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Sinds oktober 2006 is Gudrun De Vlam  aan de slag als politieraadslid voor Oudenburg.  
Als dochter van een politieman is het belang van veiligheid op straat en in de omgeving 
haar vanuit de wieg meegegeven. Samen met politieraad-voorzitter en burgemeester 
Ignace Dereeper en collega Ingrid Dewachtere houdt Gudrun een permanent en “vlam-
mend” betoog voor een klantgerichte politiezorg in een veilig Oudenburg.

Lees het hier, op pagina 4!

Gudrun De Vlam: 
voor een veilig Oudenburg
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Gudrun De Vlam:

“Voor een veilig Oudenburg”

Wijkteamoverleg
“Het contactteam van de wijkpoli-
tie, is zeven dagen op zeven in de 
stad aanwezig.  Wijkagenten kun-
nen tijdens hun opdrachten ook 
zonaal worden ingezet bv voor 
een bijstand bij zware incidenten, 
ongevallen of  evenementen. Voor 
een goede onderlinge coördinatie 
tussen de wijkagenten wordt er elke 
donderdagnamiddag teamoverleg 
georganiseerd.  Hierbij worden de 
voornaamste dossiers besproken en 
wordt er voor elke zaak samen naar 
de beste oplossing gezocht. Col-
lega’s zoeken voor elk dossier samen 
naar de beste oplossing. Alle team-
leden  zijn zo op de hoogte van de 
problematiek. 

Daardoor worden mensen in nood 
veel sneller en vooral ook beter 
geholpen. Dankzij de goede contac-
ten met het stadsbestuur, technische 

dienst, OCMW,… kunnen bepaalde 
zaken heel snel opgelost worden.”

Agenten opnieuw 
de fiets op
Als raadslid stimuleerde Gudrun 
onze politiemensen om terug wat 
vaker de fiets te nemen tijdens de 
dienstverplaatsingen.  De wijkpolitie 
heet tegenwoordig ‘Contactteam’. 
Het staat voor eerstelijns contact 
tussen de inwoners en de politie van 
Oudenburg. 

Om dit contact en de bereikbaar-
heid te vergroten is Gudrun ervan 
overtuigd dat de politie meer op de 
fiets moet. Binnen de Raad is zij 
steeds een drijvende kracht geweest 
om het aantal politiefietsen binnen 
de zone aanzienlijk te doen stijgen: 
“Fietspatrouilles worden in Ouden-
burg vooral in de zomermaanden 
georganiseerd. Zo’n 5 maal per 

maand stuurt leidinggevende Ste-
faan Ramboer de fietspatrouille uit 
over het hele grondgebied.”

Tijd is geld
We zitten in een maatschappij waar 
time gelijk is aan money. Politiewerk 
vereist heel wat administratie. Gud-
run wil er samen met haar collega’s 
en politieteam voor ijveren om in 
de toekomst per team een tablet-pc 
aan te schaffen, zodat rapportering 
niet langer achter het bureau maar 
op het terrein kan gebeuren. “Dit 
zou tijdbesparend werken en zaken 
zullen nog vlugger gesignaleerd en 
verwerkt worden.”

Nog vragen of  voorstellen? Neem 
gerust contact op met Burgemeester 
Ignace Dereeper (voorzitter politie-
college Kouter) of  Politieraadslid 
Gudrun De Vlam, tel. 0484 61 85 
77, Gudrun.devlam@gmail.com

“Als vertegenwoordigers van de Oudenburgse ge-
meenteraad in de raad van de politiezone De Kou-

ter, beslissen wij over de toegekende middelen en de 
totale werking van de politie,” begint Gudrun De Vlam 

haar betoog, “Samen met de andere gemeenten van de 
Kouter - Jabbeke, Gistel, Eernegem en Torhout - werd 

daarvoor een degelijke structuur uitgebouwd. Tijdens de voorbije jaren werkten we 
aan een goed interventiesysteem, met een druk bevraagde recherche: denk maar aan 
de moorden in Torhout en Gistel. Ook op het niveau van de ondersteunende diensten 
werd een zeer degelijke structuur op poten gezet.”

