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Een jaar later…
Politiek: een bos met veel bomen waar je soms niet kan doorkijken. Stuk voor 
stuk probeer je te weten te komen wélke bomen er staan en probeer je ze te 
herkennen. Op die manier kun je ze lucht, licht en de juiste stoffen geven 
om ze te doen groeien,  zodat ze sterker worden. Een mooi bos vraagt om 
snoeiwerk en nieuw plantgoed, dat nog jaren kan groeien en met het nodige 
onderhoud een nieuw bos vormen. Elke plant of  boom is verschillend maar 
draagt uiteindelijk bij tot wat een mooi bos wordt. Soms wordt het hard, wan-
neer je uit dat bos een bloem met de naam Ingrid verliest.

Voorzitter zijn van een partij is een stukje tuinman zijn, zorgen voor een goed 
beheer: met regelmaat alles bekijken en bijsturen zodat iedereen goed in zijn 
vel zit, zodat die mensen op hun beurt kunnen zorgen voor Oudenburg als 
een bos en park waar iedereen zich thuisvoelt.   

Ik begroet u op oudejaarsavond alvast graag in dat àndere mooie park, het 
Abtspark voor “Oudenburg telt af ”, waar we samen kunnen klinken op het 
nieuwe jaar én het vijfentwintig jarig burgemeesterschap van Ignace Dereeper.

Erik Sierens 
 Voorzitter CD&V Oudenburg

Wij gaan 
voor een 
warm 
Oudenburg

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Moeilijk gaat ook !
Creativiteit wordt de boodschap

Met misschien wat minder uiterlijk ver-
toon op het werkveld, wordt achter de 
schermen druk vergaderd, overlegd en 
beslist over een ambitieus beleid voor de 
volgende jaren.  Voor àlle Vlaamse lan-
delijke gemeenten wordt het de komende 
jaren aartsmoeilijk, de overheidssubsidies 
worden zeldzaam, de dividenden kalven 
verder af  en daar tegenover blijven de 
verwachtingen vanuit de bevolking groei-
en. De politiezone slorpt veel geld op en 
voor een stadje als Oudenburg met alle 
voorzieningen wordt het niet gemakke-

lijk om een evenwicht te bereiken.
Ook de op til zijnde brandweerhervor-
ming dwarsboomt op een niet geringe 
manier het financieel welzijn van de stad.  
Voor éénzelfde service aan de bevol-
king wordt de Oudenburgse bijdrage 
meer dan verdrievoudigd, terwijl de 
hervorming, met een samenvoeging van 
verschillende korpsen, door de hogere 
overheid als een besparingsmaatregel 
wordt voorgesteld.  Creativiteit wordt de 
boodschap en zal meer dan nodig blijken 
om Oudenburg verder te laten groeien 

en bloeien. Ook deze verantwoordelijk-
heid zal CD&V Oudenburg niet uit de 
weg gaan.  Want moeilijk gaat ook.
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Ignace Dereeper, 25 jaar burgemeester
Burger en Meester

Ik leerde Ignace kennen eind de jaren ’70, toen hij als gedreven 
schepen ijverde voor een bestemming als natuurgebied voor de 
Roksemput hoogstens gecombineerd met enige vorm van stille 
recreatie. Wij hadden onze woonst gebouwd quasi op de oever 
van deze put en stonden ten volle achter zijn standpunt. Niets liet 
toen vermoeden dat wij later gedurende vier legislaturen samen 
zouden werken in het Oudenburgse schepencollege, hij als burge-
meester, ik als schepen en/of OCMW-voorzitter.

Een paar jaar geleden nam ik afscheid 
van de actieve politiek en naarmate de 
afstand met die periode groeit, is het 
makkelijker om op een objectieve manier 
terug te blikken op de samenwerking met 
de collega’s aan wie je tal van herinnerin-
gen overhoudt.
Ignace zal voor mij altijd een echte 
“burger-meester” blijven in de letterlijke 
zin van het woord.

