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V.U.: STIJN JONCKHEERE, KASTEELDREEF 4A, 8460 OUDENBURG

OUDENBURG

Voor iedereen in onze stad:
een fijne en deugddoende zomervakantie. 

Stijn Jonckheere is de nieuwe voorzitter
Sinds kort heeft N-VA Oudenburg een nieuwe voorzitter: Stijn Jonckheere. 
Een portret:

Even voorstellen:
 28 jaar 
 gehuwd met Valerie Cottenie en trotse vader van Lukas 
 woont in de Kasteeldreef in Oudenburg
 werkt als commercieel medewerker in het Argenta-kantoor  
         in Gistel
 speelt minivoetbal
 al sinds 2011 politiek actief bij de N-VA
 politieke ambitie: een sterke, moderne en financieel gezon          
         de stad uitbouwen 

 aanpak: afstappen van het                            
         kortetermijndenken. Vooruit kijken  
         en weigeren stil te staan.
 engagement: samen met het 
         volledige afdelingsbestuur van 
         N-VA Oudenburg de kracht van                   

Verandering ook doorzetten in 
Oudenburg, tot in het stadhuis.

Verandering en vernieuwing
De voorbije weken waren zeer warm en droog. Ook onze scho-
lieren en studenten hebben daardoor misschien nog meer ge-
zweet dan anders tijdens hun examens. Ondertussen kunnen ze 
wel al ontspannen. We wensen hen een deugddoende vakantie. 
N-VA Oudenburg denkt niet aan vakantie: de voorbereidingen 
van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zijn immers 
gestart. Heel wat kandidaten gaven reeds hun akkoord om de 
N-VA-lijst te versterken. En we leggen stilaan ook de laatste 
hand aan het programma waar we straks opnieuw mee naar de 
kiezer trekken. 

Verandering
Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zal N-VA 
Oudenburg uitpakken met een sterk inhoudelijk verhaal, want 
inhoud primeert voor de N-VA. Zes jaar geleden gaven journalis-
ten aan dat het programma van N-VA Oudenburg zeer sterk was 
uitgewerkt. Een aantal van deze N-VA-programmapunten werden 
de voorbije jaren door het stadsbestuur zelfs gewoon overgeno-
men en gerealiseerd. Omdat het origineel altijd wel sterker is dan 
wat makkelijk kopieerwerk, zijn we het dus aan ons zelf verplicht 
om het politieke debat in Groot Oudenburg ook de komende ja-
ren verder te verrijken met enkele innovatieve en creatieve ideeën. 
Want ook Oudenburg heeft nood aan verandering. Meer dan ooit 
zelfs, durven we zeggen.

Vernieuwing
Nieuws ook van onze eigen werking. Na vier jaar geëngageerd 
voorzitterschap besloot Alain Antierens onlangs om de fakkel 
door te geven aan Stijn Jonckheere. Gesteund door een al even 
jonge secretaris, Pieter Gilliaert, zal Stijn zonder twijfel een jonge, 
frisse wind doen waaien binnen onze afdeling.

Wil u meer  
weten over  

N-VA Oudenburg?

Surf dan naar www.n-va.be/oudenburg

 Voor al uw vragen kan u 
     contact opnemen met  
     stijn.jonckheere@n-va.be

 

N-VA Oudenburg wenst iedereen 
een fantastische vakantie! 
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Publipart-schandaal bereikt ook Oudenburg
Iedereen heeft ondertussen in de media al heel wat kunnen lezen over de nv Publipart, onderdeel 
van PubliLec, waarvan de functie erg onduidelijk is. Publipart belegt vooral in al dan niet risicovolle 
aandelenfondsen en heeft participaties in andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De Publipart-bom ontplofte begin februari, toen de kranten de 
handel en wandel blootlegden. We kwamen te weten dat de 17 
bestuurders van Publipart samen meer dan 350 000 euro (bruto) 
krijgen voor enkele beperkte taken. Dat is ongeveer 20 000 euro 
bruto per persoon. Bij de 17 bestuurders zitten vooral leden met 
politieke banden: politici uit Diksmuide, Oud-Heverlee, Gent en 
… jawel, Oudenburg.

Bestuurdersvergoeding: tot 800 euro per maand
In de pers werd ook onze burgemeester volop genoemd. Zo 
schreef Het Laatste Nieuws op 11 februari ‘17: “Ook Ignace 
Dereeper (CD&V) is een opvallende aanwezige als burgemeester 
van Oudenburg.” Dit nieuws was voor de N-VA de aanleiding 
om hem op de gemeenteraad van 23 februari te ondervragen. 
Overtuigde het antwoord van onze burgemeester? Niet echt. 
Hij meldde dat onze stad zelf géén rechtstreeks band heeft met 
Publipart. Die band is er wel onrechtstreeks, via de financiële 
holding EFIN. Hij verklaarde daarbij niet namens de stad te 
zetelen in de raad van bestuur van Publipart, maar wel als 
ervaringsdeskundige in de nutssector. Wanneer de N-VA vragen 

stelde over de ontvangen vergoedingen, werd de sfeer meteen iets 
grimmiger. Hij had zelf berekend dat hij zowat 700 tot 800 euro 
per maand verdiende. Maar echte bewijzen bleven uit.