Een dorpshuis voor Ettelgem
Momenteel wordt door de stedelijke technische diensten keihard gewerkt 
om het voormalige klooster naast de Ettelgemse school te verbouwen en 
het klaar te stomen als dorpshuis voor Ettelgem. Muren worden verplaatst, 
dak geïsoleerd, keukentje en vloeren vernieuwd,...  Op die manier kan het 
huis nog dit jaar in gebruik genomen worden als polyvalente ruimte voor 
kleinere activiteiten of  vergaderruimte.  De kleine woning links van het 
dorpshuis werd zopas door het stadsbestuur aangekocht om in een latere 
fase een extra toegangsmogelijkheid naar de achtergelegen tuin en Athilo-
pad te creëren.
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Na lang onderhandelen kocht het 
stadsbestuur in de Zeeweg een 
braakliggend terrein van 3,5 hectare. 
Het terrein grenst aan het Domein 
De Kluiten en ligt in recreatiezone.  
Op die manier houdt het stadsbe-
stuur extra mogelijkheden achter 
de hand voor de ontwikkeling van 
o.a. trainingsvelden, ruimte voor 
avontuurlijke sporten, ... Schepen 
voor Sport Isabelle Capelle en Bur-
gemeester Ignace Dereeper: “Ook 
al zijn die niet onmiddellijk aan de 

orde, toch is dit een vooruitziende 
actie die volgens CD&V de ver-
dere uitbouw van de sportieve en 
recreatieve toekomst in de stad kan 
garanderen.”

Extreme 
make-over 

voor Mandelwijk
Bijna 40 jaar na de heraanleg van de 
Mandelwijk in Oudenburg drong 
een frisse aanpak van het speel-
plein zich op.   De kinderen van 
toen trokken weg, de wijk verou-
derde.  Maar inmiddels hebben de 
kinderen van toen zelf  kinderen en 
vernieuwde de bevolking van de 
wijk fel.  Drie nieuwe verkavelingen 
rondom de wijk brachten nieuw 
bloed naar de Mandel en omgeving.  
Daarom krijgt het speelplein gelegen 
naast de stedelijke begraafplaats, 
bovenop de nieuwe toestellen die 
drie jaar terug geplaatst werden, een 
extreme make-over: nieuwe extra 
speeltoestellen, reliëfwijzigingen en 
een aangepaste groenaanplanting 
moeten het mooie plein in al haar 
glorie laten schitteren en een aan-
trekkelijke pleisterplaats laten zijn 
voor tientallen kinderen uit de buurt 
en daarbuiten.  “De toestellen wer-
den besteld en eerstdaags moeten de 
werken door de technische diensten 
starten”, zegt Schepen voor Jeugd 
Peter Velle.

Krokusvakantie? Actie!
In de Krokusvakantie kon je er niet naast kijken. Ook deze normaal “stille” 
vakantieperiode kreeg in Oudenburg voor kinderen en jongeren een rijke 
invulling met creatieve activiteiten, sportkampen, film, De Kikker,...  Voor 
het eerst was er onder impuls van schepen voor jeugd Peter Velle nu ook 
tijdens de Krokusvakantie speelpleinwerking én tienerwerking. Dat bete-
kent een uitgebreide en mooie aanvulling op de al bestaande crea- en sport-
kampen en stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Kikker.  Vanaf  2012 
wordt de bestaande “Swapwerking” omgedoopt in “Tienerwerking”. De 
werking blijft dezelfde, maar vanaf  dit jaar wordt er met de Tienerwerking 
dus al gestart  tijdens de krokusvakantie.  Vervelen? Geen tijd hoor!

Investeren in de sportieve 
en recreatieve toekomst

Meer dan ooit wordt in onze 
nieuwe zaal “ipso facto” theater 
gespeeld, comedy gebracht, geluis-
terd naar muziek, film gekeken, 
geknutseld en gefeest,... Schepen 
voor Cultuur Peter Velle is blij 
met het drukke gebruik: “ Van 

het plaatselijke toneelgezelschap 
Kaproenken tot professioneel 
theater met De Tijd, van de betere 
jeugdfilm tot onze nationale trots 
“Rundskop”, van kaasavonden tot 
huwelijksbeurzen en culinaire eve-
nementen,... Bijna elk weekend is 
het een drukke bijenkorf  waar jong 
en oud graag naar toe komen en 
verblijven. Met wat extra investe-
ringen worden nog niet ingevulde 
accenten die het comfort van de 
gebruikers moeten vergroten in-
gevuld: extra stapelruimte, kasten, 
koelinstallaties, bestek,... Onze 
doelstelling om een warm cultuur-
nest te bouwen met voor elk wat 
wils is daarmee geslaagd.”