Burger van zijn eigen stad op 
de eerste plaats
Duidelijk trots ook om dat te zijn en elke 
gelegenheid te baat nemend om die trots 
te etaleren waar het maar kan, een echte 
ambassadeur voor zijn stad, “de oudste 
stad van Vlaanderen” zoals hij overtuigd 
kan pleiten in binnen- en buitenland.

Burger ook tussen de burgers van zijn 
stad, aanwezig op elke gebeurtenis, blij 
of  droef, op het stadhuis of  in het ver-
enigingslokaal, in de kerk of  bij je thuis. 
Bereikbaar nagenoeg de klok rond.

Meester in het politieke bedrijf
Wat ik in hem altijd bewonderd heb 
waren zijn grondige dossierkennis, de 
volharding waarmee hij zich vastbijt in de 
planning en uitvoering van projecten die 
voor velen aanvankelijk soms utopisch le-
ken, de handigheid en overtuigingskracht 
waarmee hij anderen tot zijn standpunt 
weet te bekeren (ooit trok hij naar de 
kiezer met de slogan “niemand leper dan 
Dereeper”). Als er iets is wat zowel door 
mede- als tegenstander erkend wordt dan 
is het dat Oudenburg onder zijn be-

stuur een volledige gedaanteverwisseling 
onderging en van een ingedutte polderge-
meente veranderde in een kleine modern 
uitgeruste hinterland-stad.
Ik vind het een eer met hem te heb-
ben mogen samenwerken aan projecten 
zoals de sporthal, het cultuurcentrum De 
Zuidpoort en tal van andere, projecten 
waarin hij als burgemeester meer dan een 
achtergrondrol vertolkte.

Als ooit iemand voor het burgemeesters-
ambt in de wieg gelegd was, dan was het 
ongetwijfeld Ignace Dereeper.

Romain Roose
ere-schepen en ere-OCMW-voorzitter
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Verkeersveiligheid en Milieu
Twee topprioriteiten voor CD&V Oudenburg

De doortocht Westkerke-Rok-
sem nadert de afwerking. Nog 
een paar details en de ontbre-
kende aanplantingen realiseren 
en deze gewestweg wordt de 
mooiste en best geslaagde ver-
nieuwingsoperatie van wegenis 
in Oudenburg. 

Als daarbij aansluitend nog het bouw-
project “De Gaffel” in Roksem en de 
zestig woongelegenheden op de site 
van het slachthuis te Westkerke zullen 
afgewerkt zijn wordt deze doortocht 
een verkeersveilige, leefbare en een 
oogstrelende woonomgeving.  

Intussen wordt door het Vlaams 
Gewest ook gewerkt aan een betere 
zichtbaarheid op de hoek van de Goe-
deboterstraat met de Keiweg.  Infrax 
vervangt honderden lichtarmaturen 
waarbij meer rendement en minder ver-
bruik het resultaat is en, waar mogelijk, 
ook de luchtnetten verdwijnen.  En 
tot slot werkt Oudenburg ook verder 
aan een optimaal rioolnet over het 
ganse grondgebied, waarvoor naar de 
maximaal mogelijke overheidstoelagen 
wordt gestreefd.

Goed gespeeld
Na de Waterhoenstraat, ook de Grietlaan

Dit jaar werd het speelplein in de Wa-
terhoenstraat volledig vernieuwd. In sa-
menspraak met de buurtbewoners werd 
gekozen voor een combinatietoestel 
waar de allerkleinsten kunnen klimmen, 
klauteren, glijden, … Er werden ook 
een aantal leuke veerfiguurtjes geplaatst. 
De iets oudere avonturiers kunnen 
zich uitleven op een heus avonturen-
parcours.  Schepen voor Jeugd Peter 
Velle: “Na de Waterhoenstraat worden 
in 2013 plannen gemaakt voor een 
vernieuwing van het plein in de Griet-
laan, waar de kinderen van de kinderen 
die er opgroeiden weer terecht zullen 
kunnen in een natuur- en avontuurlijke 

omgeving”. Eerder al kreeg het speel-
plein in de Mandelwijk een update en in 
Ettelgem worden door jong en minder 
jong halsbrekende toeren uitgehaald op 
het BMX-parcours in de Korte Vijf-
wegstraat.

