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Tijd voor Verandering
Het is weer zover: verkiezingen. Een periode van 
re� ectie is aangebroken. Het is tijd om ons opnieuw 
de vraag te stellen of we tevreden zijn over het 
gevoerde beleid. Hebben we nog vertrouwen in de 
toekomst? Of kiezen we voor een alternatief?

In 2011 is N-VA Oudenburg gestart met haar verhaal. Nog geen 
jaar later hebben we van u, de kiezer, de kans gekregen om twee 
gemeenteraadsleden af te vaardigen in de oppositie en daar zijn 
we u enorm dankbaar voor. Op die manier hebben we de voorbije 
zes jaar kunnen benutten om de problemen binnen Oudenburg 
te identificeren en grondig te analyseren. Dat heeft geleid tot het 
duurzame programma dat u kunt terugvinden op onze website 
www.n-va.be/oudenburg

Oplossingen
Nu is de tijd gekomen om de Verandering, de broodnodige 
Verandering binnen Oudenburg daadwerkelijk in te zetten. Het 
is tijd om naar voren te treden en oplossingen aan te bieden. 
Oplossingen voor de gekende problemen omtrent verkeers-
veiligheid, wegenwerken, communicatie vanuit de stad, onder-
houd van het openbaar domein, ondernemerschap, winkels en 

ga zo maar verder. Rekening houdend met de financiële toestand 
van de stad willen we via slimme investeringen Oudenburg 
terug op de rails zetten. Maar dat kan alleen als we van u het 
vertrouwen krijgen. U bent de sleutel om de verandering binnen 
Oudenburg aan te vangen. Daarom vragen wij om samen met ons 
te streven naar een veilig, Vlaams, modern en slim Oudenburg!

Veilig thuis in een welvarend Oudenburg

Ik woon, ik leef en ik ben graag in Oudenburg. Ik ben hier opgegroeid en zal mijn kinderen hier 
ook zien opgroeien. Daarom wil ik mij inzetten voor onze stad! Met het politieke pensioen van 
onze burgemeester is het tijd voor een nieuw elan, voor vers bloed, een frisse blik. Het is tijd voor 
vernieuwing en vooruitgang. 

Iedereen kent de politieke situatie in Oudenburg. De grootste verandering die ik wil inzetten, 
is er één van communicatie en samenwerking. Luisteren naar elkaar, constructief zijn, samen-
werken. Enkel op die manier kunnen we Oudenburg naar een hoger niveau tillen. Gemakkelijk 
is dat niet. Om dat te realiseren, hebben we een signaal nodig, een signaal van de inwoners van 
Groot-Oudenburg. Laat ons samen kiezen voor verandering, voor verjonging en voor vernieuwing!

Marc Gilliaert en Stijn Jonckheere,
lijstduwer en lijsttrekker

Stijn Jonckheere
Lijsttrekker
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Uw kandidaten

DIERENDONCK
Marnix
Oudenburg
54
Laboratoriumingenieur 
bij Proviron

3

JONCKHEERE
Stijn
Oudenburg
29
Commercieel 
medewerker Argenta

1

CHRISTIAEN
Chris
Oudenburg
71
Gepensioneerd

2

GILLIAERT
Pieter
Oudenburg
29
Projectleider 
infrastructuurwerken

5

HOSTE
Rita
Oudenburg
54
Verzorgende bij 
Familiehulp

6

VAN DEN 
AUWEELE
Veerle
Oudenburg
57
Bediende

4

JONCKHEERE
Monika
Oudenburg
40
Verpleegkundige

10

LOCKS
Pieter
Oudenburg
35
Supply chain project 
manager bij Unilin

11

PERDU
Chris
Oudenburg
62
  Gepensioneerd

12

LENAERS
Jessie
Oudenburg
62
Vrijwilligster bij 
Vrije Basisschool 
Heilige Familie, 
studiebegeleidster

8

MANGODT
Hans
Westkerke
60
Patron café 
Ter Warrebrug

7

HANNON
Johnny
Roksem
60
Systeemingenieur

9

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje van alle N-VA-kandidaten in te kleuren. 
Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.
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Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/oudenburg 

Een sterke ploeg voor Oudenburg 

1. JONCKHEERE Stijn

2. CHRISTIAEN Chris

3. DIERENDONCK Marnix

4. VAN DEN AUWEELE Veerle

5. GILLIAERT Pieter

6. HOSTE Rita

7. MANGODT Hans

8. LENAERS Jessie

9. HANNON Johnny

10. JONCKHEERE Monika

11. LOCKS Pieter

12. PERDU Chris

13. BORNY Roland

14. VYVEY Carina

15. DENYS Frans

16. DAEMS Liliane

17. WALLIJN Lodewijk

18. LOCKS Tine

19. VANHECKE Johan

20. VANSTEENBROEK Betty

21. GILLIAERT Marc

BORNY
Roland
Oudenburg
66
Politiecommissaris 
op rust

13

DENYS
Frans
Oudenburg
75
Gepensioneerd 
leerkracht

15

DAEMS
Liliane
Oudenburg
70
Gepensioneerd

16

VYVEY
Carina
Westkerke
59
Café Ter Warrebrug

14

VANHECKE
Johan
Oudenburg
63
Gepensioneerd
  

19

VANSTEENBROEK
Betty
Oudenburg
55
Bankbediende Argenta 
Gistel

20

WALLIJN
Lodewijk
Oudenburg
43
IT-verantwoordelijke 
bij Partool

17

LOCKS
Tine
Oudenburg
30
Uitbater Optiek 
Demuynck in 
Oostende

18

GILLIAERT
Marc
Oudenburg
57
Fiscaal deskundige, teamleider 
mobiel team douane Oostende

21
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Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen

 1

 2

 3

 5

 4

“ Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 
bestuur. 
Wim Aernoudt 
Lijsttrekker

Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en 
functionele fietswegen moet uitgebreid worden. Wij 
willen de (elektrische) fiets alle kansen geven voor 
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Wim Aernoudt 
 Gistel

2.  Virginie Mahieu 
 Wervik

3.  Luc Coupillie 
 Diksmuide

4.  Luba Minarikova 
 Oostende

5.  Peter Hillewaere 
 Koksijde

6.  Sarah Michem 
 Middelkerke

7.  Bart Rambour 
 Langemark-Poelkapelle

8.  Veerle Vanslembrouck 
 Kortemark

9.  Wouter Folens 
 Poperinge

10.  Eva Ryde 
 Ieper

11.  Wouter Vanlouwe 
 Veurne

533_18J_Oudenburg_Kandidaten 21.indd   4 3/09/2018   13:23:58


