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De toekomst luistert

We kunnen dit nieuwe jaar beginnen met een stoere Latijnse spreuk waarvan niemand iets be-
grijpt of een kritische aanval naar de oppositie. Dergelijk tromgeroffel maakt echter veel lawaai 
maar weinig muziek. Echte politiek is niet gediend met gehakketak, wederzijdse verwijten of 
afbraakpolitiek. Het brengt ons nergens.  Nu niet, straks niet, nooit.
Wel belangrijk zijn de dingen die de mensen dagdagelijks bezig houden. Ons programma werd 
voor meer dan 90% gerealiseerd. Het geeft mensen kansen om vooruit te gaan en draagt tegelijk 
zorg voor wie door ziekte, handicap, jobverlies of ouderdom niet meer mee kan …  Ons program-
ma vraagt van iedereen verantwoordelijkheid; gunt mensen het succes; waardeert vrijwillige 
inzet; stimuleert ondernemingschap en sluit niemand uit.
We leggen ons niet neer bij problemen en bereiden de toekomst actief voor. Ik ben trots op het 
werk van onze mensen. Met hen boeken we resultaten op het terrein.
Lees meer hier, op pagina 4!
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Het laatste jaar van de legislatuur is aan-
gevat. Het wordt een druk jaar: ener-
zijds is er de ambitie om àlle vooropge-
stelde punten uit ons partijprogramma 
2006-2012 succesvol af  te ronden en 
anderzijds vinden op 14 oktober de  
gemeente- en  provincieraadsverkie-
zingen plaats, met alle drukte en extra 
inzet die dat vergt bij de lijstvorming, 
de opstelling van het nieuwe partijpro-
gramma, de campagnevoering, ...  Maar 
we zien de toekomst enthousiast en vol 
vertrouwen tegemoet. Zelf  heb ik er 
het volste vertrouwen in dat wij samen 
deze uitdagingen aankunnen.
Onze vooropgestelde doelstellingen 
om samen te werken aan een mooie, 
bruisende, warme, veilige en een 

goedbestuurde stad werden door de 
vele concrete acties wel degelijk gehaald 
of  zullen tegen het einde van het jaar 
gehaald worden.
Wij hadden in de loop van 2011 enkele 
wissels doorgevoerd binnen onze partij.  
Marie-Louise Dekeyser nam ontslag 
in de OCMW-raad en zetelt voortaan 
in de sociale huisvestingsmaatschappij 
Woonwel.  Marie-Louise blijft zich in 
en buiten de partij inzetten.
Romain Roose stopte met een rijk 
gevuld palmares als voorzitter van het 
OCMW, maar blijft wel nog zetelen in 
de OCMW-raad. Romain werd op-
gevolgd door Rita Meyns. Rita blijft 
Schepen van Landbouw, een functie 
die ze met hart en ziel blijft uitoefenen.  

Rita werd als schepen voor een aantal 
andere bevoegdheden vervangen door 
Johan Tanghe:  een jonge persoon-
lijkheid met veel ambitie en doorzet-
tingsvermogen die schitterend werk 
zal verrichten.   Anni Christiaens werd 
toegevoegd als gemeenteraadslid.  We 
danken ze graag voor hun dagelijkse 
inzet.
Tot slot wensen wij u een goede ge-
zondheid, geluk in de liefde, oprechte 
vriendschap, financiële voorspoed, 
toffe vakanties, tijd voor zelfontplooi-
ing en een schitterend jaar.

Stephan Blontrock,
Voorzitter CD&V Oudenburg

blontrocksnauwaert@hotmail.com

Op vrijdag 18 november organiseerde 
JONGCD&V Oudenburg haar jaarlijkse 
kwis. Met 23 groepjes en 130 deelnemers 
werd deze 4e editie opnieuw een groot 
succes. Met Johan Verstreken hadden de 
Oudenburgse CD&V-Jongeren opnieuw 
de geknipte man in huis gehaald om de 
kwis te presenteren.  

