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De vijf N-VA-klemtonen voor het stadsbestuur (p. 2 en 3)

Een vraag of suggestie? 
Contacteer ons!

Stijn Jonckheere
Schepen
stijn.jonckheere@n-va.be
0476 36 38 63

Pieter Gilliaert
Ondervoorzitter  
N-VA Oudenburg
pieter.gilliaert@n-va.be

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

Een vliegende start
In Oudenburg was deze zomer heel wat te beleven. En ook uw stadsbestuur 
zat niet stil. Sinds begin dit jaar neemt de N-VA deel aan het bestuur van 
onze stad, met Stijn Jonckheere als schepen. 

Samen met coalitiepartners 
Open Vld en sp.a wil de  
N-VA van Oudenburg een 
stad maken waar iedereen 
zich thuis voelt. Zo maken we 
onze verkiezingsbeloftes waar. 
Uiteraard vergt een en ander 
tijd en komt verandering niet 
altijd op een drafje. Bij veel 
engagementen moet het stads-
bestuur ernstig wikken en 
wegen. De financiële ruimte is 
bijzonder krap en een strikte 
opvolging van het budget-
taire meerjarenplan is nodig. 
Gedaan met de roekeloze 
avonturen uit het verleden.

Dromen waarmaken
Gemeenschapsvorming: 
daar is het de N-VA om te 

doen. Het cement van die 
gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op 
een identiteit die in haar  
uiting Vlaams is, maar in 
haar ambitie Europees.  
De N-VA is de enige partij 
die dat streven durft uit 
te spreken en er ook naar 
handelt. Oudenburg is een 
gastvrije stad. Iedereen die 
de aangeboden kansen grijpt 
en die onze levenswijze een 
warm hart toedraagt, kan 
hier zijn dromen waarmaken. 

Wil u met ons meewerken? 
Hebt u een suggestie, een 
opmerking of een vraag? 
Neem dan zeker contact met 
de N-VA-verantwoordelijken 

die hiernaast vermeld staan. 
Ze helpen u graag verder.

Met vriendelijke groeten

Marnix Dierendonck
Voorzitter N-VA Oudenburg

Voor uw agenda
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  Vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019: 
Oudenburg Warmste Stad

Ter gelegenheid van de Warmste Week van Music for  
Life organiseert onze stad een groot evenement.  
“We gaan met 10 000 inwoners voor 10 000 euro!”,  
zo vat schepen Stijn Jonckheere het plan samen.  
“En de opbrengst gaat naar lokale goede doelen.”

Op 22 november kunt u in de sporthal Ter Beke  
terecht voor de ‘Quiz for Life’. Op 23 november  
komt er in en rond diezelfde sporthal een dagvullend  
evenement voor alle inwoners. Meewerken?  
Mail naar oudenburg.warmstestad@gmail.com

  Zondag 15 maart 2020: 
tafelen met Peter De Roover

Met Peter De Roover haalt onze N-VA- 
afdeling opnieuw een politieke topper naar 
Oudenburg. Na een loopbaan als leerkracht 
en een jarenlang engagement binnen de 
Vlaamse Beweging zette hij in 2014 de stap naar de partijpolitiek. 
Vandaag is hij fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer, waar 
hij ontelbare debatten extra kleur geeft met zijn scherpzinnige 
tussenkomsten.

Iedereen welkom! Afspraak in de Arnolduszaal naast het Romeins 
Archeologisch Museum in Oudenburg. Meer details volgen later.
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1  De Abdijhoeve als vrijetijdsparel
Tegen het einde van deze bestuursperiode moet de Abdijhoeve terug het 
kloppende hart worden van Groot-Oudenburg. Het nieuwe stadsbestuur 
stapte af van de financieel rampzalige plannen van de vorige meerderheid 
om van de site een nieuw administratief centrum te maken. De N-VA ziet  
de site van de Abdijhoeve in de toekomst evolueren tot een prachtige  
vrijetijdssite, die één geheel vormt met cultuurcomplex Ipso Facto, het  
Romeins Archeologisch Museum en het abdijpark. 

Het ‘barbecuekotje’ en de duiventil op de binnenkoer zullen worden  
opgefrist. Binnen de oude gebouwen komt een nieuwe raadszaal voor  
de gemeenteraad, maar die zaal zal meteen ook kunnen dienen voor  
andere doeleinden. Verder komt er ruimte voor twee horecazaken,  
een vergaderzaal en een knappe tentoonstellingsruimte. 

