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Het is goed leven in Oudenburg .  
 
  Goed besturen gaat over “de juiste dingen doen en de dingen 
juist doen… op het juiste moment”. Wat ‘juist’ inhoudt voor een 
gemeente zal sterk afhankelijk zijn van de kijk op de toekomst, 
de prioritaire belangen die daarbij behartigd worden en de 
waarden die daarbij gerespecteerd worden. Luisteren naar de 
mens in de straat en voorzichtig alle dagelijkse 
beslommeringen invullen voor eenieder zodat  diezelfde mens 
een gelukkiger mens wordt die maar al te graag zijn verhaal 
doet langs de straat. Door die kleine dingen die zonder veel 
grote woorden opgelost worden wordt men sterk en 
geloofwaardig.  
Sierens Erik  
Voorzitter cd&v Oudenburg    

 

Wissels van de wacht in 
OCMW en gemeente 
 

Na jarenlang hard werken achter de 

schermen van de CD&V, wordt Nancy 

Lecluyse vanaf oktober het nieuwe 

OCMW-raadslid in vervanging van 

Karien Vanhuele. Nancy werkt actief 

mee in de stedelijke 

bibliotheekcommisie en PWA-raad. Ze 

vertegenwoordigt de zelfstandige 

onthaalouders in het lokaal overleg 

kinderopvang en is de drijvende kracht 

achter het buurtinformatienetwerk 

(BIN) in Oudenburg. Stephan 

Blontrock uit Ettelgem vervoegde na 

het afscheid van Hubert Degryse de 

gemeenteraad, en een paar maand later 

deed ook  Erik Sierens  zijn intrede in 

de gemeenteraad, als vervanger van 

Anni Backers. 

 

 

Is er WIFI in Tahiti? 
 

Hoezo, geen openbare Wifi in Oudenburg? 

Toch wel, sinds heel lang al zelfs, al meer dan 

vijf jaar voor de komst van het Infrax netwerk. 

In de zaal Ipso Facto, de sporthal, de 

bibliotheek, de Zuidpoort en het stadhuis. 

Binnenkort kun je ook gratis surfen op het 

Infrax-netwerk van het dorpshuis in Ettelgem. 

Inloggen kan heel makkelijk met een 

eenvoudige gebruikersnaam en paswoord die je 

ter plaatste krijgt. Daarnaast zijn er natuurlijk 

ook in Oudenburg de talloze homespots of free-

wifi faciliteiten van verschillende aanbieders 

waar je heel makkelijk op kunt inloggen! 

 

 

 

Een nieuw warm nest in zicht voor IBO De Kikker en 

Speelplein De Tunne 

 

De plannen voor de nieuwe stek voor BKO De Kikker en 

Speelplein in de Bekestraat zijn definitief en klaar voor 

vergunning. Daarmee wordt een oude belofte ingelost en 

kunnen De Kikker en De Tunne ook nauwer gaan 

samenwerken, zonder hun eigenheid te verliezen. De Kikker 

blijft er voor alle opvang voor wie het nodig heeft. De 

Tunne wordt meer dan ooit een paradijs voor alle 

speelvogels met een buitenaards animatorenteam. Schepen 

  Johan Tanghe volgt het dossier technisch op. 

  Schepen voor  jeugd Peter Velle verdedigde het 

  dossier samen met de architecten voor de 

 provinciale  kwaliteitskamer, waardoor een toelage 

 van 150.000  euro binnengehaald werd. Binnenkort

  vindt nog een overleg met de omwonenden plaats. 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goe Gespeeld in Oudenburg 

 

Vervelen je kinderen zich soms? Wist je dat 

Oudenburg sinds kort Goe Gespeeld-gemeente 

is en het label behaalde? Dat betekent dat onze 

stad zich met speelpleinen, speelpleinwerking, 

SWAP en een pak andere activiteiten extra 

inzet voor spelende kinderen. Maar wat ook 

voor jou nog handig is: op de website van Goe 

Gespeeld kun je je inschrijven voor een 

nieuwsbrief die je maandelijks via e-mail tips 

geeft om samen met je kinderen aan de slag te 

gaan: www.goegespeeld.be  

 

 

 

KLJ en KSA Westkerke in de verbouwingen 

 

KSA Westkerke brengt alles in gereedheid voor de 

 definitieve verbouwingen van hun lokaal in Westkerke. 

 De oude koterijen worden afgebroken zodat op korte 

 termijn het volledige gebouw op alle verdiepingen 

  gerenoveerd kan worden. Dat was nodig gezien het 

 stijgende aantal leden. Ook bij KLJ worden een aantal 

 verbeteringen aan het gebouw doorgevoerd, met o.a. 

 nieuwe ramen en toiletten. Ons gemeenteraadslid   

 Stefanie Van Eeghem en schepen voor Jeugd Peter Velle

  volgen de werken mee op. 

