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Stedelijke sporttrofeeën
Veilig de winter door
i inOudenburg | uitneembare agenda

Voorwoord
Beste Oudenburgnaar

Steeds meer taken en verwachtingen, steeds minder
middelen … 2014 wordt het jaar van het snoeien en van het
herbronnen.
Het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven komen onder
druk door de immense diversiteit aan mogelijkheden en
voor de oudere generaties staan geen enthousiaste opvolgers meer klaar. De doeners moeten wijken voor de zeggers en zonder een stevige ruggengraat wordt overleven
moeilijk.
Op het politieke niveau bepalen andere instanties met hun
tekorten de werkingsruimte voor het eigenlijke stadsbeleid
en forceren hiermee de steeds krimpende mogelijkheden
en beperken de creativiteit.
De huidige evolutie laat niet toe om achterover te leunen,
maar daagt ons uit om met veel goesting en inspiratie
te knokken voor een eigentijds en ambitieus beleid. Een
nieuw 365 dagen project staat voor de deur. Om de schaarse middelen te herverdelen is evenwel een nieuwe strategie
vereist.
Een goede gezondheid en een sfeervol eindejaar, welke wij
elke Oudenburgnaar toewensen voor een formidabel 2014,
moeten ons toelaten om grenzen te verleggen.

Colofon

Ignace Dereeper
Burgemeester

Openingsuren stadhuis

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

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

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

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

Foto’s & illustraties Stedelijke diensten I drukkerij Lowyck I Westtoer
Ilse Verbandt I Laurette Ingelbrecht I Elke Vancouillie (coverfoto)
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 zijn gesloten op:
• dinsdagnamiddag 24 december 2013;
• woensdag 25 december en donderdag 26 december 2013;
• dinsdagnamiddag 31 december 2013:
• woensdag 1 januari en donderdag 2 januari 2014.

jouw bestuur

prettige feestdagen

Van harte een oprechte
nieuwjaarswens voor veel
genegenheid en wederzijds begrip.
Laat ons Oudenburg in 2014
ervaren als een warme levensplek
waar dromen werkelijkheid worden

Een fijne kerst,
prettige feestdagen
en vooral
een gezond 2014

Ik wens u een bruisend
jaar met veel warmte
en creativiteit

Ignace Dereeper I burgemeester

Myriam Maes

Peter Velle

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

Ik wens onze inwoners
voor 2014 een goede gezondheid,
Veel liefde, vreugde, vriendschap,
verdraagzaamheid, goede samenwerking, weinig zwerfvuil en veel
sportiviteit toe!

Mochten we zo nu en dan
nog eens diep onder de indruk
zijn van de eenvoud van dingen,
van het verhaal van mensen!
Dit zijn mijn oprechte
nieuwjaarswensen

Een nieuwjaarswens
kort en krachtig, voor
2014, warm en prachtig

Ulrike Vanhessche

Johan Tanghe

Rita Meyns I OCMW-voorzitter

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

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

uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Het stadsbestuur wenst je een warm eindejaar toe
en hoopt je te mogen verwelkomen op de gezellige
nieuwjaarsdrink op

zondag 5 januari 2014
van 11 tot 13 uur op het Abdijdomein!

beste

wensen

voor 2014
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Nieuw!
Biometrische paspoorten
Vanaf 13 november 2013 ging het stadsbestuur van start
met de afgifte van nieuwe biometrische paspoorten. Het
gaat om reispassen voor Belgen die reizen buiten de Europese Unie en om elektronische verblijfskaarten voor
vreemdelingen van niet EU-landen. Met deze nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van
de Europese Unie inzake de beveiliging van reisdocumenten. Naast de handtekening en de foto zullen ook vingerafdrukken opgenomen worden.

De wereld aan onze vingertoppen
De internationale voorschriften inzake de beveiliging van
reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische
identificatiekenmerken aan voor paspoorten. Biometrische
paspoorten bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te
gaan. De gegevens die worden opgeslagen bij de aanvraag
zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto met
gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk. Dit gebeurt
door het gebruik van een fotoscanner, een toestel om vingerafdrukken te nemen, een signature pad (om de handtekening te registreren) en een documentlezer. Je moet
nog altijd een pasfoto meebrengen, deze wordt ter plaatse
ingescand. Belangrijk om te weten is dat de foto een witte
achtergrond moet hebben en dat je mond gesloten moet
zijn op de foto.

Voorlopig worden enkel reispassen en ‘verblijfstitels voor
de onderdanen van derde landen’ voorzien van biometrische gegevens. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden
geen vingerafdrukken genomen, wel een foto. Kinderen
vanaf 6 jaar moeten ook ondertekenen. Vanaf die leeftijd is
hun aanwezigheid bij de indiening van de aanvraag daarom
eveneens vereist.
De kostprijs voor het aanvragen van een reispas en de leveringstermijn blijven ongewijzigd. De eerder uitgereikte
paspoorten blijven geldig tot hun vervaldag, maar bieden
niet de voordelen van het biometrisch paspoort.
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de dienst
burgerzaken, op de stedelijke website of op
www.diplomatie.belgium.be.

Info
Dienst burgerzaken | Stadhuis, Weststraat 24
T 059-56 84 36 | E burgerzaken@oudenburg.be

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2014
Met toepassing van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 zullen de tarieven van de vergoedingen ten laste van
de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor
Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen
jaarlijks herzien worden op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex.
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2014.
EID

KIDS-ID

VREEMDELINGENKAART

gewone procedure

17,20 EUR

6,10 EUR

17,20 EUR

spoedprocedure

118,90 EUR

109,80 EUR

118,90 EUR

extreme spoedprocedure

183,30 EUR

174,20 EUR

183,30 EUR

Voor vragen of meer inlichtingen kun je steeds terecht bij de dienst burgerzaken.
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Hulp nodig? Dan steekt PWA een handje toe!
PWA* heeft twee nieuwe aanwinsten voor hulp in en rond je
woning. Marc is klusjesman en Frank verzorgt de tuintjes.
Je kan bij hen terecht voor volgende werkjes:
•

