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#OudenburgVoorIedereen 2021

Voorwoord
‘Door jouw spuit mogen we straks ons kot weer uit’, dat is één van de
slogans van onze stad die in het vaccinatiecentrum te zien zal zijn.
Samen met onze buurgemeenten Gistel en Ichtegem slaan we de handen
in elkaar om zo snel mogelijk onze inwoners te kunnen vaccineren, en zo
het normale leven terug op te pikken.
Ondertussen blijft de stad keihard werken voor haar inwoners. Dat is
momenteel al zeer merkbaar in het straatbeeld. De afwerking van de
Mandelwijk, de bouw van een nieuwe school in Roksem en de grote
werken in de Zandvoordsestraat. Bij alle werken doet de stad er alles aan
om de hinder voor de inwoners tot een minimum te beperken.
Maar ondertussen blijft de sfeer goed in onze stad. Na de bijzondere
feestdagen baadde Oudenburg de afgelopen weken in een romantische
sfeer: Oudenburg dat is altijd liefde. De komende weken zullen de eerste
bloemen en bloesems opnieuw openbloeien en zal onze stad in een
kleurrijk lentelandschap transformeren. Dat wordt het uitgelezen moment
om opnieuw uit jullie kot te komen.
Daarom zijn we met de verschillende teams van de stad alle
voorbereidingen aan het treffen om vanaf mei veilige en belevingsvolle
activiteiten te organiseren voor alle Oudenburgnaars, maar zeker ook
voor iedereen die onze prachtige stad wil komen bezoeken. Ons prachtig
Oudenburg, dat is altijd beleving!
Anthony Dumarey
Burgemeester

COLOFON

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Oudenburg Stadsmagazine is het officiële informatieblad van de stad Oudenburg
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Tahira Malik

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Corona zette alles even op pauze. Nog even en we kunnen weer
vooruit. Daarom zijn we gestart met vaccineren. Hoe meer mensen
zich laten vaccineren tegen COVID-19, hoe beter. Vaccinatie is de
beste bescherming tegen het coronavirus en de grootste garantie
dat we opnieuw volop van het leven kunnen genieten.
Je laten vaccineren, voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt.
Bovendien bescherm je zo niet alleen jezelf, maar ook je familie,
collega’s, vrienden en de kwetsbaren in je omgeving. Het is een
kleine moeite, maar een erg belangrijke daad. Hoe meer mensen
zich laten vaccineren, hoe beter. Want pas als meer dan 70% van
de bevolking gevaccineerd is, kunnen we groepsimmuniteit bereiken.
In de uitneembare middenpagina’s vind je alle informatie over de
vaccinatiecampagne. We roepen onze inwoners op om zich te laten vaccineren. Alleen zo kunnen we de strenge coronamaatregelen geleidelijk aan versoepelen, opnieuw samenzijn, onze geliefden
omhelzen en ons leven weer oppakken.
Doe het niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor elkaar!

Blijf de coronamaatregelen volgen.

Schoolstraat 38
0486-78 77 23
tahira.malik
@oudenburg.be

Stijn Jonckheere
Kasteeldreef 4A
0476-36 38 63
stijn.jonckheere
@oudenburg.be

Gino Dumon
Bekestraat 19
0470-94 52 47
gino.dumon@oudenburg.be

Romina Vanhooren
Zeeweg 147
0472-90 62 38
romina.vanhooren
@oudenburg.be
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Anthony Dumarey

LEVEN & WELZIJN

Laat je preventief testen!
Maart is internationale darmkankermaand. We schenken daarom extra
aandacht aan het preventief onderzoek van de dikke darm, want darmkanker komt vaker voor dan je denkt. Hoe vroeger de ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing.

Ik geef omdat ik om je geef
1 op de 5 heeft vroeg of laat het Rode Kruis nodig. Misschien zelfs wel
iemand waar jij om geeft. Daarom: kom bloed of plasma geven en red
levens. Ook in deze tijden van corona verloopt doneren nog steeds in de
meest veilige omstandigheden dankzij de extra veiligheidsmaatregelen.
Wist je trouwens dat je 4 keer per jaar bloed mag geven? Plasma mag je
zelfs om de 2 weken geven. Maak een afspraak en boek je bedje via het
online donorportaal (https://donorportaal.rodekruis.be) of op het gratis
nummer 0800-777 00.

Zó gaat bloed geven in z'n werk
Stap 1 – registratie
Je meldt je - met je identiteitskaart - aan bij een afname in jouw buurt of
in een donorcentrum.
Stap 2 – medische vragenlijst
Je vult een vragenlijst in die polst naar jouw gezondheidstoestand, eventuele medische behandelingen en risicosituaties.
Stap 3 – medisch onderzoek
Je gaat met je ingevulde vragenlijst even langs bij de arts. Hij checkt je
bloeddruk, pols en gewicht. Op basis van dit onderzoek en je antwoorden
op de vragenlijst beslist hij of je al dan niet mag doneren.
Stap 4 – afname
En dan is het tijd om effectief bloed, plasma of bloedplaatjes te geven!
Stap 5 – even bijdrinken
Je krijgt na afname een drankje om je vochtbalans te herstellen. Je rust
best nog een kwartiertje voordat je terug naar huis gaat.
Ben je niet zeker of je bloed, plasma of bloedplaatjes mag doneren? Doe
de donorzelftest op www.rodekruis.be/donorzelftest en je weet het
meteen!
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Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen
en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een
stoelgangtest te doen. Je neemt thuis zelf een staal van je stoelgang.
Het onderzoek van het staal in het labo is gratis. Je krijgt hiervoor een
uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Dat kan heel eenvoudig online én mobiel via:
• www.myhealthviewer.be;
• www.mijngezondheid.be;
• www.cozo.be.
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app
‘itsme’ gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800-60 160 (tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur), stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be. Neem ook een kijkje in de infostand van onze stedelijke
bibliotheek.

LEVEN & WELZIJN

LDC Biezenbilk blijft
bereikbaar
Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is ons
lokaal dienstencentrum al een hele tijd dicht. Uiteraard zitten de medewerkers van LDC Biezenbilk niet stil. Om de gebruikers van het dienstencentrum van dienst te blijven, kregen deze allemaal de kans om hun
maaltijd aan huis te laten leveren van maandag tot zaterdag en af te
halen op zondag. Sinds oktober werden er maandelijks gemiddeld 2140
maaltijden voorzien. We merken dat veel mensen uitkijken naar dit kleine
contactmomentje met de maaltijdbezorgers. Anderzijds is het een manier
om de vinger aan de pols te houden bij de mensen die we nu zo hard
missen in ons dienstencentrum.
Achter de schermen zijn de medewerkers van het dienstencentrum ook
actief bezig met het bemannen van de Sociale Hulplijn. De Sociale
Hulplijn dient om snel en accuraat antwoorden te geven op hulpvragen
of vragen over de vaccinatiecampagne. Je kan de hulplijn elke werkdag
bereiken op het nummer 059-40 19 95 van 9 tot 17 uur, en op zaterdag
van 9 tot 12 uur.
Ondertussen worden al allerlei activiteiten voorbereid die op een veilige
manier georganiseerd kunnen worden, zodat de werking snel terug uit de
startblokken kan schieten. De gebruikers van het LDC zullen via brief of
telefonisch op de hoogte gebracht worden eens een datum voor heropening bekend is.

Oproep lokale zorggids
Om senioren beter te informeren over waar ze naartoe kunnen met vragen
rond verschillende thema’s, zullen we in het najaar een zorggids uitbrengen. In deze gids zullen senioren en mantelzorgers een uitgebreid overzicht vinden van het zorgaanbod in onze stad. De thema’s die aangeraakt
zullen worden zijn de volgende: inkomen en financiële hulpverlening, wonen, thuishulp en thuiszorg, gezondheid, mobiliteit, ontmoeting en vrije
tijd, preventie en veiligheid, rechtshulp en een waardig levenseinde.
Om een volledig en correct aanbod weer te geven roepen wij alle diensten
en zelfstandigen die actief zijn op het Oudenburgse grondgebied op om
zich aan te melden. Bij samenwerkingsverbanden vermelden wij graag
één centraal aanspreekpunt.
Word jij of wordt jouw organisatie graag vermeld in onze lokale zorggids?
Stuur dan zeker jouw contactgegevens, werkingsgebied en wat je precies
doet door naar biezenbilk@oudenburg.be.
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Dienst burgerzaken op afspraak
Om de veiligheid van onze medewerkers en onze inwoners te garanderen werkt de dienst burgerzaken opnieuw enkel op afspraak, dit tijdens de
reguliere openingsuren van het loket: iedere voormiddag van 8 tot 12 uur, op maandag van 16 tot 18 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16
uur. Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 059-56 84 34 of via mail naar burgerzaken@oudenburg.be.
Ook onze andere diensten zijn telefonisch of via e-mail te bereiken of na afspraak. Door zoveel mogelijk op afspraak te werken, kunnen we de
bezoekers beter spreiden over de dag. Gelieve de veiligheidsvoorschriften in onze stedelijke gebouwen strikt op te volgen. Kom bij voorkeur alleen
en houd voldoende afstand. Vergeet zeker ook je mondmasker niet!

Geen Open Stadhuis
Het Open Stadhuis (eerste en derde donderdag van de maand) gaat tot nader bericht niet door.
De burgemeester blijft wel beschikbaar na afspraak op het nummer 059-56 84 20 of via burgemeester@oudenburg.be.

Gratis huisvuilzakken enkel omwille van medische
redenen
Om te voldoen aan de Vlaamse milieunormen en het principe ‘de vervuiler betaalt’, zijn de gratis huisvuilzakken voor gezinnen met drie
(of meer) kinderen niet langer toegestaan. De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) aanvaardt wel nog dat gratis huisvuilzakken worden gegeven omwille van medische redenen.
De incontinentiepatiënten, stomapatiënten en peritoneale nierdialysepatiënten die thuis (of in de thuisomgeving) verzorgd of
behandeld worden, kunnen dus wel nog aanspraak maken op gratis huisvuilzakken. Hiervoor is een voorafgaande aanvraag
nodig. De medische toestand dient te worden bevestigd door een verklaring van een arts. Indien het om een definitieve en
onomkeerbare situatie gaat, die reeds werd geattesteerd door een doktersbriefje, is geen verklaring van een arts meer
vereist bij de volgende aanvragen. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier volstaat. Het aanvraagformulier
is beschikbaar bij de dienst burgerzaken, bij de dienst milieu en op de stedelijke website (www.oudenburg.be/
huisvuil-pmd).
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ZO(O) BKO

👍🏽

Zoals reeds aangekondigd in het vorige Stadsmagazine nemen we afscheid van de
naam ‘De Kikker’. De decentralisatie brengt heel wat veranderingen met zich mee en
een nieuwe naam hoort hier dus ook bij.

Bij een nieuwe werking hoort een nieuwe naam: ZO(O) BKO
Vanaf nu mag je ons ZO(O) BKO noemen, waar de kinderen net zoals de naam voorop
geplaatst worden. Met de duim omhoog en onze neuzen in dezelfde richting blijven we
de nieuwe werking kwalitatief optimaliseren. We willen meer herkenbaarheid op de
verschillende locaties, alsook duidelijkheid binnen de communicatie over de locaties.
Daarom zullen we per locatie een dierennaam kiezen: één voor ons hoofdgebouw en
VBS H. Familie Oudenburg (nu nog Aernoudstraat en Stedebeekpad, later Hoogstraat),
één voor de locatie in BS GO! Arnoldus, één voor de locatie in VBS H. Familie Ettelgem
en één voor de locatie in VBS De Tandem (nu nog Westkerke, later Roksem).

De kinderen kiezen mee
Net omdat we de kinderen voorop plaatsen, willen we hen ook betrekken bij het toekennen van de namen. Alle kinderen van de buitenschoolse kinderopvang mogen voor hun
locatie suggesties doen. Dit mag een omschrijving zijn van het dier en waarom ze die
zouden kiezen, maar dit kan evengoed een leuke tekening zijn. We zoeken naar dieren
die aansluiten bij onze nieuwe naam en dus kunnen leven in een zoo. Binnenbrengen
doe je tijdens de werkingsuren bij de begeleiders en dit tot en met 5 maart 2021. Dit
kan op elke locatie.
Het volledige team van de buitenschoolse kinderopvang zal dan samen beslissen welke
dieren we kiezen. Daarna volgt een nieuw logo met deze dieren. Benieuwd naar het
eindresultaat? Lees dan zeker het volgende Stadmagazine.
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Buitenschoolse kinderopvang
krijgt nieuwe naam:

VRIIJE TIJD

Zin om te spelen?! Kom naar het speelplein!
Tijdens de paasvakantie opent de speelpleinwerking na een deugddoende winterslaap opnieuw haar deuren voor elk kind en jongere van 4 tot
en met 15 jaar en dit van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 16 april 2021. Helaas zijn we nog steeds niet van dat vervelende coronabeestje
af. Hierdoor moeten we ook tijdens deze paasvakantie enkele extra maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn tijdsafhankelijk en kunnen dus
steeds wijzigen. Bekijk daarom zeker op tijd en stond onze website: www.oudenburg.be/paasvakantie.

Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking is niet nodig, een account op i-School wel!
Heb je zin om te komen spelen? Kom dan gewoon af naar onze speelpleinwerking. We ontvangen je met open armen (en mondmasker).
Je hoeft niet op voorhand in te schrijven, maar je moet je wel registreren op i-School (/www.oudenburg.be/i-school). Nadat de hoofdanimator je geregistreerd heeft, kan je in je eigen bubbel spelen in een open speelaanbod. Onze animatoren voorzien heel wat leuke activiteiten en
impulsen.

Tarieven
Na de paasvakantie ontvang je de factuur voor het aantal dagen dat je bent komen spelen en de consumpties die genuttigd zijn.
Halve dag (< 4 uur)

2,50 euro

Volledige dag (> 4 uur)

5,00 euro

Drank, soep, ijs

0,70

Om niet voor verrassingen te staan maak je met de hoofdanimator best de nodige afspraken
omtrent het aantal consumpties die genuttigd mogen worden.