 

 

                                             Zandvoordsestraat veiliger 
 

In overleg met de bewoners van de Zandvoordsestraat tussen  

de Zandvoordebrug en de Vissersstraat, werden twee  

verwachtingen ingelost. De plannen voor de vernieuwing van 

 de Zandvoordsestraat werden bijgestuurd met onder andere 

 extra parkeerplaatsen. De straat kreeg een nieuwe tussentijdse 

 toplaag  waarbij de werken uitgevoerd werden in de minst  

hinderende periode voor handelaars, scholen en passerende  

wielerkoersen. Net voorbij de Zandvoordebrug werden de  

parkeerstroken breder en er kwam op enkele plaatsen een 

 dubbele witte lijn. De parkeerzones werden met paaltjes  

afgezoomd, zodat hoge snelheden niet meer kunnen. Intussen  

kocht de politiezone Kouter een extra mobiele camera voor meer gerichte snelheidscontroles. 

 

 

Een laan voor Madame Belleroche  

 

Eind augustus werd de aanleg van de nieuwe 

Bellerochelaan toegewezen aan de firma Verhelst. De 

nieuwe straat wordt genoemd naar de Engelse dame 

die lang geleden een flinke weldoenster was van het 

plaatselijke rustoord. De nieuwe straat sluit aan op de 

Ettelgemsestraat, links van het Woonzorgcentrum 

Riethove.  Ze is de voorbode van de 32 moderne 

aanleunflats voor senioren en drie nieuwe 

verkavelingen die er op stapel staan. De 

Bellerochelaan wordt via paadjes verbonden met de 

Zeeweg, de Cottemweg en de Bekestraat. Een groene 

ruimte met waterpartij zal voor een oase van rust 

zorgen voor buurtbewoners en wandelaars en fietsers. 

 

 

Speelpleinen in oudenburg 

http://www.goegespeeld.be/
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Een ideale busverbinding 
 Na jaren onderhandelen stemde De Lijn heel recent toe om, in ruil 

 voor een financiële inspanning van de stad, een buslijn te verzekeren

  tussen de vier Oudenburgse deelgemeenten. Hierdoor worden een 

 viertal nieuwe opstapplaatsen ingericht: op het einde van de 

 Dorpsstraat, op de verbinding van de Korte Vijfwegstraat met de 

 Oude Brugseweg, halfweg de Pastoriestraat en op de Roksemberg. 

 Deze haltes krijgen ook allemaal een schuilhokje. “Door deze 

 nieuwe regeling zal de mobiliteit met het openbaar vervoer in onze 

 stad een stevige boost krijgen en zal vooral ook Roksem hiermee  

  worden bediend. De blijvende inspanningen van het college 

  van burgemeester en schepenen hebben uiteindelijk  

  geloond.” zegt CD&V Burgemeester Ignace Dereeper. 

 

 

Niet langer naar Brugge voor crematies 

 

Voor de crematie van geliefden of, in het slechtste geval 

jezelf, hoef je binnenkort niet langer naar Brugge. In 2012 

gaven we de aanzet tot de oprichting van een 

intercommunaal crematorium met Oostende, Middelkerke, 

Bredene en Oudenburg. Het crematorium krijgt  twee ovens 

met mogelijkheid tot uitbreiding met een derde 

oven.  Raadslid Gudrun De Vlam trekt mee het project: “Het 

is een fantastische ervaring om een totaal nieuw project mee 

te helpen opstarten. Het overleg gebeurt aan de ronde tafel 

rekening houdend met de afgesproken financiële krijtlijnen 

     van de gemeenten. De bouw van het  

     crematorium aan de Grintweg, op de site van de 

     vroegere steenbakkerij in Zandvoorde- 

     Oostende, kan na wat vertraging, binnenkort 

     eindelijk beginnen. De werken starten nog dit 

     jaar en kosten 4,7 miljoen euro. We verwachten 

     dat de eerste crematies zullen gebeuren begin 

      2019.” 

 

 

 

 

Een lokaal dienstencentrum in Oudenburg 

voor iedereen  
 

Op zestien december wordt de eerste steen 

gelegd van het nieuwe Lokaal 

Dienstencentrum (LDC). In sneltempo zal 

verder gewerkt worden aan het nieuwe 

initiatief naast het Woonzorgcentrum 

Riethove, zeggen onze OCMW-       

voorzitster Rita Meyns en Chantal Van 

Litsenburg die over een paar maanden  

het voorzitterschap overneemt. OCMW-

raadsleden Johan Lesaffre, Dina  

Verschaeve en Nancy Lecluyse trekken  

mee de kar. In het nieuwe centrum zul je 

terecht kunnen voor advies en informatie, 

kooklessen, taalcursussen, informatica-

opleidingen, ontspanning, sport, beweging, 

crea, cultuur, thuiszorg (warme maaltijden 

aan huis en ter plaatse), poetshulp, 

boodschappendienst, huishoudelijke klussen, 

buurthulp, mobiliteit, 

personenalarmsystemen, activiteiten voor 

specifieke doelgroepen als mensen met een 

beperking, allochtonen, hoogbejaarden, 

valpreventie, gezond bewegen en eten, 

preventieve onderzoeken, pedicure, manicure, 

gelaatsverzorging, aangepast bad, 

wassalon,… Een hele mondvol, die mee 

gedragen zal worden door een uitgebreid 

vrijwilligersteam. 