•

•
•
•
•

•
•

kleine klussen: onder andere herstellen van lekkende
waterkraan of lekkend toilet, lamp vervangen, kleine
buiten- en binnenschilderwerken, enkele tegels vervangen, een klink repareren, kapstok bevestigen, meubelpakketje monteren, kaders of gordijnrail ophangen,
enz.
tuinonderhoud: onder andere gras maaien, verticuteren, schoffelen, snoeien, hagen scheren, onkruid
wieden, …
Let wel, aanlegwerken, aanplantingen en dergelijke
worden niet uitgevoerd.
sneeuw ruimen
bewaken en verzorgen van huisdieren
oppas bij zieken en kinderen
hulp bij evenementen: hulp bij de organisatie en tijdens
het verloop van evenementen, recepties en vergaderingen/studiedagen. Concreet betekent dit de zaal
klaarzetten en opruimen, als parkeerwachter optreden,
gasten ontvangen, promotiemateriaal bedelen, bediening bij receptie, afwassen, enz.
hulp aan sportverenigingen: onder andere het onderhoud van de terreinen en/of de kleedkamers.
hulp aan VZW's en niet-commerciële verenigingen:
bedelen van folders en meehelpen bij een mailing, suppoosten tentoonstellingen en culturele evenementen, …

•

de land- en tuinbouwsector is de enige commerciële
sector die beroep kan doen op PWA-werknemers. Binnen de tuinbouwsector kunnen activiteiten uitgevoerd
worden in het kader van het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf. Champignonteelt en het aanplanten en
onderhouden van parken en tuinen zijn evenwel uitgesloten. Binnen de landbouwsector gaat het om seizoens- en gelegenheid gebonden werken zoals zaaien,
planten, onkruid wieden of meehelpen bij het oogsten.
Het betreft uitsluitend manuele arbeid. Het besturen
van landbouwmachines en het werken met chemicaliën
en pesticiden mag niet.

Meer uitleg nodig? Spring gerust eens binnen in het PWAkantoor!

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

* PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap en is een
vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Het laat langdurig werklozen
toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.
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Animatoren gezocht!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de stad tijdens de
krokus-, paas- en zomervakantie Speelplein- en Tienerwerking. Speelpleinwerking De Tunne wordt in goede
banen geleid door een fantastische groep enthousiaste
animatoren. Jaarlijks gaan we op zoek naar nieuwe animatoren om deze ploeg te versterken!
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je de kinderen een fantastische vakantie bezorgen op het speelplein? Wil jij samen
met leeftijdsgenoten zotte activiteiten in elkaar knutselen?
Een centje bijverdienen?
Surf dan snel naar de stedelijke website en stel je nu kandidaat als animator van de Speelpleinwerking.

Tot op het speelplein!
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Volg een animatorcursus!
Als je 16 jaar ben of wordt, kun je een basisopleiding
‘Animator in het jeugdwerk’ volgen. Deze cursus is één
en al spelplezier en een grote meerwaarde om een
goede animator te worden.
Na zo’n cursus dien je een praktijkstage te doen. Dit
kan op Speelpleinwerking De Tunne, en dit onder begeleiding van een groep ervaren animatoren. De organiserende instanties vind je terug op de stedelijke
website.

Info
Jeugddienst | Stadhuis, Weststraat 24
T 059-56 84 29 | E jeugd@oudenburg.be

jeugd

Tienerwerking 2014
In elke vakantieperiode staan er op donderdag leuke en boeiende activiteiten op het programma voor tieners tussen 12
en 15 jaar. Dit jaar was de uitstap naar Jabbeke (Klein strand & paintball) een schot in de roos. Hieronder vind je alvast
enkele reacties.
Jari & Bjarne I 13 en 15 jaar
‘Paintball in Jabbeke, dat was de max!!! Na een leuk ritje van
30 minuutjes met de fiets waren we al ter plaatse. Liever met
de fiets dan een saaie, lange busrit. In de voormiddag deden
we veel verschillende spelletjes/games tijdens de paintball.
Kenners kennen zeker team deathmatch, medic, capture
the flag, … Daarna genoten we van een gezellig namiddagje
strand. We hebben lekker aan het strand gelegen, veel de glijbaan uitgetest en ‘gezwommen’ in het water. En tenslotte, niet
te vergeten: een lekker ijsje! Wij gaan volgend jaar alvast terug
mee! Jullie ook???’
Mira I 13 jaar
‘We zijn met z’n allen naar Jabbeke gefietst. Daar hebben we
in de voormiddag paintball gespeeld. Helemaal ingepakt in
een overal en met een helm speelden we verschillende spelletjes. Na het eten fietsten we verder naar het klein strand.
Het water was een leuke verfrissing voor het warme weer. Na
een toffe dag fietsten we terug naar huis.’
Timon & Tjebbe I 12 jaar
‘Na een duidelijke uitleg begon het paintballen echt. We pakten onze geweren en we stapten precies in een echte videogame. Het was super avontuurlijk, het zweet droop van ons

gezicht. Het leek precies alsof we in een oorlogsfilm werden
gedropt. Schuilen, schieten, rennen dat was het enige dat door
je hoofd vliegt. Het was te gek!!!
Daarna gingen we naar het Klein strand, lekker genieten van
de zon en een frisse duik in het meer. Zalig! Tien keer van de
glijbaan en je was het nog altijd niet beu.
Na een vermoeiende dag moesten we onze spullen pakken en
reden we naar huis met nieuwe avontuurlijke verhalen.
Jammer dat het zo vlug voorbij was!’
Marieke I 12 jaar
‘Het paintballen was vermoeiend maar supertof. Het was een
leuke locatie met veel schuilplaatsen. Uitrusten op ’t Klein
Strand was meer dan welkom na zo’n actieve voormiddag. Ik
raad de tienerwerking zeker aan bij iedereen en kijk al uit naar
de activiteiten van volgend jaar.’

De eerstvolgende Tieneractiviteit gaat door op donderdag 6 maart 2014. Onder deskundige begeleiding van
kunstenares Sara Desanghere wordt een oude muur
opnieuw tot leven gebracht met graffiti. Inschrijven kan
vanaf 20 januari 2014.
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Kandidaatstelling
stedelijke sporttrofeeën 2013
Jaarlijks huldigt de stad Oudenburg zijn kampioenen op de
uitreiking van de stedelijke sporttrofeeën. De verdienstelijke sporters worden voor hun prestaties gedurende 2013
of voor hun jarenlange inzet voor de sport feestelijk gehuldigd. Tijdens de uitreiking worden prijzen toegekend in 4
verschillende categorieën:
•
•
•
•

Sportman/Sportvrouw;
Sportclub;
Sportverdienste;
Beloftevolle Jongere voor het jaar 2013.

Voorwaarden
•

Voor Sportman/Sportvrouw worden de sportieve prestaties in aanmerking genomen, geleverd door een inwoner
(minimum 16 jaar oud) van de stad, tussen 1 januari en
31 december 2013.

