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•  Nieuwe wegen in de  
Bellerocheverkaveling  
in Oudenburg

•  Snelheidscontroles aan Ipso 
Facto op vraag van N-VA 

blz. 3

•  Komt er een nieuw woonzorg-
centrum?

•  N-VA pleit voor schoolfiets-
routekaarten voor  
Groot-Oudenburg

IN DIT NUMMER: Lichtpunt voor vrede 
Het jaareinde nadert nu snel.  De 
kerstversiering bepaalt ook in 
onze stad volop het straatbeeld.  
En Nieuwjaar komt er zo aan.  
Tijd dus om even achterom te 
kijken en 2015 te evalueren. 

NIET ONBEROERD BLIJVEN BIJ  
MENSELIJKE DRAMA’S
Wat we wereldwijd zien, stemt 
ons somber. 2015 werd, meer nog 
dan de vorige jaren, beheerst door 
oorlogen, aanslagen  en menselijke 
drama’s. De beelden lieten ons niet 
onberoerd. Vele mensen, oud en 
jong, leven vandaag in gevaar of 
worden onderdrukt. En laat ons 
duidelijk zijn. Iedereen heeft recht 
op vrede en veiligheid. 

Extremisme en radicalisme lei-
den tot perfide acties van geweld, 
terrorisme en oorlog.  We moeten 
onze universele menselijke waar-
den dan ook, meer dan ooit, verde-
digen. Aanslagen als die in Parijs 
dwingen ons onze maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid te nemen. 
Allemaal samen, zij aan zij. Want 
vrijheid en vrede zijn een kostbaar 
goed. Vandaag en morgen. We-
reldwijd én in Oudenburg.

HOOPVOL KIJKEN NAAR 2016
Laten we samen hopen dat het ver-
langen naar vrede in 2016 groter 
en sterker zal zijn dan de wil om 
te overheersen en te verdrukken. 
Laat ons daar, ieder op ons terrein, 

volgend jaar meer dan ooit samen 
en vol energie werk van maken. 
N-VA Oudenburg zal zich volop 
blijven inzetten om deze doel-
stelling in onze stad mogelijk te 
maken. We hebben de eerste drie 
jaren van onze eerste legislatuur in 
de gemeenteraad geprobeerd om 
enkele constructieve voorstellen 
aan de agenda toe te voegen. He-
laas moeten we vaststellen dat er 
meestal weinig bereidheid aanwe-
zig was bij de meerderheid om het 
debat met ons over een aantal van 
deze punten aan te gaan. 

We blijven evenwel hoopvol en 
nodigen meerderheid en collega’s 
uit de oppositie uit om er samen 
het beste van te maken in 2016.
N-VA Oudenburg wenst u alvast 
een gelukkig, gezond, vredig en 
precies daarom ook een prachtig 
2016.

Alain Antierens
Voorzitter N-VA Oudenburg



In Oudenburg zijn er ter hoogte van 
de Bloemenlaan en de Ettelgemse-
straat bouwplannen. Daar werden 
gronden aangekocht door Home 
Ingendael. Dit privaat initiatief wil 
een woonzorgcentrum bouwen voor 
72 bewoners. De verkavelingsplan-
nen voor het wegentracé werden al 
in de gemeenteraad goedgekeurd 
en ook de aanvraag voor een ste-
denbouwkundige vergunning is 
lopende. 

N-VA Oudenburg vindt het  
positief dat door dit alternatief de 
lange wachtlijst met  ouderen die  
niet terecht kunnen in het OCMW- 
Woonzorgcentrum Riethove  
mogelijks zal afnemen. Anderzijds 
vinden we het spijtig dat het OCMW  
twee jaar geleden geen aandacht  
gaf aan onze vraag om een private  
partner te zoeken voor de  
verbouwing van het oude rusthuis 
Riethove. 

GEZOCHT: 600.000 EURO
Het voorstel van N-VA Oudenburg 
omvatte de combinatie van een  
lokaal dienstencentrum op het  
gelijkvloers, met  bovenliggende 
kamers aangeboden door de private 
partner. Deze publiek-private  
constructie (PPS) zou het OCMW 
geen geld gekost hebben. 

Vele andere West-Vlaamse steden 
en gemeenten hebben die kans wel 
gegrepen. De Oudenburgse OCMW-
raad heeft echter gekozen voor de 
bouw van een volledig nieuw lokaal 
dienstencentrum. 

De OCMW-voorzitter meldde 
onlangs fier dat de financiering van 
het lokaal dienstencentrum volledig 
rond was. Dankzij de inzet van eigen 
OCMW- middelen, maar ook door 
maar liefst 600.000 euro steun van 
het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenhe-
den (VIPA).

 WAT ALS TOELAGE ER NIET KOMT?

Of het VIPA die 600.000 euro op 
tafel zal leggen voor het project 
in onze stad blijft echter een groot 
vraagteken. Want subsidies kunnen 
ook tijdelijk worden bevroren. Op 
de vraag van N-VA Oudenburg hoe 
het OCMW het financiële tekort zal 
dichten wanneer de VIPA-toelagen 
er niet komen, geeft het OCMW-
bestuur géén antwoord. 

Misschien wil men proberen aan te 
kloppen bij de ‘goede vrienden’ van 
het stadsbestuur…. Wie de politiek in 
onze stad volgt, weet wat dit bete-
kent. Spektakelwaarde verzekerd. 
Maar een oplossing komt er niet 
onmiddellijk mee dichterbij.

