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Hoe gaat het met JOU? 
	
Want	om	jou	gaat	het.	Niet	om	ons.	We	hopen	dat	ook	jij	het	in	niet	altijd	even	makkelijke	momenten	
op	een	rij	kunt	houden	voor	jezelf,	en	diegenen	rondom	jou.		
Wij	spelen	onze	rol	door	er	te	zijn	voor	wie	dat	nodig	heeft,	door	in	de	gemeenteraad	voorstellen	
te	lanceren	waarvan	we	geloven	dat	ze	deze	stad	beter	maken	om	leven.	Maar	ook	door	het	beleid	
kritisch	onder	de	loep	te	nemen.	
	
Na	een	stoelendans	in	het	schepencollege	en	gemeenteraad,	waarbij	door	de	nieuwe	meerderheid	
nu	al	twee	schepenen	en	een	gemeenteraadslid	vervangen	werden,	ziet	de	vertegenwoordiging	van	
de	 bevolking	 er	 anders	 uit	 dan	 velen	 zich	 voorgesteld	 hadden.	 Ondertussen	 blijft	 het	 in	 het	
Oudenburgs	heelal	elke	dag	schlagerfestival	en	carnaval.	Onder	het	licht	van	honderd	kerstpiemels	
en	een	wekelijkse	mediagenieke	goednieuwsshow,	die	het	schepencollege	in	het	middelpunt	van	de	
belangstelling	plaatst.	Alles	wat	niet	zo	 fris	 is,	wordt	met	veel	 lawaai	onder	een	dikke	 laag	crème	
fraîche	en	"beleving"	toegedekt.	Dit	bestuur	verbindt	niet,	het	verblindt	je	vooral	heel	erg.	
	
Het	is	pijnlijk	om	zien	hoe	strategieën	uit	de	nationale	politiek	Oudenburg	de	afgelopen	twee	jaar	
binnenslopen.	De	nieuwe	(nodige?)	huisstijl	van	de	stad	werd	meteen	in	de	kleuren	van	Open	VLD	
gestopt.	Dat	spaart	VLD	zelf	alvast	wat	promokosten	uit.	Een	geoliede	marketing-	en	PR	machine	met	
hapklare	voorgekauwde	teksten	voor	de	lokale	pers	en	permanent	paraat	leger	op	Facebook;	door	
het	schepencollege	opgestelde	vragen	die	slaafs	door	de	raadsleden	van	de	eigen	meerderheid	in	de	
gemeenteraad	 voorgelezen	 worden;	 georkestreerde	 vraagstelling	 door	 eigen	 partijleden;	 het	
creëren	van	schandaaltjes	om	de	man	te	pakken	en	na	te	trappen,	oude	wijn	in	nieuwe	blinkende	
zakken;	het	op	het	eigen	achterste	plakken	van	de	pluimen	van	anderen;	selectieve	betrokkenheid	
en	nepparticipatie...:		het	lijken	eerder	niet	zo	propere	Oostbloktoestanden	dan	iets	voor	een	stadje	
in	de	polders.		
Van	oprechte	liefde	voor	Oudenburg	schiet	niet	veel	meer	over,	om	de	term	“populisme”	nog	niet	
op	tafel	te	gooien.	Leugens	en	halve	waarheden	spurten	de	trap	op.	De	volledige	waarheid	komt	
met	haar	rugzak	gevuld	met	alle	details	altijd	achterop,	en	is	dan	nog	eens	te	laat	voor	de	foto.	
	
Gelukkig	straalt	naast	de	stralend	witte	gebitten	van	de	sterren	van	de	stad	ook	nog	altijd	gewoon	
de	zon.	Ondanks	de	arrogante	behandeling	in	het	theater	dat	de	gemeenteraad	geworden	is,	vage	
antwoorden,	 schendingen	 van	 het	 spreekrecht...,	 blijven	 onze	 soms	 jonge	 raadsleden	 bereid	 om	
gedreven	over	de	partijgrenzen	heen	samen	te	werken	aan	eenzelfde	doel:	een	warm	en	authentiek	
Oudenburg.	Met	hier	en	daar	een	deuk	in	het	enthousiasme,	maar	met	opgeheven	hoofd.	Op	de	
oprechte	weg	vooruit.	
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ZET JE LICHT AAN! 
	
In	de	donkere	dagen	pleitte	raadslid	Chantal	van	Litsenburgh	om	op	
het	 wegdek	 van	 de	 straat	 en	 fietspaden,	 nabij	 sportterreinen,	
scholen...	logo's	aan	te	brengen,	met	de	boodschap	"zet	je	licht	aan",	
waarmee	 extra	 aandacht	 gevraagd	 wordt	 voor	 een	 goeie	
fietsverlichting.	Het	voorstel	werd,	net	zoals	het	voorstel	van	raadslid	
Peter	Velle	om	op	enkele	donkere	punten	langs	bv.	een	gracht,	extra	
reflectoren	 te	 plaatsen,	 door	 de	 meerderheid	 weggestemd.	 Qua	
ergernissen	bij	automobilisten	en	onveilig	gedrag	bij	fietsers	blijft	een	
defecte	 of	 ontbrekende	 fietsverlichting	 met	 stip	 op	 nummer	 één	
staan.	We	hopen	dan	ook	oprecht	dat	 het	 licht	 bij	 de	meerderheid	
binnenkort	op	de	kwestie	en	niet	weer	vooral	op	zichzelf	gaat	schijnen.	
	