•

De bekroonde Sportclub moet in Oudenburg gevestigd
zijn en in een regelmatige competitie uitkomen (lands-,
provinciale, gewestelijke, liefhebbers- of erkende schoolcompetities).

bate van een club of van de
bevolking in het algemeen.
De bekroonde hoeft echter
niet zelf een actieve sportbeoefenaar te zijn. Deze trofee
kan ook aan groepen of organisaties toegekend worden.
•

De trofee voor Beloftevolle Jongere wordt toegekend
aan een Oudenburgse jongere (jonger dan 16 jaar) die
een bijzondere sportieve prestatie leverde tussen 1 januari en 31 december 2013.

Kandidaten voor Sportman/Sportvrouw, Beloftevolle Jongere betreft personen die verplicht in Oudenburg moeten
gedomicilieerd zijn en tevens de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaten voor Sportverdienste hoeven niet in
Oudenburg gedomicilieerd te zijn.

Info
Sportdienst | Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16

•

De trofee voor Laureaat van Sportverdienste wil de positieve inbreng of verdienste voor de sport bekronen ten

T 059-56 84 47 | E sport@oudenburg.be

Oproep
Wij doen beroep op jouw inzet om geschikte kandidaten voor te dragen in de 4 categorieën. De formulieren voor de
kandidaatstelling en het reglement zijn verkrijgbaar op de sportdienst of kunnen gedownload worden via de stedelijke
website (www.oudenburg.be/uitreiking-stedelijke-sporttrofeeen.aspx). Kandidaturen moeten vóór 31 januari 2014
binnen gebracht zijn op de sportdienst.
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•

Sportelaanbod voor 55+
Wekelijks vinden er in sporthal Ter Beke leuke sportlessen
voor 55-plussers plaats:
•
•
•
•
•

•

Racketlon (tafeltennis, badminton, tennis en
speedminton) I 3 en 4 maart 2014, van 9 tot 16
uur I kinderen en tieners van 4de leerjaar t/m 2de
middelbaar
Circuskamp I 6 en 7 maart 2014, van 9 tot 16
uur I kinderen en tieners van 1ste leerjaar t/m 6de
leerjaar
Inschrijven kan vanaf 29 januari 2014!

op maandag van 14 tot 16 uur: curve bowls;
op donderdag van 14 tot 15 uur: badminton;
op vrijdag van 14 tot 15 uur: fitheidsgym;
op vrijdag van 14 tot 16 uur: curve bowls;
op vrijdag van 14 tot 16 uur: lijndansen.

Voor iedere nieuwkomer is er een gratis proefles.
De kostprijs bedraagt 15 euro voor een 10-beurtenkaart.

Loop je fit

voor de 10de lenteloop!
Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert
de sportraad voor de tiende keer de
Oudenburgse lenteloop door het centrum van Oudenburg.

Alle sportieve kinderen,
joggers en hardlopers zijn
van harte welkom!
Begin alvast te trainen want er is voor
iedere deelnemer een uitgebreid ontbijtpakket voorzien.
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Sportkampen
krokusvakantie

cultuur & vrije tijd

De Groote Oorlog
Oudenburg ontsnapte in de periode 1914-18 niet aan het
oorlogsgeweld. Ook al lagen Westkerke, Ettelgem, Roksem
en Oudenburg niet aan het front, toch brachten gemeenten
en bevolking zware offers. Bijna 100 slachtoffers, heel wat
materiele schade en het juk van vier jaar bezetting lieten
hun sporen na... Soms zichtbaar, maar soms ook minder
zichtbaar.

educatieve pakketten voor scholen ontwikkeld, bunkers uit
WOI krijgen een opknapbeurt... Van alle gesneuvelden en
slachtoffers werden de voorbije jaren gegevens verzameld,
een boek met alle verhalen wordt samengesteld.

Ook in Oudenburg wordt de "Groote Oorlog" herdacht.
Heel wat verenigingen gaan aan de slag, programmeren
muzikale optredens, theater, … In onderling overleg wordt
geprobeerd om alles goed te spreiden over de vier jaren
2014 tot 2018. In samenwerking met het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Ginter worden een
aantal acties opgezet. Zo worden er fietsroutes opgemaakt,

Wie heeft thuis nog verhalen, anekdotes, foto’s, filmpjes, documenten, voorwerpen,… met een link naar Ettelgem, Oudenburg, Westkerke, Roksem en WOI? Wie
heeft informatie over familieleden, verhalen, anekdotes, voorwerpen, …? Laat het weten via cultuur@oudenburg.be of op het nummer 0473-77 83 28!

OPROEP

Eerste Erfgoedcafé op 12 maart: de Stationsstraat!
Wist je dat de Stationsstraat vroeger een koffiebranderij
had? Een suikerraffinaderij? Een zeepfabriek? Zelfs een
weverij en een “bottenfabriekje”? Een “Geneverpiet”,
wat is dat? Waren er vroeger echt zoveel cafés in de
Stationsstraat? Hoe zit dat met het verdwenen station
van Oudenburg? Het bedrijf Verhelst, is dat daar al lang?
Hoe oud is dat mooi kasteeltje precies? Hoe reden auto’s
en treinen over het kanaal voor die grote bruggen er
waren? Je hoort er alles over op het eerste “Erfgoedcafé”
op 12 maart om 19 uur in het zaaltje van de firma ClaeysVerhelst.
In samenwerking met Ginter, het intergemeentelijke cultureel samenwerkingsverband en de Oudenburgse Erfgoedkring, wordt werk gemaakt van een reeks “Erfgoedcafés” voor de streek. De Oudenburgse Stationsstraat
mag de spits afbijten.
Wat mag je verwachten: het verhaal van de Stationsstraat
van A tot Z, van het Vaardeken tot en met het Station
(Plassendale wordt een apart verhaal). Alle inwoners van
de Stationsstraat, wie er vroeger woonde of gewoon wie
geïnteresseerd is in dit stukje Oudenburgse geschiedenis
is er welkom.

Wij zorgen voor een leuke en gevarieerde avond in talkshowformaat met verhalen, foto’s, filmpjes, gelegenheid om iets
te drinken, bij te praten en herinneringen op te halen.

OPROEP

Wie heeft thuis nog verhalen, anekdotes, foto’s, filmpjes,
documenten, voorwerpen, … met een link naar de Stationsstraat? Wie werkte er nog in één van de verdwenen
fabriekjes en heeft daar mooie verhalen rond?
Laat het ons weten via cultuur@oudenburg.be of op het
nummer 0473-77 83 28, en wij brouwen er een boeiende
avond rond!

