
Hulp bij zoektocht naar goedkoopste energieleverancier: 
Oudenburg is voorloper

Energie is “hot”.  Op verschillende bestuursniveaus worden dan ook voorstellen 
gelanceerd om de bevolking te helpen bij de zoektocht naar de goedkoopste ener-
gieleverancier.  Soms wordt daarbij vergeten dat de gemeentebesturen al actief zijn 
op dit vlak.  

Lees het hier, op pagina 4!

Geboortebos 
aangeplant

Op Moederdag werden op de hoek Oude Brugseweg/Zeeweg in Roksem de eerste boompjes aan-
geplant van het geboortebos.  De ouders van alle kindjes, geboren vanaf 2011 tot nu, waren  uit-
genodigd om een boompje in de grond te poten. Schepen voor Gezin Johan Tanghe: “In een klein 
anderhalf jaar werden 118 nieuwe inwoners geboren.  Op de plantdag waren er 55 aanwezig. Wel-
licht waren in Oudenburg nog nooit zoveel borelingen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig.”  
Er werden vier soorten aangeplant: zwarte es, meidoorn, beuk en eik. Deze boomsoorten kunnen 
zeven tot tien meter hoog groeien.  Ook voormalig Schepen voor gezin Rita Meyns, die het dossier 
voor haar overstap naar het voorzitterschap van het OCMW inleidde, glunderde.  Het geboortebos 
wordt in de toekomst, mede door haar unieke ligging naast het archeologisch park, voor jong en 
oud een plek om te ontspannen en te spelen.
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Hervormingen De Lijn: 
gevolgen voor Oudenburg 
blijven beperkt

Op vraag van het Oudenburgse 
stadsbestuur spijkerde De Lijn 
na bijkomend onderzoek haar 
plannen om het aanbod in Ou-
denburg af te bouwen bij.  

De streefdatum voor implementatie 
van de wijzigingen is 1 juli 2012. Op 
basis van de bezetting blijft het huidige 
aanbod op weekdagen en tijdens het 
weekend behouden, met uitzondering 
van enkele ritten, die geschrapt worden 
omwille van het lage gebruik en/of  
alternatieve mogelijkheden.
Voor de Avondlijn 82 Oostende - 
Zandvoorde - Oudenburg wordt van 
zondag tot en met donderdag enkel de 
laatste rit geschrapt in plaats van alle 
ritten zoals oorspronkelijk voorzien. 

Schepen voor Jeugd Peter Velle: “De 
weekendregeling blijft dus volledig 
behouden: positief  nieuws voor heel 
wat Oudenburgse jongeren.”  De rit 
van 17:30 uur op de lijn 54: Brugge-
Oostende zal enkel nog op schooldagen 
rijden.
CD&V blijft wel vragende partij voor 
het “dichten van het gat” tussen de 
voorstadsbedieningen van Oostende en 
Brugge en een betere verbinding van 
Roksem naar Oudenburg.

Zoektocht naar goedkoopste 
energieleverancier 

Ook Oudenburg sprong onder impuls 
van burgemeester en provincieraadslid 
Ignace Dereeper mee op de kar van de 
provinciale groepsaankoop voor groene 
stroom.  Heel wat Oudenburgse gezin-
nen tekenden in op de actie van pro-
vincie- en stadsbestuur en genieten zo 
sinds kort van het meest optimale tarief  
voor groene stroom.  Daarnaast staan 

de mensen van Woonpunt, mee opge-
richt onder impuls van onze mensen, 
op geregelde tijdstippen ter beschikking 
om inwoners te helpen bij de zoektocht 
naar de meest geschikte keuze onder de 
vele energieleveranciers.  
Woonpunt staat daarvoor elke donder-
dag ter beschikking op donderdag van 
8.30 tot 12 uur in de Groote Poorte in 
de Weststraat 33. 
Iedereen kan ook terecht op 
www.vreg.be/doe-de-v-test

Stad & Politie 
binnenkort op 
Facebook & Twitter?
 