 
DE EEKHOORNS VAN 
BRUGGENBOUWSTER SOFIE 
	
Ze	 ziet	 ze	 echt	 graag.	 Maar	 liefst	 niet	 platgereden.	 Rond	 het	
natuurdomein	 de	 Hoge	 dijken,	 en	 voornamelijk	 in	 de	 Korte	
Vijfwegstraat,	gebeurt	het	steeds	vaker	dat	eekhoorntjes	aangereden	
worden	tijdens	het	oversteken	van	de	weg.	De	straat	is	een	populaire	
doorgang	voor	eekhoorns,	maar	door	het	verkeer	en	de	bomen	die	te	
ver	 uit	 elkaar	 staan,	 is	 het	 oversteken	 gevaarlijk	 voor	 hen.	
Gemeenteraadslid	 Sofie	 Sanders	 diende	 in	 de	 gemeenteraad	 een	
voorstel	 in	 om	 een	 eekhoornbrug	 aan	 te	 leggen,	 om	 het	 aantal	
verkeersslachtoffers	 onder	 de	 eekhoorns	 te	 verminderen.	 De	
bedoeling	van	zo’n	eekhoornbrug	is	de	boomkruinen	aan	weerszijde	
van	de	weg	met	elkaar	te	verbinden,	bijvoorbeeld	met	een	dik	touw,	
zodat	 de	 eekhoorns	 veilig	 de	 weg	 over	 kunnen	 zonder	 daarbij	 het	
leven	te	laten.	De	knuffelfactor	van	een	eekhoorn	is	zoals	geweten	nog	
veel	 groter	 dan	 die	 van	 die	 van	 de	 gemiddelde	 CD&V'er.	 Het	
schepencollege	ging	dan	ook	in	op	het	voorstel	en	is	van	plan	om	naast	
een	 eekhoornbrug	 in	 de	 Korte	 vijfwegstraat,	 ook	 na	 te	 gaan	 hoe	
andere	diersoorten,	zoals	egels,	ook	geholpen	kunnen	worden.	
	
	
DE ZEVEN GEITJES VAN STEPHAN EN 
JOHANNA: EEN ÉCHT SPROOKJE 
	
Sommige	geiten	werpen	er	eentje	of	twee.	Anderen	drie.	Nog	anderen	
vier,	vijf	of	zelfs	zes.	Maar	die	van	CD&V-voorzitter	Stephan	Blontrock	
en	Johanna	Snauwaert	ging	maar	liefst	voor	zéven.	De	Zeven	Geitjes	
van	de	Pompestraat,	een	sprookje	waar	je	wél	in	mag	geloven.	
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFVALSTRATEN, ONDERGRONDSE GLASBOLLEN, WEKELIJKSE 
PMD-OPHALING, OPHALING VAN GROENTEN- FRUIT- EN 
TUINAFVAL (GFT) IN OUDENBURG: NOG NIET VOOR DIRECT. 
 
Het	 zwerfvuil	 loopt	 ook	 in	 Oudenburg	 de	 spuigaten	 uit.	 De	 stad	 haalt	 haar	 doelstellingen	 rond	
recyclage	 en	 het	 maximumaantal	 kilo's	 te	 verbranden	 restafval	 niet.	 Daarnaast	 zouden	 extra	
ophalingen	van	PMD,	GFT-afval	en	een	bijsturing	van	het	afvalgebeuren	meer	dan	welkom	zijn.	In	de	
gemeenteraad	deed	CD&V	het	voorstel	om	enkele	afvalstraten	in	Oudenburg	te	installeren.	
	

Een	 afvalstraat	 is	 een	 plek	 met	
ondergrondse	 afvalcontainers	 waar	 je	
glas,	 papier	 &	 karton	 en	 PMD	 gratis	
kwijt	 kunt	 en	 restafval	 aan	 een	
minimaal	bedrag	kan	droppen.	Met	een	
afvalstraat	 op	 de	 juiste	 strategische	
plaats,	 heeft	 de	 potentiële	 sluikstorter	
geen	 reden	 meer	 tot	 sluikstorten.	
Bovendien	 krijgen	 onze	 inwoners	 een	
mogelijkheid	om	op	hun	ritme	hun	afval	
te	 beheren,	 naast	 de	 vaste	
ophaalmomenten.	 Met	 een	 lage	
inwerpopening	 is	 een	 afvalstraat	 ook	
gebruiksvriendelijk	en	 toegankelijk	voor	
rolstoelgebruikers.	 Daarnaast	 is	 er	 de	
mogelijkheid	om	alle	soorten	afval	in	één	
keer	aan	te	bieden.	Dat	stimuleert	zo	tot	
meer	en	beter	sorteren.	
	

Tot	slot	draagt	het	bij	tot	de	netheid	van	het	openbaar	domein	én	tot	het	milieu.	Aanvullend	stelden	
we	al	een	paar	keer	de	vraag	naar	een	wekelijkse	i.p.v.	tweewekelijkse	PMD-ophaling.	Sinds	de	
uitbreiding	van	wat	in	de	blauwe	zak	mag,	heeft	immers	niet	iedereen	de	ruimte	voor	de	stockage	
van	 alle	 PMD-afval,	 waardoor	 het	 sneller	 de	 gewone	 zak	 in	 gaat.	Ook	 de	 inzameling	 van	 GFT	
(Groenten-,	Fruit-	en	Tuinafval)	zou	de	dure	en	milieuvervuilende	te	verbranden	restfractie	van	ons	
afval	flink	naar	beneden	halen.	De	PMD-zakken	gingen	“zeker	niet	duurder	worden”?	Drie	maand	
later	had	u	prijs.	
	