Info
Cultuurdienst | RAM, Marktstraat 25 | T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be
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december 2013 t/m maart 2014 I uitneembaar
December 2013
Toneel 'De Zotte Bompa's'

PODIUM & LITERATUUR I THEATER
Vrij 20/12 I Za 21/12 I Do 26/12 I Vrij 27/12 I om 20 uur
Zo 22/12 I om 15 uur
ipso facto (Marktstraat 25) I 8,00 EUR

Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 I W ram@oudenburg.be
Wanneer Pitch, een gemene schurk met Boogeyman-trekjes, de wereld in pikzwarte duisternis wil onderdompelen,
moeten de onsterfelijke Guardians voor het eerst hun bijzondere krachten bundelen om de hoop, het geloof en de
verbeelding van alle kinderen te beschermen.

U zijt wellekome
Vlaanderen zingt kerst

MUZIEK
Do 26/12 I 15 uur I Sint-Michielskerk (Pastoriestraat 14)
Organisator Davidsfonds Oudenburg I T 059-26 71 86

Nieuwjaarsdrink Zandvoordebrug

Drie oudere mannen -een gepensioneerde marktkramer,
een wat brutere visser op rust en een playboy- belanden in
een rustoord waar een bazige zuster de scepter zwaait. Met
de komst van een jonge frivole dokteres wordt hun rustig
leventje halsoverkop gewijzigd...
Organisator Toneelvereniging Kaproenken
T 059-26 60 20 I W www.kaproenken.be

Kerstmarkt

Za 21/12 | 19 uur I De Zuidpoort (Hoogstraat 17)
Organisator JOC ’t Scharnier I W www.tscharnier.be

De Vijf Legendes

FILM
Do 26/12 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25)
3,00 EUR I NL gesproken

FEESTEN I ETEN & DRINKEN
Vrij 27/12 I 18-22 uur I Speelplein Waterhoenstraat
Organisator Comité De Bruge I T 059-26 80 69

Van oud naar nieuw
met Heart of The West

FEESTEN I ETEN & DRINKEN
Di 31/12 I 19 uur I Saloon
(Dorpsstraat 60) I 60,00 EUR
Organisator Heart of the West vzw
T 0476-47 48 61
E info@heartofthewest.be
W www.heartofthewest.be

Oudenburg telt af - Zing mee!

MUZIEK | FEESTEN
Di 31/12 I vanaf 23 uur I Abtspark/ipso facto I gratis
Organisator CD&V Oudenburg I E erik.sierens@gmail.com
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in Oudenburg

uit in oudenburg

in Oudenburg
Januari 2014
De Verschrikkelijke Ikke 2

FILM
Do 2/01 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25)
3,00 EUR I NL gesproken
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Nieuwjaarsdrink Ettelgem

FEESTEN I ETEN & DRINKEN
Zo 19/01 I 10-12 uur I Romaanse kerk (Oudekerkstraat 28)
Organisator Kern Ettelgem I E daniel@ettelghemnaar.be

februari 2014
Ruilbeurs

MARKTEN & KERMISSEN
Zo 02/02 I 8-17 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I gratis
Organisator Ruilclub Roksem I E stefaan.borgoo@duni.com

EHBO-cursus

CURSUSSEN & LEZINGEN
Woe 5/02 I 19.30-22.30 uur
Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17)
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
T 0498-93 48 03 I E vorming@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be
W www.rodekruis.be

Country-avond met Lucky Wilson & Thaily

Gru, wil tegen elke prijs de grootste superschurk worden
om het respect van zijn moeder te winnen. Hij heeft een
geheime schuilplaats, een leger handlangers en een arsenaal hightech wapens en gadgets. Maar dan krijgt hij een
nieuwe uitdaging …

Nieuwjaarsreceptie

FEESTEN I ETEN & DRINKEN
Zo 5/01 I 11-13 uur I Abdijdomein (Marktstraat 25)
Organisator Stadsbestuur Oudenburg
T 059- 56 84 42 I E info@oudenburg.be

SPORT
Za 15/02 I 20.30 uur I Saloon (Dorpsstraat 60) I 5,00 EUR
Organisator Heart of the West vzw I T 0476-47 48 61
T 0495-27 96 04 I E info@heartofthewest.be
W www.heartofthewest.be

Bloedcollecte Ettelgem

Di 18/02 I 17-20 uur I Eligiuszaal (Dorpsstraat 71)
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
W www.bloedgevendoetleven.be

Winterse tentoonstelling

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN
Za 22/02 - Zo 23/02 I doorlopend I Dorpshuis Ettelgem
gratis
Organisator Kern Ettelgem I E daniel@ettelgem.be

Fair Trade-beurs & spaghetti-avond

MARKTEN & KERMISSEN | ETEN & DRINKEN
Za 22/02 I vanaf 14 uur I De Zuidpoort (Hoogstraat 17)
volwassenen: 12,00 EUR I kind: 6,00 EUR
Organisator Noord-Zuidcomité
E voorzitter@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be
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Nacht van de Geschiedenis

PODIUM & LITERATUUR I THEATER
Woe 26/03 I 20 uur
Sint-Audomarusheem (Westkerksestraat 145) I 5,00 EUR
Organisator Davidsfonds Oudenburg I T 059-26 71 86

Bloedcollecte Roksem

10de Lenteloop

Do 27/02 | 17-19 uur | ‘t Centrum (Brugsesteenweg 89)
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
W www.bloedgevendoetleven.be

Maart 2014
The Croods

FILM
Woe 5/03 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25)
4,00 EUR I NL gesproken
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

sport
Za 29/03 | vanaf 14 uur | Centrum Oudenburg
Organisator Sportraad Oudenburg

Aperitiefvoordracht:
Wijn, wijn, wijn

CURSUSSEN & LEZINGEN
Zo 30/03 I 10 uur I ipso facto (Marktstraat 25)
10,00 EUR
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Erfgoedcafé - Stationsstraat

CURSUSSEN & LEZINGEN
Woe 12/03 I 19 uur I Zaaltje Claeys-Verhelst
(Stationsstraat 56) I gratis
Organisator De Oudenburgse Erfgoedkring i.s.m. het
stadsbestuur en Ginter I T 059-56 84 00
E ram@oudenburg.be

Fototentoonstelling Pieter Clicteur

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I FOTOGRAFIE
30/03 t/m 5/05 I ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Country-avond met Lisa Clark

SPORT
Za 15/03 I 20.30 uur I Saloon (Dorpsstraat 60) I 5,00 EUR
Organisator Heart of the West vzw I T 0495-27 96 04
T 0476-47 48 61 I E info@heartofthewest.be
W www.heartofthewest.be
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uit in oudenburg

Bloedcollecte Oudenburg

Woe 26/02 I 16-20 uur
Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17)
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
W www.bloedgevendoetleven.be

uit in oudenburg

databank

Hoe invoeren?