Schepen voor Informatie Peter Velle 
wil dat de stedelijke administratie 
en politiezone actiever gaan zijn op 
sociale netwerksites zoals Facebook en 
Twitter.  Met de stijging van het aan-
deel van de bevolking dat op sociale 
netwerksites actief  is is het een uitgele-
zen kanaal om de bevolking met korte 
berichten te informeren over op stapel 
staande initiatieven of  gebeurtenissen:  
“Stedelijke administratie en politiezone 
zijn op dit vlak nog te terughoudend 
en moeten een actievere rol gaan 
spelen op dit vlak.”. Door de schepen 
zelf  werd op dit vlak al pionierswerk 
verricht met de Facebook- en Twitter-
pagina van het RAM (www.facebook.
com/RAMOudenburg).  Nu wordt het 
tijd dat de rest van de administratie en 
politiezone volgen.

Bourgognepad 
kreeg nieuwe toplaag
 
Op Oudenburgs grondgebied werden 
door het provinciebestuur werken 

uitgevoerd om het Bourgognepad op 
de grens met Eernegem te voorzien 
van een nieuwe toplaag.  Schepen voor 
Toerisme & Recreatie Peter Velle: “De 
oorspronkelijke laag recyclagetarmac 
bevatte té veel glas en porseleinscher-
ven.  Dat zorgde voor heel wat lekke 
banden.  Her en der brokkelde de 
weinig samenhangende laag ook uit.”  
Mede op aandringen van burgemeester 
en provincieraadslid Ignace Dereeper 
verving het provinciebestuur de toplaag 
nu door een nieuwe laag tarmac, zodat 
fietsers met een gerust hart het Bour-
gognepad terug kunnen opfietsen.
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Door de aangestelde architect, burge-
meester Ignace Dereeper en de schepe-
nen Peter Velle en Johan Tanghe wordt 
hard getekend aan de toekomst van  het 
voormalige kloostergebouw van West-
kerke.  De lokatie van het gebouw moet 
in de toekomst plaats bieden aan een 
antenne van de Buitenschoolse Kinder-

opvang voor de as Roksem-Westkerke 
en de bloeiende KSJ en KLJ-afdelingen.  
Het wordt een uitdaging te zoeken naar 
een evenwicht tussen budget en ideale 
werkomstandigheden voor alle bewoners.  
Een mooie ploeg vrijwilligers staat alvast 
klaar om het Westkerkse project mee te 
begeleiden en nog sterker te maken.

Rundskop, Foo Fighters,  Lady 
Gaga en Fernandel in Oudenburg

Op de vertoning van de film Rundskop in 
zaal ipso facto werd onder impuls van sche-
pen voor jeugd & cultuur Peter Velle een 
poll gelanceerd waarbij de inwoners konden 
stemmen voor hun favoriete concertfilm.  
Inwoners konden  via de stedelijke web-
site stemmen voor één van hun favoriete 
concertfilms, van Glee tot The Black Keys.  
Wie dat wou kon zelf  een suggestie invul-

len van films die niet in de lijst voorkwa-
men.  Flyers met stemformulieren werden 
ook her en der in de stad verdeeld.   Foo 
Fighters mochten met hun legendarische 
concert in Wembley op 1 juni de examen-
periode aftrappen en op 31 augustus mag 
Lady Gaga in het Abtspark haar “Monsters 
Ball” houden.  Ook niet te missen deze 
zomer: de 11-juli concerten in Abtspark 
en sporthal van Contraband en Nicole en 
Hugo en de seniorenfilm met Fernandel op 
24 september!

De Katrol: studie- 
en opvoedings-
ondersteuning 
aan huis

Weinigen weten het, maar onder impuls 
van CD&V investeert het stadsbestuur 
ook in opvoedingsondersteuning.  Eén 
van de pistes die daarbij bewandeld 
worden is studie- en opvoedingsonder-
steuning aan huis, in een samenwerking 
tussen stadsbestuur en vzw De Katrol.  
In samenwerking met studenten onder-
wijs wordt o.a. Studie- en huiswerkbe-
geleiding aangeboden aan leerlingen uit 
de eerste graad basisonderwijs.  