N-VA Oudenburg vraagt schoolfiets-
routekaart voor lagere scholen

 N-VA-provincieraadslid Wim 
Aernoudt vraag aan de West-
Vlaamse provincieraad om de 
schoolfietsroutekaarten uit te brei-
den naar alle West-Vlaamse lagere 
scholen. Vandaag zijn al schoolfiets-

routekaarten beschikbaar voor onze 
buurgemeenten Gistel en Oostende. 
Voor Groot-Oudenburg is nog geen 
schoolfietsroutekaart beschikbaar. 

Is het verzekeren van veilig fietsver-
keer voor onze schoollopende jon-
geren dan niet belangrijk voor het 
stadsbestuur?  Vaststelling is dat de 
oppositie dit tekort al bij herhaling 
heeft aangekaart in de gemeente- 
raad.  Maar de verantwoordelijke 

s.pa-schepen blijft doof. Jammer. 
Zonder meer een gemiste kans.

Doe met ons mee!

Word actief bij N-VA Oudenburg
Kan u zich vinden in het programma van de N-VA en 
wil u ook lid worden van de onze afdeling in Ouden-
burg? Neem dan nu contact met Freddy Declerck,  
N-VA-fractievoorzitter in de Oudenburgse gemeente-
raad via freddy.declerck@n-va.be.

Voor amper 12,50 euro per jaar bent u al lid. Jonger dan 
dertig? Dan betaalt u maar 5 euro per jaar. Bijleden in 
hetzelfde gezin worden al lid voor 2,50 euro per jaar. 

JOUW STEM TELT MEE
De voordelen van het lidmaatschap van de N-VA zijn 
legio: een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams 
Magazine, uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten, 

kortingen op politieke boeken, 
…  En niet te vergeten: jouw stem 
telt mee in de snelst groeiende 
partij van het land.

Leden van de N-VA kunnen van-
zelfsprekend ook deelnemen aan 
de interne bestuursverkiezingen 
in de partij. Ook in Oudenburg 
wordt in februari-maart 2016 
een nieuw afdelingsbestuur 
verkozen. Interesse? Dan wordt 
u nu best meteen alvast lid van 
de N-VA.

www.n-va.be/oudenburg oudenburg@n-va.be

Op 22 oktober vond de derde editie van de quiz van N-VA Oudenburg plaats. De ploeg 
van N-VA Diksmuide haalde er de hoofdprijs binnen. Op de foto de winnaars, in gezel-
schap van de Oudenburgse N-VA-gemeenteraadsleden Marc Gilliaert en Freddy Declerck.

In tegenstelling tot wat ze eerder beweerde, liet de bevoegde schepen onlangs 
toch snelheidscontroles uitvoeren ter hoogte van Ipso Facto. Ze had nochtans laten 
verstaan dat dat dit niet nodig was en dat bestuurders zelf maar genoeg ‘verstand’ 
moeten hebben om trager te rijden. N-VA Oudenburg dankt haar alvast om alsnog 
ons advies te volgen.

De gemeenteraad keurde de verkavelingsplannen, in-
clusief wegen en nutleidingen, goed van het zogenaam-
de Belleroche-project in het centrum van Oudenburg, 
vlakbij het woon- en zorgcentrum Riethove. 

In deze nieuwe verkaveling is er plaats voor 38 sociale 
huurwoningen. Naast deze sociale huurwoningen wor-
den ook enkele woningen gebouwd door private partners. 
WVI biedt tegelijk ook nog enkele percelen te koop aan. 

N-VA Oudenburg ziet 
in deze nieuwe verka-
veling mooie kansen 
voor jonge gezinnen 
die zich in onze stad willen komen vestigen en keurde ze 
daarom mee goedgekeurd.

Bij uitvoering van de verkaveling komt er ook een mooie 
en veilige wandel- en fietsdoorsteek van de Zeeweg naar 
de Bekestraat. Ook hier: een aanwinst voor onze stad.

Dit voorjaar organiseerde N-VA Oudenburg een wijndegustatie en -ver-
koop tijdens een  gespreksavond met Vlaams volksvertegenwoordiger 
Bjorn Anseeuw. De opbrengst was ten voordele van de vzw Banglabari 
en het  project ‘Wij een huis, zij een huis’. Zo kon N-VA Oudenburg via 
de familie Devriendt-Vanhessche, de Oudenburgse bezielers van het 
project, 500 euro schenken. 

N-VA Diksmuide wint 3de quiz  
N-VA Oudenburg

Snelheidscontroles aan Ipso Facto op 
vraag van N-VA

Nieuwe wegen voor de verkaveling 
‘Bellerochelaan’

N-VA Oudenburg schenkt 500 euro 
aan ‘Wij een huis, zij een huis’

De N-VA-afdelingen van de buur-
gemeenten Oudenburg en Bredene 
beslisten om in de toekomst nauw 
te gaan samenwerken, zeker bij het 
opzetten van allerlei activiteiten. 
Beide afdelingen worden overigens 
begeleid door Vlaams volksver-
tegenwoordiger Björn Anseeuw 
(Oostende), die in Oudenburg en 
Bredene een engagement opneemt 

als afdelingspeter. Een eerste uitwas 
van de hechtere samenwerking was 
een hutsepot-souper op 29 novem-
ber in Bredene. Gastspreker N-VA-
Kamerlid Peter De Roover gaf er voor 
een volle zaal een uiteenzetting over 
het asiel- en migratiebeleid. Achter 
het kookvuur stond traiteur Frans uit 
Westkerke (Oudenburg).

N-VA Oudenburg en N-VA Bredene werken nauw samen

N-VA-gemeenteraadsleden Freddy  
Declerck en Marc Gilliaert overhandigen 
het bedrag aan bezielers Johan Devriendt 
en Betty Vanhessche.

Nieuw woonzorgcentrum in Oudenburg?

Veilig naar school




