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Oudenburg overspoeld door Romeinen
Wie slim is, sorteert!
inOudenburg | uitneembare agenda

Voorwoord
Beste Oudenburgnaar,
Communicatie is in de hedendaagse maatschappij een belangrijk gegeven geworden. Met de moderne media en de
vele verschillende kanalen is zowat alles en iedereen binnen handbereik.
Ook het stadsbestuur wil dicht bij haar burgers staan. Met
de vernieuwing van de stedelijke website, een eigen Facebook- en Twitterpagina, en de digitale infoborden in het
straatbeeld werden in 2012 de eerste stappen in de goede
richting gezet.
We zitten echter niet stil. Vandaag ligt voor u een volledig
nieuw informatieblad klaar, kort, krachtig en kleurrijk. Het
wordt vast wel even wennen, maar met deze nieuwe aanpak en onze aanwezigheid op de sociale media hopen we u
nog beter te kunnen informeren.
Neem in deze gejaagde samenleving toch even de tijd om
tot rust te komen en geniet van een welverdiende vakantie!

Colofon

Ignace Dereeper
Burgemeester

Oudenburg Stadsmagazine is het officiële informatieblad van de stad Oudenburg
en wordt gratis aangeboden aan de Oudenburgse bevolking.
Je vindt alle publicaties ook op www.oudenburg.be

Openingsuren stadhuis

Redactieadres Dienst Communicatie
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 46 I E communicatie@oudenburg.be

Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 20 I F 059-26 54 06 I E info@oudenburg.be

Foto’s & illustraties Stedelijke diensten I drukkerij Lowyck I Westtoer
Ilse Verbandt I Laurette Ingelbrecht I John Loncke

maandag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

dinsdag

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

woensdag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 17.30 uur

donderdag

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

Lay-out en druk drukkerij Lowyck
Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg

vrijdag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

zaterdag & zondag

gesloten

Alle stedelijke diensten (behalve het RAM) zijn gesloten op
donderdag 11 juli 2013 en donderdag 15 augustus 2013.

Sedert 2 januari 2013 is jouw nieuwe stadsbestuur actief.
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe schepenen met hun bevoegdheid en de leden van de gemeenteraad.

Ignace Dereeper I burgemeester

Myriam Maes

Peter Velle

algemeen beleid, politie en veiligheid,
burgerzaken, kieszaken, begraafplaatsen en lijkbezorging, erediensten, patriottische verenigingen en
vaderlandslievende
plechtigheden,
ondergeschikte besturen, ruimtelijke
ordening, huisvesting, openbare werken, openbaar domein, machine- en
wagenpark, personeelszaken, tewerkstelling, intergemeentelijke en regionale samenwerking

schepen van financiën, pensioenen en
verzekeringen, overheidsopdrachten,
nutsvoorzieningen, verkeer en mobiliteit, energie, emancipatie en gelijke
kansen, opvoedingsondersteuning

schepen van jeugd, kunst en cultuur,
musea en erfgoed, archief, bibliotheek, toerisme en recreatie, natuur,
ontwikkelingssamenwerking, patrimoniumbeheer, communicatie en informatie

Weststraat 14 - 8460 Oudenburg
T 059-26 68 64 I 0475-94 44 49
E ignace.dereeper@oudenburg.be

Zandvoordsestraat 124 - 8460 Oudenburg
T 059-25 08 10 I 0479-71 01 74
E myriam.maes@oudenburg.be
W www.myriam-maes.be

Oudekerkwegel 30 - 8460 Ettelgem
T 059-26 54 30 I 0473-77 83 28
E peter.velle@oudenburg.be

Ulrike Vanhessche

Johan Tanghe

Rita Meyns I OCMW-voorzitter

schepen van sport, informatisering en
telecommunicatie, participatie, milieu, onderwijs

schepen van sociale zaken en welzijn,
gezin en kinderopvang, bossen, ontvangsten, feesten, kermissen, lokale
economie, jumelages en Europese
aangelegenheden, ruimtelijke ordening

schepen van armoedebestrijding, seniorenbeleid en derde leeftijd, land- en
tuinbouw, polders en waterschappen,
bestrijding van schadelijke dieren en
planten

Oude Brugseweg 73 - 8460 Oudenburg
T 059-26 89 98 I 0495-20 66 21
E johan.tanghe@oudenburg.be

Westkerksestraat 76 - 8460 Roksem
T 059-26 68 67 I 0498-38 93 83
E rita.meyns@oudenburg.be

Zwanenstraat 24 - 8460 Oudenburg
T 0476-48 07 09
E ulrike.vanhessche@oudenburg.be
W www.ulrike-vanhessche.net

De gemeenteraad
Gino Dumon, voorzitter van de gemeenteraad
Burgemeester Ignace Dereeper; schepenen Myriam Maes, Peter Velle, Ulrike Vanhessche en Johan Tanghe; OCMWvoorzitter en toegevoegde schepen Rita Meyns; gemeenteraadsleden Anthony Dumarey, Roland Blomme, Jaak
Lingier, Isabelle Capelle, Gudrun De Vlam, Hubert De Gryse, Anni Christiaen, Stefaan Reynaert, Romina Vanhooren,
Herlinde Devriendt, Annie Cobbaert, Jean-Pierre Van Dierendonck, Gino Dumon, Freddy Declerck, Marc Gilliaert en
Stefanie Van Eeghem
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jouw bestuur

jouw bestuur een overzicht

leven & welzijn

Identiteitskaart duurder
De federale overheid besliste om vanaf 1 april een prijsverhoging toe te passen op de verschillende identiteitsbewijzen. En dat was geen aprilgrap! Daarom was het
stadsbestuur genoodzaakt om de prijzen van de Belgische
identiteitskaarten (eID), de elektronische vreemdelingenkaarten en de kids-ID’s vanaf 1 april mee te verhogen. Deze
prijsstijging is een rechtstreeks gevolg van een federale beslissing en betekent dus geen verhoging van de gemeentebelasting op deze kaarten.

Rijbewijs in bankkaartmodel
Op maandag 8 april 2013 ging het stadsbestuur van
Oudenburg van start met de uitreiking van het rijbewijs
in bankkaartformaat. Ingevolge een Europese richtlijn
is elke lidstaat verplicht om vanaf 2013 het nieuwe
Europese rijbewijs in bankkaartmodel af te leveren ter
vervanging van het papieren rijbewijs. Ondertussen
werden al een tiental nieuwe rijbewijzen overhandigd.
Ile Hindryckx
mocht als één
van de eersten
haar rijbewijs in
bankkaartmodel in
ontvangst nemen.

Overzicht nieuwe kostprijzen
Gewone
procedure

Spoedprocedure

Extreme
spoedprocedure

eID

17,00 EUR

118,00 EUR

182,00 EUR

Duplicaat eID

17,50 EUR

118,50 EUR

182,50 EUR

kids-ID

6,00 EUR

109,00 EUR

173,00 EUR

6,00 EUR

109,00 EUR

173,00 EUR

17,00 EUR

118,00 EUR

182,00 EUR

17,50 EUR

118,50 EUR

182,50 EUR

Duplicaat
kids-ID
Vreemdelingen
kaart
Duplicaat
vreemdelingenkaart

Met je kinderen op reis
naar het buitenland?
Vraag tijdig je kids-ID aan
en vertrek zonder zorgen!
De kids-ID of elektronische identiteitskaart is een officieel reisdocument
waarmee Belgische kinderen onder de
12 jaar kunnen reizen in de meeste Europese
landen en in sommige landen daarbuiten. Deze kaart is
verplicht zodra het kind België verlaat!

Praktisch
•
•
•
•

De kids-ID kost 6,00 euro en blijft maximum drie jaar geldig.
Je vraagt de kids-ID aan in het stadhuis, bij de dienst
Burgerzaken.
Vergeet niet een recente (officiële) pasfoto van het kind
mee te brengen, met witte achtergrond.
De ouder of voogd van het kind moet ook aanwezig zijn,
samen met het kind.

Opgelet! Het duurt 3 tot 4 weken om de kids-ID aan te maken! Ben je van plan om naar het buitenland op reis te vertrekken, vraag dan zeker tijdig je kids-ID aan.
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Praktisch
Het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel is maximum
10 jaar geldig en kost in onze gemeente 25 euro. Bovendien zal de foto van jouw eID meestal kunnen gerecupereerd worden voor het rijbewijs. Het aangevraagde
rijbewijs in kaartmodel kan na 4 werkdagen opgehaald
worden. De voorwaarden om een nieuw rijbewijs te bekomen blijven hetzelfde.
De invoering zal geleidelijk aan gebeuren. De huidige
kartonnen rijbewijzen blijven nog geldig tot 2033 tenzij
de FOD Mobiliteit hierover anders beslist. Men is niet
verplicht om het papieren rijbewijs nu al om te wisselen in het bankkaartmodel.
Vanaf oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen
in kaartmodel gemaakt worden. Het internationaal rijbewijs blijft in papieren vorm bestaan.
Meer informatie over rijbewijzen vind je ook op de website van de Federale Overheid Dienst Mobiliteit
www.mobilit.belgium.be.
Info
Dienst burgerzaken
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 36 | E burgerzaken@oudenburg.be

leven & welzijn

IBO De Kikker doet onderzoek naar tevredenheid!
De Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker verspreidde
in 2012 een korte vragenlijst onder de 224 gezinnen die
het afgelopen jaar gebruik maakten van de kinderopvang.
Dankzij deze tevredenheidsenquête werd heel wat nuttige
informatie ingezameld omtrent de werking van De Kikker.
De ouders konden hun verwachtingen, opmerkingen en
suggesties overbrengen wat de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang zeker ten goede zal komen. Aan
de enquête werd bovendien een wedstrijd voor de kinderen gekoppeld. Tristan werd de gelukkige winnaar en
kreeg een Playmobil-speelpakket cadeau.
Hierbij geven we graag een aantal resultaten van de tevredenheidsenquête mee.
•

Opmerkelijk is dat alle gebruikers De Kikker zouden aanbevelen aan andere ouders die opvang zoeken. Niemand
geeft aan ontevreden te zijn over de werking.

•

Voor wat betreft het onthaal en eerste kennismaking in
de kinderopvang is iedereen het erover eens dat dit duidelijk en vlot verloopt voor zowel de ouder als het kind.

•

•

•

De locatie en de infrastructuur wordt voornamelijk goed
gewaardeerd. De extra ruimte met de nieuwe containerunits wordt zeer positief onthaald.
De pedagogische aanpak in De Kikker wordt door de ouders enorm geapprecieerd. Ouders staan wel stil bij het
feit dat kinderen soms wat te weinig individuele aandacht
kunnen krijgen in het groepsgebeuren. De begeleidingsstijl, de activiteiten en het spelmateriaal wordt sterk gewaardeerd.
Het contact tussen de ouders en de begeleiding is volgens het merendeel van de ouders goed. Toch zijn er en-

kele ouders die nog meer zouden willen horen hoe het
opvangmoment van hun kind verlopen is en zouden ze
zich wat meer betrokken willen voelen bij de opvangvoorziening. De ouders kregen alvast een oproep om van zich
te laten horen!
•

De openingsuren komen voor de grootste groep ouders
overeen met hun opvangbehoeften. Er is echter ook een
groep ouders die liever geen sluitingsperiodes zou hebben. Dit probleem kan praktisch gezien moeilijk opgelost
worden. De huidige personeelsbezetting laat immers
niet toe dat de vaste sluitingsperiodes van De Kikker
worden afgeschaft omdat er dan een personeelstekort
zou ontstaan op de dagen dat de opvang wel open is.
Werken met jobstudenten, afwisselend verlof nemen, … ,
het gebeurt al allemaal! Er wordt gekozen voor een kwaliteitsvolle opvang voor de kinderen, met voldoende én
gekwalificeerde begeleiding. De sluitingsperiode hoort
daar dan dus ook onvermijdelijk bij.
Voor nieuwe inschrijvingen maak je best een afspraak
met coördinator Heidi Pylyser.
De Kikker is tijdens de zomervakantie gesloten:
• op donderdag 11 juli;
• van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus;
• op donderdag 15 augustus.

Info
BKO De Kikker
Aernoudstraat 15 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 44 | E ibo@oudenburg.be
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jeugd

Speelplein De Tunne
voor de plezantste zomervakantie ooit!
Veel kinderen hebben tijdens de krokus- en paasvakantie opnieuw hun weg naar het speelplein De Tunne gevonden. Hieronder schetst Niko Lebeke, één van de hoofdmonitoren, een
beeld over hoe het er aan toe kan gaan tijdens de speelpleinwerking.
Naam
Leeftijd
Studie

Niko Lebeke
19 jaar
lerarenopleiding secundair wiskunde - fysica

Waarom kies je er voor om als hoofdmonitor
je vakantie op het speelplein door te brengen?
“Het is gewoon fijn om je vakantie te kunnen doorbrengen
op een plaats waar iedereen aan hetzelfde doel werkt: ‘kinderen een fijne vakantie bezorgen’. Het is aangenaam om
een groep enthousiaste animatoren te mogen begeleiden.
Als hoofdmonitor moet je ook een pak verantwoordelijkheid
dragen en dit kan maar een voordeel zijn voor later. Ik ken
het speelplein door en door want ik ben al aanwezig op De
Tunne sinds mijn 5 jaar (groep 1).”
Hoe verloopt de samenwerking
met de andere animatoren?
“De samenwerking met de animatoren gaat super. Op het
speelplein heerst er een totaal andere sfeer dan in een andere vakantiejob buiten het jeugdwerk. In De Tunne staan
we ook alleen maar met vrijwilligers en dat merk je ook
aan hun mentaliteit. De animatoren staan op het speelplein
omdat ze dat graag doen en ook een centje kunnen bijverdienen.”
Werken jullie met thema’s?
Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
“We proberen zoveel mogelijk met thema's te werken.
Meestal werken we elke week met een ander thema. De
animatoren proberen dan een origineel toneeltje te maken
doorheen de week. Elke dag krijgen de kinderen één stukje
te zien en aan het eind van de week is er een ontknoping
met een groot, gezamenlijk spel. Buiten de toneeltjes worden de activiteiten hier en daar wat aangepast naar het thema. En natuurlijk bij regenweer kunnen de kinderen kleurplaten inkleuren ... in thema. Voorbeelden van thema's die
al op ons speelplein geweest zijn: teletijdsmachine, Peter
Pan, Robin Hood, de smurfen, Disney, superhelden, koning
Tunne, kerstmis in Afrika (tijdens de zomer!!), ...

Kan je ons een leuke anekdote vertellen
van tijdens de speelpleinwerking?
“Een leuke anekdote die de meeste animatoren zich wel
nog zullen herinneren en die niet meteen opviel voor de
kinderen was het volgende:
De animatoren gingen een toneeltje opvoeren voor de
kinderen. Het was in het thema Disney. Heel kort samengevat ging het verhaal over de Disneyfiguren die via een
speciale poort in De Tunne terecht kwamen. De Disneyfiguren gingen vandaag eens een dagje doorbrengen op het
speelplein. Tijdens het spelen verloor één van de figuren
de sleutel van de poort waarlangs ze zijn binnengekomen.
Kapitein Haak vond deze sleutel en was van plan om de andere Disneyfiguren voor altijd buiten te sluiten uit sprookjesland. Jens Knockaert speelde toen Kapitein Haak die
ons wilde buiten sluiten. Het was de bedoeling dat hij de
deur van het gebouw echt zou sluiten want daar was onze
poort rond gemaakt. Wanneer de deur gesloten was, zou ik
als Robin Hood een aanloopje nemen en me tegen de deur
smijten. Dit heb ik dan ook gedaan, maar wanneer ik tegen
de deur sprong, vloog de deur open en viel ik op de grond.
Wat bleek, Jens kreeg de deur niet gesloten waardoor hij
de deur gewoon had dicht gedaan met de bekende gevolgen,.... . We hebben toen het verhaal meteen aangepast en
er werd nog eens goed mee gelachen.”
Wil jij ook jouw vakantie doorbrengen met een groep enthousiaste animatoren en stagiairs? Wil jij de kinderen
een fantastische vakantie bezorgen op het speelplein?
Stel je dan nu kandidaat als animator van de speelpleinwerking? Meer informatie vind je op de stedelijke website.
Tot op het speelplein!