Oudenburg telt af
Kom op Oudejaar 
meevieren in het 
Abtspark!

In Oudenburg gebeurt niks?  Fout.  En 
daar werken wij aan.  Zes jaar lang, élke 
dag opnieuw.  Ook op Oudejaar: dan 
organiseren we “Oudenburg telt af ”: 
samen vieren, een gezellig samenzijn 
met buren, familie, vrienden, stadsge-
noten, een glaasje drinken en iedereen 
een goed nieuw jaar toewensen, al 
zingend of  dansend. Waarom?  Niet 
alleen wie alleenstaand is zit bij het 
naderen van het jaareinde alleen in de 
zetel, ook heel wat koppels en gezinnen 
laten weten dat ze niks speciaals doen, 
hoogstens wat hapjes voor de televisie 
om dan in slaap te vallen.  Voor velen 
mag het een moment zijn om, dicht bij 
huis, samen te feesten. Wij zorgen die 
avond voor een aangename sfeer met 
licht, muziek en een vurige eindejaar. 

U wordt van harte uitgenodigd om uit 
volle borst mee te zingen op het plein 
van ipso facto aan het Abtspark. 

Mochten de weersomstandigheden te-
genvallen, zorgen wij voor een alterna-
tief  binnen. Wij zien er u graag!
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Erik Sierens 
(erik.sierens@gmail.com)
www.oudenburg.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Recht op Waardig Sterven
Geslaagde infoavond

Op 06 november 2013 organiseerde 
CD&V Oudenburg een druk bijge-
woonde gespreksavond over euthanasie 
en stervensbegeleiding. Dr. Marc Van 
Hoey, huisarts en voorzitter van RWS 
(Recht op Waardig Sterven) was daar-
voor te gast in ipso facto.   Bij de vraag-
stelling werd meteen duidelijk dat het 
onderwerp heel actueel is en bij de 170 
aanwezigen heel wat emoties had losge-
maakt. In een serene en ongedwongen 
sfeer werd rustig de tijd genomen om 

een antwoord te zoeken op de vele 
vragen. Na afloop kon CD&V Ouden-
burg dan ook alleen maar tevreden zijn 
een moeilijk thema toch bespreekbaar 
te maken.  Ièdereen, elke patiënt met 
vragen over stervensbegeleiding of  
overlijden, al dan niet in zijn of  haar 
laatste levensfase, kan bij RWS terecht 
met vragen. Praat er over!

Meer info: tel.  (03) 272 51 63 of  
www.rws.be

Naar een eigentijdse 
communicatie &
informatie op maat

De recent vernieuwde stedelijke web-
site, digitale infoborden, Facebook- en 
Twitterpagina, en nieuw informatieblad 
zorgen voor een vlottere, eigentijd-
sere en ook goedkopere doorstroming 
van informatie in de stad.  Schepen 
voor informatie Peter Velle: “Com-
municatie wordt de komende jaren een 
sleutelwoord over alle domeinen heen.  
CD&V wil daarbij geen nieuwe grote  
initiatieven, maar wel een planmatige 
aanpak van wat tot nu toe op losse 
basis gebeurde; maatwerk met een 
verdere digitalisering en een verfijning 
van wat bestaat, o.a. nieuwsbrieven, op 
basis van vragen en suggesties vanuit de 
bevolking.   Daarnaast dienen een aan-
tal relicten uit het verleden opgekuist 
te worden of  een update te krijgen 
en dan denken we vooral aan  verou-
derde stratenplannen, infoborden en 
signalisatie.  Ook klantvriendelijkheid 
en administratieve procedures zullen 
de komende maanden en jaren extra 
aandacht krijgen.” 


