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N-VA: de kracht van Verandering. Ook in Oudenburg.
De lentekriebels laten zich nu toch al echt volop voelen. Voor N-VA Oudenburg hét signaal om met extra 
energie de laatste rechte lijn richting gemeenteraadsverkiezingen van oktober aan te vatten. Niet dat N-VA 
Oudenburg de voorbije maanden heeft stilgezeten. Wel integendeel!  Onze mandatarissen waren bijzonder 
actief en plaatsten keer op keer belangrijke dossiers op de politieke agenda.  Zo formuleerde N-VA Ouden-
burg als enige partij fors bezwaar tegen de keuze van het stadsbestuur om aan te sluiten bij de  
eerstelijnszone Houtland. Verderop in dit blad leest u er alles over. 

N-VA: een groep die zich wil inzetten
Dat N-VA Oudenburg onze stad anders en beter wil besturen, 
is duidelijk. De N-VA trekt straks naar de kiezer met een sterke 
ploeg, geleid door Stijn Jonckheere, een jonge, enthousiaste lijst-
trekker. Hij wordt gesteund door kandidaten met veel politieke 
ervaring. Maar de N-VA-lijst groepeert ook heel wat nieuw- 
komers die zich volop wensen te engageren voor de partij én zich 
ook onvoorwaardelijk willen inzetten voor onze stad. 

Begin maart mocht ons afdelingsbestuur federaal minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt ontvangen voor een druk bijge-
woonde politieke lezing. De komst van Van Overtveldt toont aan 
dat het werk van onze afdeling ook in Brussel wordt gewaar-
deerd en gesmaakt. 

Doet u met ons mee?
Bent ook u ervan overtuigd dat politiek Oudenburg wel wat ver-
andering kan gebruiken, dan vragen we u vandaag duidelijk om 
uw vertrouwen. De komende weken en maanden worden drukke 
tijden. Wie met N-VA Oudenburg wil meebouwen aan een 
betere stad is welkom. Vele handen 
maken licht werk. En elke helpende  
hand is in campagnetijden natuurlijk 
bijzonder welkom. Contacteer een 
van onze mandatarissen of bestuurs-
leden. Ze spreken graag verder met 
u af. 

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

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

Wat wil N-VA  
Oudenburg?

  een veilige gemeente

  met een transparant  
en kwalitatief  
gemeentebestuur

  waar inwoners, verenigingen 
en ondernemingen alle 
kansen krijgen

  om samen te groeien naar  
een bruisende kleurrijke 
stad.
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N-VA Oudenburg informeert: wegenwerken
Omdat actuele informatie van het stadsbestuur omtrent de vele lopende en nog geplande wegenwerken in 
onze stad uitblijft, geeft de N-VA u hier de informatie zoals we die hebben verzameld. 

1   Westkerkestraat: vermoedelijke einddatum (informatie Aquafin) begin juli 2018.

2    Mandelwijk: start aan de Cottemweg, tweede helft 2018. 

3   Geneverpiete, Vaartstraat, Zandvoordsestraat: een concrete timing en fasering 
zijn er nog niet; er zal gestart worden aan de Kasteeldreef. De vergunningsaan-
vraag zou voor de zomer moeten zijn ingediend.

4   Stedebeekpad: op de gemeenteraad van 1 maart gaf de burgemeester te kennen 
het Stedebeekpad te willen vrijmaken en volledig in te zaaien met gras. Heel wat 
garages, tuinhuizen en andere constructies moeten dus verdwijnen. Bij het debat op de gemeenteraad bleken de burge-
meester en schepen Velle vurige voorstanders van dit project. N-VA Oudenburg zal alles op alles zetten om dit plan tegen 
te houden. Het is te gek voor woorden. En met de omwonenden wordt totaal geen rekening gehouden

Een buis voor het Oudenburgse meerjarenplan
Het stadsbestuur stelde in de gemeenteraad van december 2017 het financiële meerjarenplan van de stad 
voor. De N-VA bekijkt de kerncijfers voor u even van nabij.

Wat valt op? De reserves van de stad dalen in 2020 tot bijna 
nul (zie grafiek). De stad heeft geen marge om toekomstige 
onverwachte kosten te dekken. Zoals overal dient er ook in 
Oudenburg te worden bespaard. Maar wat blijkt uit het meerja-
renplan? De werkingskosten groeien in de periode 2010 tot 2020 
met maar liefst 38 procent! De inkomsten blijven gelijk en van 
besparingen is geen sprake. Dat is echt geen gezonde evolutie. 

De schulden stijgen drastisch, plus 5 miljoen euro in 2017 voor 
de Abdijhoeve en plus 1,125 miljoen euro in 2020 voor een ‘on-
bekend’ doel. Vooral dat laatste baart zorgen. Waarvoor dient 
die lening? De eenvoudigste uitleg is meestal ook de juiste. Wie 
meer uitgeeft dan er binnenkomt, kan niets anders doen dan… 
lenen. 