De	voorstellen	van	CD&V	en	een	groot	deel	van	de	bevolking	kregen	jammer	genoeg	geen	gehoor.	
Ook	andere	voorstellen	voor	de	plaatsing	van	ondergrondse	glasbollen	en	het	installeren	van	een	
druktebarometer	op	het	containerpark	werd	botweg	weggestemd.	Toch	drongen	we	nog	aan	om	
dan	op	zijn	minst	bij	nieuwbouwprojecten	zoals	verkavelingen	en	appartementen	(en	dat	worden	er	
nog	heel	wat...)	aandacht	te	besteden	aan	infrastructuur	voor	een	goeie	afvalinzameling	die	sortering	
goed	 mogelijk	 maakt.	 Hopelijk	 volgen	 de	 nodige	 bijsturingen	 want	 met	 zwerfvuil,	 overvolle	
vuilbakken	en	een	veel	te	dure	hoeveelheid	te	verbranden	afval	is	niemand	gebaat	en	dat	kost	ons	
veel	meer	dan	een	kleine	belastingverlaging	van	vier	euro.	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEAN PIERRE ZAG EENS 
PRUIMEN HANGEN. 
 
 
Ook	al	schillen	we	af	en	toe	een	flinke	appel	met	
de	 meerderheid:	 ze	 waren	 wel	 zo	 lief	 in	 de	
gemeenteraad	CD&V-raadslid	en	toffe	peer	Jean	
Pierre	 Van	 Dierendonck	 bij	 te	 treden	 in	 zijn	
voorstel	 om	 naar	 aanleiding	 van	
boomplantacties	ook	aandacht	te	besteden	aan	
fruitbomen	en	meer	 samen	 te	werken	met	de	
lokale	afdeling	van	de	organisatie	Tuinhier.	Ook	
in	 de	 toekomstige	 volkstuintjes	 wordt	 plaats	
gemaakt	 voor	 fruitbomen.	 Die	 hebben	 een	
belangrijke	sociale	meerwaarde	en	zijn	goed	voor	
de	biodiversiteit.	Jean	Pierre	ging	er	op	slag	van	
blozen.	
 

 
KOEKELOEREN? GRAAG WETTELIJK. 
	
Camera's	 voorkomen	 diefstal	 of	 misdrijven	 niét.	 Maar	 ze	
helpen	 dus	 wel	 de	 daders	 pakken.	 De	 vorige	meerderheid	
besliste	al	een	ANPR-camera	te	installeren	ter	hoogte	van	de	
op-	en	afrit	van	de	autosnelweg.	Heel	wat	mensen	plaatsen	
er	 ook	 zelf	 eentje	 uit	 veiligheidsoverwegingen.	 Maar	
sommige	 curieuzeneuzen	 in	 Oudenburg	 plaatsen	 er	 eentje	
achter	het	eigen	raam,	om	de	buurt	en	bewoners	vanuit	een	
misschien	eerder	ongezonde	nieuwsgierigheid	in	de	smiezen	
te	houden	en	bij	wijze	van	entertainment	de	beelden	gretig	
te	 bekijken.	 En	 dat	 is	 minder	 fijn	 en	 ook	 helemaal	 niet	
wettelijk.	 Raadslid	 Gudrun	 De	 Vlam	 vroeg	 in	 de	
gemeenteraad	aandacht	voor	een	correcte	 toepassing	van	
de	camerawet	in	de	stad.	Want	koekeloeren	mag.	Maar	niet	
te	veel	en	al	zeker	niet	met	een	camera.	
	
 
 
 

HONDENPOEPZUILEN? "NEEN. GEEN GELD VOOR."  
 
CD&V	stelde	in	de	gemeenteraad	voor	om	in	te	zetten	op	een	diervriendelijk	en	netter	Oudenburg,	
door	te	investeren	in	hondenpoepzuilen	op	verschillende	goed	doordachte	locaties.		Dit	werd	door	
de	meerderheid	weggestemd.		
VLD,	SpA-Vooruit	en	NVA	vonden	het	voorstel	te	eng	en	er	was	echt	"geen	financiële	ruimte".	De	
meerderheid	keurde	wel	goed	om	er	ééntje	te	plaatsen	bij	wijze	van	proef...	Ampertjes	een	maand	
later	volgde	de	glorieuze	aankondiging	door	de	meerderheid	van...	vijf	nieuwe	hondenpoepzuilen,	
met	foto.	Wij	zoeken	nog	altijd	de	ezel	die	plots	het	budget	in	de	wei	dropte.	In	Oudenburg	kan	een	
voorstel	van	CD&V	dus	door	de	meerderheid	weggestemd	worden,	maar	zodra	de	gelegenheid	zich	
voordoet	toch	nog	snel	uit	de	mouw	getoverd	worden.	
 



HET LEVEN IS EEN 
DOOLHOF. 
	
Oudenburg	 ook	 soms.	 De	 nieuwe	
borstels	van	het	bestuur	blijken	dan	
toch	wat	minder	goed	te	vegen	dan	
eerst	 gedacht.	 Wie	 de	 weg	 niet	
weet,	 kan	 ze	 ook	 niet	 kwijtraken,	
maar	de	weg	van	punt	A	naar	punt	
B	verliep	dit	voorjaar	toch	wel	heel	
erg	omslachtig.	Zouden	de	werken	
en	 omleidingen	 nu	 dan	 tóch	 niet	
allemaal	 beter	 geregeld	 en	 op	
elkaar	afgestemd	zijn?	Dju	toch,	en	
ze	 hadden	 het	 ons	 nog	 zo	 mooi	
beloofd.	Een	vlotte	 communicatie	
bij	alle	openbare	werken?	De	losse	
wielen	rollen	wild	in	het	rond...	En	
dan	 blijkt	 de	 realiteit	 een	 stuk	
moeilijker	 in	 elkaar	 te	 zitten	 dan	
een	mooi	praatje...	Kortparkeren	in	
het	 centrum?	 Ok,	 prima	 en	
effectief	 een	 flinke	 hulp	 voor	
sommige	 handelaars,	 maar	 niet	
élke	 handelaar	 en	 bewoner	 van	
centrum	 Oudenburg	 blijkt	 even	
gelukkig	 te	 zijn	 met	 de	
revolutionaire	 nieuwe	 regeling,	
integendeel.	 Het	 leven	 is	 dan	 ook	
een	 doolhof.	 Maar	 wij	 begrijpen	
dat.	
 