Onduidelijkheid troef
De uitleg van de burgemeester volstaat niet voor de N-VA. 
Wat zijn nu precies zijn taken bij Publipart? Wat heeft hij de 
voorbije jaren als bestuurdersvergoedingen ontvangen? Dit 
verhaal krijgt ongetwijfeld een vervolg. Stadsbestuurders moeten 
open en transparant werken. Niet in een duistere schemerzone. 
Oudenburg verdient beter! Burgemeester Dereeper bracht met 
z’n betrokkenheid bij het Publipart-schandaal Oudenburg 
pijnlijk negatief in het nieuws en illustreerde de praktijken van 
oude achterkamerpolitiek.

N-VA Oudenburg ziet én wil het duidelijk anders. De 
verkiezingen van 2018 worden het moment om komaf te 
maken met deze wanpraktijken. Laat, samen met N-VA 
Oudenburg, een nieuwe, frisse wind waaien door onze 
stad.

Buurtinformatienetwerken verhogen veiligheid
Onze stad heeft sinds 2014 een buurtinformatienetwerk (BIN). Dat is een samenwerkingsverband tussen de 
burgers en de lokale politie. Een BIN spoort burgers en lokale politie aan om beter en sneller met elkaar te 
communiceren om zo de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie in een buurt te versterken. Het netwerk 
wil ook de communicatie, bijvoorbeeld, het verspreiden van preventiemaatregelen, extra begeleiden.

N-VA Oudenburg heeft het lokale buurtinformatienetwerk altijd gepromoot en ondersteund. Een belangrijke toepassing van de 
waarde en de werking van het BIN mochten we de voorbije maanden ervaren bij de vele openbare werken in onze stad. Inwoners 
die zich hebben aangemeld op het BIN werden snel en duidelijk op de hoogte gebracht waar er werken zouden gaan plaatsvinden en 
welke omleidingen dienden te worden gevolgd. 

N-VA Oudenburg vraagt dat inwoners van Groot Oudenburg zich aanmelden bij het BIN-netwerk. 
Inschrijven is gratis en kan via binoudenburg@gmail.com
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West-Vlaamse Kamerleden gaan de boer op
De West-Vlaamse volksvertegenwoordigers van de N-VA doen hun 
herkomst alle eer aan. Zowel onze provinciegenoten in het Vlaams 
Parlement als in de Kamer van Volksvertegenwoordigers horen 
bij de meest hardwerkende parlementsleden. Omdat hun vele 
inspanningen en initiatieven niet altijd rechtstreeks de pers halen, 
hebben onze West-Vlaamse Kamerleden besloten om zelf de boer 
op te gaan en te vertellen over hun politieke werk. 

N-VA Oudenburg mocht op 26 mei Kamerlid en schepen in Blankenberge 
Daphné Dumery ontvangen. Ze gaf duidelijke informatie over de hervorming 
van onze pensioenen. Wie erbij was zal getuigen van een bijzonder interessante 
gespreksavond. De N-VA doet er duidelijk alles aan om onze pensioenen ook in de 
toekomst te vrijwaren.

Sint-Eligiuskerk in Ettelgem: baken voor de inwoners
Ettelgem heeft twee kerken: de oude Romaanse kerk (met bouwsporen 
teruggaand tot de 12de eeuw) en de meer recente Sint-Eligiuskerk 
(gebouwd vanaf 1908). Deze kerk werd gebouwd omdat de eerste in 
verval was geraakt en ook te klein bleek voor het aantal gelovigen. 

Vandaag heeft Oudenburg in elke deelgemeente nog een kerk. In de toekomst 
wordt het wellicht onvermijdelijk om bepaalde kerken te herbestemmen of op zijn 
minst ook een nevenbestemming te geven. Daarom wordt in elke gemeente een 
kerkenbeleidsplan opgemaakt.

N-VA Oudenburg vraagt om bij de opmaak van dat beleidsplan rekening te houden 
met de emotionele band die vele inwoners van Ettelgem met hun kerk hebben. De 
kerk is voor Ettelgem een herkenningspunt, een baken. Maar de kerk is meer dan dat: 
de Sint-Eligiuskerk maakt deel uit van de identiteit van Ettelgem en haar inwoners, 
het maakt deel uit van het dorpsgevoel. 

N-VA Oudenburg wenst dit te respecteren en hoopt dat er voor alle betrokken 
partijen een goede oplossing wordt gevonden. Dat vereist een diepgaande en open 
dialoog. Gemeentebestuur en inwoners zijn dit aan elkaar verplicht.

Logo N-VA Oudenburg 
verzamelt onze stad
Het logo van de Oudenburgse N-VA-afdeling legt een heel duidelijke 
relatie met onze stad. U herkent ongetwijfeld meteen enkele van onze 
iconische gebouwen. Maar weet u ook waar elk element voor staat? We 
hebben precies 10 elementen aangeduid met een cijfer. Quiz gerust even 
mee!

De antwoorden geven we mee in ons volgende huis-aan-huisblad.



Ieder 
kind 
GELIJK € 160

per maand

De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht

Efficiënte 
overheidsociale 

woningen

Aantal
vacatures302,4

miljard
in 2016 +26,4%

-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /


