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Uniek stuk industrieel erfgoed 
mag dit jaar op rust

Zandvoordebrug
Zonder ongelukken wordt vanaf mei werk gemaakt van de 
definitieve vervanging van de Zandvoordebrug over het 
kanaal Plassendale-Nieuwpoort. 
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De werken zullen in normale weer-
stomstandigheden duren tot eind dit 
jaar.  Tijdens de werken wordt voor-
zien in een fietsbrug en zal er alles aan 
gedaan worden om de verkeerscircu-
latie zo vlot als mogelijk te houden.  

De huidige brug dateert van de jaren 
20, toen ze er in de plaats kwam van 
een brug die tijdens de aftocht van het 
Duitse leger in WOI gedynamiteerd 
werd.  CD&V pleitte er bij de bevoeg-
de instanties voor om de geklinknagel-

de brug op een dusdanige manier af  te 
breken dat ze in de toekomst op een 
andere plaats in de stad kan opgesteld 
worden, als industrieel-archeologisch 
pronkstuk.
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Groene 62 in een nieuw kleedje

Programmatie Ipso Facto

De Groene 62 is een 22 kilome-
ter lange fiets- en wandelroute die 
Oostende met Torhout verbindt. 
Ze leidt wandelaars en fietsers door 
een zeer afwisselend landschap. Niet 
veel mensen weten het, maar een 

stukje van die Groene 62 door-
kruist dus ook ónze stad.  Na jaren 
druk bereden te zijn, wordt door 
de West-Vlaamse intercommunales 
(WVI) werk gemaakt van een totaal 
herinrichtingsplan van het volledige 

traject van de Groene 62.  CD&V 
Raadslid en Regionaal WVI-comi-
télid Johan Tanghe, Schepen voor 
Toerisme en Recreatie Peter Velle en 
Burgemeester Dereeper volgen het 
dossier mee op.

Oudenburg: een warm nest dat leeft.  
Dat was één van de doelstellingen 
van schepen voor jeugd en cultuur 
Peter Velle begin deze legislatuur.  
Ipso Facto bruist ondertussen, met 
film, theater, comedy, voordrachten, 
jeugd- en seniorenfilms,... in een 

héél rijk gevuld programma.  Dit 
jaar wordt het aanbod nog verder 
aangevuld met XL-Gaming en 
concertfilms, waarbij jongeren zelf  
zullen kunnen kiezen welke film op 
het publiek losgegooid wordt.

Uitstap naar de Westhoek en 
Frans-Vlaanderen

Vertrek stipt om 7u30 aan de markt 
in Oudenburg. Op het programma: 
een bezoek aan het bezoekers-
centrum te Kemmel; de unieke 
Commandobunker uit de Koude 
Oorlog onder de Kemmelberg; 
de Duitse loopgravensite Bayern-
wald in Wijtschate; lunch; rondrit 

via de Catsberg en de Casselberg 
naar Arneke en een frisse pint in 
Ieper.  De aankomst in Oudenburg 
is voorzien omstreeks 21u. De prijs 
voor deze dag bedraagt €40 (€25 
voor kinderen onder de 12 jaar), 
alles inbegrepen.  ’s Avonds wor-
den u nog broodjes en een drankje 
aangeboden door JONGCD&V en 
CD&V. Inschrijven kan bij Pieter 
Vanhessche (pieter_vanhessche@
hotmail.com of  0473 86 30 01). Uw 
inschrijving wordt definitief  wan-

neer u het bedrag van €40 (€25 voor 
kinderen jonger dan 12j) hebt over-
geschreven op het rekeningnum-
mer van JONGCD&V Oudenburg: 
377-0028471-87 met de vermelding: 
“Inschrijving uitstap Westhoek + 
naam”.

Op vrijdag 9 april trekken 
JONGCD&V en CD&V Ou-
denburg naar de Westhoek 
en Frans-Vlaanderen. 
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Woonproject op site Sanders

Laat de Straffe Hendrik je smaken!

Kamerlid Hendrik Bogaert treedt 
in discussie met de jonge generatie

Politiek? Een ver-van-mijn-bed-
show?  Dat dacht je misschien. 
Politiek beïnvloedt ons dagdagelijkse 
leven meer dan je zou denken! Wel-
vaart, Economie, Pensioenen, Mobi-
liteit, Energie, Werk, Gezondheids-
zorg,… Op vrijdag 29 april komt 
Hendrik Bogaert meer uitleg geven 
over de politiek. Heb je vragen over 
de politiek, heb je altijd al eens je 
gedacht willen zeggen,… dan mag 
je hier zeker niet ontbreken! Straffe 
Hendrik is die avond te verkrijgen 
aan de straffe prijs van €1. 

Waar? Zaal de Vredeborg, Dorps-
straat 30 te Ettelgem om 20u. Ieder-
een van harte welkom! 