  
PERSONEELSBELEID BIJGESTUURD 
	
Zich	 ongetwijfeld	 enthousiast,	 trots	 en	 goed	 gespierd	 voelend	 als	 altijd,	 ging	 het	 nieuwe	
bestuur	bij	 het	 begin	 van	de	nieuwe	 legislatuur	 aan	de	 slag	met	 een	pak	aanwervingen.	
Helaas	werd	daarbij	pardoes	vergeten	dat	een	openbaar	bestuur	nu	eenmaal	geen	privaat	
bedrijf	 is.	 Dat	 aanwervingen	 van	 jobstudenten	 en	 personeel	 bij	 een	 stadsbestuur,	 om	
iedereen	gelijke	kansen	te	geven,	aan	regels	gebonden	zijn.	Dat	je	als	politicus	pakweg	liefst	
niet	zomaar	een	goeie	kameraad,	ook	al	is	dat	misschien	een	sympathieke	en	geschikte	mens	
voor	 de	 job,	 zonder	 openbare	 vacature	 of	 selectieproef	 kunt	 binnenloodsen	 en	 een	
belangrijke	 functie	 geven.	Na	enkele	 signalen	en	 tikjes	blijkt	men	 stilaan	 toch	 tot	 andere	
inzichten	te	komen	en	worden	de	meeste	vacatures	correct	bekendgemaakt.	Alles	heeft	tijd	
nodig	om	te	groeien.	
	

GEWELD KLOPT NOOIT. STAD 
SCHAKELT VERSNELLING HOGER NA 
VOORSTEL CD&V. 
 
We	leven	momenteel	net	iets	meer	op	elkaars	lip	dan	anders.	
Dat	 heeft	 zeker	 ook	 in	 de	 gezinscontext	 zijn	 gevolgen.	 Uit	
gesprekken	 met	 verschillende	 diensten	 en	 huisartsen	 kan	
afgeleid	worden	dat	dat	zich	ook	in	Oudenburg	laat	voelen.		
Er	 is	ongerustheid	over	een	toenemend	aantal	meldingen	
van	 huiselijke	 conflicten,	 zonder,	 maar	 ook	 vaak	 met	
intrafamiliaal	 fysiek	 of	 psychisch	 geweld,	 hetzij	
partnergeweld,	 hetzij	 geweld	 tegenover	 kinderen.	 Een	
andere	 opvallende	 tendens	 en	 terugkerend	 element	 blijkt	
daarbij	de	rol	van	alcohol.	Al	dan	niet	sneuvelt	daarbij	nogal	
eens	een	Ikea-kast	of	andere	meubilair.	Raadslid	Peter	Velle	
stelde	 in	 de	 gemeenteraad	 dan	 ook	 voor	 een	 versnelling	
hoger	 te	 schakelen	 in	 de	 bestrijding	 van	 intrafamiliaal	
geweld	 (IFG),	 partnergeweld	 en	 kindermishandeling.	 Een	
mix	 van	 operationele	 en	 sensibiliserende	maatregelen	 kan	
echt	helpen.		
Als	kerngedachte	blijft	daarbij	ook	belangrijk	dat	IFG	uit	een	
sfeer	gehaald	wordt	waarbij	elke	dader	aanzien	wordt	als	een	
ongeneeslijk	 agressief	 monster	 en	 een	 slachtoffer	 als	 de	
vrouw	met	het	blauw	oog	die	rapper	terugkomt	naarmate	je	
er	 harder	 op	mept.	Weg	 van	 het	 absolute	 en	 zwart-witte	
dader-	en	slachtofferschap	zonder	enige	nuance.	Want	dat	
verhindert	 ook	 een	 correcte	 en	 efficiënte	 aanpak.	 De	
gemeenteraad	 keurde	ons	 voorstel	 goed	en	 stemde	onder	
andere	in	met	het	opmaken	van	een	draaiboek/stappenplan,	
extra	 informatie	 op	 de	 website,	 de	 organisatie	 van	 een	
infoactiviteit	rond	intrafamiliaal	geweld.		
 



  
Kaartjes, kunstwerkjes en 
tekeningen voor bewoners, 
personeel en vrijwilligers 
riethove 
 
Eind	 november	 deed	 CD&V	 een	 oproep	
om	 een	 kaartje,	 kunstwerkje,	 gedichtje…	
te	 bezorgen	 aan	 de	 bewoners,	 het	
personeel	 en/of	 de	 vrijwilligers	 van	 het	
woonzorgcentrum	Riethove.	Deze	oproep	
werd	gelanceerd	om	hen	een	hart	onder	
de	 riem	 te	 steken.	 Het	 personeel	 en	 de	
vrijwilligers	doen	hun	uiterste	best	in	deze	
moeilijke	tijden	om	alles	in	goede	banen	te	
leiden	en	 voor	de	bewoners	 zijn	 het	 ook	
geen	 gemakkelijke	 tijden	 omdat	 zij	 bijna	
geen	bezoek	 krijgen.	 	De	 actie	bleek	een	
groot	succes	te	zijn	dat	heel	hartelijk	werd	
onthaald.	Er	werden	heel	wat	kaartjes	en	
kunstwerkjes	 afgeleverd	 in	 het	
woonzorgcentrum.	 Bewoners	 en	
medewerkers	waren	er	heel	erg	blij	mee!	
 

ZE KOMEN! 
 