Ipso Facto: 
een warm nest voor ieders ei



8

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

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

Groepsaankoop 
groene stroom 

succes

Maar liefst 44.553 gezinnen schre-
ven zich vrijblijvend in voor de 
groepsaankoop groene energie 
van de provincie West-Vlaanderen.  
Onder impuls van provincieraadslid 
en Burgemeester Ignace Dereeper 
die de actie mee trok, waren daarbij 
meer dan 300 Oudenburgse gezin-
nen, of  bijna 1 op 10 gezin.  Op 
6 februari vond de online veiling 
plaats. Essent bood de laagste prijs 
aan voor de combinatie groene elek-
triciteit en gas en bleef  maar liefst 
33,49 procent onder de huidige 
marktprijs.   
Lampiris bleek het beste bod klaar 
te hebben voor groene elektriciteit: 
15,18 procent onder de huidige 
marktprijs.   Gezinnen konden 
zich vier maanden lang vrijblijvend 
inschrijven. Deelnemers konden 
tot 15 maart kiezen of  ze overstap-
pen. De inschrijvingen voor de 
groepsaankoop in West-Vlaanderen 
kenden uiteindelijk een nog groter 
succes dan in Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen.

De CD&V fractie in de gemeente-
raad, onder leiding van fractieleid-
ster Chantal Vanlitsenburgh, nam 
afscheid van Renaat Beyne.  Renaat 
kwam vijf  jaar geleden als jonge 
landbouwer in de gemeenteraad en 
kiest voor een nieuwe professio-
nele uitdaging, waarbij we hem met 
veel genegenheid uitzwaaien. Anni 
Christiaen maakt de overstap van de 
OCMW-raad naar de gemeenteraad.  
Anni geniet na een lange carrière als 
tuinbouwster met echtgenoot Noël 
van een welverdiende rust en regeert 
over één van de mooiste tuinen 

van Oudenburg.  Ook met Wilfried 
“Stien” Haest, de alom gekende 
en geliefde herbergier van het Sint 
Pietershof  komt een gouden hart 
de gemeenteraad vervoegen.  Beide 
nieuwe raadsleden staan tot jullie 
beschikking op volgende coördina-
ten:
Wilfried Haest, Zandvoordsestraat 2 
(Sint Pietershof), 8460 Oudenburg, 
tel. 059 26 75 87
Anni Christiaen, Akkerstraat 54, 
8460 Oudenburg, 
christiaen.anni@telenet.be, 
tel. 059 26 63 69

Anni & Stien: graag gezien

Gezond en lekker koken is 
belangrijk , ook voor men-
sen die het financieel niet 
altijd gemakkelijk hebben. 
Daarom heeft de OCMW-
raad van Oudenburg beslist 
om aan alle mensen die 
in budgetbeheer zijn een 
kookboek ‘Lekker en ge-
zond koken, meer smaak 
met minder centen’ te over-
handigen.

Rita Meyns, voorzitter van het 
OCMW: “Lekker en gezond koken 
met een beperkt budget is niet altijd 
evident, maar het is wel mogelijk. 

Dankzij dit kookboekje dat door 
het OCMW wordt geschonken aan 
personen die in budgetbeheer zijn, 
kunnen ook mensen in een finan-
cieel krappe situatie vetrijke, onge-
zonde voeding vermijden. “ In het 
kookboek staan 17 dagmenu’s,  met 
telkens ontbijt,  tussendoortjes, een 
middagmaal en een avondmaal . De 
kostprijs voor zo’n lekker, gezond 
dagmenu uit het boek varieert tus-
sen de 3,9 en  5,4 euro per menu. 
Het OCMW is ervan overtuigd 
dat dit kookboek een handig hulp-
middel kan zijn om met beperkte 
middelen toch lekker en gezond te 
koken.

OCMW Oudenburg stimuleert gezonde 
voeding voor een haalbaar budget