Hieronder overlopen we nog even de stappen om jouw activiteit in te voeren in de UiTdatabank. Het is belangrijk dat je deze
richtlijnen naleeft. Zo ben je er zeker van dat je activiteit optomaal terug te vinden is op UiTinVlaanderen.be, en op heel wat
andere kanalen.
Surf naar www.uitdatabank.be. Als je nog nooit hebt ingevoerd in UiTdatabank moet je eerst een gebruikersnaam en paswoord aanvragen. Je krijgt een mail die je moet bevestigen. Nadat je aangemeld bent, klik je op het tabblad ‘Nieuwe invoer’
en selecteer ‘Activiteit’.

Stap 1 basisgegevens (verplicht)

Titel van je activiteit | Let erop dat je informatie zoals datum, plaats, prijs niet in de titel zet. Deze informatie kan je
in andere velden invoeren.
Wat | Je kiest het type dat het best bij je activiteit past. Afhankelijk van het type dat je kiest, kan je
een subcategorie aanduiden.
Wanneer | Je kan kiezen tussen ‘Eén of meerdere tijdstippen’ of ‘Vaste periode’.
Waar | Typ de eerste letters van de plaats waar je activiteit plaatsvindt. Selecteer de juiste locatie in de lijst. Vind je
jouw locatie niet terug? Klik op ‘Maak nieuwe locatie aan’
en vul de adresgegevens in. Klik op ‘Voeg locatie toe’.
Website, telefoon of email | Voeg hier contactgegevens toe
van je organisatie. Duid aan of geïnteresseerden hier terecht kunnen voor reservatie.
Leeftijd | Hier kan je de leeftijdscategorie aanduiden. Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar krijgen een vlieglogo en
verschijnen op UiTmetVlieg.be en in andere agenda’s voor
kinderen. Er verschijnt een vakje waarbij je de minimumleeftijd kan invullen.
Korte beschrijving | Beschrijf je specifieke activiteit in
maximum 400 tekens. Praktische informatie hoeft hier niet
in te staan, die kan je in andere velden kwijt.
Klik op ‘Opslaan’ om de basisinformatie van je activiteit te
bewaren in de UiTdatabank.

Stap 2 extra gegevens (deze gegevens zijn niet verplicht)

Organisator | Vul minstens de eerste drie letters van je organisatie in. Klik op de juiste naam als je organisatie in de
lijst verschijnt. Verschijnt je organisatie niet? Dan klik je op
‘Maak nieuwe organisator aan’.
Prijs | Vul de standaardprijs in van je activiteit. Extra prijsinformatie zoals kortingen of speciale tarieven kan je toevoegen in een vrij tekstveld. Je kan hier ook de inschrijvingsvoorwaarden vermelden.
Afbeelding | Voeg een afbeelding naar keuze toe, dat maakt
je activiteit meteen aantrekkelijk! Klik op ‘Kies een foto’ en
zoek de foto op je computer. De afbeelding mag maximum
1 MB groot zijn en is een .jpeg, .gif of .png bestand. Vermeld
steeds het copyright van je foto!
Lange beschrijving | Hier kan je extra informatie kwijt over
je activiteit.
Klik op ‘Opslaan’.
Heb je alles goed ingevuld? Dan verschijnt jouw activiteit
de volgende dag op de diverse kanalen.

Tip! Onder het tabblad ‘Mijn invoer’ 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 de dienst Communicatie
via 059-56 84 46 of via communicatie@oudenburg.be.
De UiT-agenda biedt een overzicht van de activiteiten die
doorgaan op grondgebied Oudenburg voor de periode 20
december 2013 - 31 maart 2014 en is gebaseerd op de
invoer in de UiT-databank op 1 december 2013.
Opgelet! Wil je dat jouw activiteit opgenomen wordt in
deze UiT-agenda? Zorg dan voor een tijdige invoer in de
UiT-databank! De kalender voor de editie februari 2014
zal lopen van 21 februari 2014 tot 30 april 2014 en zal
gebaseerd zijn op de invoer op 1 februari 2014.
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ruimte & omgeving

Veilig de winter door
Bij sneeuwval of ijzel zet het stadsbestuur heel wat middelen, materiaal en personeel in om de wegen sneeuwvrij en
verkeersveilig te maken. Dit kan natuurlijk niet in alle straten tegelijkertijd. Zo wordt prioriteit gegeven aan drukke invalswegen, openbare gebouwen, scholen, etc. Het strooien van straten gebeurt dan ook volgens een vooraf vastgelegd
strooiplan.

Strooien in fasen
Je begrijpt dat bij sneeuwval onmogelijk alle straten
gestrooid kunnen worden. Uiteraard heeft iedereen
graag dat zijn straat aangepakt wordt. Toch strooien de
stadsdiensten niet zomaar. Er wordt een strikt strooiplan
gehanteerd.
Alle straten zijn ingedeeld in categorieën. Eerst worden
alle invalswegen, de routes van De Lijn en de omgeving
van openbare gebouwen en scholen aangepakt. Deze
straten krijgen de absolute prioriteit. In een tweede fase
komen de centrumstraten aan bod. Er wordt ook te allen
tijde gekeken of de wegen niet opnieuw moeten aangepakt
worden. Daarnaast staat ook het Vlaams Gewest in voor het
strooien van een aantal grote invalswegen.
Meestal slagen de stadsdiensten er in om te strooien
binnen de 24 uur. Wanneer er toch specifieke problemen
zijn dan worden (op werkdagen) zelfs extra mensen ingezet
om te strooien.

Ook jouw verantwoordelijkheid!
Sneeuw brengt voor eigenaars en huurders van woningen
en (gelijkvloerse) appartementen ook een niet steeds
gekende verplichting met zich mee. Volgens het algemeen

politiereglement moeten zij er voor zorgen dat bij sneeuw
of ijzel de trottoirs over een voldoende breedte vrijgemaakt
worden van sneeuw en elke vorm van gladheid. Sneeuw- en
ijsvrij maken, kan met zout of met een sneeuwschop. Stapel
de sneeuw op aan de rand van het voetpad. Voetgangers
hebben vrije doorgang en het dooiwater vloeit makkelijk
weg. Ook moeten de greppels en rioolmonden worden
vrijgehouden van sneeuw. Strooizout is verkrijgbaar in de
grootwarenhuizen en de tuincentra.