Verschillende	mensen	spraken	ons	raadslid	Jean-Pierre	Van	Dierendonck	de	laatste	tijd	aan	over	
de	 overlast	 van	 ratten	 over	 het	 hele	 grondgebied	 van	 de	 stad.	 Vroeger	 beschikte	 de	 stad	
Oudenburg	 over	 een	 voltijds	 rattenvanger	 die	meer	 dan	 dertig	 jaar	 lang	 het	 gebied	 van	 groot	
Oudenburg	probeerde	zuiver	te	houden	van	muskus-	en	andere	soorten	ratten.	De	muskusratten	
waren	op	het	einde	van	zijn	loopbaan	(2016)	praktisch	allemaal	verdwenen.	
	
Ondertussen	 lijkt	de	populatie	 van	bruine,	 grijze	en	 zwarte	 ratten	opnieuw	 toe	 te	nemen.	 	De	
muskusratten	 zijn	ook	al	weer	aan	het	naderen	en	worden	al	 gesignaleerd	 rond	Diksmuide	en	
Nieuwpoort.	
	
Jean	Pierre	stelde	in	de	gemeenteraad	dan	ook	de	vraag	naar	een	rattenvanger	bij	wie	dit	een	
flink	deel	uitmaakt	van	zijn	totale	takenpakket,	waarop	de	bevolking	van	groot	Oudenburg	kan	op	
rekenen	en	die,	ook	zoals	de	vroegere	rattenvanger	 Johan	Vermeire,	de	grachten	en	sloten	op	
regelmatige	 tijdstip	 bekijkt	 en	 rattenvallen	 of	 rattenvangkooien	 plaatst.	 Bij	 regenweer	 of	
eventueel	tijd	over,	dan	kan	die	persoon	zelf	de	rattenvangkooien	zelf	maken	in	het	atelier	van	de	
stedelijke	werkhuizen	en	is	dit	weer	wat	centen	gespaard	voor	de	stadskas.	
 



 
OUDENBURG IN 
DE UITVERKOOP 

Oudenburg	zal	binnen	vier	jaar	niet	meer	te	herkennen	zijn.	Dat	is	het	allerlaatste	wat	we	gaan	
ontkennen.	De	verkavelingen	en	appartementen	worden	er	door	het	nieuwe	bestuur	wel	heel	
erg	 vlotjes	 doorgesluisd.	 Ondanks	 bedenkingen	 vanuit	 stedenbouwkundige	 hoek	 en	 van	
omwonenden.	 Op	 private	 én	 openbare	 grond.	 Bezwaren	worden	 gezwind	 van	 tafel	 geveegd.	
Nepparticipatie	blijkt	ook	hier	weer	troef,	want	gebouwd	moet	en	zal	er	worden.	Een	bevolkings-	
en	verkeersinfarctje	hier	en	daarop	een	te	kleine	ruimte	zal	u	erbij	moet	nemen.	Gewoon	doen.	
Alles	voor	de	vooruitgang	en	de	cashflow.	
	
CD&V	waarschuwde	al	voor	een	uitverkoop	van	de	stad	bij	het	ter	beschikking	stellen	van	de	
gronden	en	sociaal	huis	van	het	OCMW,	op	de	hoek	van	Bekestraat	en	Ettelgemsestraat,	voor	de	
bouw	 van	 appartementen,	 in	 ruil	 voor	 nieuwe	 bureaus	 op	 het	 gelijkvloers.	 Een	 fel	 bejubelde	
privaat-publieke	 samenwerking,	 waarbij	 de	 stad	 alleen	 maar	 zou	 winnen.	 De	 deal	 blijkt,	 na	
gedeeltelijke	toediening	van	het	dossier	als	schijfjes	salami,	vandaag	te	bestaan	uit	een	“uniek”,	
“exceptioneel”,	“uitzonderlijk”	"landmark"	van	vijf	bouwlagen,	met	29	luxeappartementen	en	29	
ondergrondse	garages,	in	ruil	voor	één	gelijkvloerse	verdieping	met	wat	bureaus	voor	de	stad	
en	OCMW.	Het	private	deel	is	goed	voor	een	totale	verkoopwaarde	van	een	aantal	miljoen	dat	
niet	op	één	hand	te	tellen	is	en	waarvan	het	modale	Oudenburgse	hoofd	gaat	duizelen.	Waarvan	
vóór	 enige	 bouwvergunning	 verleend	 is	 al	 bijna	 een	 vierde	 verkocht	 is.	 Voor	 de	 ongetwijfeld	
dolgelukkige	 vastgoedmakelaars	 die	 dat	 voor	 een	 gemiddelde	 commissie	 van	 drie	 procent		
verkopen	en	de	syndicusfunctie	van	de	residentie	mogen	waarnemen	een	mooie	bonus.	Flinke	
winsten	op	openbaar	domein,	maar	helaas	niet	helemaal	voor	het	bestuur.	
	
Ondertussen	wordt	in	het	dossier	door	het	college	op	hete	kolen	gedanst.	Bleek	de	nog	niet	echt	
bestaande	of	haalbare	juridische	publiek-private	constructie,	waaronder	men	het	door	de	strot	
van	de	gemeenteraad	wou	duwen	inderdaad	nog	niet	helemaal	te	kloppen.	Leven	er	flink	wat	
bedenkingen	rond	stedenbouwkundige	wenselijkheid	en	impact	op	mobiliteit.	Ook	bij	projecten	
op	andere	plaatsen	in	de	stad.		Zitten	lusten	en	lasten	in	dit	dossier	in	een	correcte	verhouding?	
U	mag	de	tekening	zelf	maken.	De	nieuwe	trend	in	Oudenburg	lijkt	gezet.	
	



  
ALI BABA EN DE ACHTENDERTIG GESTEGEN 
OUDENBURGSE BELASTINGEN. HET SPROOKJE WAT JE 
NOG NIET VERTELD WERD. 
 