Info
Jeugddienst
Stadhuis, Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 29 | E jeugd@oudenburg.be
Infoboekjes over de speelpleinwerking zijn te verkrijgen bij
de jeugddienst of op het speelplein.

06 Oudenburg stadsmagazine

jeugd

Open
Speelpleindag
Open Speelpleindag op woensdag 3 juli 2013
Iedereen is welkom op het stedelijk speelplein De Tunne van 13 tot 17 uur!

Speelplein Waterhoenstraat grondig aangepakt
Dit jaar werd het speelplein in de Waterhoenstraat volledig vernieuwd. In samenspraak met de buurtbewoners werd gekozen voor een combinatietoestel waar de allerkleinsten kunnen klimmen, klauteren, glijden, … Er werden ook een aantal
leuke veerfiguurtjes geplaatst. De iets oudere avonturiers kunnen zich uitleven op een heus avonturenparcours. Wie bereikt
het eindpunt zonder de grond te raken?

Speelplein vroeger

Speelplein nu
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sport

Roeiers in de prijzen tijdens uitreiking sporttrofeeën
jaar op rij uitgeroepen tot Sportclub 2012. De B- en C-ploeg
promoveerden naar 4de provinciale. De ropeskippingclub
Skip Oudenburg was tevens genomineerd in deze categorie.
De trofee voor beloftevolle jongere ging naar de roeier
Lysander Neus. Hij won 5 jeugdtriatlons in het roeien. Hij
haalde het van Luna De Vlam, een ropeskipster.

Op vrijdag 15 maart 2013 werden in de polyvalente zaal van
sporthal Ter Beke de Oudenburgse sporttrofeeën uitgereikt. Het werd een wervelende show met dans, een acrobatische diabolo-act en een boeiend interview met voetbaltrainer Dennis van Wijk.
De titel van Sportman/vrouw 2012 ging naar de 18-jarige
roeier Lukas Lambregt. Hij werd Belgisch Kampioen bij de
junioren. Hij haalde het van paardrijdster Kelsey Dasseville,
American footballspeler Stijn Dossche en loopster Fabienne
Strubbe.
De tafeltennisclub van Oudenburg werd voor het tweede

Avonturenchallenge
Ben je niet bang voor wat avontuur? Durf jij de uitdaging
aan te gaan? Stel dan snel een groepje van 3 personen
samen en kom op woensdag 26 juni 2013 naar de ‘avonturenchallenge’ op domein De Kluiten te Roksem. Je
moet in totaal 6 proeven afleggen: hindernissenparcours,
mountainbiken, behendigheidsproef, waterproef, verrassingsproef en de trio-triatlon. Samenwerken en team
spirit staan centraal!

Praktisch
• Van 13.30 tot 17.30 uur voor de jeugd (geb. 2003 tot en

met 1998)
• Van 18 tot 21 uur voor volwassenen (vanaf geb. 1997)

Het inschrijvingsgeld voor de jeugd bedraagt 9 euro per
team en voor de volwassenen 27 euro per team.

Info
Inschrijven bij de sportdienst | T 059-56 84 47
Online inschrijven kan ook via www.oudenburg.be
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Danny De Ceuninck ontving de trofee van Sportverdienste.
Hij richtte de Atletiekclub Oudenburg op, zet zich al jarenlang in voor de volleybalclub Oudenburg-Gistel en is voorzitter van de Oudenburgse sportraad. In deze categorie was
tevens Lucien Valcke, reeds 23 jaar voorzitter van Ladies
Oudenburg, genomineerd evenals voetbalscheidsrechter
Kevin D’Hondt.
Tevens werd Christophe Lauwers gehuldigd voor zijn
uitzonderlijke voetbalcarrière. Hij speelde bij Cercle
Brugge, Eendracht Aalst, FC Toulouse, SV Ried, CS Visé, KV
Oostende, KSV Roeselare en VG Oostende. Hij startte zijn
carrière bij White Star Oudenburg en keerde terug naar zijn
roots waar hij nu bestuurslid en scout is.

sport

Zomersportkampen

Juli
Kleuterkampen
• Kleuterkamp ‘Kermis de Kikker’

(spelletjes, sport, dans en knutselen)
1 t.e.m. 5 juli 2013, van 9 tot 16 uur
1ste kleuter t.e.m. 3de kleuter - geb. 2009 t.e.m. 2007
50 euro (*)
• Kleuterkamp ‘Schatjes en datjes’
(spelletjes, sport, dans en knutselen)
8 t.e.m. 11 juli 2013, van 9 tot 16 uur
1ste kleuter t.e.m. 3de kleuter - geb. 2009 t.e.m. 2007
40 euro (*)

Augustus
Kleuterkamp ‘Dierenfestival’ (enkel sport)
12 t.e.m. 16 augustus 2013 (niet op 15/08), van 9 tot 12 uur
1ste t.e.m. 3de kleuter - geb. 2009 t.e.m. 2007
20 euro (*)
Omnisportkamp ‘Spel, sport en avontuur’
met daguitstap naar Duin en Zee
19 t.e.m. 23 augustus 2013, van 9 tot 16 uur
3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar - geb. 2007 t.e.m. 2001
50 euro (*)

Opgelet! Je kan slechts voor één van bovenstaande
kleuterkampen inschrijven.

Avonturenkamp
(hindernissenparcours, gocart, mountainbiken,
vlottentocht, kajakken, waterskiën,
teambuildingsopdrachten, boogschieten …)
1 t.e.m. 5 juli 2013, van 9.30 tot 16.30 uur
6de leerjaar t.e.m. 4de middelbaar - geb. 2001 t.e.m. 1997
110 euro

(*) 0,5 euro korting per halve dag, voor gezinnen met minstens 3 kinderen gedomicilieerd op eenzelfde adres.

Sportkriebels
te Jabbeke (organisatie van de burensportdienst IGOS)
4 juli 2013, van 9 tot 16.15 uur
3de leerjaar t.e.m. 3de middelbaar – geb. 2004 t.e.m. 1994
7 euro

Info
Inschrijven bij de sportdienst | T 059-56 84 47
De vakantiefolder met het volledig aanbod voor de zomervakantie werd verdeeld in alle Oudenburgse scholen en
staat tevens op website van de stad www.oudenburg.be.
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cultuur & vrije tijd

Oudenburg voor de vijfde keer overspoeld door Romeinen
In Oudenburg stond het Pinksterweekend in het teken van
de Romeinen. In het Abtspark voor het Romeins Archeologisch Museum hadden een aantal re-enactmentgroepen
een heus kampement gebouwd, net zoals eeuwen geleden
toen Oudenburg nog een belangrijke Romeinse versterking
was. Eén van de hoogtepunten van dit historisch weekend
was een Romeins huwelijk. Een geslaagde vijfde editie!

Op zondag stonden talrijke workshops, gidsbeurten, gladiatorengevechten en een slavenmarkt op het programma.
Het mooie weer bracht heel wat volk op de been. Heel wat
mensen kwamen zelfs van ver buiten Oudenburg om de
Romeinse sfeer op te snuiven. De voordracht van Bernard
Van Daele over het Romeins uniform lokte zowel op zondag
als op maandag telkens meer dan 100 toeschouwers.

Van zaterdag 18 tot en met maandag 20 mei werd
Oudenburg voor de vijfde keer overspoeld door de
Romeinen. Het startschot werd zaterdag gegeven met een
Romeins huwelijk en feest. Zo’n huwelijk was destijds een
zakelijke overeenkomst tussen twee families. Dieter Pots,
Oudenburgnaar en lid van de re-enactmentgroep Legio XI,
werd letterlijk in de echt verbonden met zijn bruid onder
het toeziend oog van 250 aanwezigen. Na de plechtigheid
konden een 150-tal feestvierders genieten van een echte
Romeinse feestmaaltijd.