Met Nieuwjaar vroegen sommigen ons “Het wordt wel-
licht druk voor jullie dit jaar?” Wie weet hoe wij echt 
werken, weet dat wij het al druk hebben sinds 8 oktober 
2006. CD&V werkt, niet alleen in het jaar van de verkie-
zingen, maar elk jaar, iedere maand, iedere dag en ieder 
moment, zes jaar lang, elke dag opnieuw.  CD&V is daar-
in, en dat mogen we hier gerust zeggen zónder daarbij 
iemand aan te vallen of te schofferen, in deze stad de 
beste leerling van de klas.

De toekomst luistert

4de kwis 
jongCD&V 

Oudenburg 
opnieuw een 
groot succes



5

Bart volgt Andy Dobbelaere (23) op 
die gedurende bijna vier jaar secretaris 
was van de Oudenburgse jongeren-
afdeling. Dobbelaere zet omwille van 
professionele redenen een stapje terug, 
maar blijft wel actief  als bestuurslid 
van JONGCD&V Oudenburg. Bart 
De Rudder (27) is gehuwd met Meggie 
Vermeire en is zelfstandig tuinaanlegger 
van beroep. Als secretaris wil hij mee-
werken aan de verdere uitbouw van de 
Oudenburgse JONGCD&V-afdeling. 
Bart De Rudder: “De  Oudenburgse 
JONGCD&V-werking bestaat uit een 
groep enthousiaste, jonge mensen die 
door de jaren heen is uitgegroeid tot 
een hechte vriendenkring. Voor deze 
dynamische ploeg wil ik mij volop 
engageren.”

Op zondag 1 april vindt het jaarlijkse ontbijt met de burgemeester plaats in zaal ipso 
facto.  Het klassieke menu: een lekker ontbijt compleet met spek en ei en een babbel 
met de burgervader.  Voor wie de Ronde vreest te missen worden de nodige voorzie-
ningen getroffen.  Voor inschrijvingen volgt weldra meer info.

In de voormiddag brengen we een 
bezoek aan het fort van Breendonk dat 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
de nazi’s werd gebruikt als concentratie-
kamp. Het fungeerde vooral als werk-
kamp en doorgangskamp. Het is het 
enige dergelijke kamp in West-Europa 
dat nagenoeg volledig intact is geble-
ven. Professionele gidsen zullen deze 
droevige episode uit onze geschiedenis 
haarfijn uitleggen. ’s Middags worden 
we ontvangen in ‘Brasserie ‘t Parc’ waar 
we een lekkere spaghetti en een drankje 
worden aangeboden om de innerlijke 
mens te versterken. In de namiddag 
brengen we een bezoek aan brouwerij 
Duvel Moortgat. Ook hier worden we 
ontvangen door een professionele be-

drijfsgids. Na de introductiefilm krijgen 
we een rondleiding in de brouwerij en 
ontdekken we alles over het brouwpro-
ces en de indrukwekkende bottelarij. De 
rondleiding wordt afgesloten met een 
schenkinitiatie Duvel, consumpties en 
een hapje. Iedereen gaat naar huis met 
een leuk aandenken.
U kunt deelnemen aan deze dagreis 
voor de prijs van €45. We vertrekken ’s 
morgens stipt om
7u45 aan de markt van Oudenburg 
en om 8u aan de markt van Jabbeke. 
De thuiskomst is voorzien omstreeks 
18u30. Het aantal plaatsen is beperkt 
tot 60.
Inschrijven kan bij Pieter Vanhessche 
(0473/86.30.01 of  pieter_vanhessche@
hotmail.com) Uw inschrijving is defini-
tief  na storting van het bedrag op het 
rekeningnummer van JONGCD&V 
Oudenburg: BE67 3770 0284 7187 
BIC-Code: BBRU BE BB

Het bestuur van JONGCD&V 
Oudenburg heeft Bart De 
Rudder unaniem verkozen 
tot nieuwe secretaris. 

Op zaterdag 14 april orga-
niseren JONGCD&V Ouden-
burg en JONGCD&V Jab-
beke een daguitstap naar 
Willebroek en Puurs.  