 
Tijdens	 de	 verkiezingen	 beloofde	 Open	 VLD	 bij	 wijze	 van	 topprioriteit	 te	 streven	 naar	 een	
belastingverlaging	 van	 de	 algemene	 gemeentebelasting	 van	 10%.	 Ok.	 Men	 voerde	 voor	 singles,	
alleenstaanden,	een	korting	in,	niet	geheel	onlovenswaardig.	Daarnaast	slaagde	deze	meerderheid	
er	in	een	flinterdun	kortinkje	van	vier	(echt,	vier)	euro	op	de	algemene	gemeentebelasting	voor	de	
overige	70	%	van	de	gezinnen	in	Oudenburg	te	verkopen	als	een	substantiële	belastingverlaging.	Wij	
zouden	het	nooit	gedurfd	hebben,	maar	dit	bestuur	durft	dat	dus	wel.	Over	de	verhoging	van	de	
opcentiemen	van	1196	naar	1243,	die	een	modaal	Oudenburgs	gezin,	ook	singles	die	eigenaar	zijn	
van	een	woning	of	appartement,	vandaag	al	snel	tientallen	euro's	kost,	geen	woord.	Geen	foto.	Want	
op	die	factuur,	die	wel	bepaald	wordt	door	Open	VLD,	SpA-Vooruit	en	NVA,	staat	hun	naam	natuurlijk	
niet.	 En	 iedereen	 loopt	erin.	Onvoorstelbaar.	Maar	er	 is	meer:	ook	de	dubbele	belastingen	voor	
economische	entiteiten,	bedrijven	werd	door	Open	VLD,	SpA-Vooruit	en	NVA	verhoogd.	Naast	de	
133	euro	als	rechtspersoon,	werd	de	belasting	op	bedrijvigheid	verhoogd	van	32	euro	naar	minstens	
95	euro	en	naargelang	het	aantal	vierkante	meters	nog	meer.	Na	het	breken	van	de	belofte	om	de	
belasting	 op	 reclamedrukwerk	 voor	 bedrijven	 af	 te	 schaffen	 waarna	 men	 ze,	 eens	 men	 de	
monstercoalitie	 op	 het	 stadhuis	 rond	 had,	 vrolijk	 verdubbelde,	 andermaal	 een	 verhoging	 van	 de	
lasten	op	de	kap	van	ondernemers.	Een	vergunning	plichtige	kleinhandelsactiviteit?	Vroeger	gratis,	
voortaan	400	euro.	Ondernemersvriendelijkheid	troef.		
	
Stilzwijgend	werden	de	voorbije	twee	jaar	meteen	achtendertig	(38)	belastingen	en	retributies	in	
deze	stad	verhoogd,	want	ook	wat	u	bijvoorbeeld	betaalt	voor	een	bouwvergunning,	is	een	belasting.		
Je	bouwt	een	huis	en	moet	daarvoor	een	vergunning	aanvragen?	Dat	kost	je	in	Oudenburg	voortaan	
vijfhonderd	 i.p.v.	 honderd	 euro,	 een	 stijging	 van	maar	 liefst	 400%.	 Je	 hebt	 een	 lapje	 bouwgrond	
liggen	dat	ervoor	kan	zorgen	dat	zoon-	of	dochterlief	toch	nog	iets	kan	bouwen	in	Oudenburg?	Dat	
kost	 je	 in	 afwachting	 van	 dat	 bouwen	 jaarlijks	 voortaan	 drié	 keer	 meer	 aan	 belastingen	 voor	
onbebouwde	gronden.		
 

De voorbije twee jaar werden 38 belastingen en 
retributies in deze stad verhoogd. 

 
Aan	opcentiemen	voorziet	men	tegen	2025	door	de	stijging	jaarlijks	bijna	drie	miljoen	euro	uit	uw	
portemonnee	te	halen.	Alleen	al	uit	Oudenburgse	bedrijven	haalt	men	volgens	prognoses	die	men	
liever	stilhoudt,	tegen	2025	bijna	een	half	miljoen	euro	aan	belastingen	per	jaar.	
Zoek	 niet	 verder.	 De	 ezels	 voor	 de	 nieuwe	 vlaggen,	 cadeautjes	 en	 hondenpoepzuilen	waar	 geen	
budget	voor	was,	zijn	gevonden.	De	belastingen	in	Oudenburg	laten	dalen?	Gewoon	een	kwestie	
van	schijnvertoning.	Of	zoals	Greta	Thunberg	onlangs	vanonder	haar	vlechten	liet	vallen:	"Het	echte	
gevaar	in	deze	wereld	is	creatieve	pr".		
 

"Het echte gevaar in deze wereld is creatieve PR" 
Greta Thunberg 
 



  

MAAR	NIET	VOOR…	
	
• Afvalstraten	
• Hondenpoepzuilen	
• Ondergrondse	glasbollen	
• Fietsenrekken	
• Het	stuk	van	het	speelplein	De	

Tunne	dat	stilzwijgend	
verkaveld	wordt.	

• …	

WEL	GELD	VOOR…	
	
• Vlaggen	
• Strandstoelen	met	logo	
• Mondmaskers	met	logo	
• Nieuwe	huisstijl	
• Spotgoedkoop	gebruik	van	

de	Abdijhoeve	
• Kerstpiemels	
• ...	

EEN HANDJE HELPEN? 
 