Dagindeling
8 uur

Start van het open speelaanbod

9.45 uur

Drankgelegenheid (mogelijkheid tot aankoop van een drankje)

12 uur

Kinderen eten hun lunchpakket op of gaan naar huis.

13.30 uur

Ijsjes smullen (ijsjes te koop op het speelplein zelf)

15.30 uur
17 uur

Drankgelegenheid (mogelijkheid tot aankoop van een drankje)
Einde van het open speelaanbod
Kinderen worden door hun ouders opgehaald of gaan zelf naar huis.

Zoek je meer informatie over onze speelpleinwerking? Neem dan zeker een kijkje op www.oudenburg.be/speelpleinwerking.
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Sport tijdens de
paasvakantie
Kleutersportkamp ‘Brandweerman Sam’
6 t/m 9 april 2021, van 9 tot 16 uur
1e t/m 3e kleuter (geb. 2017 t/m 2015)
Deelnameprijs: 48 euro/kind

Specialisatiekampen i.s.m. Oudenburgse
sportclubs
voormiddag: keuze tussen basketbal, ropeskipping, turnen, voetbal
of volleybal
namiddag: spel en sport
12 t/m 16 april 2021, van 9 tot 16 uur
3e kleuter t/m 6e leerjaar (geb. 2015 t/m 2009)
Deelnameprijs: 72 euro/kind
Meer informatie over de verschillende sportkampen vind je op
www.oudenburg.be/sportkampen.
Inschrijven kan vanaf woensdag 3 maart 2021 om 16 uur via het
online inschrijvingsplatform van i-School: www.i-school.be/login.

Beleving smaakt altijd
Actie Arnoldusbier
Onze paters hebben ontdekt dat een deel van hun Arnoldusbier nog voor
de zomer vervalt. Het zou een zonde zijn om dat bier verloren te laten
gaan, daarom bieden we de Oudenburgenaars de kans om voor een
prikje een bak aan te kopen.
Vanaf 1 maart 2021 kan je aan de balie van het RAM (Marktstraat 25) tijdens de openingsuren terecht voor een bak Arnoldusbier (24 x 33cl) voor
25 euro (inclusief 4,5 euro leeggoed). Het bier is ten minste houdbaar tot
12 juni 2021. Deze actie loopt zolang de voorraad strekt.
Openingsuren RAM
Maandag

gesloten

Dinsdag

10 tot 12 uur

Woensdag

10 tot 12 uur / 13.30 tot 17 uur

Donderdag

10 tot 12 uur

Vrijdag

10 tot 12 uur

Zaterdag

gesloten

Zondag

gesloten

Team Jeugd en Vrije Tijd
gaan hand in hand
Sinds kort vind je het team Jeugd en Vrije Tijd niet meer op het stadhuis, maar in het Abtsgebouw bij het RAM en ipso facto (Marktstraat
25). Op die manier sluiten de vrijetijdsdiensten beter bij elkaar aan.
Heb je dus een vraag voor de jeugddienst, dan ben je daar vanaf nu
altijd welkom!
Aangezien de jeugddienst vaak op verplaatsing is voor bepaalde activiteiten, maak je best een afspraak. Zo ben je zeker dat je niet voor
gesloten deuren staat. In tijden van corona is het sowieso aangewezen om een afspraak te maken! Dat kan op het nummer 059-56 84
54 of via jeugd@oudenburg.be.
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Altijd (in) beweging
Je hoeft niet altijd ver weg te gaan om nieuwe dingen te ontdekken. De recreatieve wandelaar of fietser kan zeker ook in Oudenburg terecht. De ideale mix tussen cultuur en natuur zorgen voor een leuk dagje uit! Hieronder geven we alvast enkele tips!

Wandelen
De zoektocht ‘Op ontdekking’ toont je de verschillende kanten van Oudenburg die je zo op een originele manier kan leren kennen. De wandelof fietstocht is 8 km lang en hierbij dus uiterst geschikt om samen met het
gezin te doen. De zoektocht start aan de Abdijhoeve en is bewegwijzerd
met kleine blauwe pijlen.
Haal je brochure op in:
• het RAM (Marktstraat 25)
• het stadhuis (Weststraat 24)
• sporthal Ter Beke (Bekestraat 16).
Of download je exemplaar via www.oudenburg.be/opontdekking.

Lopen
Sinds september 2019 is het mogelijk om een loopomloop van 5 kilometer te lopen, in en rond het Domein De Hoge Dijken. De lange groene lus
van 3 km loopt door het prachtige natuurdomein. De kortere blauwe lus
van 2 km toont je de verborgen paadjes in Ettelgem. De twee lussen zijn
bewegwijzerd met pijltjes. Bij de route van 3 kilometer is er een intervalzone van 1000 meter voorzien.
Starten kan ter hoogte van de parking van het Natuureducatief Centrum
De Grote Zaagbek (Oude Brugseweg 239).
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Fietsen
Oude Dijkenroute (43 km)
Met deze bepijlde route maak je kennis met de polders en het platteland
rondom Oudenburg. Van op de kanaaloevers en de oude zeedijken heb je
een uniek zicht over het vlakke landschap. Het landschap opent zich naar
de weidse poldervlakte met haar statige boerderijen en pittoreske dorpjes. De fietsroute gaat langs De Haan, Vlissegem, Stalhille en Klemskerke.
Starten kan op het Marktplein van Oudenburg.

Polderrandfietsroute (47 km)
Deze nieuwste fietsroute zag het licht tijdens de zomer van 2020. Langs
veilige fietswegen fiets je langs de open vlaktes en ontdek je dicht bij huis
enkele magnifieke boscomplexen, zoals het historisch waardevolle Vloethemveld, in Jabbeke en Zedelgem. Vervolgens passeer je de Stationsput
in Eernegem en langs de Groene 62 vervolg je de weg naar Gistel. Een
aanrader voor recreatieve fietsers. Starten kan aan het RAM (Markstraat
25).

Andere fietstochten
Naast de Oude Dijkenroute en de Polderrandfietsroute passeren de Breduiniafietsroute en het Groen Lint ook door Oudenburg.
De brochures van de bovenstaande routes zijn te verkrijgen in het Romeins Archeologisch Museum (RAM) aan 3 euro per stuk.
Voor meer informatie kan je terecht op www.oudenburg.be/recreatief.

VRIIJE TIJD

Fotowedstrijd IMPACT
2020 was een bizar en beklijvend jaar dat ons waarschijnlijk altijd zal
bijblijven. In maart gingen we samen de strijd aan tegen COVID-19. Wat
meteen betekende dat ons maatschappelijk en sociaal leven zo goed als
stil kwam te liggen tot op vandaag de dag. Deze situatie zorgde voor surreële beelden zowel op straat, in de natuur als in onze eigen woonkamer.
We willen deze opmerkelijke periode graag in beeld brengen en organiseren een fotowedstrijd om ook het aanwezige potentieel uit eigen streek te
laten zien. Een professionele en bekroonde jury, bestaande uit Pieter Clicteur, Jos Verhoogen en Stephane Verheye, zal alle inzendingen beoordelen waarvan de meest originele en aangrijpende foto’s een mooie plaats
krijgen op een tentoonstelling in het Romeins Archeologisch Museum. De
30 laureaten worden bovendien gebundeld in een expoboek dat te koop
zal worden aangeboden.
Op de slotdag van de tentoonstelling zal ook de publieksprijs bekendgemaakt worden. Iedere bezoeker kan aan het einde van het bezoek
stemmen op zijn of haar favoriete werk en zo mee beslissen welke drie
werken de bezoekers het meeste konden charmeren. De top drie van de
publieksprijs krijgt een leuke attentie.
Deelnemen is gratis en voor iedereen. Inschrijven is mogelijk voor 3 verschillende thema’s: pre-corona, lockdown, hoop en solidariteit. Stuur jouw
foto vóór 28 maart 2021 naar impact@oudenburg.be.