Meer info: www.jongcdenv.be/oudenburg 
of  0473/86 30 01

Op de site “Schilderwinkel Sanders” 
op de hoek van de Vanderheyde- en 
Zandvoordsestraat, verrijst medio 
2012 een prachtig nieuw woonproject 
met 26 ruime betaalbare en prachtige 
woongelegenheden met parkeergele-
genheid.  Het project komt er op aan-
sturen van burgemeester Dereeper, en 
wordt gerealiseerd door bouwmaat-
schappij Woonwel.  Op die manier 
draagt CD&V bij aan een betaalbare 
huisvesting in de stad.

De creaweken tijdens de schoolva-
kanties zijn een ongekend succes.  
De weken kwamen er op initiatief  
van Schepen voor Jeugd Peter Velle 
en Schepen voor Gezin Rita Meyns.  
Op die manier kunnen kinderen 
tijdens de vakantieweken in een 
ongedwongen sfeer van tal van 
activiteiten proeven:  samen met het 
jeugdsportaanbod van Schepen Isa-
belle Capelle een rijk gevulde mand 
voor iédereen.  Ook dit jaar wordt 
de SWAP-werking voor tieners in 
Oudenburg verdergezet.

Creaweken
razend succes!

Word lid van CD&V

Een datum om te onthouden 10 juli: Jong-CD&V Smoefeltocht

*  Nieuw lid: € 5
    * Standaardtarief: € 15
    * Ouder dan 60 of  jonger dan 26: € 7
    * Personen met een handicap: € 7
    * Bijkomende gezinsleden: € 4
    * Vrouw en Maatschappij: + € 2,40
    * Senioren: + € 1
    * JONGCD&V: + € 2,50

Info: Gudrun De Vlam, tel. 0484 61 85 77, gudrun.devlam@gmail.com
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Provinciale steun voor 
Oudenburgse projecten

Op cultureel vlak kwam er zowel voor 
het museum, het bezoekerscentrum als 
voor de bibliotheek reeds een finan-
ciële ondersteuning. Intussen mocht 
ook de aanleg voor de abtstuin op een 
toelage rekenen. 
Een verdere versterking van de relatie 
met het provinciebestuur komt er 
dankzij volgende nieuwe initiatieven: 
• Voor de nieuwbouw van Riethove 
komt de provincie voor 600.000 euro 
tussen, voor de restauratie van de 
geklasseerde torenspits wordt op 20% 
gerekend.
• Van Westtoer wordt de inrichting 
verwacht van een infopunt aan het Ro-
maans kerkje en ook voor de restaura-
tie van de geklasseerde site wordt 20% 
tussenkomst verwacht.

• Voor de aanleg van de Groene ’62, 
welke voor ongeveer één kilometer op 
het Oudenburgs grondgebied loopt, 
wordt de volledige heraanleg en de cre-
atie van een uniek uitgerust rustpunt 
integraal gedragen door de provincie.

Nieuwe verwachtingen
We zitten nog volop in de onderhande-
lingsfase voor de volgende initiatieven: 
• Voor de bouw van de koopwoningen 
op de site slachthuis Declerck hopen 
bouwmaatschappij Woonwel en het 
stadsbestuur op de voorfinanciering 
van dit project.
• Verder wordt aangedrongen bij de 
provincie over de heraanleg van het 
Bourgognepad en voor bijkomende 
beveiliging op het bruggetje richting 
Gistel.
• Ook voor de toeristische en re-
creatieve uitbouw van het domein 
De Kluiten, voor de aanleg van het 
jachthaventje op Plassendale en voor 
het groot serrecomplex wordt op een 
niet geringe steun vanuit de provincie 
gerekend.
• Momenteel wordt een betoelagings-
dossier ingediend voor de 2de fase – 
restauratie O.L.-Vrouwkerk
• Ook wordt uitgekeken naar extra 
provinciale steun voor fiets- en wan-
delpaden.
• En tot slot hopen we op een sterke 
provinciale ondersteuning voor het 
plaatselijk ruimtelijk structuurplan, 
zodat Oudenburg wat meer adem-
ruimte krijgt voor o.a. de verdubbeling 
van SteenGoed, het aansnijden van 
zeer centraal gelegen gronden voor 
woningbouw en de verdere historische 
en recreatieve ontwikkeling.

Meer dan ooit wordt in de stad Oudenburg nauw samen-
gewerkt met de provincie.. Provincieraadslid én burge-
meester van Oudenburg Ignace Dereeper geeft u graag 
een kort overzicht.

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.

CONTACTGEGEVENS PROVINCIERAADSLEDEN: 
WWW.WEST-VLAANDEREN.CDENV.BE

Provinciebesturen versterken zich 
wanneer zowel financiële als admi-
nistratieve ondersteuning naar de 
gemeente toevloeien en een concre-
te wisselwerking tot stand komt.
De aanwezigheid van burgemeester 
Ignace Dereeper, als provincieraads-
lid is zonder twijfel een bepalende 
faxtor bij de verregaande en toene-
mende samenwerking, welke de stad 
Oudenburg ten goede komt.
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