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De N-VA heeft een             voor Oudenburg 

Wij zijn er klaar voor!
We hebben een volle kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en het programma 
dat we aan de inwoners van onze stad willen voorstellen, staat volledig op punt. Onze kandidaten hebben 
een zeer verscheiden achtergrond, maar werken hard voor één sterk gemeenschappelijk doel: Oudenburg uit 
z’n jarenlange winterslaap halen. De N-VA wil werk maken van een moderne, levendige stad waar het voor 
iedereen goed leven is en waar bezoekers met plezier heen komen.

Waar N-VA Oudenburg de voorbije zes jaar in de gemeenteraad 
nog in de oppositie zat, hebben we nu de ambitie om straks mee 
onze stad te besturen. We willen deze ambitie nu al openlijk 
kenbaar maken. Want bij de vorige Vlaamse en federale verkie-
zingen (2014)  hebben de inwoners van Oudenburg al heel sterk 
hun geloof in onze partij geuit. De N-VA was in 2014 immers 
veruit de grootste partij van Oudenburg en kon toen al meer 
dan 25 procent van de Oudenburgse kiezers overtuigen. Precies 
daarom ook durven we u straks, bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van oktober, opnieuw om uw vertrouwen vragen.

Verandering op gang brengen
De N-VA is in Oudenburg nog een jonge partij. De voorbije jaren 
hebben we onze aanwezigheid in de gemeente- en OCMW-raad 
vooral gebruikt om te analyseren en te observeren. Maar straks 
willen we alle krachten bundelen om de voor onze stad zo nood-
zakelijke verandering op gang te brengen. 

Daarom stellen we u een reeks heel concrete programmapunten 
voor. Met thema’s en dossiers waar u als inwoner van Groot- 
Oudenburg echt beter van wordt. U vindt deze programma-
punten op www.n-va.be/oudenburg. De kerngedachte geven we 
u meteen mee: we willen een veilig, Vlaams, modern en slim 
Oudenburg. Met de N-VA komen er enkel nog ‘slimme’ investe-
ringen. Waar iedereen ook echt beter van wordt.  Als u van ons 
dure bushokjes en dure bomen verwacht, bent u aan het verkeer-
de adres.

We reiken iedereen die onze ambitie deelt 
de hand. Wij zijn klaar voor de broodnodige 
Verandering. U ook? 

Stijn Jonckheere 
Lijsttrekker 

Afdelingsvoorzitter

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, verenigin-
gen en ondernemingen 
alle kansen krijgen

  om samen te groeien naar  
een bruisende kleurrijke 
stad.
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Wat wil N-VA Oudenburg?
Drie speerpunten:
 
1) Veilig in het verkeer 
De voetpaden in onze stad zijn al te vaak in zeer slechte 
staat. De N-VA wil goede voetpaden. Fietspaden zijn er 
gewoon te weinig. Ook dat moet veranderen. De fietser ver-
dient een veilige plaats op de weg. En wegenwerken moeten 
voor de N-VA nauwgezet worden opgevolgd en binnen een 
redelijke termijn worden uitgevoerd en afgewerkt.

2) Een kwaliteitsdienst voor onze stad  
Met de oprichting van een Oudenburgse kwaliteitsdienst 
wil de N-VA alle inwoners een hoogstaande dienstverlening 
bieden. Een kwaliteitscoördinator stelt de organisatie van de 
stadsdiensten op punt, brengt verbeteringen aan en vraagt 
op regelmatige basis ook terugkoppeling aan de inwoners en 
aan de medewerkers van onze stadsadministratie. De N-VA 
wil zo, bijvoorbeeld, de communicatie van evenementen en 
wegenwerken verbeteren, de planning voor onderhoud van 
het openbaar groen optimaliseren en ook de participatie van 

burgers aan het beleid versterken. De uitbouw van een kwali-
teitsdienst is misschien geen sexy onderwerp, maar het is wel 
cruciaal voor de uitbouw van een modern Oudenburg.

3) Slimme investeringen 
Oudenburg moet investeren in wat de burger ook effectief 
vraagt. Een bushokje van meer dan 250 000 euro of een 
boom van 60 000 euro zijn helemaal niet nodig. Vernieuwde 
en verlaagde voetpaden, een propere en verkeersveilige stad, 
het stimuleren van ondernemerschap in onze stad … Dat 
willen onze inwoners.  

De komende jaren staan een aantal zeer belangrijke projec-
ten op het programma. Denken we maar aan de Abdijhoeve, 
of de herbestemming van de kerk van Roksem. N-VA 
Oudenburg wil deze projecten in open overleg met de 
inwoners tot een goed einde brengen!

De N-VA gaat voor een veilig, Vlaams, modern en slim 
Oudenburg!

Lodewijk Wallijn getuigt: een hondeneigenaar  
in Oudenburg
De Vlaming en zijn hond ... We geven gemiddeld 0,8 procent van ons budget uit aan onze harige  
kameraden. In Vlaanderen heeft 20 procent van de gezinnen er minstens één. Vroeger was er zelfs  
een gemeentelijke belasting op, al heffen enkel Grimbergen, Hoeilaart en Overijse deze nu nog.  
De hond heeft duidelijk zijn plaats veroverd in ons hart.