 
 Een AED toestel voor een hartveilig Roksem  

 

Ook Roksem kreeg onder impuls van raadslid Annie 

Cobbaert en schepen voor Gezondheid Johan Tanghe dit 

jaar een eigen AED toestel (aan het Centrum aan de 

Brugsesteenweg). De Automatische Externe 

Defibrillator is een draagbaar toestel dat een elektrische 

schok aan het hart toedient bij levensbedreigende 

hartritmestoornissen. Het AED-toestel geeft gesproken 

instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie 

tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. 

In samenwerking met het Rode Kruis werd een korte 

cursus georganiseerd om met het toestel te leren 

werken. Zo maakt CD&V van Oudenburg een 

hartveilige gemeente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Uitbreiding van de  

Oudenburgse Sporthal 
 

De Sporthal krijgt een uitbreiding die 

tegemoetkomt aan de stijgende vraag en 

verzuchtingen van de sportclubs. 

Architectenbureau Ampe-Trybou tekende het 

ontwerp dat gerealiseerd wordt door de vzw 

Sport en Recreatie. Gudrun De Vlam en Hubert 

Degryse trekken voor CD&V mee de realisatie. 

De nieuwe zaal komt aan de achterzijde van de 

bestaande sporthal, waar nu een tennisveld ligt 

en zal 15 op 25 meter groot zijn, met een 

hoogte van 7 meter. De focus komt te liggen op 

volleybal, badminton en tafeltennis. Er komen 

ook extra kleedkamers. De vzw Sport en 

Recreatie die instaat voor de bouw en het 

beheer van de sporthal, trekt voor de werken

       met de steun van de stad ruim 

       913.000 euro uit. Tevens  

       werd op de bestaande zaal het

       dak volledig vernieuwd. 

Infrax & Watergroep 

 

Ons gemeenteraadslid Jean Pierre Vandierendonck is na zijn uren als vliegende voyageur ook actief in 

Infrax en de Watergroep. Jean Pierre laat weten dat je momenteel in Oudenburg een beroep kunt doen 

op maar liefst 42 premies van Infrax! Die gaan van premies voor dakisolatie tot een duwtje in de rug 

bij de installering van een hemelwaterput. Alle info over de premies van Infrax vind je via 

www.infrax.be. Wie er niet wijs uitraakt kan ook terecht bij het loket van Woonpunt, elke 

donderdagvoormiddag in de Groote Poorte.  Ook voor alle waterproblemen is Jean Pierre uw man. 

 

 

 Handige en geldbesparende tips van Woonpunt? 

 

Wist je dat wij samen met Oudenburg, Gistel, Jabbeke en Ichtegem werken 

in een Woonpunt waarbij je terecht kan voor alle informatie over 

verbouwingen, premies…? CD&V raadslid Isabelle Capelle is 

ondervoorzitter van deze nuttige organisatie. Wie zich abonneert op de 

nieuwsbrief mist nooit meer belangrijke informatie die je geld kan besparen! 

In de meest recente nieuwsbrief vind je onder andere informatie over de 

nieuwe regeling van de Vlaamse Energielening, het up to date houden van je 

verwarmingsinstallatie, inbraakpreventie… Heb je een vraag over Wonen? 

Bel Woonpunt op 059 34 22 70 of kom gewoon langs op de wekelijkse 

zitdag op donderdagvoormiddag in de Groote Poorte in de Weststraat! Meer 

info over Woonpunt: www.woonpuntinfo.be of 

www.facebook.com/woonpuntinfo 

 

  Tel jij mee af in Oudenburg op 31 december? 

Al voor de vijfde keer op rij gaan we ervoor om Oudejaar in Oudenburg samen met jou 

te vieren. Iedereen is altijd verrast en razend enthousiast, de ambiance zit er dik in. Het 

loont zeker de moeite om langs te komen met vrienden, familie, kennissen of buren! 

Oudenburg Telt Af is een kans om oudejaarsnacht te vieren dicht bij huis en samen met 

elkaar. Wij zorgen voor een aangename sfeer met licht, muziek en een vurig eindejaar. 

Aan de drankstandjes kun je een  glaasje drinken en elkaar het allerbeste voor het nieuwe 

jaar wensen.  Wij voorzien vuurkorven en andere opwarmertjes. Alle teksten van de 

liedjes die je te horen krijgt worden geprojecteerd op groot scherm en meezingen en 

dansen mag zeker! Bij slechte weersomstandigheden wordt er binnen gefeest. 

 

Praktisch: Zondag 31 december vanaf 22 uur, terras Ipso Facto (RAM), Abtspark 

Oudenburg 

 

 Verantw uitg CD&V oudenburg 

http://www.infrax.be/
http://www.woonpuntinfo.be/