Op maandag waren de kinderen baas in en rond het RAM.
Zowel de workshops potten bakken, juwelen en mozaïek
maken, als de kindergidsbeurten waren steevast volzet.
Voor deze vijfde editie werd een nieuwe Romeinse speurtocht ontwikkeld en die viel zeker in de smaak. Ook de speciale pannenkoeken en braadworsten gingen vlotjes naar
binnen. De Romeinse driedaagse werd op maandagavond
afgesloten met een Romeinse begrafenis.
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juni-juli-augustus I uitneembaar
Oudenburg viert feest!

Tentoonstelling ‘The Experiment’

Voor de zevende maal organiseert de Raad voor Cultuur
samen met het stadsbestuur van Oudenburg een 11 juliviering. Op zaterdag 6 juli 2013 kan je naar jaarlijkse traditie genieten van een lekkere barbecue gevolgd door een
wervelend muzikaal optreden. Nieuw dit jaar zijn de diverse
eettentjes waar je vanaf 19.30 uur heerlijke versnaperingen
kan proeven. Bovendien verhuizen we van de sporthal naar
cultuurcomplex ipso facto (Marktstraat 25).

Chris Vanderschaeghe | nog tot 28 juli 2013
Kunstenaar Chris Vanderschaeghe
toont van 28 mei tot 28 juli zijn
mooiste en meest bijzondere
werken tijdens de tentoonstelling
‘The Experiment’ in het Romeins
Archeologisch
Museum
van
Oudenburg. Krant, internet, video,
film, televisie … Deze Vlaamse
kunstenaar uit Oostende capteert
en geeft vorm op zijn manier.
Langzaam, maar stil gedreven bouwt hij zijn eigen verhaal.
Zij die het werk zullen aanschouwen gaan er talloze dingen
bij fantaseren. Wat is reëel en wat is verzonnen?

Vanaf 17.30 uur kan je aanschuiven voor een variatie aan
vleessoorten, allerlei verse groenten, saus, aardappeltjes
en voor iedereen een glas wijn. Opgelet, je dient je op voorhand in te schrijven voor de barbecue (volwassenen: 15,00
euro – kinderen -12 jaar: 8,00 euro).
‘Bar Sanseveria’ brengt vanaf 20 uur de mooiste luisterliedjes en de leukste hits van toen. De klassiekers uit het Nederlandstalige charme-repertoire, van ‘Canzonissima’ tot
‘10 om te zien’ … Wie kent ze niet van buiten? Wie draagt ze
niet in zijn hart? Wil je lekker plakken, heerlijk swingen, of
ongegeneerd meezingen (meebrullen mag ook…)? Laat je
tomeloos gaan op ‘Zeil je voor het eerst’, ‘Geen wonder dat
ik ween’, ‘Ik mis je elke dag een beetje meer’, ‘Zij gelooft
in mij’‘ en vele andere toppers. Gezellig luisteren, heerlijk
swingen of ongegeneerd meezingen met ‘Bar Sanseveria’.
De toegang voor het optreden is gratis en iedereen is van
harte welkom, want Vlaanderen viert feest!

De tentoonstelling loopt nog tot 28 juli en is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het RAM. Leuk weetje:
Chris werkt als schilder bij het stadsbestuur van Oudenburg!

Tentoonstelling
‘Van draisine tot koersfiets’
nog tot eind oktober 2013
In het kader van honderd
jaar ‘Ronde van Vlaanderen’ wordt in het bezoekerscentrum van het RAM
vanaf eind maart tot eind
oktober een tentoonstelling georganiseerd over
de geschiedenis van de fiets. Wandel door de tijd vanaf de
oudste loopfiets tot de modernste koersfiets.
De tentoonstelling is nog tot eind oktober gratis te bewonderen tijdens de openingsuren van het RAM.

Info
Kostprijs 15,00 euro per persoon
(kinderen - 12 jaar: 8,00 euro per persoon)
Inschrijven en betaling voor 3 juli 2013

Info
Cultuurdienst
Abtsgebouw, Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 00 | E cultuur@oudenburg.be
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Juni
Leer reanimeren met een AED in 3 uur!
Donderdag 20 juni | 19.30 uur
Rodekruislokaal De Zuidpoort
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
T 0498-93 48 03 | E vorming@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be
W hartveilig.rodekruis.be

Jaarlijkse BBQ Rode Valken
Zaterdag 22 juni | 17 uur | Jeugdpad
Organisator Rode Valken Oudenburg

Fietszoektocht De Tandem
Zondag 23 juni | start tussen 13.30 en 14.15 uur |
VBS De Tandem - vestiging Roksem, Brugsesteenweg 91
Organisator Oudervereniging De Tandem
T 0475-38 36 14 – 059-26 64 58 | E ovdetandem@telenet.be
W www.vbsdetandem.be/oudervereniging.html

Avonturenchallenge
Woensdag 26 juni | 13.30 uur – 18 uur
Domein De Kluiten
Organisator Sportraad i.s.m. stadsbestuur Oudenburg
T 059-56 84 47 | E sport@oudenburg.be

Open tuinen
Zaterdag 29 juni | Zondag 30 juni | 10-18 uur
diverse locaties
235 bijzondere tuinen uit Vlaanderen worden opengesteld
voor de tuinliefhebber. Ook in Oudenburg kan je enkele
unieke tuinen bezoeken.
• Vanhee (Beeldentuin Mia Moreaux) | Eernegemsestraat 120
• Vannevel-Van Caillie | Vijfwegstraat 43
• Backers-Christiaen | Akkerstraat 54
Organisator Landelijke Gilden
W www.landelijkegilden.be/opentuinen

Juli
Beeldentuin Mia Moreaux
1 juli-31 augustus | za-zo-ma 14-18 uur
Eernegemsestraat 120

20ste CM-Smultoer
Zondag 23 juni | 13 uur | CM-lokaal
Organisator CM Oudenburg | T 059-55 28 11

KWS Oudenburg - KV Oostende
Zondag 23 juni | 16 uur | KWS Oudenburg
Organisator KWS Oudenburg | W www.kwsoudenburg.be
12 Oudenburg stadsmagazine

Organisator Mia Moreaux | E mia.moreaux@telenet.be
W www.miamoreaux.com

Openspeelpleindag
Woensdag 3 juli | 13 uur
Speelplein De Tunne
Organisator Jeugddienst Oudenburg
T 059-56 84 29 | E jeugd@oudenburg.be

Vrijdag 5 juli | 19 uur | ’t Scharnier
Organisator j.o.c. ’t Scharnier

11 juliviering: Bar Sanseveria (en BBQ)
Zaterdag 6 juli | 17.30 uur – 20 uur | ipso facto

Augustus
Internationale rommelmarkt
Donderdag 15 augustus | 7-18 uur | Centrum Oudenburg
Organisator KWB Oudenburg
E rommelmarkt.oudenburg@telenet.be
W www.rommelmarkt-oudenburg.be

Organisator Raad voor Cultuur ism stadsbestuur
Oudenburg | T 059-56 84 00 | E cultuur@oudenburg.be

Seniorenfeest
Donderdag 18 juli | 13.30 uur | Ettelgheem
Organisator Vriendenkring Riethove | T 059-34 02 27

BBQ-festijn Hoge Dijken
vrij 19 juli | 20 uur | Ettelgheem
Organisator VZW Ettelgheem
E drukkerij.devlieghere@skynet.be

September
Benefietdag Rode Kruis

Zaalvoetbaltornooi Hoge Dijken

Zondag 1 september | 11-18 uur | ipso facto

Zaterdag 20 juli | 10 uur | Ettelgheem

Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
T 0498-93 48 03 | E voorzitter@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be

Organisator VZW Ettelgheem | E steve.vervaecke@telenet.be

25 jaar Open Monumentendag
Country-avond met René Guylline
Zaterdag 20 juli | 20.30 uur | Ettelgheem
Organisator VZW Ettelgheem ism BTTRC | T 0496-12 09 01