Gezocht: De Twaalf
Na de succesvolle zomerzoektocht en stadswandeling in de zomer
van 2020 is gebleken dat de mensen volop op zoek zijn naar leuke
en originele manieren om onze stad te verkennen. De diensten Cultuur en Toerisme slaan daarom de handen in elkaar om in de zomer
van 2022 de fotoroute ‘De Twaalf’ te lanceren doorheen Oudenburg
en haar deelgemeenten. Voor de invulling van de wandeling doen we
graag beroep op onze inwoners.
Iedereen mag bekende of mindere bekende, opmerkelijke of herkenbare personen, die al een geruime tijd in Oudenburg wonen en
die het verdienen om op de foto te staan, voordragen. Dit kan tot
en met 28 februari 2021 via mail naar toerisme@oudenburg.be.
Daarna zal een jury alle inzendingen bekijken en de twaalf gezichten
van de fotoroute selecteren. Deze twaalf personen zullen achteraf
persoonlijk gecontacteerd worden voor een interview en een artistieke fotoshoot.
Vanaf maart 2021 wordt maandelijks één van ‘De Twaalf’ in de kijker gezet op de website en op de sociale media van de stad. Tegen
het voorjaar van 2022 zal iedereen aan bod gekomen zijn en zullen
‘De Twaalf’ in het Oudenburgs straatbeeld geplaatst worden. Hier
wordt dan een fotoroute aan gekoppeld die men zowel met de fiets
als te voet zal kunnen doen.
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LOKALE ECONOMIE

schrijf je nu in!

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale
ondernemers, dat is de bedoeling van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’.
Ondernemerscentra West-Vlaanderen wil met
deze campagne de lokale handelaars een gezicht
geven bij het grote publiek. Wie volgt de Oudenburgse ambassadeur ‘Groenten & Fruit Lode en
Heidi’ op?

Schrijf je in!
en doe mee

deel
jouw voor

(incl. foto)
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Starters in de kijker
Breakaway Bikefit
Een jaar geleden sloegen Jolijn Vanden Bussche en Tim Alleman de handen ook op professioneel vlak in elkaar om mensen te begeleiden om hun
sportieve doelen te bereiken.
Jolijn heeft een Master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met
een postgraduaat Manuele therapie en expertise in sportrevalidatie. De
grote passie voor het wielrennen leidde tot het volgen van bikefitting
cursussen bij Wolf Performance. Hierdoor ontwikkelde ze een specifieke
expertise in het afstellen van racefietsen, mountainbikes, crossfietsen, tijdritfietsen en triatlonfietsen.
Tim is renner bij het Grinta! Granfondo Team. Hij heeft een masterdiploma
Geografie op zak en is opgeleid in lactaattesting. Vanuit zijn ervaring als
één van de beste Granfondo renners van de Benelux en zijn passie voor
fietstechniek en materiaal, is hij perfect geplaatst om ieders sportieve doelen te analyseren en sporters te begeleiden.
Tijd om er in te vliegen met Breakaway Bikefit!
Sneppenstraat 9
0498-40 82 80
www.breakawaybikefit.be
www.facebook.com/BreakawayBikefit
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Word het gezicht
van ‘Ik koop lokaal’!

Handelaars kunnen zich van 1 maart tot 1 april
2021 registreren op www.ikkooplokaal.be.
Vanaf 13 april 2021 kan het grote publiek stemmen op hun favoriete handelaar!

LAAT JE VACCINEREN

Je laten vaccineren,
doe je zodat we
opnieuw volop
van het leven
kunnen genieten.

WAAR KRIJG IK MIJN VACCIN?
Oudenburg vormt samen met Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem en Gistel de Eerstelijnszone Houtland en Polder. De
burgemeesters van de eerstelijnszone Houtland en Polder klopten op donderdag 14 januari 2021 de vaccinatielocaties af:
Zomerloos in Gistel en De Mast in Torhout.
De komende maanden zullen de inwoners van Oudenburg, Ichtegem en Gistel zich tegen het coronavirus kunnen laten
inenten in Vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel (Sportstraat 1). Inwoners van Torhout, Koekelare en Kortemark zullen dan
weer terecht kunnen in De Mast in Torhout.
De afgelopen weken werd hard gewerkt aan de opbouw van beide vaccinatiecentra. Na een testronde halverwege februari
staan beide centra klaar voor gebruik. Er wordt ook een callcenter opgericht waar je steeds terecht kan met al je vragen:
050-89 36 99 (maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur).

WANNEER KRIJG IK MIJN VACCIN?
De volgorde van vaccineren in ons land is niet lukraak
bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De
snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten
niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden
een aantal prioritaire groepen bepaald.
De woonzorgcentra kwamen eerst aan de beurt,
momenteel draait de vaccinatie in de ziekenhuizen en bij
de huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve
zorgvoorzieningen op volle toeren. Daarna start de vaccinatie
van de 65-plussers en risicopatiënten, gevolgd door de
mensen met een essentieel beroep. Tot slot komt de rest
van de bevolking (18+) aan de beurt. De timing
en fasering hangt af van de tijdige levering
van de vaccins en een vlot verloop van
de vaccinatie in de 95 vaccinatiecentra
verspreid over heel Vlaanderen.

HOE WEET IK DAT IK
AAN DE BEURT BEN?
Als jij aan de beurt bent, krijg je
een paar weken op voorhand vanuit
Vlaanderen een uitnodiging om je te
laten vaccineren. Dit gebeurt via sms,
brief en/of mail. Daarbij heb je de optie
om te bevestigen, te weigeren of de afspraak te
verplaatsen. Er staat ook waar je je kan laten vaccineren:
voor onze inwoners is dit Zomerloos Gistel.

Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker
checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de
registratie. Daar geeft een verpleegkundige je info over het
vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en
gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de
tweede inenting. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar
een verpleegkundige je vaccineert. Na de vaccinatie mag je
een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van
een arts.

WAAROM VACCINATIE TEGEN
COVID-19 BELANGRIJK IS
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de coronapandemie
achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je
verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of
restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion.
Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens
redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor
jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje
weer ons oude leven kunnen oppikken.

Doe het voor elkaar
Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende
mensen gevaccineerd zijn, dan is een ganse gemeenschap
beschermd. Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan
groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en
het uit de samenleving te krijgen.

HOE GERAAK IK IN HET
VACCINATIECENTRUM IN GISTEL?

Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een dam op voor
zij die zich omwille van onderliggende gezondheidsproblemen
niet kunnen laten vaccineren (bijvoorbeeld iemand die een
acute kankerbehandeling krijgt). Ook is vaccinatie belangrijk
als je als zorgverlener of met risicogroepen werkt. Zo is de
kans kleiner dat je anderen besmet.

Niet iedereen geraakt op eigen houtje in het vaccinatiecentrum Zomerloos Gistel. Maak je niet ongerust: er zullen
enkele bijkomende maatregelen worden genomen aangezien
het de bedoeling is dat alle inwoners veilig, vlot en zoveel
als mogelijk in het vaccinatiecentrum geraken. Deze worden in de komende dagen verder uitgewerkt en binnenkort
gecommuniceerd naar naar onze inwoners.

Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts
moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties
door corona. Het zorgsysteem is het afgelopen jaar
zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal
coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus
vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar
staan voor jou.

HOE VERLOOPT DE VACCINATIE?
In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen,
Gistel heeft er 4. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin
toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Als je
binnenkort langskomt voor je prik, zal je 4 stappen moeten
doorlopen.
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Je laten vaccineren is eenvoudig,
gratis en duurt maar even.
Maar alleen zo kunnen we terug
naar het echte leven.

Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen over de vaccinatie. Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen.
Kijk voor meer info op laatjevaccineren.be. Of vraag je huisarts meer uitleg over de voordelen van vaccinatie.
1

Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19?

7

Het vaccin stimuleert je immuunsysteem waardoor je
lichaam antistoffen aanmaakt. Als je nadien met het virus
in contact komt, beschermen die antistoffen je. Vergelijk het
met een veilig en comfortabel harnas dat je beschermt tegen
schadelijke indringers van buitenaf.

2

3

Is het vaccin veilig en voldoende getest?
De ontwikkeling van het coronavaccin kreeg wereldwijd de
hoogste prioriteit. De administratieve procedure is verkort,
maar alle veiligheidsstappen zijn gezet. Elk vaccin is uitgebreid getest bij een grote groep mensen. Ook oudere mensen
en kwetsbare personen zaten in die testgroep. Alle vaccins
doorlopen een uiterst strenge goedkeuringsprocedure voor
gebruik. De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk
voor stuk betrouwbare vaccins zijn.

5

8

Als ik ziek ben, kan ik me dan laten vaccineren?
Als je milde symptomen hebt, kun je je laten vaccineren. Als
je echt ziek bent of meer dan 38,5°C koorts hebt, wordt de
vaccinatie enkele dagen uitgesteld tot je je weer beter voelt.
Vraag zeker raad aan je huisarts of aan het verzorgend personeel als je twijfelt.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
Nee, want dat zou het vaccinatieproces alleen maar vertragen. Alle vaccins zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze zijn dus allemaal veilig en
werkzaam.

4

Dat kan, maar de meerderheid van de bijwerkingen zijn
mild en gaan spontaan over, zoals een rode zwelling op
de injectieplaats, lichte koorts of vermoeidheid. Ernstige
bijwerkingen zoals een allergische reactie zijn zeldzaam.
Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten
nadat het vaccin is toegediend. Daarom wordt er gevraagd
om minstens vijftien minuten na de vaccinatie te blijven,
zodat je goed opgevolgd wordt.

Welke bescherming biedt het vaccin?
Studies waarbij meer dan 40.000 vrijwilligers gevaccineerd
werden, wijzen uit dat de eerste vaccins die we
in ons land toedienen, een zeer goede bescherming bieden.

Zijn er bijwerkingen?

9

Moet ik me nog laten vaccineren als ik al
COVID-19 heb gehad?
Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook als je eerder al besmet was
met COVID-19, kun je opnieuw besmet raken en ernstig ziek
worden. Een vaccin beschermt je daartegen.

Hoeveel dosissen moet ik krijgen?
Dit hangt af van welk vaccin je toegediend krijgt. Van de
meeste vaccins heb je twee dosissen nodig, die met een tussentijd van drie tot vier weken toegediend worden. Om goed
en langdurig beschermd te zijn, is het belangrijk dat je beide
dosissen ontvangt.

6

Hoe wordt het vaccin toegediend?
Je krijgt een injectie in de bovenarm. De vaccinatie neemt
maar enkele minuten in beslag.
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LAAT JE VACCINEREN

VEELGESTELDE VRAGEN

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen.

was je handen

denk aan kwetsbare
mensen

hou afstand

doe je activiteiten
liefst buiten

gebruik een
mondmasker

beperk je nauwe
contacten

Meer informatie
We begrijpen dat je zelf nog met veel vragen zit. Op het
ogenblik dat dit Stadsmagazine in druk gaat, wordt het
vaccinatiecentrum in Gistel uitgetest.

Pas als iedereen de kans
heeft gekregen om zich
te laten vaccineren en
er voldoende mensen
beschermd zijn, kunnen
we de maatregelen
loslaten.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID
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Meer gedetailleerde informatie over hoe je in het vaccinatiecentrum Zomerloos Gistel geraakt en de bereikbaarheid, hoe de oproeping concreet in zijn werk zal gaan,
wat je moet doen als je opgeroepen wordt maar niet
op het voorgestelde moment in het vaccinatiecentrum
aanwezig kunt zijn,… wordt binnenkort gecommuniceerd.
We verspreiden hiervoor een aparte bewonersbrief, die in
elke brievenbus van onze stad zal vallen.
Ondertussen kan je ook terecht op de website
www.laatjevaccineren.be. Of neem contact op met onze
Sociale Hulplijn op het nummer 059-40 19 95, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van
9 tot 12 uur.

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.BE

Sinds 1 februari 2021 is het kruispunt van de Ettelgemsestraat en de Cottemweg volledig afgesloten voor rioleringswerken voor het project Mandelwijk en dit tot midden maart. Door deze werken is het onmogelijk voor
vervoersmaatschappij De Lijn om een werkbare omleiding te voorzien van
en naar Ettelgem en Roksem. De Lijn besliste daarom om lijn 22 tijdelijk
op te schorten. Ter vervanging voorzien we een gratis shuttledienst tot
19 maart 2021, dit van maandag tot en met zaterdag.

Campagne fietsveiligheid
Vanaf 22 maart 2021 geven we het startschot van een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. Want in onze stad wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we
warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op.
Daarom doen we er vanuit de stad ook alles aan om dat voor iedereen zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu dus ook
met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kan mee
het verschil maken!
We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar.
Je zal binnenkort dus borden zien verschijnen op toepasselijke plaatsen
of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig
te houden voor elkaar. Zoals bijvoorbeeld in de Westkerksestraat waar
we fietsers er attent op maken dat ze extra aandacht geven aan andere
fietsers en waar we eveneens aan de automobilisten vragen om extra op
de fietsers te letten.

