
“een aantrekkelijke ontmoetingsplaats
die zal bijdragen tot het welzijn van de
hele Oudenburgse bevolking.”

Zondagmiddag 2 augustus vanaf 11.30 uur - Abtspark

Jaarlijks schuift  een unieke mengeling van jonge, oudere en kleurrijke bewoners
mee aan tafel voor een heerlijk bord paëlla of een stukje kip met frietjes. Voor de
jongsten wordt animatie voorzien. Er is een springkasteel en schminkstand.  Met
wat mooi weer wordt het een fantastische namiddag.

Schuif je mee aan tafel ?

Wij voorzien voor jou aperitief, paëlla of frietjes
en koffie en gebak als dessert.  Voor kinderen is
er een ijsje.

Kostprijs en
Inschrijvingen:

Volwassenen: 20 euro
Kinderen jonger dan 12: 10 euro

Tel. 0478 33 89 34 (Martine)
Tel. 0476 97 23 58 (Johanna)
Tel. 0475 20 92 65 (Erik)

Wist je

Dat ons Abtspark bij de heraanleg een prijs kreeg voor kindvriendelijkheid? Dat werd beloond
met een mooie subsidie. Ook het hele jaar door is het er heerlijk spelen, gewoon wat zitten  of
picknicken!

PAËLLA OF KIP IN HET
ABTSPARK OP HET
MIDSUMMER FIËSTA!

Vragen of opmerkingen? Burgemeester, OCMW-Voorzitter, Schepenen en
Gemeente- en OCMW-raadsleden staan voor u klaar.

Ignace DEREEPER, Weststraat 14 , 0475-94 44 49,  ignace.dereeper@oudenburg.be
Rita MEYNS, Ettelgemsestraat 39, 059-34 02 28,  rita.meyns@ocmw-oudenburg.be
Peter VELLE, Oudekerkwegel 30 ,  0473-77 83 28 , peter.velle@oudenburg.be
Johan TANGHE, Oude Brugseweg 73, 0495-20 66 21 , johan.tanghe@oudenburg.be
Isabelle CAPELLE, Klokkeput 8,  0475-78 42 29,  isabelle.capelle@oudenburg.be
Gudrun DE VLAM, Zandvoordsestraat 80,  0484-61 85 77 , gudrun.devlam@oudenburg.be
Hubert DE GRYSE, Madeliefjesstraat 20,  0475-48 61 01,  hubert.degryse@oudenburg.be
Anni CHRISTIAEN, Akkerstraat 54,  0474-30 01 95, anni.christiaen@oudenburg.be
Annie COBBAERT, Brugsesteenweg 51, 0495-27 65 62, annie.cobbaert@oudenburg.be
Jen Pierre VAN DIERENDONCK, Hoogwegel 53,  0471-48 28 37
jean-pierre.vandierendonck@oudenburg.be
Stefanie VAN EEGHEM, Dorpsstraat 51, 0494-07 79 67,  stefanie.van.eeghem@oudenburg.be
Chantal VAN LITSENBURGH, Vaartstraat 57 bus 5,   0472-38 19 28,
chantalvanlitsenburgh@hotmail.com
Johan LESAFFRE, Westkerksestraat 143, 0477-68 64 26, johan.lesaffre@telenet.be
Dina VERSCHAEVE, Kwekerijstraat 28, 059-26 68 78, verschaeve.dina@telenet.be
Stephan BLONTROCK, Pompestraat 32, 0473-91 60 32, blontrocksnauwaert@hotmail.com

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Erik Sierens
(erik.sierens@gmail.com)
gsm 0475 20 92 65

ETEN 
APERITIEF , PAELLA OF FRIETJES MET 
KIP , KOFFIE EN GEBAK 
AANVANG 11.30 UUR 
ANIMATIE 
SPRINGKASTEEL, SCHMINKSTAND 
INSCHRIJVINGEN 
VOLW. 20 EURO / - 12J. 10 EURO 
T 0478 33 89 34 (Martine) 
T 0476 97 23 58 (Johanna) 
T 0475 20 92 65 (Erik) 
VU ERIK SIERENS, ETTELGEMSESTRAAT 75, OUDENBURG
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Zin in een fantastisch zomerfeest met
Paëlla en kip in het kindvriendelijke
Abtspark?  Afspraak op zondagmiddag
2 augustus vanaf 11.30 uur!

Lees hierover meer op pagina 4.

Een nieuw
Dienstencentrum!

OCMW-Voorzitter Rita Meyns
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Oudenburg Jongt. De stad investeert

in een sterke jeugddienst met SWAP,

Speelpleinwerking, huistaakbege-

leiding en nog veel meer.

In Oudenburg wordt onder impuls van
Schepenen Johan Tanghe en Peter Velle door
Architect Ampe de laatste hand gelegd aan
het nieuwe ontwerp voor een gebouw voor
Buitenschoolse Kinderopvang en
Speelpleinwerking.

In Westkerke tekent Architect Frederik
Giraldo voor het nieuwe KSA-lokaal. De oude
en niet-functionele aanbouw wordt

afgebroken en vervangen door een luifel die
toelaat dat het hele gebouw kan gerenoveerd
en toegankelijk gemaakt worden. Dit project
van ongeveer 200,000 euro  wordt voluit mee
gedragen door KSA, die daarvoor een
enthousiast en deskundig team samenstelt.