4de VKE Smoefel-Fietsroute
Zondag 21 juli | start tussen 12.30 en 14 uur
Ettelgheem
Organisator VZW Ettelgheem | E drukkerij.devlieghere@skynet.be

Zondag 8 september | ipso facto
Organisator Stadsbestuur Oudenburg
T 059-56 84 00 | E cultuur@oudenburg.be

Bloedcollecte Ettelgem
Dinsdag 10 september | 17-20 uur | Eligiuszaal
Organisator Vriendenkring Bloedgevers Ettelgem
W www.bloedgevendoetleven.be

De UiT-agenda biedt een overzicht van de activiteiten die doorgaan op grondgebied Oudenburg voor de periode 15
juni-15 september en is gebaseerd op de invoer in de UiT-databank op 1 juni 2013.
Vragen? Contacteer de dienst Communicatie, T 059-56 84 46 | E communicatie@oudenburg.be
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databank
Hieronder overlopen we nog even de stappen om jouw
activiteit in te voeren in de UiTdatabank. Het is belangrijk
dat je deze invoerrichtlijnen naleeft. Zo ben je er zeker
van dat je activiteit optimaal terug te vinden is op
UiTinVlaanderen.be. En op heel wat andere kanalen! Surf
naar www.oudenburg.be en klik op ‘Activiteit toevoegen’.
Je wordt door verbonden naar de UiT-databank. Meld je
aan of maak eerst een account aan. Je kan via het tabblad
‘Item Invoeren’ meteen aan de slag.

1
•
•

2

Enkele tips vooraf
Maak voor elke activiteit een nieuw item aan.
Je voert je activiteit best 4 weken voor de start van je activiteit in.

Titel van je activiteit

Begin je titel steeds met een hoofdletter, maar schrijf hem
niet volledig in hoofdletters. Andere informatie, zoals de
plaatsnaam of de datum, horen niet thuis in de titel.

3

Waar?

Je vult de adresgegevens in van de locatie waar je activiteit
plaatsvindt.
Opgelet: als je activiteit een uitstap, tocht of wandeling is,
voer dan het vertrekpunt in.

4

Wanneer?

Je kiest voor ‘Tijdelijk’ als je activiteit op één of enkele afzonderlijke dagen plaatsvindt. Je kiest voor ‘Periodes’ als je
activiteit gedurende een langere periode plaatsvindt.

5

Type?

Je kiest het type dat het best bij je activiteit past. Afhankelijk van het type dat je kiest, kan je nog een subcategorie
aanduiden.

Hoe invoeren?

6

Voor wie?

7

Enkel voor leden/op afspraak/ voor scholen

8

Afbeelding en beschrijving

9

Organisator

Als je een activiteit organiseert voor een specifieke leeftijdsgroep (bv. kinderen of jongeren) dan duid je dit hier aan.
Vul zeker een specifieke leeftijd in.

Je kan deze opties beter niet aanduiden. Je activiteit zal
dan niet doorstromen naar UiTinVlaanderen.be en de andere kanalen. De activiteit wordt dan beschouwd als een
gesloten aanbod, waardoor ze niet wordt gepubliceerd.

Voeg een afbeelding toe naar keuze, dat maakt je item
meteen aantrekkelijk! Je kiest vrij je korte beschrijving. Je
geeft daarin meer informatie over je activiteit.

Vul hier de naam van je organisatie in.

10

Contactgegevens

11

Prijs

Vul je contactgegevens in. Je kan aanvinken of deze ook
voor reservaties kunnen gebruikt worden.

Je klikt eerst op ‘Extra informatie’. Je kan dan de standaardprijs invullen. In het extra veld voeg je bijkomende
prijsinformatie en kortingen toe. Je kan hier ook de inschrijvingsvoorwaarden vermelden.
Heb je alles goed ingevuld? Klik op ‘Bewaar mijn invoer’. Je
activiteit verschijnt de volgende dag op onze
kanalen.
Tip! Onder het tabblad ‘Mijn Items’ kan je alle door jou
ingevoerde activiteiten terugvinden. Erg handig als je nog
aanpassingen wil maken. Is je activiteit bijvoorbeeld volzet?
Zet dit dan bij in de titel.

Info
Vragen of problemen? Contacteer ons op het nummer
059-56 84 42 of via uit@oudenburg.be!
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in beeld

Oudenburg viert!

Petrus en Monique Debevere-Broucke vieren
hun diamanten bruiloft.

Hedwy en Lucienne Huyghe-Mylle vieren hun gouden
bruiloft.

Femma Roksem blaast 50 kaarsjes uit!

Joseph en Gabrielle Vanhee-Huyghe-Vermaut vieren hun
diamanten bruiloft.

Daniël en Mariette Inghelbrecht-Defraeye vieren hun
diamanten bruiloft.

Roger en Jeannine Tegethoff-Jonkheere vieren hun
gouden bruiloft.
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Goed Geregeld = Geld Gespaard
Alles over kraantjeswater
wonen

Wie zorgt ervoor
dat je water hebt
in huis? Wat moet
je als gebruiker regelen? Wat doet de
watermaatschappij? Waar betaal je
ervoor en hoe krijg
je je factuur omlaag?

GOED
GEREGELD
=
GELD
GESPAARD

€

Sinds 1 juli 2011
geldt het algemeen
www.vmm.be/waterloket
Waterverkoopreglement. Dit reglement
maakt duidelijk wat
de rechten en de plichten zijn van de drinkwaterleverancier,
de rioolbeheerder en de klant. Het Waterverkoopreglement
stroomlijnt de regels van de dienstverlening voor elke watermaatschappij of rioolbeheerder. Voordien had iedereen
zijn eigen werkwijze en reglement. Het Waterverkoopreglement bepaalt ook veel duidelijker wat de rechten en
de plichten zijn van de klant bijvoorbeeld de bescherming
tegen de gevolgen van lekken, de waterfactuur en de rege-

redactioneel_beeld.indd 1

31/07/12 11:10

ling voor wanbetalingen en klachten. Om ervoor te zorgen
dat iedereen dit reglement kan lezen en begrijpen werd er
een informatiecampagne uitgewerkt over de belangrijkste
rechten en plichten onder de titel "Goed geregeld = geld
gespaard".

Een aantal rechten en plichten in een notendop
• Per adres hebben alle bewoners die daar officieel inge-

schreven staan, recht op 15 m3 gratis kraantjeswater. Wat
je wel nog moet betalen is het vervoer en de zuivering van
het afvalwater en het abonnementsgeld.
• Iedereen heeft recht op een gratis eerste controle als er
een probleem is met de watermeter, de hoofdleiding, de
kwaliteit van het water, of bij vermoeden van een verborgen lek. Als er méér nodig is dan een eerste controle, kan
de watermaatschappij dit aanrekenen.
• Daar tegenover staat dat iedereen verplicht is om zijn
meterstand door te geven en de rekening van de watermaatschappij te betalen.
Alle rechten en plichten en de brochure ‘Goed geregeld =
geld gespaard’ staan op www.vmm.be/waterloket. Je kan
de brochure ook bestellen op het gratis nummer 1700 of
afhalen bij Woonpunt.

Eenvoudig geld
en energie besparen?

verstrekt goedkope leningen van minimaal 1.250 euro en
maximaal 10.000 euro aan particulieren voor structurele
energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrestvoet is
vast en bedraagt slechts 2% per jaar. Als je aan bepaalde
voorwaarden voldoet, kunt je zelfs renteloos lenen.

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het
gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het gebruik van superisolerend glas,
het plaatsen van een zonneboiler, … . Het zijn allemaal
maatregelen die er voor zorgen dat er heel wat minder
energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt.
Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te
voeren.

Meer informatie vind je op www.wvi.be/nl/
goedkope-energieleningen. Of kom langs bij Woonpunt.
De loketmedewerker geeft je graag extra duiding bij deze
goedkope energielening. Zo kun je een leven lang genieten van een energiezuinige woning.

Bespaar op je energiefactuur en leen
goedkoop voor energiebesparende
investeringen aan je woning.

