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Met de vernieuwing van het Romeins 
Archeologisch Museum (RAM) en de 
creatie van een bezoekerscentrum met 
toeristische infobalie werd de naam-
bekendheid van Oudenburg de laatste 
tijd flink opgedreven.  Nieuwe streek-
producten zoals het Arnoldusbier, 
cake en sinds kort ook kaas, overgieten 
dat met een lekker sausje.  Niet alleen 
toeristen profiteren daarvan mee, ook 
eigen inwoners komen op dat vlak aan 
hun trekken.  Toch blijven er nog heel 
wat uitdagingen waaraan door schepen 

voor toerisme Peter Velle op perma-
nente basis gewerkt wordt.  Hieronder 
een snelle greep. 

Het fiets- en wandelnetwerk in de stad 
verdient blijvende aandacht.  Twee 
kerkwegels (Roozenweg en Korteweg) 
werden terug opengesteld voor wan-
delaars en er wordt verder gestreefd 
naar de realisatie van een zo autovrij 
mogelijke wandelverbinding tussen 
Roksem-Ettelgem en het Oudenburg-
se centrum over de sporthal.   

Dit jaar werd een Romeinse wandel- 
en fietsroute gerealiseerd, maar andere 
thematische wandelroutes volgen nog.  
Op aandringen van het stadsbestuur 
zou het wegdek van het druk befietste 
Bourgognepad en ook de Groene 62 
die een stukje over ons grondgebied 
loopt, door de provincie binnenkort 
vernieuwd worden.  In samenwerking 
met de stad Oostende wordt binnen-
kort een erfgoedfietsroute rond het 
thema “Water en Wind” voorgesteld.  
Wij streven met de cafetaria van het 
RAM naar het behalen van het label 
“fietsvriendelijke voorziening”, waarbij 
o.a. voorzien wordt in herstelmateriaal 
voor fietsers met pech.   
(vervolg lees p.4)

Plannen van maar liefst vier (!) Oudenburgse gezinnen voor 
het opstarten van kleinschalig logies (kamer met ontbijt of 
vakantiewoning) bewijzen dat het toerisme in onze stad in 
de lift zit. 

Toerisme en recreatie in Oudenburg in de lift
Ook eigen inwoners kunnen 

op vakantie in eigen stad
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(vervolg van p.1)

Het kanaal en Plassendale: 
troeven bij uitstek
Schepen voor toerisme Peter 
Velle dringt sinds enkele jaren 
bij Westtoer aan dat er rond het 
volledige traject van het kanaal 
Brugge-Plassendale-Nieuwpoort 
een globaal concept met uniforme 
infopanelen, picknick-banken e.d. 
zou gerealiseerd worden.   Langs 
Ijzer en Leie werden eerder 
gelijkaardige projecten opgezet.  Dat 
zou samen met de renovatie van het 
Plassendale sluizencomplex en de 
jachthaven die er hopelijk komt een 
prachtige realisatie zijn.  De plannen 
voor een bootrestaurant krijgen er 
van CD&V in alle geval de volle 
medewerking.

à la carte en avontuurlijk
Wat het aanbod aan activiteiten 
en bezoekmogelijkheden betreft 
is er in Oudenburg een gigantisch 
aanbod, dat dit najaar voor het 
eerst onder de vorm van een à la 
carte samen te stellen menu in de 
nieuwe gemeentelijke website wordt 
opgenomen.  Niet alleen groepen 
van buiten Oudenburg, maar ook 
eigen inwoners kunnen op die 
manier ongekende pareltjes van de 
stad ontdekken. Er dient daarbij 
nog verder gewerkt te worden aan 
meer avontuurlijkere formules zoals 
bv. een stadsspel of  kajakken op de 
Waerevaart.  

Ambassadeurs
Het is daarbij ook belangrijk dat 
iedereen die een ambassadeursrol 
voor toerisme en recreatie in 

de stad kan opnemen daarbij 
betrokken wordt en op de hoogte 
is van de Oudenburgse troeven.  
De toeristische balie kan niet 
permanent geopend.  Daarom zullen 
Oudenburgse “ambassadeurs” zoals 
horeca- en logiesuitbaters verder op 
de gepaste manier geïnformeerd en 
betrokken worden.
Daarnaast liggen op de bureau’s van 
onze bevoegde stedelijke administratie 
nog heel wat opdrachten te wachten 
op verdere uitvoering: de restauratie 
van de Romaanse Kerk, de herstelling 
van de witte molen en de realisatie 
van een toeristisch-recreatieve kaart 
van Oudenburg, met de voornaamste 
trekpleisters en logiesmogelijkheden 
op de achterzijde, de creatie van 
een gemeentegrensoverschrijdende 
mountainbikeroute,... : voor elk wat 
wils

Het stadsbestuur kocht in de Stati-
onsstraat ter hoogte van de Cottem-
weg de woning tussen Vaardeken 
en Stationsstraat.  De woning is in 
slechte staat en hindert een goed 
zicht voor wie gebruik maakt van 
de Stationsstraat en het brugje over 
het Vaardeken.  De woning wordt 
afgebroken en het vrijgekomen stuk 
opnieuw ingericht.  Zo zal de aan-
trekkelijkheid en verkeersveiligheid 
voor fietsers er fel verbeteren.

Naar een beter zicht in de Stationsstraat

Tot in 1974 werden schapen, koeien en varkens in het Westkerkse slacht-
huis vakkundig naar de eeuwige weiden geholpen. Het exportslachthuis 
Julien Declerck exporteerde naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland... Door 
woonmaatschappij Woonwel wordt op de site een woonproject gecreëerd. 
Op initiatief  van schepen voor Cultuur Peter Velle werd ter gelegenheid 
van Westkerke Kermis een deel van de unieke site nog een keer voor het 
publiek opengesteld.  In de koelruimtes werden Koen Velles kunstfoto’s 
van het leegstaande slachthuis, en oude slagersfoto’s van heemkundige en 
slager Stefaan Sabbe uit Westkerke tentoongesteld. Een mooi Westkerks 
hoofdstuk werd zo op een passende wijze afgesloten.