Hoe werkt de shuttledienst?
• Meld je aan via shuttledienst@oudenburg.be of op het nummer
059-56 84 20, zo ben je een geregistreerde reiziger en kan je gratis
gebruik maken van de shuttledienst die je op Oudenburgs grondgebied
naar de dichtsbijzijnde bushalte of een openbaar gebouw zal brengen.
• Reserveer jouw rit op het nummer 0498-10 61 06 en spreek een moment en opstapplaats af met de chauffeur.
• De bestaande bushaltes en de openbare gebouwen doen dienst als
opstapplaats.
• Er zijn 3 tijdsblokken voorzien van maandag tot zaterdag waarin je
gebruik kan maken van de shuttledienst: 7 - 8 uur; 11 - 12 uur; 15.30
- 17.30 uur.
Voor alle duidelijkheid: de lijnen 21 en 23 blijven wel rijden.
Lijn 54 wordt omgeleid via Westkerke.

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te
zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders en duidelijk op
voorhand aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers
blijkt dat autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers
in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever die
kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Kortparkeren vanaf 1 maart 2021
Eind vorig jaar werd een kortparkerenzone ingericht in de Hoogstraat, de Marktstraat en het Marktplein. De sensibiliseringsperiode loopt nu ten
einde. Vanaf 1 maart 2021 zal het GAS-reglement gehanteerd worden en riskeren overtreders een geldboete. Meer informatie over het kortparkeren vind je op www.oudenburg.be/kortparkeren.
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Shuttledienst ter vervanging
van buslijn 22

WONEN

Info voor eigenaars van
zonnepanelen
Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende
elektriciteitsteller. Dit betekent voor veel investeerders een financiële impact en daarom werkt de Vlaamse Regering een compensatieregeling uit.
Voor meer informatie en antwoorden kan je terecht op www.energiesparen.be/compensatie-terugdraaiende-teller. Je kan ook bellen naar het
gratis nummer 1700 (bereikbaar elke werkdag tussen 9 en 19 uur).

Premies voor jouw woning
Ga je bouwen of renoveren? Dan kom je misschien in aanmerking voor
één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende
overheden als de netbeheerder voorzien premies of ondersteuning. Of je
in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal
voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.
Op www.premiezoeker.be krijg je het meest volledige overzicht van de
mogelijke premies waarvoor je eventueel in aanmerking kunt komen.
Voor meer uitleg en duiding over premies kan je ook terecht bij de woonadviseurs van Woonpunt op het nummer 059-34 11 37 of via loket@
woonpuntinfo.be.

Jouw persoonlijk aanbod is
onderweg
Houd je brievenbus of mailbox in de gaten. Deelnemers aan de groepsaankoop groene stroom van de provincie West-Vlaanderen ontvangen
eind februari hun persoonlijk aanbod.
Overstappen gebeurt niet automatisch. Vind je het aanbod interessant,
dan moet je tijdig reageren.
Meer informatie vind je op www.west-vlaanderen.be/besparen. Met
vragen kan je terecht op het gratis nummer 0800-18 711 (elke werkdag
van 8.30 tot 18 uur) of bij de woonadviseurs van Woonpunt.

INFO
WOONPUNT I T 059-34 22 70 I E loket@woonpuntinfo.be
W www.woonpuntinfo.be I www.facebook.be/Woonpuntinfo
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WONEN

Een energiezuinig huis? Kinderspel met Energiehuis WVI
Voortaan kunnen inwoners van Oudenburg terecht bij het Energiehuis WVI met al hun vragen rond renovatie en energie(besparing).
Met het Energieteam van WVI wordt dit voortaan kinderspel: van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger
maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie. Het Energiehuis WVI staat onze inwoners bij met raad en daad.
Zo krijg je energie- en renovatieadvies dat perfect op maat van jouw woning is, gemakkelijk, objectief en betrouwbaar. Het Energieteam biedt eerste
hulp bij energievragen, helpt inwoners op weg om hun energiefactuur onder controle te houden, vraagt offertes op bij aannemers en/of begeleidt de
renovatiewerken van A tot Z. Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen nog een energielening renteloos afsluiten tot 15.000 euro.
Neem contact op met het Energieteam op het nummer 050-64 16 06 en leg jouw energie(besparings)plannen voor. Je wordt maximaal ontzorgd, zodat
energie besparen en/of renoveren kinderspel wordt!
Meer informatie vind je op www.wvi.be/energiehuis.

Brochure discriminatie op de huurmarkt
Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning
op de private huurmarkt. Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt niet altijd
even duidelijk te zijn. Om duidelijkheid te scheppen verzamelde de Vlaamse overheid de meest
relevante informatie in de brochure ‘Discriminatie op de huurmarkt’.
Deze brochure biedt zowel huurders, verhuurders als professionele spelers een overzicht van de
discriminatiewetgeving. Wat is discriminatie en wanneer is een keuze voor een bepaalde huurder
toch gerechtvaardigd? Welke eisen mag men stellen aan kandidaat-huurders? En welke informatie
mag op welk tijdstip worden opgevraagd? De brochure vind je op www.vlaanderen.be/publicaties > discriminatie op de huurmarkt.

Meldpunt discriminatie private
woonmarkt
Wie slachtoffer of getuige is van discriminatie op de private woonmarkt kan dit melden bij Unia.
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die gelijke kansen en rechten voor alle burgers bevordert en discriminatie bestrijdt.
Heb je een klacht rond of over discriminatie bij huisvesting? Dan kan je ook via Woonpunt een melding maken bij Unia. Na de melding zal Unia je
contacteren voor verdere opvolging.
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Onthard je voortuin en krijg een premie!
Ben jij klaar om jouw voortuin een klimaatrobuuste make-over te geven? Het stadsbestuur verleent een subsidie voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen. Wie minimaal 10 m² verharding vervangt door inheemse of autochtone beplanting heeft onder bepaalde
voorwaarden recht op een subsidie van 106 euro.
Ontharden betekent bijvoorbeeld een voortuin in beton of asfalt vervangen door groen. Het moet gaan over stroken verharde grond die niet tot het
openbaar domein behoren en die vervangen worden door kwalitatieve en wintervaste beplanting. Het aanplanten van éénjarige planten, met uitzondering
van groenten, of het zaaien van gras komen niet in aanmerking voor de subsidie. De subsidie kan per woning slechts één keer aangevraagd worden
per 10 jaar.
Het ontharden en vergroenen van jouw voortuin heeft veel voordelen. Zo zorgen planten tijdens warme zomers voor verkoeling en filteren ze fijn stof.
Daarnaast dempen ze heel wat verkeersgeluid en kan het water beter infiltreren zodat bij droge zomers de grond minder uitdroogt. Tenslotte is een
groene straat gewoon leuk om in te wonen en verhoogt dit de biodiversiteit.
Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.oudenburg.be/ontharden-voortuinen.