Het stadsbestuur heeft daarvoor een overeenkomst
gesloten met wvi (West-Vlaamse Intercommunale) die
optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Dit federale Fonds
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Info
Woonpunt
T 059-56 84 58 | E loket@woonpuntinfo.be
Zitdag elke donderdag van 8.30 tot 12 uur
in De Groote Poorte, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurt private
woningen aan personen of gezinnen voor wie het moeilijk is
op de private huurmarkt een kwaliteitsvolle en betaalbare
woning te vinden. Dit kan het SVK realiseren door woningen
in huur te nemen van particuliere eigenaars. Het SVK treedt
daarbij op als hoofdhuurder voor de eigenaar en komt haar
verplichtingen als huurder na. SVK’s sluiten huurcontracten
af voor een looptijd van 9 jaar. SVK Woondienst JOGI is
werkzaam in de regio Jabbeke, Oudenburg, Gistel en
Ichtegem.
De coördinator van Woondienst JOGI, Anneleen Coupé, interviewt enkele eigenaars die verhuren via het SVK.
Anneleen Wat was voor jullie de
belangrijkste reden om samen te
werken met een SVK voor de verhuring van je eigendom?
Marc Gezien mijn drukke agenda
en de veelvuldige bussinesstrips
naar het buitenland, wil ik de weinige vrije tijd die ik heb spenderen
Anneleen Coupé
aan familie en vrienden. Ik ben dan
ook zeer blij dat ik alle administratie en opvolging van de
verhuring van mijn eigendom heb kunnen doorgeven aan
het SVK. De coördinator houdt me op de hoogte in geval van
problemen of herstellingswerken aan de woning, maar dit
kan evengoed via e-mail verlopen.
Thomas Wij hebben echt malchance gehad met onze laatste huurder. Je kan je niet inbeelden hoe wij onze woning
hebben aangetroffen. Ik ben als persoon veel te ‘soft’ en
heb uiteindelijk veel kosten zelf gedragen. Het SVK zorgt
ervoor dat alle huurdersverplichtingen worden nagekomen, en dat kosten voor de huurder ook effectief voor de
huurder zijn. Ook al het geregel van een huurderswissel
was niet meer aan mij besteed.
Louise In de voorbereiding van mijn verhuis naar het rusthuis heb ik ernstig overwogen om mijn appartement te
verkopen. Gelukkig dat ik dat niet gedaan heb! Nu kan ik
nog steeds genieten van mijn sociale voordelen, en blijf ik
maandelijks de huur ontvangen. Zelfs als er niemand in het
appartement woont hé! Zo werkt het SVK. Eigenlijk zijn zij
de huurder, en onderverhuren ze aan iemand die bij hen op
de wachtlijst staat.

wonen

Soms is verhuren
eenvoudiger dan je denkt

Anneleen De voorwaarde om te verhuren aan een SVK
is dat de woning kwalitatief in orde moet zijn, en dat er
een eerlijke huurprijs kan afgesproken worden. Vormde dit
geen struikelblok voor jullie?
Thomas Voor ons was de rekening snel gemaakt. Wij
kwamen als verhuurder aan het SVK in aanmerking voor
verschillende premies voor de renovatie. De overheid heeft
een aantal duidelijke stimulansen voor verhuurders aan
SVK’s, en SVK Woondienst JOGI heeft ons daar zeer goed
in begeleid. Wij hebben een goede 30% van onze investeringen kunnen recupereren. Ook het belastingsvoordeel via
de bevriezing van het kadastraal inkomen blijft gedurende
het huurcontract lopen.
Marc Inderdaad, als ik de woning particulier zou verhuren, zou ik een hogere huurprijs kunnen vragen. Maar dan
zonder garantie dat die maandelijks betaald wordt. Via SVK
Woondienst JOGI wist ik bij de start van het huurcontract
dat ik voor 12 maanden, 9 jaar lang zeker was van de maandelijkse huur. En dat de bewoners misschien niet altijd betalen, is een probleem voor SVK Woondienst JOGI, niet voor
mij. Zij zijn mijn huurder en betalen stipt. Ook het opmaken
van huurcontracten en plaatsbeschrijvingen is voor mij verleden tijd.
Louise Voordat wij onze samenwerking met SVK Woondienst JOGI zijn gestart, hebben wij geprobeerd om ons appartement zelf te verhuren. Dat verliep echter niet van een
leien dakje! Ondanks het feit dat het appartement in orde
is, had iedereen wel ergens een opmerking op: ouderwetse
keuken, geen terras, geen moderne verlichting. De mensen
van SVK Woondienst JOGI zagen echter wel mogelijkheden
in mijn appartement. Hun kandidaat-huurders zijn immers
niet op zoek naar grote luxe. Een dak boven je hoofd hebben primeert. Ik zie het als een soort sociaal engagement.
Anneleen Bedankt voor jullie getuigenissen!
WOONDIENST

JOGI

REGIONAAL SOCIAAL VERHUURKANTOOR
JABBEKE OUDENBURG GISTEL ICHTEGEM

Info
SVK Woondienst JOGI
T 059-34 22 75 | E woondienst.jogi@sociaalverhuurkantoor.be
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Vervuiler betaalt, sorteerder wordt beloond
Gemeentebesturen moeten voortaan de afvaltarieven
berekenen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Vlarema (het nieuwe Vlaams Reglement voor het
duurzaam beheer van Materialenkringlopen en
Afvalstoffen sedert 1 juni 2012) legt vanaf 1 juli 2013
bovendien een aantal minimum- en maximumtarieven
voor afvalstromen inzake huisvuil en grof vuil op waar
gemeenten zich aan moeten houden. Deze harmonisering
van de gemeentelijke tarieven voor huisvuilophaling in
Vlaanderen impliceert een prijsstijging voor alle gemeenten
van de afvalintercommunale IVOO (Bredene, Gistel,
Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg). Ook het
stadsbestuur van Oudenburg ziet zich dus genoodzaakt om
de tarieven voor huisvuilzakken te verhogen. Anderzijds
worden er een aantal initiatieven genomen om wie sorteert
te belonen. Ook de 24 gratis beurten op het containerpark
blijven behouden.
De Oudenburgnaar betaalt nu 1,00 euro voor een grote
restafvalzak, maar elke zak kost de gemeente reëel 1,59
euro aan ophaling en verwerking. Dat is niet langer houdbaar. De gemeente zal voortaan de afvaltarieven moeten
berekenen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, vertrekkende van de werkelijke kosten. Dit is een verplichting
die ingegeven wordt door de Europese kaderrichtlijn afval
en de Vlaamse overheid (Materialendecreet en Vlarema).
Niettegenstaande de verwerking van een huisvuilzak van
60 liter in Oudenburg momenteel 1,59 euro kost, werd de
nieuwe kostprijs op 1,40 euro gebracht. De huisvuilzak van
30 liter zal 0,70 euro kosten, de helft van de huisvuilzak van
60 liter. Dit is een tegemoetkoming naar de alleenstaande
gezinnen. De sociale correctie voor gezinnen met 3 kinderen, die 1 rol met 20 vuilniszakken per jaar gratis krijgen,
blijft eveneens bestaan. Bovendien komt er in Oudenburg
géén aparte milieubelasting. Dit wil zeggen dat burgers die
goed sorteren minder moeten betalen.

Wie sorteert, betaalt minder
Wie legkippen aanschaft, krijgt vanaf
1 juli 2013 een subsidie van 12,00 euro
per gezin per drie jaar. Kippen verwerken immers 150 gram keuken- en tuinafval per dag, wat meer is dan 50 kg per jaar.
Compostvaten zijn al een tijdje te verkrijgen
op het containerpark maar worden goedkoper. Vanaf 1 juli 2013 betaal je 15,00 euro per
vat in plaats van19,83 euro (een prijsverlaging van bijna 5
euro). Vanaf het najaar wordt het bovendien ook mogelijk
om op het containerpark compostbakken aan te kopen voor
de prijs van ongeveer 35,00 euro per bak. Om het composteren nog meer te bevorderen worden door Vlaco infosessies gegeven. Het stadsbestuur werkt hiervoor samen met
Bredene en Oostende. De infosessies gaan door op 8 juni in
Bredene en op 11 en 18 juni in Oostende. Deze opleidingen
zijn gratis.
Meer informatie vind je op de website van de stad Oudenburg
www.oudenburg.be.