Zo ook bij ons! Een zwarte labrador, een teefje. De naam was niet evident, maar 
‘Nora’ beviel ons wel. En we zijn er niet met gesloten ogen ingevlogen: ras,  
fokker, hondenschool, bench... Alles was opgezocht, beslist en gekocht nog  
voor de hond er was. 

Zwerfvuil aanpakken
Ondertussen is Nora zo’n negen maanden bij ons en gegroeid van een harig 
bolletje naar een brok energie van 25 kilo. Twee maal per week naar de honden-
school voor gehoorzaamheid, één maal de opleiding tot speur-en-reddingshond 
en natuurlijk veel wandelen. En daar wringt het schoentje! Wij wonen vlak bij 
de polders. Ideaal om een hond uit te laten, toch? 

Wel, ja en nee. Blijkbaar speelt Nora graag met lege drankblikjes. En ze vindt 
het nog leuker als ik ze probeer af te nemen. En wat liggen er veel van die 
blikjes! Ooit telde ik er meer dan 35 op een stuk van 100 meter. Er komen er 
ook steeds nieuwe bij. Het blijft niet enkel bij blikjes: petflessen, stukken piep-
schuim, plastiek, noem maar op. Ook ben ik gewend geraakt om rond te lopen 
met een gevuld poepzakje. Want veel vuilbakken kom ik onderweg niet tegen. 
Poepzakjes op de grond echter wel. Vanuit de auto zie je die vervuiling zo niet.

Losloopweide in Oudenburg
Een labrador krijg je ook niet zomaar moe. Dus laat ik haar af en toe los. Gevaarlijk, met die auto’s die daar af en toe flink 
hard rijden! Want blijkbaar is er in Oudenburg geen loopweide. De ons omringende gemeenten hebben die wel. Oostende, 
Zandvoorde, Jabbeke, Bredene, Brugge... Allemaal minstens één losloopweide. Indien in Oudenburg net als in Vlaanderen 
20 procent van de gezinnen een hond heeft, telt onze gemeente zo’n 775 honden. Genoeg om er hier ook zo’n losloopweide te 
hebben, zou je denken. Blijkbaar niet.

Ik ben daarnet nog gaan wandelen. In de Goesmansweg staat nu een bordje in de berm dat aanspoort om niet te vervuilen. 
Een halve meter verder ligt een blikje. Triest!

Vlnr: Johan Vanhecke, Chris Christiaen, Hans Mangodt, 
Alain Antierens, Stijn Jonckheere, Marc Gilliaert,  
Freddy Declerck, Veerle Vanden Auweele, Pieter Locks, 
Pieter Gilliaert. Niet op de foto: Lodewijk Wallijn,  
Marnix Dierendonck, Johnny Hannon

Johnny Hannon versterkt N-VA Oudenburg
Dit voorjaar mocht N-VA-Oudenburg Johnny Hannon als nieuw 
bestuurslid verwelkomen. Johnny is een gemotiveerd en bijzon-
der geëngageerd man. Hoewel hij nog niet zo lang in Oudenburg 
woont, ziet hij de noodzaak van Verandering zeer duidelijk in. Een 
kennismaking. 

Johnny Hannon (61 jaar) is een nieuwkomer in onze stad. Hij woont in Roksem, 
naast de Zeeweg. Samen met zijn Kortrijkse partner Marinka probeert hij de oude, 
wat verwaarloosde hoeve van de familie Dobbelaere opnieuw glans te geven. Voor 
beiden gaat het om het waarmaken van een oude droom: een kleine hoeve, met 
paarden en kleinere dieren. 

Vlaams-Nationamlist 
Johnny Hannon is geboren en getogen in Lembeek, een deelge-
meente van het Vlaams-Brabantse Halle. Daar, tussen het grote 
Brussel en de taalgrens met Wallonië, werd hij bijna als vanzelf-
sprekend gevormd tot Vlaams-nationalist. Toen hij 16 jaar was 
werd hij lid van de Volksunie Jongeren en daarna was hij ook 
lokaal actief voor de Volksunie.  

Beroepshalve startte hij een studiebureau in een naaimachine-
bedrijf, waar hij verantwoordelijk tekende voor de technische 
vernieuwingen. Zijn roeping bleef echter de krijgsmacht en in 
1989 keerde hij terug naar het onderofficierenkorps, eerst met 
een paar zware jaren binnen de transmissietroepen, daarna als 
informaticus. In 2001 ruilde hij het militaire uniform voor een 
jasje van de informaticadienst bij Toyota Motor Europe. Sinds 1 
september 2017 is Johnny met pensioen. 

Kusttoeristen trekken
Inhoudelijk staat Johnny voor enkele specifieke klemtonen. Hij 
wil een nette gemeente, zonder zwerfvuil. En hij wil toeristen 
die net iets meer willen dan zonnen en shoppen aan zee ook 
naar Oudenburg lokken. Johnny is er vast van overtuigd dat het 
perfect mogelijk moet zijn ook hier een ‘graantje van het kusttoe-
risme’ mee te pikken door tijdens het seizoen in onze stad actief 
evenementen in te richten: geleide fietstochten, wandelingen, 
enzovoort. Johnny wil ook inzetten op een grotere veiligheid 
voor de zwakke weggebruikers. Ook de vele bijzonder gedreven 
ondernemers die vaak kleinschalig, doelgericht werken verdienen 
meer steun. 

Nora met zijn baasje Lodewijk Wallijn.



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