Voorzichtigheid geboden
Hoe groot de inspanningen van het stadsbestuur,
het Vlaamse Gewest en de inwoners ook zijn, het
allerbelangrijkste blijft voorzichtigheid. Iedereen die de
weg op moet, moet zich aanpassen aan de wintertoestand
en zijn traject behoedzaam afleggen.

Strooihulp

Heb je weinig tijd om zelf sneeuw te ruimen? Ben je
niet meer zo goed te been? Heb je geen sneeuwschop
of gelijkaardig materiaal om de sneeuw makkelijk
te verwijderen? Dan kan je de hulp inroepen van de
PWA-werknemers. Meer info over de activiteiten en
werknemers van PWA vind je op pagina 5.

Laat vuurwerk je feest niet verknallen!
Op kerst- en vooral oudejaarsavond worden traditioneel heel wat knallers en vuurwerk afgestoken. Maar
knallers, vuurpijlen en Romeinse kaarsen zijn geen
speelgoed maar springstoffen. Ze kunnen zeer gevaarlijk zijn en nare gevolgen hebben, zoals zeer zware
brandwonden aan de handen en in het gezicht, of zelfs
dodelijk zijn.

De FOD Economie heeft een brochure gepubliceerd
om burgers te informeren over de wetgeving die van
toepassing is op feestvuurwerk en over de veiligheidsmaatregelen zodat het feest geen drama zou worden. Je
vindt de brochure ook op de stedelijke website.
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wonen

Heb jij goede gewoonten?
Beveilig je woning dankzij deze tips!
Sluit ramen en deuren,
zelfs als je maar eventjes weg bent.
Berg aantrekkelijke voorwerpen, zoals gsm,
laptop of gps op.
	Geef steeds de indruk dat er iemand aanwezig is. Laat
de verlichting op willekeurige tijdstippen aangaan.

	Registreer de serienummers van je toestellen en
hou een inventaris bij van juwelen en kunstwerken.
Zo kunnen ze, als ze na een diefstal teruggevonden
worden, teruggegeven worden.
Berg werkmateriaal dat de inbreker zou kunnen
gebruiken, op.

Besparen op je energiefactuur?

Dat kan via de derde groepsaankoop groene stroom!
Wil je besparen op je energiefactuur en jouw steentje
bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de
groepsaankoop 100 % groene stroom van de provincie
West-Vlaanderen. Meedoen is zeer eenvoudig.
Neem je laatste eindafrekening van elektriciteit en/
of aardgas bij de hand en schrijf je online in op
www.samengaanwegroener.be. Inschrijven kan tot 5
februari 2014 en is gratis en volledig vrijblijvend. Na de
veiling in februari ontvangt elke deelnemer een voorstel
op maat met een duidelijk zicht op zijn besparing. Pas
dan beslis je of je al dan niet ingaat op het aanbod. Eens
je hebt beslist, wordt de administratieve afhandeling van
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de overstap voor jou geregeld en hoef je zelf geen verdere
stappen te ondernemen. Let wel, de groepsaankoop
omvat een jaarcontract. Na een jaar val je terug op het
standaardtarief van de nieuwe energieleverancier.
Wie niet over het internet beschikt of geen eigen emailadres heeft, kan via het loket van Woonpunt of bij de
dienst milieu zijn inschrijving laten registreren. Vergeet
niet je jaarafrekening mee te brengen. Opgelet! Ook als
je vorig jaar deelnam, moet je je opnieuw inschrijven als
je een persoonlijk voorstel wilt ontvangen.

wonen

Wintertips voor je woning
•

•
•

Bescherm de kranen en waterleidingen tegen
bevriezing door deze af te tappen of te isoleren.
Vergeet ook de watermeter niet als deze op een
onverwarmde plaats zit.
Ontlucht de radiatoren vóór de winter en vul water bij
indien nodig.
Controleer of de waterdruk van de CV-installatie
voldoende is: tussen 1,5 en 2 bar.

•
•

•

Ventileer dagelijks gedurende een kwartier, ook bij
vriesweer.
Laat bij strenge vorst de kamerthermostaat minstens
op 10 graden staan en zet alle radiatoren open om
bevriezing te voorkomen.
Maak dakgoten proper zodat regen en sneeuw vlot weg
kan.

Het is nooit te laat om te veranderen!
Doe de V-test!
Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Vooral
oudere mensen blijven trouw aan hun traditionele dure energieleverancier.
Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van
energieleverancier gratis en eenvoudig.
Dankzij een eenvoudige test van de VREG (Vlaamse Regulator van de
Elektriciteits- en Gasmarkt) kom je te weten wat voor jou de meest
interessante energieleverancier is. Het enige wat je nodig hebt is je laatste
jaarafrekeningsfactuur van elektriciteit en/of gas.
Je kan de test op verschillende manieren uitvoeren:
• via het gratis nummer 1700 (kies toets 4 en vraag naar Fanny of
Yolanda);
• via Woonpunt;
• via de website: www.vreg.be/doe-de-v-test.

Info
Woonpunt | T 059-34 22 70 | E loket@woonpuntinfo.be
Zitdag elke donderdag van 8.30 tot 12 uur in De Groote Poorte, Weststraat 33 | T 059-56 84 58
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oudenburg viert

Proficiat!
Een gouden, diamanten, briljanten of platina jubileum (50,
60, 65 of 70 jaar) is een speciale en feestelijke gebeurtenis.
Daarom zet het stadsbestuur haar inwoners bij deze bijzondere gelegenheid graag in de bloemetjes! Er waren dit
najaar alvast heel wat jarige paartjes.
Van harte proficiat aan de jubilarissen en nog vele mooie
jaren toegewenst!

Joris en Margaretha Maene-Verwichte vieren hun
diamanten bruiloft.

Goud voor Laurent en Simonne Van Laethem-Depozzolo!

Erik en Gabrielle Blanckaert-Van Acker vieren hun
gouden bruiloft.

Goud voor Germain en Marie Therese LachatVanslembrouck!

Gerard en Marie-Louise Hamers-De Keyzer vieren hun
gouden bruiloft.
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oudenburg viert
Goud voor Willy & Marie Louise Cappelle-Van Laethem!

Marcel en Laura Vermeersch-Deschacht vieren hun
platina bruiloft.

Goud voor Omer en Simonne Kemel-Devriendt!