Afscheid slachthuis
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In dichtbebouwde wijken heeft niet 
iedereen een grote tuin. Daarom 
introduceert Schepen voor plat-
telandsontwikkeling Rita Meyns in 
Oudenburg de Tegeltuintjes: be-
groening dicht tegen de gevels met 
bloemen of  klimplanten.  Het idee 
is eenvoudig: hoe meer bloemen en 
planten, hoe mooier en aangenamer 
de straat, zelfs al is er in die straat 
veel bebouwing en weinig groen.  
Bij de technische dienst krijgt u info 
over hoe een tegeltuintje aan te leg-
gen, wat kan en wat niet kan.

Op zondag 10 juli organiseerde 
JONGCD&V Oudenburg haar 
jaarlijkse smoefeltocht. De deelne-
mers konden opnieuw genieten van 
een heerlijk fietstochtje doorheen 
ons prachtige polderlandschap. Op 
verschillende locaties kregen ze een 
aperitiefje, voorgerecht, BBQ, ijsje, 
koffie en gebak aangeboden. Ook 
het zonnetje was die dag van de 
partij wat het natuurlijk dubbel zo 
aangenaam maakte.

Tegeltuintjes?

CD&V liet zich de Straffe Hendrik smaken

4de Smoefeltocht JONGCD&V opnieuw groot succes

Op vraag van JONGCD&V Ou-
denburg kwam Kamerlid Hendrik 
Bogaert spreken over de nationale 
politiek. Hij gaf  hierbij een uitge-
breide toelichting over de uitda-
gingen die ons te wachten staan 
en hij lichtte ook de stand van 
zaken toe in de communautaire 
onderhandelingen. Het publiek 
kreeg uitgebreid de mogelijkheid 
om vragen te stellen aan Hendrik. 
Het was alvast een bijzonder inte-
ressante en leerrijke avond.
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Ter gelegenheid van de vervanging van de Zandvoordebrug werd door de 
Vlaamse Gemeenschap en haar aannemers een tijdelijke fiets- en voetgan-
gersbrug voorzien.  Al van bij aanvang van de werken werd door bur-
gemeester Ignace Dereeper (CD&V) aangegeven dat het bruggetje niét 
voldoet en voor heel wat jongere en oudere voetgangers en fietsers een on-
overkomelijk obstakel vormt.  Heel wat stadsgenoten worden daardoor een 
langere periode afgesneden van het Oudenburgse gebeuren voor winkelen, 
schoolgaan,...  CD&V en het voltallige stadbestuur zijn van mening dat 
het iets meer mocht geweest zijn en dringen ten stelligste aan dat door de 
Vlaamse Gemeenschap met de nodige creativiteit alsnog een veilige oplos-
sing voorzien wordt, waarbij de gevaarlijke hellingen weggewerkt worden.

Net voor de zomer werd door de gemeenteraad het nieuwe jeugdbeleids-
plan goedgekeurd.  Het plan was het resultaat van maandenlang overleg 
met de plaatselijke jeugdsector en werd unaniem door de jeugdorganisaties 
in de jeugdraad goedgekeurd.  In het plan wordt ondermeer voorzien in de 
verderzetting van de tienerwerking, repetitieruimte, kinderfilmprogramma-
tie in het RAM, een nieuw speelplein voor de Mandelwijk, verbouwingen 
van het KSJ-lokaal en verder ter beschikking stellen van financiële onder-
steuning en gratis lokalen voor alle jeugdverenigingen.

Met de vernieuwing van de Vijfweg-
straat realiseert CD&V één van de 
punten van haar programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006.  
Halfweg deze maand starten de werken 
voor het ondergronds brengen van 
alle nutsleidingen, waarna de voorbe-
reidingen voor het vernieuwen van de 
bovenlaag kunnen beginnen.  Op die 
manier wordt de straat ontdaan van 
alle lelijke “spinnewebben”, wordt het 
snelle verkeer er een stukje afgeremd 
en kan de straat terug voor jaren mee.

CD&V Oudenburg niet gelukkig 
met tijdelijk bruggetje over kanaal

Jeugdbeleidsplan

Vijfwegstraat

Eeuwen geleden introduceerden de 
Romeinen in Oudenburg het cremeren.  
Blijkbaar bleef  daar toch iets van han-
gen, want niet alleen het huisdierencre-
matorium in de stad heeft een bijzonder 
succes, ook het Brugse crematorium 
kan de vraag bijna niet meer bijhouden.  
Daarom beslisten Oudenburg, Bredene, 
Oostende en Middelkerke samen werk 
te maken van een crematorium voor de streek.  Het initiatief  betekent een nieuwe 
service aan de bevolking waarvoor Oudenburg, als voormalig bolwerk van de Ro-
meinse pioniers van het cremeren, alvast haar vlammend enthousiasme betoont.

De provincieraad met daarbij o.a. burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) 
keurde een nieuw reglement goed omtrent het toekennen van een premie 
voor de huur van een  personenalarmsysteem. Dit reglement is een uitbrei-
ding van het bestaande subsidiesysteem en ging van kracht op 1 juli 2010.  
Wil je meer informatie omtrent de premie kun je terecht op de website van 
de provincie West-Vlaanderen:  www.west-vlaanderen.be/pas of  een folder 
aanvragen op tel. 050 40 32 92 of  tel.059 56 84 41.

Een nieuw crematorium 
voor de streek

Premie voor personenalarmsysteem