Soms	is	de	gemeenteraad	echt	gezellig.	Zo	gezellig	zelfs	dat	de	voorzitter	onze	jonge	dochters,	
die	die	van	u	konden	geweest	zijn,	dan	nobel	toegooit:	“Het	staat	u	altijd	vrij	collega	Van	Eeghem	
om	de	kerstpiemels	mee	tot	leven	te	brengen	hé.	Als	u	daar	een	handje	bij	wil	helpen,	wordt	dit	
altijd	geapprecieerd	hé.’	‘Allee	Lore,	bevredigd.	Allé	qua	antwoorden?’…		
	
Tot	aan	de	andere	kant	van	het	 land,	stond	wie	de	gebeurtenissen	volgde,	perplex	van	deze	
opperste	verwarring	tussen	cafétoog	en	gemeenteraad.	
	
Minstens	publieke	excuses	werden	gevraagd	op	de	volgende	gemeenteraad.	Verloren	moeite,	
want	de	eigen	“nobelheid”	en	“vrolijke	noot”	werden	in	de	verf	gezet	en	onze	jonge	raadsleden	
werden	op	die	volgende	gemeenteraad	integendeel	“spelletjes”	verweten.	Ook	daarvan	mag	u	
zelf	de	tekening	maken.	
 

 
Uit	 een	 reportage	 van	 het	 magazine	
“Pano”	bleek	dat	400.000	woningen	in	
Vlaanderen	 niet	 zijn	 aangesloten	 op	
riolering.	 Het	 afvalwater	 van	 deze	
huishoudens	komt	vaak	ongezuiverd	in	
de	natuur	terecht.	Naar	aanleiding	van	
deze	 reportage	 stelde	 Stefanie	 Van	
Eeghem	 een	 vraag	 naar	 de	 stand	 van	
zaken	in	Oudenburg.	Er	zijn	vandaag	88	
woningen	 niet	 aangesloten	 op	 de	
riolering.	 Hiervan	 hebben	 zestien	
woningen	een	 individuele	behandeling	
van	afvalwater.	Het	is	de	bedoeling	om	
op	 korte	 termijn	 een	 actieplan	 op	 te	
stellen	om	zowel	de	rioleringsgraad	als	
de	 zuiveringsgraad	 in	 onze	 stad	 de	
komende	jaren	te	verhogen.	
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raadslid	 Lore	 Appels	 stelde	 in	 de	
gemeenteraad	 al	 een	 paar	 keer	 de	
vraag	 om	 een	 platform	 voor	 de	
bibliotheek	 te	 lanceren	waar	 kinderen	
gemakkelijk	 boeken	 kunnen	 kiezen:	
Bieblo.		
 

 
	
Omwille	van	corona	 liep	dit	vertraging	
op,	maar	dit	zou	volgens	de	schepen	dit	
jaar	zeker	ingevoerd	worden.		

 

STIJGING DAGPRIJZEN RUSTHUIS BIEBLO VOOR JONGE LEZERS 



  

ETTELGEM 
 

Zwart gat gezien? 
	
Klein	 voorstelletje	 in	 de	
gemeenteraad	 om	 het	 donkere	
Paddegat,	 een	 op-	 en	 afrit	 van	
een	 belangrijke	 fietssnelweg	 in	
Oudenburg	op	de	vaartdijk,	beter	
en	veiliger	te	maken.	Door	extra	
verlichting,	 reflectoren	 of	 witte	
belijning.	 Want	 zelfs	 met	 een	
goed	fietslicht	blijft	een	zwart	gat	
soms	té	zwart.	Maar	er	zijn	meer	
plekjes,	 waar	 reflectoren	
verdwenen	of	versleten	zijn,	een	
extra	 lichtpunt	 of	 witte	
reflecterende	 belijning	 handig	
zou	zijn.		
Laat	 het	 weten	 via	
bit.ly/tzwartgat	

 
	
Het	 stadsbestuur	 wil	 de	 dorpskern	 volledig	 heruitvinden	
samen	 met	 de	 bewoners	 van	 Ettelgem.	 Een	 paar	
infomomenten	voor	de	bewoners	werden	opgezet.		
Rond	 samenstelling	 van	 jury	 die	 mag	 oordelen	 over	
ontwerpbureau	 en	 plannen	 werden	 geregeld	 tegenstrijdige	
signalen	 uitgestuurd.	 CD&V	 is	 uiteraard	 voorstander	 voor	
een	herinrichting	van	de	dorpskern	van	Ettelgem.	Het	blijft	
voor	ons	en	voor	jou	belangrijk	dat	dit	een	echt	participatief	
project	wordt,	waarbij	de	inwoners	échte	inspraak	krijgen	in	
het	 project,	 en	niet	 alleen	 voor	 de	 schijn,	met	 vooral	 een	
hoop	mooie	kansen	voor	publiek-private	bouwprojecten.		
Op	regelmatige	basis	wordt	het	dossier	over	de	herinrichting	
van	de	dorpskern,	onder	het	 trekkerschap	van	Stefanie	Van	
Eeghem,	dan	ook	door	CD&V	op	de	agenda	geplaatst.	
 



 
 
  

	
	
Momenteel	 zijn	 in	 Oudenburg	 openbare	 toiletten	 voorzien	 op	
volgende	plaatsen:	
	
1.	Aan	de	kerk	van	Westkerke	
2.	Aan	de	begraafplaats	van	Roksem	
3.	Aan	het	kerkhof	van	Ettelgem	
4.	Aan	de	begraafplaats	van	Oudenburg.		
	
Daarnaast	 zijn	 er	 nog	 bestaande	 semi-openbare	 of	 beperkt	
beschikbare	 toiletten	 die	 eventueel	 kunnen	 aangesproken	 worden	
om	 in	 te	 zetten	 als	 openbare	 toilet	 in	 deze	 coronatijd	 (De	 Grote	
Zaagbek,	gemeenschapshuisje	Westkerke,	RAM,	stadhuis,	Zuidpoort,	
dienstencentrum,…).	
	