2.580 inwoners van onze stad zijn ouder dan
60 jaar. Dat is bijna 30% van onze hele
bevolking! Daarom wil CD&V Oudenburg
extra aandacht besteden aan deze grote
groep actieve senioren. Na de afbraak van het

oude rustoord Riethove wordt naast het
woonzorgcentrum een nieuw
dienstencentrum gebouwd voor deze 60-
plussers. Onze vijf CD&V-OCMW-raadsleden
werken hard aan dit nieuwe project.
Het gebouw wordt 780m2 groot. Het LDC
(Lokaal DienstenCentrum) wordt een
ontmoetingsplaats waar mensen kunnen
samenkomen, een praatje slaan, elkaar
ontmoeten, zich ontspannen, hulp krijgen bij
activiteiten in het dagelijkse leven,
vormingen volgen rond sociale media,
gezondheid en gezond leven. Door de
nabijheid van het Woonzorgcentrum
Riethove, dat beschikt over aangepaste

baden, zullen mensen die thuis moeilijk nog
een een bad kunnen nemen, in het LDC ook
een afspraak kunnen maken voor een bad
onder professionele begeleiding.
Gemiddeld 40 inwoners van Oudenburg
nemen ‘s middags een warme maaltijd in de
cafetaria van het Woonzorgcentrum
Riethove. Voortaan zal dit kunnen in een
restaurant met zelfbediening, waar ook
ruimte zal zijn voor seniorenevenementen.
In het gebouw zijn naast drie bureau’s twee
vergaderlokalen voorzien, waarvan één
kookklas. Zowel verenigingen als individuele
inwoners zullen de lokalen kunnen huren
voor vergaderingen of cursussen. De
mutualiteit Bond Moyson en Familiehulp
werden aangesteld om in het gebouw een
dagverzorgingscentrum uit te baten. Ook St
Vincentius ‘De Lage Drempel-Kerit’ krijgt een
ruimte ter beschikking voor de wekelijkse
voedselbedeling voor mensen in armoede.

De buurt rond de Hoogstraat en de

Weststraat, net buiten de muren van

ons Castellum, wordt meer en meer het

economisch centrum van ons

“Steedje”. De nieuwe vestiging van

Supermarkt Spegelaere, met een

riante parking, lag aan de basis van

een langzame verschuiving. Maar er

komt nog meer!

Op de plaats waar tot voor enkele jaren en
weken De Post, KBC en een videotheek
gevestigd waren,  wordt een prachtig
bouwproject gerealiseerd door de familie
Claeys. In de buurt vestigde zich ook een
nieuw verzekeringskantoor en frituur
Hakuna Patata.  Op de plaats van het
woonhuis van de familie Galle, naast
Apotheek Lesage, zijn de werken gestart voor
een statige woning met aparte architectuur.
Ook de site van de geklasseerde molen Acke,
waar ooit nog een verzekeringskantoor en de
bibliotheek huisden kreeg de vergunningen
voor de restauratie en een bouwproject. In de
vroegere meubelzaak Rotsaert zijn intussen
een fietsenzaak en schoonheidssalon
gevestigd. Waar ooit brandstoffen Cuypers
actief was, huist een oogartsenpraktijk. De
drukkerij Smis blijft een gevestigde waarde in
deze buurt. Op de plaats van het klooster en
internaat bestaan ambities om een nieuwe
lagere school te bouwen, met een parochiaal

centrum ter vervanging van het bouwvallig
Christen Gildhof. De groep Spegelaere heeft
de ambitie om de dokterspraktijk van wijlen
dokter Langouche, naast de site van de
supermarkt, om te vormen naar een
woonproject met nieuwe handelszaak. Tot
slot komt naast de Stedebeek, tegenover de
Zuidpoort, op de terreinen van de hoveniers
François en Vandenbussche een uniek
gelegen appartementsblok.








OMGEVING ZUIDPOORT

EEN KLOPPEND HART

2


Er 6 kilometer fietsnetwerk in Oudenburg bijkomt en dat onze
dienst Toerisme een kwaliteitslabel behaalde?

EEN WARME THUIS VOOR

ACTIEVE SENIOREN

Nieuw Dienstencentrum OCMW krijgt vorm

Nieuw KSA lokaal en gebouw voor Buitenschoolse
Opvang én Speelplein De Tunne op komst!

WERKEN

Tussen de Groeningestraat en de Oude
Gistelseweg worden alle riolen en
nutsleidingen in één beweging vervangen. Er
wordt ook een nieuw pompstation
gebouwd. Tussen de Westkersebaan en
Inkweg worden in de Goedeboterstraat
nieuwe riolen voorzien en worden alle
luchtleidingen onder de grond gestopt.  De
werken kosten meer dan vijf miljoen euro,
maar gelukkig is maar een klein deeltje
daarvan ten laste van het stadsbestuur.

In de Vervlotenweg en de Oude Gistelseweg
verdwijnen in 2017 de luchtleidingen, komt
er een nieuwe openbare verlichting en wordt
een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Ter hoogte van het Karpelhof krijgt de
Ettelgemsestraat een zijarm waarin vier
verkavelingen ontwikkeld worden.
Verschillende woonvormen  krijgen er een
plaats. De wandelverbinding tussen de
Zeeweg en de Bekestraat wordt een leuke en
verkeersveilige beleving in een prachtig
stukje natuur.

Een aantal dringende herstellingen op
tarmacwegen werden in een bestek tot
aanbesteding gevat. De uitbreiding van de
sporthal Ter Beke zit in de ontwerpfase. Na
de toren wordt binnenkort ook het schip van
de Oudenburgse O.L.-Vrouwkerk aangepakt.
De Roksemse molen kreeg ondertussen haar
wieken terug en zou dit najaar terug
maalvaardig moeten zijn.
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