2  Herinrichting van de Oudenburgse begraafplaatsen
Alle begraafplaatsen in Oudenburg ondergaan de komende jaren een grote metamorfose. In 2020 gaan de werken van start, om  
te beginnen op de begraafplaats in Roksem. Die wordt dubbel zo groot, met een nieuwe strooiweide, urnemuur, natuurbegraafplaats 
en een ‘sterretjesweide’ voor overleden of levenloos geboren kinderen. 

N-VA-voorzitter Marnix Dierendonck brak in 2018 al een lans voor de  
sterretjesweide. Zijn voorstel werd toen eenparig goedgekeurd. Het project  
van de sterretjesweide leidde er uiteindelijk toe dat de begraafplaats in 
Roksem uitgebreid wordt. N-VA-schepen Stijn Jonckheere volgt de  
plannen verder op, ook voor de begraafplaatsen in Westkerke, Ettelgem  
en Oudenburg. 

Het stadsbestuur zat de voorbije maanden niet stil. Er werden heel wat plannen gemaakt, projecten uitgetekend, beslissingen genomen. Met schepen Stijn Jonckheere zit de N-VA mee aan de tafel van het schepencollege. 
Ontdek hier de vijf klemtonen die de N-VA het voorbije halfjaar heeft gelegd bij het bestuur van uw stad.

3  Verkeersveiligheid troef!
Werken aan meer verkeersveiligheid was een hoofdpunt uit het verkiezings-
programma van de N-VA. En ook hier voegen we de daad bij het woord.  
Sinds kort telt Oudenburg volwaardige fietsstraten: de Groenedijkstraat en  
de Oude Gistelseweg met een stukje van de Noordstraat. Op die wegen  
wordt de veiligheid voor de fietsers extra gewaarborgd. 

Het kruispunt van de Ettelgemsestraat en de Karpelhofstraat (vlak bij het 
Woonzorgcentrum Riethove) kreeg een rotonde, zodat de snelheid van het 
verkeer daar fors naar beneden gaat. De Ettelgemsestraat in Oudenburg en 
de Dorpsstraat in Ettelgem werden ondertussen voorrangswegen, waardoor 
de gevaarlijke punten voor de zijstraten verdwenen. Ook in de Noordstraat 
in Westkerke zijn maatregelen genomen om de snelheid te minderen: er geldt 
een snelheidsbeperking van 50 km per uur, er komt aangepaste signalisatie  
en er gebeuren ook regelmatig controles.

4  Boekenruilkastjes doen kinderen lezen
Alle scholen van Oudenburg hebben een boekenruilkastje gekregen. Het concept 
is eenvoudig: voor ieder boek dat je uit het kastje neemt, steek je er een ander boek 
opnieuw in. Met deze vernieuwing wil N-VA-schepen van Cultuur Stijn Jonckheere 
jongeren meer aan het lezen krijgen én de sociale samenhang versterken. Ook op  
initiatief van Stijn Jonckheere vond er eind augustus een grote boekenverkoop plaats. 
De Stedelijke Openbare Bibliotheek stelde haar collectie op punt en bood de overtollige 
boeken voor een prikje aan de inwoners aan. Er zullen nog initiatieven volgen.

5  25 oktober: Nacht van het Museum
In het Romeins Archeologisch Museum kunt u sinds begin juli een grote 
tijdstafel bewonderen. De tijdstafel belicht de hele geschiedenis van  
Oudenburg. Unieke artefacten, maquettes, foto’s en schilderijen vallen te  
bewonderen, waaronder werktuigen uit het neolithicum, een prachtige zilveren 
mantelspeld uit de vroege middeleeuwen en het uniform van een gesneuvelde 
piloot uit de Tweede Wereldoorlog. De tijdstafel is gratis te bezoeken tijdens 
de openingsuren van het museum.

N-VA Oudenburg wil dat alle inwoners de rijke geschiedenis van onze stad 
leren kennen. Op vrijdagavond 25 oktober is er de ‘Nacht van het Museum’. 
Alle inwoners kunnen dan het museum, de tijdstafel en de lopende tentoon-
stelling van de Erfgoedkring 8460 gratis bezoeken. Overigens met gids én 
een hapje en een drankje.

Vijf N-VA-klemtonen voor het bestuur van uw stad

Schepen Stijn Jonckheere

N-VA Oudenburg wil een krachtdadig bestuur 
dat de daad bij het woord voegt en een antwoord 
biedt op de vele en terechte vragen van onze  
inwoners. Het voorbije half jaar zijn we daar  
al goed in geslaagd. Blijven vooruitgaan is de 
boodschap. De motor van verandering draait!
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

Je wordt thuis geholpen door...