Meer weten?  
Bel De Katrol: 059 51 08 41, of  de 
verantwoordelijke op ons stadhuis: 
059 56 84 29.

Dorpshuis Ettelgem 
nadert afwerking
Door de stedelijke technische dien-
sten werd de afgelopen maanden hard 
gewerkt om het voormalige Ettelgemse 
klooster naast de school een grondige 
opknapbeurt te geven.  Na afwerking 
biedt het gebouwtje plaats om er kleine 
vergaderingen of  activiteiten te orga-
niseren en Ettelgemse initiatiefnemers 
een uitvalsbasis te bieden.  Door het 
stadsbestuur werd tevens de kleine wo-
ning links van het gebouw aangekocht 
om in de toekomst extra mogelijkheden 
op vlak van doorgang of  sanitair te 
creëren.

Jeugdlokalen Westkerke op de tekentafel
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Zandvoordebrug: nog héél even
Iedereen heeft het ondertussen gemerkt: na maanden labeur aan een niet-evidente 
klus werd de nieuwe Zandvoordebrug geplaatst en krijgt ze de komende weken 
een finishing touch.  Het was enkele maanden vloeken en op de tanden bijten, 
maar na afwerking zal het geduld echt de moeite lonen: een vlottere verkeersdoor-
stroming, een modernere aanblik voor de hele omgeving,...

Zomerbrunch
Op zondag 8 juli is iedereen vanaf  
10.30 uur welkom op de CD&V zo-
merbrunch met kinderhoek in sporthal 
Ter Beke.  Neen, het worden niet alleen 
alleen toasts met ei, oranje sinaasap-
pels, wortelen en pompoensoep...  De 
plaatselijke masterchef  zorgt voor een 
topbrunch in een gezellige sfeer, met 
4 buffetten, een glaasje cava, soepbar, 
warm vlees-, vis- en dessertbuffet.  Zet 
je zondag in op een stevige manier en 
schuif  mee aan.   Inschrijven: 25 euro, 
kinderen tot drie jaar gratis, vanaf  vier 
jaar 1,5 euro per levensjaar.

Kaarten bij: Chantal, tel. 0472 381928, 
Gudrun, tel. 0484 618577 en Rita, tel. 
0498 389383.

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 (0473 77 83 28)
(peter.velle@oudenburg.be)
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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Met Belgerinkel 
naar de Winkel
De actie ‘Met Belgerinkel naar de 
Winkel’ 2012 ging van start op zaterdag 
5 mei.  De actie werd feestelijk ingezet 
aan het RAM (Romeins Archeologisch 
Museum). De legendarische oliebol-
len van OCMW-voorzitter Rita Meyns 
werden doorgespoeld met een (en zelfs 
meerdere) Arnoldusjes. Ondertus-
sen konden de kinderen zich van hun 
handigste kant laten zien op de gekke 
fietsen. De Kringwinkel verkocht hun 
perfect opgeknapte fietsen als zoete 
broodjes voor kleine prijzen.  Ook de 
hoge bi’s van de Oudenburgse Retro-
fietsers, die binnenkort een heus Bel-
gisch Kapioenschap organiseren, waren 
van de partij.  Nu iederéén nog méér de 
fiets op,  en Oudenburg wordt weer een 
stuk aangenamer om wonen.

Westkerkse en 
Roksemse doortocht 
op goeie baan
Westkerke wordt mooi.  Het was voor 
ons bestuur ook soms hemeltergend 
hoe door sommige betrokkenen ge-
maakte afspraken rond o.a. timing niet 
nagekomen werden, buiten de wil en 
macht van het stadsbestuur om, de voe-
ten geveegd werden aan het comfort 
van de buurtbewoners, maar: het einde 
is nabij en wie de werken van nabij 
volgt zal het bevestigen: Westkerke en 
straks ook Roksem worden gewoon 
veel mooier én veiliger dan ze ooit 
geweest zijn.  En dat mag ook wel eens 
gezegd worden.