65-jarigen Roksem en Westkerke

Zij vieren binnenkort!
Norbert & Betty Watty-De Blauwe
16 januari 1964  I goud
Roger & Agnes Segaert-Depozzolo
17 januari 1964  I goud
Gentil en Ghislaine Desmedt-De Grande
23 januari 1954  I diamant
Oswald & Andrea Dereepere-Ketels
29 januari 1964  I goud
Willy & Angeline Mooren-Pottier
7 februari 1964  I goud
François & Anny Cuyvers-Geselle vieren hun gouden
bruiloft.

Martin & Cecilia Hillewaert-Vermote
17 februari 1954  I diamant
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ocmw

Nieuw WZC Riethove heeft 81 mooie kamers!
Met het nieuw woonzorgcentrum komt er een verhoging
van het aantal woongelegenheden: van 76 kamers en 1 voor
kortverblijf naar 81 woongelegenheden, waarvan 3 voor
kortverblijf. De kamers zijn bovendien meer dan dubbel zo
groot als de kamers in het huidige woonzorgcentrum, namelijk 27 m² tegenover 12 m² nu.

dagelijkse ‘verhuis’ naar de dagzaal en het animatielokaal,
nagenoeg alle activiteiten worden op het niveau van de
afdeling georganiseerd. De afdeling heeft zijn eigen leefgroep, afdelingskeuken, verpleeglokaal, medicatiekamer
en animatielokaal en staat onder de leiding van een hoofdverpleegkundige.

Elke kamer beschikt over een sanitaire
cel die met een schuifwand opengezet
kan worden. Dit systeem biedt maximale toegankelijkheid tot de kamers,
zelfs met een bed, en garandeert bovendien de privacy doordat de toegangssas afgesloten kan worden.
Elke kamer heeft naast een kleerkast
ook een wandmeubel met ingebouwde
frigo. Er is in elke kamer voorziening
voor digitale televisie, vaste of mobiele
telefonie en internet. Het nieuwe oproepsysteem biedt naast de klassieke
‘bel’ ook de mogelijkheid tot een gesprek, een algemene oproep en een
radio.
Er zijn twee afdelingen: het gelijkvloers dat aangepast is
voor het verblijf van personen met dementie en 32 woongelegenheden omvat; en het verdiep dat 49 woongelegenheden telt. De residenten blijven, behalve voor uitzonderlijke
aangelegenheden, binnen hun afdeling. Gedaan met de
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Info
OCMW Oudenburg | Ettelgemsestraat 18-20
T 059 34 02 20 | E info@ocmw-oudenburg.be

ocmw

Jaarfeest Riethove
Op dinsdag 1 oktober vierde Riethove
voor de 47ste keer hét jaarfeest. Na de
eucharistieviering en een toespraak van
voorzitter Rita Meyns volgde een heerlijk feestmaal. De coverband ‘Anneko
Bo & The Sixties’ zorgde voor muzikaal
entertainment. Als hoogtepunt was er
de verkiezing van Miss Riethove en haar
Hofheer 2013-2014. Dit jaar mocht een
koppel, Denise Declerck en Marcel Serroels, voor het eerst in de geschiedenis
van Riethove hun kroontje in ontvangst
nemen.

Proficiat!

Seniorenweken
Van 18 tot en met 24 november was het de officiële Week van de Derde Leeftijd. Riethove maakte er een veertiendaagse van. Het startschot werd gegeven op 10 november met een familiefeest, waarbij de bewoners hun kinderen
mochten uitnodigen voor een koffietafel.

In de eerste week kregen de bewoners de kans om uit
volle borst mee te zingen met gekende liederen, om te
genieten van een reisdocumentaire over Benidorm, om
zich uit te leven tijdens de volksspelen met de leerlingen
van het 6de leerjaar van de Arnoldusschool en om mee
te gaan naar het Staf Versluyscenter te Bredene. Daar
genoten de aanwezigen van een shownamiddag met
optredens van komedianten Marc en Jan, zanger Salim
Seghers en zanger Dennie Damaro.

De tweede week werd muzikaal ingezet met een optreden van de fanfare ‘Kunst en Vermaak’ uit Zedelgem. Op
woensdag gaven enkele medewerkers en vrijwilligers
het beste van zichzelf op het podium tijdens de playbackshow. Voor wie van mode houdt, was het op donderdag
genieten van een heuse modeshow met kledij van enkele
marktkramers. Wie liever een kaartje legt, kon naar de
manillekaarting op vrijdag. De seniorenweken werden
afgesloten met een eucharistieviering opgeluisterd door
het kinderkoor ‘De Regenboog’, met aansluitend een receptie en een feestmaaltijd.
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uit de raad