Bart De Rudder is 
nieuwe secretaris 

van jongCD&V 
Oudenburg

Met CD&V op daguitstap naar 
het  fort van Breendonk en 

brouwerij Moortgat (Duvel)

Ontbijt met de burgemeester
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Werk mee aan de toekomst van 
onze gemeente

Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Peter Velle
(velle.debevere@gmail.com)
www.oudenburg.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

De Gouverneur verwees in zijn toe-
spraak naar de goede samenwerking 
met de Oudenburgse burgemeester die 
tevens provincieraadslid is, de histo-
rische uitstraling van de stad en haar 
inspanningen op cultuurtoeristisch 
vlak.  Verder haalde de Gouverneur 
enkele opmerkelijke cijfers aan: “Met 
het verleden alleen doe je niet voort.  
Aan de toekomst moet er ook worden 
gewerkt.  In Oudenburg wordt dat ook 
zichtbaar in restauraties, bruggen, door-
tochten, nieuwe schoolomgevingen en 
een nieuw rust- en verzorgingstehuis.  
Op het grondgebied van Oudenburg 
worden er voor een slordige vijftig mil-
joen euro werken uitgevoerd, waarvan 
er slechts om en bij de 10% ten laste is 
van het Oudenburgse stadsbestuur en 
belastingsbetaler.  Daarmee bewijst het 
bestuur over een creatieve en slimme 
ploeg te beschikken.”

“De inwoners van Westkerke zijn 
bijzonder ontstemd en ongelukkig dat 
de twee postbussen uit circulatie zijn 
genomen. Blijkbaar zouden de wegen-
werken daarvoor een verklaring zijn. 
Nu het deel tussen de Waerebrug en de 
Blekerijstraat aan de Gistelsesteenweg 
intussen verhard en bereikbaar is, zou 
het terugplaatsen van minstens één 
postbus toch haalbaar moeten zijn,” 
hoopt burgemeester Dereeper.

Opmerkelijke cijfers die onlangs gepubliceerd werden: Oudenburg beschikt vol-
gens de meest recente cijfers over een zuiveringsgraad (op basis van het aantal op 
rioolzuiveringsinstallatie aangesloten huishoudens) van maar liefst 82,1.  In de groep 
vergelijkbare gemeenten is dat een omgekeerd getal: 28,1 ...  Onze stad schenkt klaar 
water en dat is onder andere te zien in het visrijke Vaardeken langs de Stationsstraat.  
Dat burgervader Ignace Dereeper geboren werd met een rioolbuis in zijn maag heeft 
opgeleverd want veel steden en gemeenten zullen nog lang mogen werken om het 
niveau van Oudenburg te halen.

“We kunnen echt spreken van een 
degelijk repetitiekot dat beantwoordt aan 
de wensen van de huidige tijd. We willen 
ook even benadrukken dat wij jongeren 
helemaal zelf  het repetitiekot gebouwd 
hebben met de steun van de stad Ouden-
burg en advies van de vzw repetitieruim-
tes en dat maakt het extra speciaal.”
“Het stadsbestuur investeerde meer dan 
7.000 euro in het project,” zegt schepen 
voor jeugd Peter Velle, “We koesteren het 
jeugdhuis en jong talent en hopen dat dat 
met dit project verder in de beste omstan-
digheden tot ontplooiing kan komen.”

Een opgemerkte gast op 
de nieuwjaarsreceptie van 
CD&V was oud-Gouverneur 
Paul Breyne.  

Burgemeester Ignace De-
reeper (CD&V) heeft in een 
brief aan de directie van 
de Postdiensten in Brugge 
gevraagd om minstens één 
postbus in Westkerke terug 
te plaatsen. Tijdens de wer-
ken werden twee bussen 
weggenomen, maar die zijn 
nog niet teruggeplaatst.

Het Oudenburgse stadsbe-
stuur en jeugdhuis JOC ‘t 
Scharnier openden hun nieu-
we repetitiehok.  De vrijwil-
ligers van ‘t Scharnier zijn te-
recht trots over het resultaat.

Gouverneur Paul Breyne op bezoek

Westkerke wil 
postbus(sen) terug

Oudenburg schenkt klaar water

Scharnier en 
stadsbestuur 

openden repkot


