investeren in de jeugd en in een  
moderne werking van de buiten-
schoolse kinderopvang. En de senioren 
geven we de kans om in hun eigen 
vertrouwde omgeving een dagje ouder 
te worden.

•  een voorbeeld wordt van toegankelijk-
heid, levendigheid, netheid én dier-
vriendelijkheid.

•  sporters aanspreekt. Een openlucht- 
fitness/buitensporttoestellen en een 
Finse looppiste staan op het programma. 

•  ook voor toeristen op de kaart staat.

•  een stad wordt waar het draait om 
vrijheid én verantwoordelijkheid, om 
rechten én plichten. Een stad waar 
diversiteit kansen krijgt en verdraag-
zaamheid de norm is.

www.n-va.be/oudenburg 

Tafelen met  
Jan Jambon
Op 17 maart was Jan Jambon te gast bij 
onze afdeling. Het nieuwe afdelingsbestuur 
heette hem welkom en tal van leden en 
sympathisanten luisterden aandachtig naar 
zijn betoog.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement
Bert Maertens | Lijsttrekker
• 36 jaar - Izegem
• Burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger

Maaike De Vreese | 2de plaats
• 34 jaar - Brugge
• Adviseur asiel en migratie bij Dienst Vreemdelingenzaken

Axel Ronse | 3de plaats
• 37 jaar - Kortrijk
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Sander Loones | Lijsttrekker
• 40 jaar - Koksijde
• Voormalig minister van Landsverdediging en Ambtenarenzaken
• Voormalig Europarlementslid

Yngvild Ingels | 2de plaats
• 39 jaar - Menen
• Veiligheidsspecialist

Björn Anseeuw | 3de plaats
• 42 jaar - Oostende
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

West-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 


