Wilde voorstellen krijg je van ons niet. Een stad besturen zit hem vaak in
kleine dagelijkse dingen. Luisteren. Creatief koken met weinig geld. Met
hier en daar toch een drastische ommezwaai of innovatieve ingreep. Wij
hebben een team dat ervaring koppelt aan een sterke vernieuwing. Dit
team kiest definitief voor de weg vooruit. Samen met jou.
Peter Velle

Johan Tanghe

Lijsttrekker

Lijstduwer

ONZE SPEERPUNTEN
Veilig vooruit
1. Veilig te voet, met de tweewieler en met de auto
Het fietsnetwerk in Oudenburg werd flink uitgebreid. Langs nieuwe paden maakten we heel wat extra
snelle doorsteken voor voetgangers en fietsers. De Westkerksestraat werd vernieuwd. Waar nodig werd
ingegrepen en snelheidsremmende maatregelen ingevoerd. Kinderen en jongeren moeten zich zelfstandig
op een veilige manier door de stad kunnen bewegen. Stappen, fietsen en andere alternatieven voor de
auto verdienen altijd de voorkeur.

- strakker toezicht op de snelheidsbeperkingen;
- aankoop van extra digitale borden die je snelheid
aanduiden;

- effectieve campagnes tegen veel te snel verkeer;
- ontmoedigen van zwaar verkeer in de dorpskernen en
aan schoolomgevingen;

- beperken van doorgaand verkeer langs sluipwegen;
- een verder goed onderhoud van landbouwwegen;
- de veilige heraanleg van de Zandvoordsestraat,
-

Vaartstraat en Mandelwijk;
de vernieuwing van de Dorpsstraat in Ettelgem;
blijven pleiten voor een betere busverbinding naar
Brugge;
behoud van de tussenkomst op de Buzzy-Pass;
extra inspanningen voor veilige en toegankelijke voet- en
fietspaden, ook langs gewestwegen;
stimuleren van woon-werk-schoolverkeer per fiets en
introduceren van autodelen.

2. Overlast aanpakken
Oudenburg heeft vrij lage criminaliteitscijfers. Toch pakken we overlast
verder aan. Snel en efficiënt. In alle aspecten. Van inbraken tot sluikstorten.

- Wij blijven aandacht besteden aan inbraakpreventie en de werking van het BIN (buurtinformatienetwerk).
- Zwerfvuil en hondenpoep moeten verder keihard bestreden worden.
- Ook bij andere overlast moet een snelle ingreep mogelijk zijn door een GAS-reglement (Gemeentelijke
Administratieve Sanctie).
- plaatsing van camera’s op de op- en afrit van de autosnelweg;
- een nog betere bekendmaking van het digitaal meldpunt en snellere afhandeling van klachten
- een Vlaamse snelwegparking op ons grondgebied zonder veiligheidsgaranties kan voor ons niet.

Ondernemend en efficiënt vooruit
Onze stad groeit. Haar bevolking ook. Dat vraagt om een andere aanpak van de stedelijke organisatie en
openbare ruimte. Innovatief en ondernemend. Daar staan de ondernemers op onze lijst garant voor.
- Stad en OCMW worden geïntegreerd in een vlot werkende organisatie.
- Wij willen met inwoners en ondernemers communiceren tot in de huiskamers en op de werkvloer Kwalitatieve en digitale dienstverlening is prioritair.
- Algemeen -en groenonderhoud, ook op begraafplaatsen zijn een speerpunt. Met drastische keuzes voor
een efficiëntere aanpak.
- We houden de stad financieel gezond en durven prioriteiten te stellen.
- Wij gaan het taboe van de fusies niet uit de weg. Fusies kunnen enkel wanneer er een duidelijk
aantoonbaar voordeel is voor de bewoners.
- Als dat om een nieuw administratief centrum vraagt
moeten we die keuze durven maken.
- Wij steunen voluit ondernemers en de lokale handel.
- De mogelijkheid voor een effectieve verdubbeling van de
ambachtelijke zone SteenGoed is er nu definitief.
- Wij streven naar het vrijhouden van een gebouw waar
startende ondernemers samen aan de slag kunnen.
- De stad moet zoveel als mogelijk duurzaam en
energieneutraal worden.