Een dikke buis
Onze voorspelling van vijf jaar geleden komt uit. CD&V en sp.a 
gaan extra lenen om vroegere leningen af te betalen. 

Als de N-VA het stadsbestuur punten mag geven, dan wordt het 
een dikke buis. De werkingskosten stijgen, de schulden stijgen 
en de reserves gaan naar nul. Veel slechter kan het niet.

N-VA-raadslid Marnix Dierendonck: Stadsbestuur moet zorgen voor betere dienstverlening
Hoe garandeer je dat twee inwoners op de-
zelfde manier, binnen eenzelfde tijdsbestek, 
worden geholpen? Hoe zorg je ervoor dat een 
adres bij de dienst Burgerzaken eenzelfde 
adres is bij de dienst Stedenbouw? Wat is 
het plan van aanpak bij wegenwerken? Het 

sleutelwoord: een kwaliteitsborgingssysteem. 
En: een kwaliteitshandboek met duidelijke 
instructies en procedures. Zo’n kwaliteits-
systeem moet regelmatig geëvalueerd en zo 
nodig aangepast worden. Enkel zo komt men 
tot een betere dienstverlening. 

Efficiënter en goedkoper
N-VA-raadslid Marnix Dierendonck is een 
fel pleitbezorger van méér kwaliteit in de 
dienstverlening van de stad. “Met een kwali-
teitsborgingssysteem wordt de  
dienstverlening voortdurend verbeterd. 
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Johan Van Overtveldt 
in Oudenburg

Op 4 maart kwam minister van Financiën Johan Van Overtveldt naar Oudenburg voor een lezing voor de N-VA-afdeling. Na 
afloop ging hij op de foto met het N-VA-bestuur.

Van links naar rechts: Alain Antierens, Johan Vanhecke, Pieter Locks, gemeenteraadslid Marnix Dierendonck, Freddy Declerck, 
Veerle Vanden Auweele, afdelingsvoorzitter Stijn Jonckheere, minister van Financiën Johan Van Overtveldt, Chris Christiaen, 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw, gemeenteraadslid Marc Gilliaert, OCMW-raadslid Pieter Gilliaert, Hans Man-
godt en provincieraadslid Wim Aernoudt. Niet op de foto: bestuurslid Lodewijk Wallijn.

Ziek in Oudenburg? Genezen in Torhout of Roeselare
Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur toe te treden tot de Eerstelijnszone Houtland (Torhout). Voor de 
N-VA geen goede zaak. 
De ‘eerstelijnszones’ zijn gecreëerd om 
meer garanties geven op een goede, geïnte-
greerde zorg. Maar hier knelt het schoen-
tje. Naast de door Vlaanderen gecreëerde 
eerstelijnszones, worden ook federale 
ziekenhuisnetwerken opgericht. En wat 
blijkt nu? De eerstelijnszones en de reeds 
gevormde federale ziekenhuisnetwerken 
lopen geografisch niet gelijk!

Roeselare of Torhout
Het ziekenhuisnetwerk voor onze regio is 
het netwerk “Kust-Ommeland-Meetjes-
land” (KOM), met daarin de algemene 

ziekenhuizen in Oostende en Brugge. 
Concreet: het ziekenhuisnetwerk dat onze 
regio buffert, behoort niet tot het Eerste-
lijnsnetwerk Houtland. 

Dat kan in de toekomst leiden tot volgen-
de problemen: dokter van wacht nodig? 
Naar Torhout! Ziekenhuisopname? Naar 
Torhout! Doorverwezen naar een supra-re-
gionaal ziekenhuis? Naar het AZ Delta in 
Roeselare! Terwijl het ziekenhuis AZ Sint-
Jan in Brugge vlakbij is!
N-VA Oudenburg stelt het belang van de 
patiënt en de toegankelijkheid van de zorg 

voorop. We willen duidelijkheid over hoe 
men de eerste- en tweedelijnszones op 
elkaar gaat afstemmen.

N-VA-raadslid Marnix Dierendonck: Stadsbestuur moet zorgen voor betere dienstverlening
Alles verloopt efficiënter en goedkoper. Het 
is een van de meest sociale maatregelen die 
een stadsbestuur kan nemen. Iedere inwo-
ner profiteert van de kwaliteitstoename.” 
Natuurlijk maak je zo’n oefening niet op een 
drafje. Werken aan kwaliteit kent groei- 

pijnen en vraagt tijd. Maar Marnix Dieren-
donck is overtuigd van het eindresultaat. 
‘Via een amendement in de laatste gemeen-
teraad slaagde hij erin om, na unanieme 
goedkeuring van de meerderheid, (straks) de 
algemeen directeur van de stad verantwoor-

delijk te maken voor kwaliteit. Een serieuze 
eerste stap voorwaarts.