uit de Raad
19 september 2013
Omwille van een bijzondere buitengewone algemene vergadering van de IVOO op 24 september 2013 kwam de gemeenteraad een week vroeger samen dan normaal voorzien. Er moest opnieuw beslist worden over de verlenging
van de bestaansduur van de afvalintercommunale. In de
plaats van een verlenging met 18 jaar (zoals eerst de bedoeling was) werd nu (op vraag van de stad Oostende) een
verlenging voorgesteld van 49 maanden. Dit betekent dat
tijdens deze legislatuur opnieuw over de verlenging van de
IVOO zal moeten worden beslist. De gemeenteraad ging
hier mee akkoord.
Ondertussen had de raad reeds kennis genomen van de
jaarrekening van het OCMW over het boekjaar 2012. Net
zoals vorig jaar volstond de gemeentelijke bijdrage van
750.000 euro niet om het tekort te dekken. Er diende nog
203.405 euro extra te worden gepuurd uit de speciale balansrekening van de gecumuleerde overschotten van de
gemeentelijke bijdragen van de vorige jaren.
De raad ging ook akkoord met de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie naar tweede
categorie. Hierdoor vallen het beheer en ook de beheerskosten van deze gemeentelijke waterlopen voortaan ten
laste van de provincie. De ganse operatie dient wel nog
wettelijk geregeld te worden.
Voorts nam de raad kennis van het besluit van de burgemeester van 24 juli 2013 waarbij café 4 Seasons tijdelijk
werd gesloten op grond van de Drugwet.
Ook het wegentracé in de nieuwe verkaveling tussen de
Raphaël de Mercatellisstraat en het Koolhofpad werd
goedgekeurd. Het betreft een herwerkt project van Villabouw BOSTOEN nv uit Drongen.
Tot slot kwamen nog een aantal voorstellen van de Open
VLD aan bod. Deze betroffen de invoering van een deontologische code voor de gemeenteraadsleden, de invoering
van een vragenhalfuurtje voor het publiek, het nemen van
preventieve maatregelen om druggebruik te ontmoedigen,
en de oprichting van een commissie Intergemeentelijke
Samenwerking. Geen enkele van de vier voorstellen werd
aangenomen.
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30 oktober 2013
Traditioneel dient het budget in de loop van het jaar te
worden bijgesteld. Dit is niet anders dit jaar. Om de vlotte
werking van de gemeente te kunnen blijven garanderenen om op een correcte en tijdige wijze te kunnen betalendienden een paar wijzigingen te worden doorgevoerd. De
voorgestelde kredietaanpassingen werden door de raad
goedgekeurd.
Voor de ophaling aan huis van grofvuil kan een beroep worden gedaan op de diensten van de IVOO. Om te voldoen aan
de nieuwe afvalreglementering dienden de tarieven te worden aangepast. Voortaan betaalt men 25 euro tot 2 m³ en
50 euro tot 4 m³.
Verder werd ook beslist om de samenwerking met het autonoom provinciebedrijf WESTTOER voor de volgende zes
jaren verder te zetten. De desbetreffende samenwerkingsovereenkomst inzake toerisme en recreatie werd goedgekeurd. Als structurele bijdrage betaalt de stad jaarlijks
1.200 euro; de promotionele bijdrage (als gemeente gelegen in het Brugse Ommeland) bedraagt 4.000 euro per jaar.
De wvi is gestart met de ontwikkeling van een onontgonnen deel van bedrijventerrein Plassendale II, op de grens
met Oostende. Voor de ontsluiting van het project dient een
weg te worden aangelegd. De raad keurde het tracé goed.
De raad diende zich ook uit te spreken over een wijziging
van de statuten van Woondienst JOGI en over een aanpassing van de statutaire overeenkomst die de werking van
Woonpunt regelt. Het ging om veeleer technische aanpassingen. De raad ging akkoord.
Er waren ook geen opmerkingen over de agenda van de
dubbele buitengewone algemene vergadering van Infrax
West van 25 november 2013. Zowel de uitgestippelde strategie als de begroting voor volgend jaar werden goedgekeurd, net zoals de voorgestelde statutenwijziging.
Omwille van de afschaffing van de waterschappen (voor Oudenburg gaat het om twee waterschappen, met name Oudlandpolder Blankenberge en Gistel-Ambacht) diende de
gemeenteraad een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene bekkenvergadering van de Brugse Polders evenals
voor de algemene bekkenvergadering van het IJzerbekken.

Het openbaar vervoer staat niet stil. Om het reizen nog eenvoudiger te maken, vervangt De Lijn heel wat huidige vervoerbewijzen door een nieuw ticketingsysteem: MOBIB. De eerste groep die overschakelt, zijn de 65+'ers.

Hoe aanvragen?

Wat is MOBIB?
De papieren Omnipas 65+, het huidige gratis abonnement
voor 65-plussers, wordt vervangen door de nieuwe elektronische MOBIB-kaart. De Lijn zal voor de kaart, die vijf
jaar geldig is, de foto van de elektronische identiteitskaart
gebruiken. Op de MOBIB-kaart kunnen in de toekomst verschillende soorten vervoerbewijzen en diensten opgeladen
worden, ook van andere aanbieders.

Geschenk voor museum
Het stadsbestuur mocht onlangs een compleet eetservies in ontvangst nemen van de gezusters Ingelbrecht.
Vader Georges was van 1920 tot 1954 gemeentesecretaris in Oudenburg en was ook de stuwende kracht van
de toen zeer florerende Koninklijke Handbooggilde op
de Geneverpiete. De gewonnen hoofdprijs, zijnde een
uniek en zeer waardevol eetservies met het wapenschild van Oudenburg, werd nu ongeschonden overhandigd voor het stedelijk archief.

Senioren moeten zelf geen initiatief nemen om de MOBIBkaart te krijgen. Alle 65-plussers krijgen een brief van De
lijn met de vraag of ze een MOBIB-kaart wensen. In die
brief staat ook hoe ze de kaart kunnen aanvragen en wat
de voordelen zijn. De 65+’ers blijven gratis reizen, maar de
lijn vraagt wel een administratiekost van 5,00 euro voor de
aanmaak en de verzending van de MOBIB-kaart. Zodra de
5,00 euro betaald is, valt de MOBIB-kaart maximaal vier
weken later in je brievenbus, samen met een gebruiksaanwijzing. Let wel, senioren die geen MOBIB-kaart hebben,
zullen een vervoerbewijs moeten kopen.

Info
De Lijn West-Vlaanderen
Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende
T 059-56 52 11 | F 059-56 52 12

Openbare verlichting
wordt aangepakt!
Oudenburg investeert verder in zuinigere openbare
verlichting. Aansluitend op de reeds uitgevoerde werken volgen opnieuw een aantal straten waar met minder verbruik helderdere lampen worden gemonteerd.
In de eerstkomende weken starten werkzaamheden in
de Paddegatstraat, Pompestraat, Spikkelboorstraat,
Klemskerksestraat, Kwadeweg, Vaartdijk Noord,
Groenedijkstraat, Bredevoorde, Geleedstraat, Vrijboomstraat, Landweg, Duinenweg, Marktstraat en de
Goesmansweg.

Luchtleidingen verdwijnen
Binnenkort starten ook werken in delen van de Kasteeldreef, Hoogwegel, Jeugdpad en in de Burg- en
Brouwerijstraat waarbij de bovengrondse leidingen
ondergronds zullen geplaatst worden. Deze werkzaamheden worden eveneens gecombineerd met de
plaatsing van zuinigere lampen en met de herstelling
van lokale voetpaden.
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in de kijker

Een nieuwe manier van reizen voor 65+

Prikbord

Verwelkoming nieuwe inw
oners
TTC Oudenburg bestaat 40 jaar!

Brevetuitreiking Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
Winnaars bebloemingswedstrijd

Winnaars teken- en pompoensoepwedstrijd BIB

www.oudenburg.be |

15,75 m³ taxussnoeisel, goed voor 787,50 euro aan Zorghuis
Oostende. Bedankt voor jullie inzet! #VergrootdeHoop

/StadOudenburg |

/StadOudenburg

uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie
Het stadsbestuur wenst je een warm eindejaar toe
en hoopt je te mogen verwelkomen op de gezellige
nieuwjaarsdrink op

zondag 5 januari 2014
van 11 tot 13 uur op het Abdijdomein!

beste

wensen

voor 2014