Prettig, gelukkig en gezond vooruit.
Voor een kleine stad scoort ons aanbod van activiteiten en evenementen op vlak
van jeugd, sport, cultuur en toerisme hoog. Verenigingen krijgen alle ondersteuning.
De uitbreiding van de sporthal is een sluitstuk die als investering kan tellen.

- Sport en een gezonde levensstijl en preventieve gezondheidszorg promoten blijft belangrijk.
- verder actief promoten van het sport- en cursusaanbod.
- de aanleg van een loopomloop in Roksem en Ettelgem
-

i.s.m. Sport Vlaanderen (2+3 km.) met start aan de Hoge
Dijken;
de verdere ontwikkeling van Plassendale als rustpunt
voor recreatie en toerisme;
de laatste fase van het herstel van de Witte Molen van
Roksem, de restauratie van de Romaanse kerk van
Ettelgem en de Abdijhoeve, met publieke functie;
een totaalaanpak voor de kerk van Ettelgem en
herbestemming van de kerk van Roksem, met publieke
functies;
een goed werkende vrijetijdsdienst;
met de bib naar de toekomst: wij blijven onze bibliotheek in eigen stad houden;
de totaalaanpak van de site Ettelheem als recreatieve zone;
de vernieuwing van het kerkpark van Oudenburg;
verdere aandacht voor Fair Trade.

Jong vooruit
In Oudenburg zijn kinderen baas en wordt Goe Gespeeld. Met extra personeel voor jeugd, gratis lokalen
voor jeugdhuis en jeugdverenigingen, vernieuwing van speelpleinen en geboortebos, een topwerking op
speelplein De Tunne, SWAP, crea- en sportkampen, speelstraten, wijkwerking op de Funtour..., de
renovatie van de lokalen van KSA en KSJ, speelbos op de hoge Dijken en het nieuwe gebouw voor
speelplein en buitenschoolse kinderopvang, dat er nu eindelijk komt.

- Wij maken verder ruimte voor avontuurlijk spelen, op speelpleintjes, maar ook in de vrije ruimte.
- Wij houden onze buitenschoolse kinderopvang
in eigen beheer.

- In 2019 wordt het gebouw voor buitenschoolse
-

kinderopvang en speelplein in de Bekestraat
afgewerkt.
Huis van het Kind: één aanspreekpunt dat zorgt
voor goeie samenwerking tussen alle diensten
voor kinderen in Oudenburg en de streek.
Behouden en eventueel verder uitbouwen van
het activiteiten- en lessenaanbod, i.s.m. de
buurgemeenten

Samen wel vooruit
Een stad zonder welzijn is gebouwd op drijfzand. Welzijn, armoedebestrijding en zorg voor jong en oud
zijn belangrijk. Het nieuwe rusthuis en dienstencentrum vervullen een belangrijke rol.

- Wij streven naar een nog betere toegankelijkheid en leesbaarheid van welzijnsvoorzieningen.
- de definitieve opstart van de Diensten- en Dagverzorgingscentrum in het nieuwe gebouw, met ruimte
voor KERIT;
- ondezoek naar de mogelijkheid voor
assistentiewoningen naast RVT Riethove;
- Oudenburg moet een dementievriendelijke
gemeente worden.
- Een stad die mee zorgt voor senioren en mantelzorg
is een warme stad.
- armoedebestrijding effectiever aanpakken door o.a.
de integratie gemeente en OCMW;
- Oudenburg werd pleegzorggemeente en wil dat
blijven.
- De Katrol - huiswerkbegeleiding zorgt voor sterkere
kinderen.
- tewerkstelling stimuleren door de jobbeurzen en de
samenwerking met BOD;
- Wel en betaalbaar wonen voor gezinnen en
ouderen: door nieuwe verkavelingen met 450 extra
woningen, in een gezonde mix van koop en huur en een actieve controle op leegstand en woningkwaliteit.

Drie redenen waarom wij vooruit gaan
ü Onze kandidaten staan dagelijks midden de mensen, in buurt en vereniging.
ü Ons team koppelt ervaring aan vernieuwing.
ü Wij beloven niks, maar zoeken haalbare en betaalbare oplossingen.