CD&V	 stelt	 voor	 om	 dringend	 een	 openbaar	 toilettenplan	
(“Plasplan”)	op	te	maken	waarin	voorzien	wordt	dat:	
	
1.	 de	 bestaande	 toiletten	 op	 korte	 termijn	 opgeknapt	 worden	
(nieuwe	 verflaag,	 herstellingen	 waar	 nodig..)	 waarbij	 de	 toiletten	
voortaan	 regelmatig	 gepoetst	 worden	 en	 ontsmettingsmiddel	
voorzien	wordt.	
	
2.	 het	 huidige	 aanbod	 aan	 openbare	 en	 semi-openbare	 toiletten	
geëvalueerd	en	bijgestuurd	wordt.	

GEVRAAGD: EEN PLASPLAN 
VOOR OUDENBURG 
	
	
Corona	zorgde	er	voor	dat	er	meer	mensen	hun	ontspanning	zoeken	in	het	fietsen	of	wandelen.	
Maar	om	de	patatjes	af	te	gieten	is	dat	met	de	sluiting	van	de	horeca	niet	altijd	makkelijk.	Ook	
de	gestage	vermindering	van	het	aantal	horecazaken	heeft	een	invloed	op	de	vermindering	van	de	
sanitaire	 faciliteiten	 in	 de	 stad.	 Lange	wandelingen	maken	 levert	 zeker	 vandaag	 voor	 oudere	
mensen	en	mensen	met	kindjes	vandaag	dus	wel	wat	extra	problemen.	De	horeca	is	gesloten,	
wat	ervoor	zorgt	dat	deze	mensen	tussenin	geen	toiletbezoek	kunnen	doen.	Hierdoor	zien	veel	
mensen	af	van	hun	plan	om	wat	verder	te	bewegen	in	eigen	stad.		

3. het	 aanbod	 aan	 openbare	
toiletten	 gecommuniceerd	 wordt	
via	de	stedelijke	website,	 infoblad,	
kaartmateriaal,	 de	 app	 “Hoge	
Nood…	 en	 voorzien	 wordt	 van	
signalisatie.	
 



GRAAG TERUG AAN DE SLAG	
In	2018	kozen	we	er	met	zijn	allen	voor	van	Oudenburg	een	Fair	Trade	stad	te	maken.	 
In	juni	2019	nog	stelde	ons	raadslid	Lore	Appels	de	vraag	naar	de	verdere	plannen	van	de	stad	in	
dat	verband.	Toen	gaf	het	college	aan	dat	bewust	niet	werd	deelgenomen	aan	het	invullen	van	de	
Fair-O-Meter	aangezien	het	lokale	fairtradebeleid	nog	in	de	kinderschoenen	stond.	Meten	bood	op	
dat	moment	volgens	het	college	geen	meerwaarde.	
	
In	april	moesten	we	vaststellen	dat	Oudenburg	jammer	genoeg	inderdaad	verdwenen	is	van	de	
lijst	van	Fair	Tradesteden	en	dat	de	stad	naliet	tegen	begin	dit	jaar	haar	positie	in	de	poule	van	
Fair	 Trade	 gemeenten	 te	 bevestigen.	 Daarvoor	 moest	 eigenlijk	 enkel	 maar	 de	 Fair-O-Meter	
ingevuld	worden,	een	vragenlijst	om	het	gemeentelijk	engagement	voor	eerlijke	handel	te	meten.	
Deze	 vragenlijst	 dient	 als	 herbevestiging	 van	 de	 titel	 FairTradeGemeente.	 Dat	 gebeurde	 dus	
blijkbaar	niet.	Andere	gemeenten	kwamen	wel	tot	een	beter	inzicht	en	vulden	de	bevraging	wel	in.	
	
Wij	stelden	dan	ook	voor	aan	het	college	om:	

• Haar	engagement	onverwijld	opnieuw	op	te	nemen	en	terug	aan	de	slag	te	gaan	rond	Fair	
Trade	in	deze	stad;	

• Verder	werk	te	maken	van	een	enthousiaste	kerngroep;	
• De	lokale	handel	en	horeca	te	betrekken;	
• Scholen,	bedrijven	en	organisaties	mee	in	het	Fair	Trade-bad	te	nemen;	
• Ook	de	brede	bevolking	hierrond	te	sensibiliseren.	 Inschakeling	van	de	media	mag	zeker	

voor	dit	bestuur	geen	probleem	vormen;	
• Verder	te	werken	aan	duurzame	en	lokale	voeding;	
• Next	Level	te	gaan:	om	naast	de	6	criteria	verdere	stappen	te	nemen	om	eerlijke	handel	te	

ondersteunen.	Zo	kan	de	stad	bijvoorbeeld	werken	rond	eerlijke	textiel,	fair	ICT	en	duurzaam	
bankieren.	 De	 'next	 level'	 acties	 behoren	 niet	 tot	 de	 verplichte	 6	 criteria	 om	 de	 titel	 te	
behalen/behouden,	maar	dit	zou	een	extra	kers	op	de	taart	kunnen	zijn. 	
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VU:	CD&V	Oudenburg	(Stephan	Blontrock,	Pompestraat	32,	8460	Oudenburg)	

@CD&V Oudenburg 

 

LIGT ER IETS OP JOUW LEVER? 
 

Je hart op de tong? 
 

Dan wordt het hoog tijd dat je daar iets mee doet. 
 

Of toch net iets meer, voor deze stad. 
 

Je wil dat doen op een oprechte en authentieke manier? 
 

Samen met wie echt met jou het gesprek wil aangaan? 
 

Om dan samen met gedragen voorstellen naar buiten te komen? 
 

WIJ ZOEKEN JOU.  
 

Neem contact op met ons:  
 

info@oudenburg.cdenv.be 


