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SAMENEN
WERK !
LOONT

STERKER VLAANDEREN, STERKER OUDENBURG
Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waar ze zich thuis voelen.
CD&V zet dan ook in op mooie lokale
projecten in elke gemeente, ook bij ons.
Een gemeente kan niet zonder samenwerking met de hogere overheden. En
omgekeerd! Zo zagen we in Oudenburg

o.a. de restauratie van het Abtsgebouw,
de vernieuwing van het Romeins Archeologisch Museum (RAM), ipso facto
en Abtspark, de vernieuwing van de
doortocht van Westkerke en Roksem,
de Zandvoordebrug, Keiweg en het vernieuwde Riethove. Deze projecten kwamen tot stand dankzij de samenwerking

met het Provinciale, Vlaamse en zelfs het
Europese niveau. Denk daar aan als u
een weloverwogen stem wil uitbrengen
op 25 mei. Een stem voor CD&V is het
verschil maken in Oudenburg. Want een
sterker Vlaanderen betekent ook een
sterker Oudenburg.

Het Abtsgebouw,
RAM en ipso facto
Een warm nest voor ons
verleden, feesten en cultuur

RAM, ipso facto en Abtspark: prettig vertoeven.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten
CD&V is de enige partij met een sterke
nationale én lokale verankering. Omdat we
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we
samen aan het Vlaanderen waarin we graag
willen leven.
Overal waar opbouwend werk wordt gedaan
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan
we tot de actie over en werken we samen

op verschillende beleidsniveaus. Door de
zaken samen aan te pakken, samen creatief te zijn en samen te ondernemen blijken
we tot grote daden in staat: projecten en
realisaties waar we allemaal goed gezind
van worden, tot voordeel van iedereen. Ook
in onze gemeente vind je daar voorbeelden
van.

CD&V bouwt bruggen tussen Oudenburg en Vlaanderen
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Het RAM , ipso facto en park bieden ruimte
voor ons erfgoed, culturele activiteiten en
feesten allerhande. Dankzij sterk lobbywerk en een creatieve aanpak werden de
restauratie van het geklasseerde Abtsgebouw, de vernieuwing van ons museum én
het kindvriendelijke Abtspark voor bijna
75% betoelaagd. Provincie, Vlaanderen én
Europa droegen meer dan een flinke steen
bij. Geschiedenis, ontspanning en spelen
gaan er hand in hand. Ook voor de restauratie van de Romaanse Kerk van Ettelgem
en de Witte Molen van Roksem rekenen wij
op de steun van onze mensen in Brussel.
Ook hier betekent een sterker Vlaanderen
een sterker Oudenburg.

Van Plassendale tot
Gistelbrug
CD&V Oudenburg wist samen met het
Vlaams Gewest in één legislatuur het volledige traject langsheen het kanaal Plassendale – Nieuwpoort compleet te vernieuwen. Het begon met drie nieuwe bruggen
op Plassendale met een renovatieproject
van het sluizencomplex. De Stationsstraat
met een fietspad op de oever van het kanaal
met steiger en parking voor campers volgden. De op- en afrit met rotonde en lokale
bedrijvenzone worden fel gesmaakt. De
herinrichting van de Vaartstraat en de Keiweg met gescheiden fietspad kreeg met een
nieuwe Zandvoordebrug de kers op de taart.
Er werd veel aandacht besteed aan parkeerplaatsen en groen, aan zuinige openbare
verlichting en een gescheiden rioolstelsel.
Ook de vernieuwing van beide zijden van het
Vaardeken kan iedereen bekoren. Deze 15
kilometer lange gewestwegen geven Oudenburg een verzorgde en eigentijdse woonomgeving. De inspanningen door de bezielde
en actieve CD&V’ers droegen daartoe bij.

Veilig door Roksem en Westkerke

Sterkere gemeenten, sterker Vlaanderen: ook voor Westkerke en Roksem

CD&V ijverde om de gewestweg tussen
Gistel en Jabbeke grondig aan te pakken.
De bevolking werd nauw betrokken bij de
totstandkoming van het project. De herinrichting van de schoolomgevingen werden in
samenspraak met directies, ouderraden en
buurtbewoners in het project geïntegreerd.
De ingrepen voor een nieuw gescheiden
rioolstelsel verliepen vlot en over 3 kilometer werden naast een nieuwe bovenbouw ook
alle nutsleidingen vervangen. Extra fietspaden en parkeerplaatsen verhoogden de veiligheid en de leefbaarheid. De herinrichting
van het marktplein, van de kerkomgeving
met de ovonde en het kruispunt van de Zeeweg met de Brugsesteenweg zijn eigentijds.
Smaken verschillen, maar na de afwerking
wordt iedereen het eens over de kwaliteit
van het hele project. De verkeersveilige
ovonde staat model tot ver buiten Vlaanderen. Voor de bouwprojecten in de aanpalende omgeving zal de woon- en leefkwaliteit nog verhogen en zal de handel en wandel
langsheen deze drukke verkeersas bloeien
als nooit te voor.

Woon- en Zorgcentrum
Riethove
Het vernieuwde Woon- en Zorcentrum
Riethove is er, ook dankzij de inzet van heel
wat CD&V-ers op gemeentelijk, provinciaal
en Vlaams niveau, die mee aan de kar trokken voor erkenning, betoelaging en realisatie. Van “Hospice Belleroche” over de bouw
in de jaren 60 naar het nieuwe complex dat
eind maart in gebruik genomen werd, werd
een hele weg afgelegd. 77 bewoners wisselden hun kleine kamertjes in voor ruime
en luchtige kamers met eigen sanitair. Het
nieuwe Riethove heeft een erkenning voor
78 residenten waarvan 50 met bijkomende
erkenning voor zwaar zorgprofiel (RVT). Er
zijn eveneens drie kamers voorzien voor tijdelijk verblijf.

Sterkere Zorg , Sterkere Mensen

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Dankzij sterk lobbywerk en een creatieve
aanpak werden de restauratie van het
geklasseerde Abtsgebouw, de vernieuwing
van ons museum én het kindvriendelijke
Abtspark voor bijna 75% betoelaagd.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

CD&V Oudenburg wist samen met het
Vlaams Gewest in één legislatuur het volledige traject langsheen het kanaal Plassendale – Nieuwpoort compleet te vernieuwen

Het vernieuwde Woon- en Zorcentrum
Riethove is er, ook dankzij de inzet van heel
wat CD&V-ers op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau, die mee aan de kar
trokken voor erkenning, betoelaging en
realisatie.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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