24 gratis beurten op het containerpark
De 24 gratis beurten op het containerpark blijven behouden. Vlarema verplicht de gemeenten wel om het ophalen
en aanleveren van grof vuil vanaf de eerste kilogram betalend te maken. Aangezien er hieromtrent nog geen akkoord is binnen de verschillende gemeenten van de IVOO
gaat deze maatregel niet in op 1 juli 2013. Voor het containerpark wordt er dit jaar ook nog een perscontainer
aangekocht en er zal ook een extra hoek voorzien worden
voor selectieve inzameling van kunststoffen, folies en harde
kunststoffen.

Info
Dienst milieu
T 059-56 84 56 | E milieu@oudenburg.be
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Vergroot
de Hoop 2013
2.014 m3 taxussnoeisel? Moet kunnen!
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 30 augustus gratis naar het containerpark. Zo lever je de levensreddende
grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en
bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding.
50% van alle chemokuren gebeurt immers met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge naalden van Taxus
baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker.
Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert de
nodige grondstof voor de behandeling van 1 kankerpatiënt.
Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag
de hoop vergroten. Let wel, het taxussnoeisel moet jong en
zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking.

Jong
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus
baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van
hagen die jaarlijks gesnoeid worden.

Bebloemingswedstrijd 2013
Geef toe, we houden allemaal van een mooie groene omgeving. De groendienst is al een tijdje druk bezig: straten en
pleinen worden aangeplant, bloembakken worden opnieuw
gevuld, … Maar ook jij kan het straatbeeld een tintje groener maken. Hou je van tuinieren of van vrolijke bloemen
aan de voorgevel van je woning? Doe dan mee met de bebloemingswedstrijd en win een mooie prijs. De wedstrijd
bestaat uit vier categorieën. Je kiest zelf in welke categorie
je wenst deel te nemen. Vul onderstaand deelnemingsformulier in voor 8 juli 2013 en zorg voor een kleurrijk Oudenburg!

Info
Online inschrijven kan ook op www.oudenburg.be.

Inschrijvingsformulier 2013

Zuiver
Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen.
Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen,
is waardeloos.

naam
Adres

.........................................................................................

Vorig jaar haalden de West-Vlaamse intercommunales
1.265 m3 taxussnoeisel op, goed voor de productie van
1.265 chemotherapieën. Tegelijk leverde dit 63.250 euro op,
die rechtstreeks de kankerbestrijding ten goede kwam. Dit
jaar wil West-Vlaanderen nog beter doen. Hoe klein je haag
ook is, elke kilo taxussnoeisel die je tussen 15 juni en 30
augustus naar het containerpark brengt, vergroot de hoop!

Telefoon

.........................................................................................

Email

.........................................................................................

Info
Dienst milieu | T 059-56 84 56 | E milieu@oudenburg.be
Containerpark | T 059-56 84 49 | E containerpark@
oudenburg.be
Neem ook een kijkje op www.vergrootdehoop.be.

.........................................................................................
.........................................................................................

Categorie






Voortuinen
Gevelversiering
Hoeveverfraaiing
Handelszaken

Breng dit formulier vóór 8 juli 2013
binnen op het stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg.
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100-jarigen gevierd!

WZC Riethove mocht dit jaar al twee 100-jarigen in de bloemetjes zetten: Germaine Catrysse en Maria Bossier. Beide
dames werden gepast gevierd met een feesttaart, verrassingsacts en veel felicitaties. Proficiat!

Dansfeest in ipso facto

Naar aanleiding van de 'Week van de Valpreventie' werd
in cultuurcomplex ipso facto een heus dansfeest met DJ
Stefaan georganiseerd. Met de 180 inschrijvingen was de
dansnamiddag een groot succes. De dansschoenen werden uit de kast gehaald, enkele dansgroepen leerden de
aanwezigen een dansje en iedereen kon genieten van een
demonstratie stijldansen. Voor de gelegenheid werden
door enkele raadsleden lekkere appeltaarten gebakken die
duidelijk in de smaak vielen.

Agenda WZC Riethove
18 juli 2013: Seniorenfeest
In de feesttent te Ettelgem is iedereen van harte welkom voor een leuke seniorennamiddag met Crooners
uit de oude doos van zangeres Annina. Tussenin is er
een koffiepauze voorzien en als afsluiter is er de huldiging van de jubilarissen. De namiddag wordt afgesloten met koffie en boterkoeken.

Germaine Catrysse

Kostprijs: 4,00 EUR euro per persoon,
Inschrijven kan bij de plaatselijke voorzitters of secretarissen van de seniorenbonden of bij de sociale dienst
van het OCMW (Lut Vandecasteele | T 059-34 02 27).

Nieuw logo gezocht!

Naar aanleiding van het nieuwe woonzorgcentrum Riethove
is het OCMW van Oudenburg op zoek naar een nieuw logo.
Ben jij een creatieve duizendpoot en woon je in Oudenburg?
Ontwerp dan een nieuw logo en doe mee met de wedstrijd!
Het wedstrijdreglement vind je op de website van het OCMW
(www.ocmw-oudenburg.be).

Maria Bossier
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Carnaval in Riethove

Op Vette Dinsdag zorgde Oscar, beter gekend als André Crampe, voor de ‘leute’ met z’n komische act, terwijl Hervé
Poupaert uit Brugge zorgde voor de muzikale act met keyboard en zang. Enkele vrijwilligers trokken hun kookschort
aan om verse oliebollen te bakken en dat viel bij iedereen goed in de smaak.

Wilfried Vandaele
en de volière
In het jaar 1972 kwam de heren Milo Forrest en Michel
Logghe naar de toenmalige secretaris Jacques Devriendt
met de vraag om in de tuin aan de dagzaal een volière te
bouwen. Deze vraag werd door de OCMW-raad vol enthousiasme goedgekeurd en in 1973 kon gestart worden met de
bouw. Een jaar later werd de volière ingehuldigd.
Camiel Vandaele was de eerste die groenvinken, grasparkieten, Chinese en Japanse dwergkwartels en barmsijsjes
in deze volière zette en die ze gedurende vele jaren verzorgde. Camiel en zijn zoon Roger kwamen minstens drie
maal in de week langs, en in de winter zelfs iedere dag, om
de vogels te verzorgen.
Sinds 1997 heeft Wilfried, de broer van onze bewoner
Roger, de fakkel overgenomen. Ook voor Wilfried wordt het
onderhoud van de volière, de verzorging en het voederen
van de vogels steeds moeilijker. Na bijna 40 jaar zal ook hij
de fakkel doorgeven.

Wilfried werd voor de steeds goed onderhouden volière, de
vogels en de verzorging ervan met een mooie en lekker gevulde mand van harte bedankt door de voorzitter.

Info
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18-20 - 8460 Oudenburg
T 059 34 02 20 | E info@ocmw-oudenburg.be
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uit de raad

uit de Raad
27 maart 2013

25 april 2013

Tijdens de vergadering van 27 maart 2013 nam de raad
kennis van de geldigverklaring (door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) van de verkiezing van de leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers, en
van de geldigverklaring (door de deputatie van de provincieraad) van de verkiezing van de Oudenburgse leden van
de politieraad en van hun opvolgers.

Tijdens de gemeenteraad van april nam de raad kennis van
het ontslag van Rita MEYNS en Chantal VAN LITSENBURGH
als gemeenteraadslid. Beide mandatarissen blijven wel
nog lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. In de
gemeenteraad werden ze opgevolgd door Anni CHRISTIAEN
en Stefanie VAN EEGHEM.

Vervolgens was het tijd voor het grote begrotingsdebat. Er
stonden drie dossiers op de agenda: de toelagen aan de
politiezone Kouter en aan de vzw Sport en Recreatie, en het
budget van de gemeente voor het jaar 2013.
De gemeentelijke bijdrage in het tekort voor de werking van
de lokale politie voor 2013 bedraagt 731.337 euro. Dit bedrag werd goedgekeurd.
Vervolgens werd het budget voor het dienstjaar 2013 ter
goedkeuring voorgelegd. Aan de stemming ging een uitgebreide bespreking vooraf. Het budget werd uiteindelijk wel
goedgekeurd. De uitgaven in gewone dienst (voor de dagelijkse verrichtingen) bedragen 9.625.776 euro; de inkomsten worden geraamd op 9.126.736 euro. Het algemeen
begrotingsresultaat in gewone dienst (na verrekening met
vorige dienstjaren en overboekingen) wordt geraamd op
4.800.242 euro. Inzake buitengewone dienst (dus inzake
investeringen) worden de uitgaven geraamd op 6.518.668
euro, en de inkomsten op 6.498.238 euro. Hier wordt het
algemeen begrotingsresultaat geraamd op 46.915 euro.
Ook de begroting van de vzw Sport en Recreatie voor het
jaar 2013 werd goedgekeurd. De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 126.056,07 euro.
Tot slot werd een aanpassing goedgekeurd van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Het betrof een
gedeeltelijke herwerking als gevolg van de opmerkingen
van de toezichthoudende overheid en van een aantal recente wetswijzigingen.

De raad besliste voorts om de intergemeentelijke
samenwerking met de sportdiensten van Diksmuide, Gistel,
Hooglede, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Lichtervelde
(het Midden West-Vlaamse Overleg voor de Sport, kortweg
MIVOS) verder te zetten voor een nieuwe periode van zes
jaar. Aansluitend werden de rekening en het verslag van
het vorige werkingsjaar goedgekeurd, en werd kennis
genomen van de begroting en het programma voor het jaar
2013. De gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten van
MIVOS bedraagt 500 euro.
Naar aanleiding van de invoering van het rijbewijs in bankkaartmodel werd de belasting op de afgifte verhoogd tot 25
euro. Vroeger werd de gemeente door de federale overheid
vergoed voor de opmaak van de rijbewijzen; nu dient de gemeente deze kost zelf te verhalen op de burgers. Voor de
afgifte van papieren rijbewijzen blijft de oude regeling nog
wel van kracht.
In het eerste trimester van elk jaar dient iedere Vlaamse intergemeentelijke vereniging een algemene vergadering te
beleggen waarop de rekening van het voorgaande boekjaar
wordt vastgesteld. Om de zes jaar dient bovendien ook een
evaluatierapport over de werking te worden voorgelegd.
Vooraf dient elke deelnemende gemeente zich hierover
uit te spreken. Volgende intercommunales kwamen aan
bod: de wvi (de West-Vlaamse Intercommunale, die vooral
een dienstverlenende functie heeft), OVCO (de crematoriumintercommunale voor het arrondissement Oostende) en
Infrax West (de netbeheerder inzake gas, elektriciteit, kabeldistributie en riolering). Er werden geen opmerkingen
geformuleerd.

Info
Voor de uitgebreide verslaggeving kan je terecht op
www.oudenburg.be.
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Wist je dat?
Gezinnen met een laag
inkomen een bijzondere
toelage kunnen krijgen
Deze toelage bedraagt 29,00 euro per gezin maar
geldt niet als je recht hebt op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging
(de zogeheten WIGW-ers, met name de weduwen en
weduwnaars, de invaliden, de gepensioneerden en de
wezen, en sommige gelijkgestelden) en dus ook kan
genieten van het verminderd tarief inzake algemene
gemeentebelasting.
Om van deze toelage te kunnen genieten mag het gezamenlijk belastbaar jaarlijks inkomen van het gezin
niet meer bedragen dan 15.606,71 euro. Bovendien
moet de aanvrager op 1 januari van het jaar waarvoor
de aanvraag wordt ingediend (2013) minstens gedurende twee volle jaren ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in Oudenburg te hebben.
Denk je aanspraak te kunnen maken op deze bijzondere
toelage? Dien dan een schriftelijke aanvraag in tegen
30 juni 2013. Kijk voor het volledige reglement op
www.oudenburg.be.

BOD jouw strijk gratis
ophaalt en terugbrengt
Dienstenbedrijf BOD heeft een van de grootste strijkateliers
in West-Vlaanderen. Nagenoeg 1000 gezinnen maken bijna
wekelijks gebruik van het strijkatelier. Voor Oudenburgse
gezinnen doet BOD iets extra: het strijkgoed wordt helemaal gratis opgehaald en netjes terug afgeleverd. Maak
hiervoor een afspraak op het nummer 059 80 70 80.
Omdat de lente in het land is, houdt Dienstenbedrijf BOD
bovendien een speciale actie. Wie voor 21 juni klant wordt,
kan een grondige lenteschoonmaak of 16 uur poetshulp
winnen. Wie klant wordt van het strijkatelier komt in aanmerking voor de 4 uur gratis strijkdiensten.
BOD is een gezamenlijk initiatief van de PWA’s en de gemeente- en OCMW-besturen van Bredene, Oudenburg en
De Haan.

Info
PWA Oudenburg
De Groote Poorte, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 23 | E pwa@oudenburg.be | W www.bod-cvba.be

Info
dienst financiën
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 61 | E financien@oudenburg.be
elke maandag-, dinsdag- en woensdagvoormiddag
van 8.30 tot 12 uur

Pc-lessen voor 55+

Het stadsbestuur en Open School werken opnieuw samen.
Vanaf september kunnen 55-plussers voor het derde jaar
op rij een gratis pc-cursus volgen. De cursus bestaat uit 3
modules.

Module 1: Starten met de computer
Wat leer je? Vlot de muis en het toetsenbord gebruiken,
verkennen van enkele programma’s, de eerste stappen op
internet, filmpjes bekijken en muziek afspelen, een eerste
kennismaking met je digitaal fototoestel, een tekst maken,
bewaren en afdrukken, werken met een USB-stick.

Module 2: Wegwijs op het internet
Wat leer je? Informatie opzoeken, mailen, foto’s versturen,
ordenen van je foto's, muziek en teksten.

Module 3: Communicatie op het internet
Wat leer je? Foto’s delen, chatten en mailen, Facebook,
verzenden van digitale kaartjes en tips om veilig te surfen.
Schrijf je zo vlug mogelijk in! Voor de start van een nieuwe
reeks wordt iedereen uitgenodigd voor een intakegesprek
met de leerkracht. Je krijgt er uitleg omtrent de cursus,
je inschrijving wordt bevestigd en je wordt verdeeld in verschillende groepen.

Info
Open School Oostende | T 059-80 18 83
elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur.
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Prikbord

De deelnemers aan de opruimac
tie
‘Let’s do it in de vuilbak’ haalden
veel zwerfvuil op.
nde lenteloop!

Een goede opkomst voor de nege

r, het regionaal cultureel
De nieuwe raad van bestuur van Ginte
van de abonneeactie.
aars
winn
de
met
nd,
samenwerkingsverba

Voetbalclub Ettelgem bestaat 45 jaar!

De Kuststappers, een groep van 25 enthousiaste
Oudenburgenaars die wekelijks wandelen met hun
greyhounds (windhonden), overhandigde een cheque
van 8.609,00 euro aan de vzw ‘Greyhounds in nood’.

Ontvangst Basketbakclub Ter Beke
met hun kampioenen!

vacature

www.oudenburg.be |

/StadOudenburg |

/StadOudenburg

Uitbater cafetaria
Er wordt naar een nieuwe uitbater gezocht voor de cafetaria van sporthal Ter Beke en de cafetaria van het RAM/ipso
facto, vanaf 15 augustus 2013.
Stel je vóór 26 juni kandidaat!
Stuur je motivatiebrief en cv naar de vzw Sport en Recreatie, Bekestraat 16 - 8460 Oudenburg.
Voor meer informatie kan je terecht bij Marcel Marchand, voorzitter, op het nummer 0475-45 78 84.