Doe mee met het
klimaatatelier!
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode hebben heel wat burgers en bedrijven de klimaatenquête ingevuld, waarvoor onze oprechte dank. Hieruit
halen we heel wat belangrijke informatie over wat er leeft op klimaatgebied in Oudenburg. Maar we willen nog een stukje verder gaan tijdens een online ‘klimaatatelier’ op dinsdag 13 april 2021 om 20 uur.
Aan de hand van een aantal workshops denken we samen na over hoe we
de klimaatverandering en de opwarming van de aarde kunnen stoppen,
ook door lokaal heel wat acties op poten te zetten. Interesse? Stuur een
mailtje naar milieu@oudenburg.be.
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In de rats?!
Deze winter hebben we heel wat meldingen ontvangen van hinder
veroorzaakt door de bruine rat. De bruine rat is een echte ‘cultuurvolger’, ze voelt zich in de buurt van de mens zo goed thuis dat ze
heel moeilijk uitgeroeid kan worden. Net daarom moeten wij, burgers en stadsbestuur, samenwerken om de overlast te beperken.
Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te
bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987). Dit is niet zonder reden
want ratten brengen heel wat ziektes over en veroorzaken heel wat schade. Ze
vermenigvuldigen zich ook zeer snel.
We geven alvast enkele tips om zelf de bruine rat te voorkomen en te bestrijden!
• Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd af en laat niets rondslingeren.
• Voeder je huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt zodat de rat ’s nachts geen
buffet vindt.
• Bewaar huisvuil in een afgesloten container en laat die niet te lang staan.
• Zet eventueel vallen in de looplijn van de ratten, bijvoorbeeld langs gebouwen en afsluiting. Ze lusten ook heel graag chocolade en choco.
• Wanneer de klemmen niet volstaan om de ratten te verdelgen kan je vergif inzetten. Rattenvergif leg je niet open en bloot. Er zijn in de handel speciale bakken en buizen te verkrijgen
waar je het vergif veilig kan leggen buiten het bereik van huisdieren. Sommige ratten zijn
terughoudend tegenover alles wat nieuw is. Soms duurt het wel 2 weken vooraleer
ze aan het gif komen.
Kan je de plaag echt niet onderdrukken of spot je ratten op het openbaar domein? Meld dit
dan aan de milieudienst via milieu@oudenburg.be. We sturen onze rattenvanger langs.

Inzameling matrassen op
recyclagepark
Sinds 1 januari 2021 kan je oude matrassen gratis inleveren op het
recyclagepark. Kan je nog wachten met de inlevering? Dan wacht
je best tot na 1 juli 2021, want dan worden de matrassen ook overal
gerecycleerd.
De eerste helft van 2021 is een overgangsperiode: mensen kunnen hun
afgedankte matrassen al gratis deponeren op het recyclagepark maar
ze kunnen nog bij het grofvuil terecht komen. Dan worden ze verwerkt
in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Ten laatste vanaf
juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld: ze belanden dan in
een aparte container en worden ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd.
Dat laatste is het doel. Iedereen kan zijn matras gratis kwijt vanaf 2021.
Maar als je de plaats hebt om ze nog even te bewaren en je recyclage
belangrijk vindt, dan breng je ze best vanaf juli 2021!
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BoomPlusPlan
Onze stad trekt de kaart van de duurzaamheid en ondertekent het Vlaams
Bomencharter. Het gaat om een burgerinitiatief dat steden en gemeenten
uitdaagt om een streefdoel vast te leggen tegen 2024. Dit initiatief past
binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar 40% minder CO2uitstoot tegen 2030. We willen het goede voorbeeld geven en inwoners
aanmoedigen om zelf ook meer bomen aan te planten. Daartoe werd het
BoomPlusPlan opgemaakt.
Volgende acties worden ondernomen om dit doel te bereiken.

1. Het aanplanten van een geboortebos
Voor elke nieuwe geboren inwoner wordt een geboorteboom aangeplant.
Er wordt gekozen voor inheemse bomen. Zo moet het reeds bestaande
geboortebosje aan de hoek van de Zeeweg en de Oude Bruggeweg uitgroeien tot een waar speelbos.

2. Het schenken van een huwelijksboom
Als geschenk bij een huwelijk wordt een fruitboom aangeboden. Deze
boom kan zowel in de volle grond of in een plantkuip op het terras gekweekt worden.

3. Het aanplanten van postzegelbosjes, wonderwoudjes en landschapslanen
Samen met de werkliedenploeg gaan we op zoek naar extra ruimte om
per jaar minstens 40 extra bomen aan te planten. Er wordt gefocust op
stukjes restgronden. De bomen die geplant worden dienen als compensatie voor bomen die gerooid worden op het openbaar domein. Hierbij wordt
het principe toegepast van ‘1 boom rooien, 2 terug aanplanten’.

4. Het (mee)tellen van de bomen
Burgers kunnen via de website op eenvoudige manier hun eigen geplante
bo(o)m(en) op privéterrein laten meetellen in de bomenteller.

5. Deelname aan de Week van het Bos
Tijdens de Week van het Bos ontvangen de inwoners gratis 1 boom bij
een bezoek aan het recyclagepark. Er wordt gevraagd om te melden wanneer de boom werd geplant. Daarnaast is het de bedoeling om particuliere bossen te kunnen laten bezoeken door scholen. De educatieve

22 OUDENBURG STADSMAGAZINE

ondersteuning wordt versterkt door het aanbieden en promoten van de
Boskoffer (een koffer vol materialen en opdrachten om kinderen van de
lagere school het bos te leren ontdekken) en het Kabouterpad (een zintuiglijke opdrachtentocht door het bos voor de doelgroepen kleuters, lager
onderwijs en eerste graad middelbaar onderwijs).

6. Het aanplanten van groenschermen
Er wordt een waarborgsysteem opgezet om er voor te zorgen dat groenschermen, opgelegd bij omgevingsvergunningen, ook effectief worden
aangeplant.

7. Het zoeken naar gronden voor speelbossen en
boomgaarden
Er wordt gestart met een zoektocht naar locaties voor publieke speelbossen en boomgaarden. De realisatie is voorzien op middellange termijn.

Ook jouw boom telt!
We kunnen deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren. We rekenen
meer dan ooit ook op het inzicht van bedrijven en inwoners dat bomen
een positieve impact hebben.
Elke inwoner die of Oudenburgs bedrijf dat een boom, meerdere bomen
of een geheel bos aanplant, kan dit melden via onze website. Alle geplante bomen komen vanaf nu in onze bomenteller. Zo kunnen we stap
voor stap ons doel bereiken.
Nog niet overtuigd?
Bomen zijn heel belangrijk, want:
• ze geven onze stad verkoeling;
• ze zuiveren de lucht;
• ze zorgen voor biodiversiteit;
• ze vangen water op, houden het vast en geven het weer af wanneer
nodig;
• ze maken gelukkig, want groen in de buurt werkt stressverlagend.
Meer informatie vind je op www.oudenburg.be/boomplusplan.
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Laat het zoemen met
bloemen
Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers in de natuur. Ze verdienen
dezer dagen extra zorg. Het tekort aan stuifmeel en nectar is in Vlaanderen één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bijen. De
suikers aanwezig in de nectar geven hen de kracht om te vliegen, terwijl
de eiwitten in het stuifmeel noodzakelijk zijn voor hun voortplanting. We
kunnen hen helpen door te zorgen voor genoeg bloeiende planten in het
landschap, en dus ook in jouw tuin.
Om de bijen en hommels in nood te helpen organiseert de provincie
West-Vlaanderen elk jaar de campagne 'Laat het zoemen met bloemen'.
De bijenpopulatie krijgt er dankzij deze actie 70.000 m² bloemenakker bij!
Vanaf 15 maart 2021 kan je via www.west-vlaanderen.be/bijen jouw
gratis zakje bloemenzaad bestellen voor een mini zaaiprojectje in eigen
tuin! In het zaadmengsel zitten 1-jarigen: ze kiemen, groeien, bloeien en
sterven in één groeiseizoen. Zaaien doe je op een zonnige plek en op
losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond. Wees er snel bij, want de
voorraad is doorgaans snel uitgeput.

AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING

Start- en projectnota GRUP SteenGoed Oost
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenburg laat weten dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.18 en verder van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de proces- en startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SteenGoed Oost ter
inzage ligt bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte (Weststraat 33), alsook kan geraadpleegd worden op de stedelijke website.
De proces- en startnota kunnen geraadpleegd worden van 26 februari tot en met 26 april 2021.
Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg, of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs.
Dit dient te gebeuren vóór 27 april 2021.
Een info- en participatiemoment gaat door op donderdag 25 maart 2021 om 19 uur in zaal ipso facto (Marktstraat 25). Gezien de coronamaatregelen wordt er gevraagd om op voorhand in te schrijven via e-mail naar secretariaat@oudenburg.be of op het nummer 059-56 84 20.
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WZC RIETHOVE

Terugblik op een bijzonder jaar
2020 werd gedomineerd door COVID-19 en werd het jaar van ‘blijf in uw kot’. De voordeur van het woonzorgcentrum ging letterlijk op slot en
bezoek kon enkel onder specifieke voorwaarden. Ook binnen het gebouw moesten maatregelen genomen worden: afstand houden, handen wassen
en het mondneusmasker werden deel van het dagelijkse leven.
Als we de bewoners vragen wat ze het meest hebben gemist dit afgelopen jaar dan zijn het de vele bezoekjes van familie en vrienden op kamer,
een knuffel van een kleinkind, de uitstappen en de feest- en themanamiddagen met optredens.
Ondanks dit alles kunnen we wel zeggen dat de bewoners ook heel wat mooie en ontroerende momenten hebben beleefd. De nieuwe wereld van
Skype was een ware ontdekking en voor velen een eerste kennismaking met de digitale wereld. Ook de rolwagenwandelingen in Oudenburg, de
optredens in de tuin en de vele lekkere extraatjes zorgden voor blije gezichten. Bovendien zijn de bewoners zeer dankbaar dat het coronabeestje
Riethove tot op vandaag links heeft laten liggen en dat ze op de afdeling hun vrijheid konden behouden. Samen de maaltijden nuttigen, een aangepaste namiddagactiviteit en af en toe een goed gesprek maakt alles veel draaglijker.
Natuurlijk kijken we met zijn allen uit naar de periode na de vaccinaties zodat we geleidelijk aan het ‘normale’ leven in Riethove terug kunnen
opstarten.

24 OUDENBURG STADSMAGAZINE

Gedurende de kerstperiode mochten zowel de medewerkers als de
bewoners heel wat kaartjes ontvangen van familieleden, vrijwilligers
en inwoners van Oudenburg. Ook verschillende scholen bezorgden
de bewoners een goed gevoel door een zelfgemaakt kaartje of een
handgeschreven brief te sturen naar het woonzorgcentrum. Alle lieve
woorden werden voorgelezen en opgehangen op beide afdelingen,
voor iedereen een lichtpuntje in coronatijden.
Daarnaast werden ons ook heel wat lekkernijen aangeleverd. Niemand
zei neen tegen zelfgebakken koekjes, wafeltjes, lukken, verse gerookte
zalm, witte wijn, …
Bedankt aan alle weldoeners voor elk deugddoend en warm gebaar.

INFO
WZC Riethove I Ettelgemsestraat 26 I T 059-34 02 34 I E riethove@ocmw-oudenburg.be
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Gesteund door de vele
attenties

UIT DE RAAD
Omwille van COVID-19 gaan de vergaderingen voorlopig nog altijd
digitaal door. Geïnteresseerden kunnen de raadzittingen via livestream
meevolgen.

16 december 2020
Net zoals vorig jaar liep de laatste vergadering van 2020 uit tot na
middernacht. Er stonden heel wat dossiers op de agenda, maar ook
nu ging de meeste aandacht naar het meerjarenplan 2020-2025,
meer bepaald de aanpassing ervan, een oefening die minstens elk jaar
gemaakt moet worden. De bespreking van het meerjarenplan gebeurde
ten gronde in de gemeenteraad. Elke raad besliste nadien afzonderlijk
over de voorgestelde aanpassingen. De gemeenteraad tot slot stelde het
integrale plan definitief vast. Het geactualiseerde meerjarenplan, dat de
krijtlijnen voor het beleid en de doelstellingen van het bestuur bevat tot en
met 2025, kan je nalezen op de stedelijke website.
Tezelfdertijd werd ook bepaald voor welke overheidsopdrachten het vast
bureau en het college van burgemeester en schepenen bevoegd zijn, en
werd ook de gemeentelijke lijst met nominatieve subsidies voor het jaar
2021 vastgesteld.
Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om een aantal
aangekondigde coronamaatregelen te concretiseren en te formaliseren.
Voor de lokale verenigingen gaat het enerzijds om de mogelijkheid om een
aantal gemaakte kosten te recupereren, en anderzijds om een verhoging
van de werkingssubsidies. De lokale ondernemers kunnen genieten van
een procentuele verlaging van een aantal belastingen en retributies.
Daarnaast stemde de raad ermee in dat het oude hotelgedeelte van de
Abdijhoeve zal worden verkocht. Het wellnessgedeelte van het gebouw
(met het zwembad) wordt niet mee te koop aangeboden. Ter zake werd
het lastenboek, dat de verkoopsvoorwaarden vastlegt, goedgekeurd.
De minimale verkoopwaarde werd vastgesteld op 495.000 euro. Naast
de prijs zal ook de voorgestelde functie, die de kandidaat-koper in het
gebouw wenst te vestigen, mee beoordeeld worden. Voor de verkoop zal
een publieke oproep worden georganiseerd.

Ook ging de raad akkoord met de onderhandse verkoop van een
strook grond gelegen langsheen de Oude Blekerijstraat. De strook wordt
verkocht aan de eigenaar van het aanpalend perceel ter regularisatie van
een reeds bestaande toestand. Het gaat om een strook van 59,60 m². De
verkoopprijs bedraagt 14.900 euro.
Voorts diende de raad zich uit te spreken over een ganse reeks kosteloze
overdrachten. Het betreft in hoofdzaak uitgeruste straatgedeeltes
in verkavelingen (gerealiseerd tussen 1992 en 2015) die nog in het
openbaar domein van de stad moeten worden opgenomen. De raad
keurde de negen voorgelegde dossiers goed. De definitieve overname
wordt geregeld via een gezamenlijke notariële akte.
De stad wenst werk te maken van een masterplan dat de ruimtelijke
visie op de ontwikkeling van het centrum moet verfijnen, dat kan
uitmonden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
stadscentrum ('t Steedje) en dat een kader kan vormen voor toekomstige
ontwikkelingen, waarbij het authentieke karakter van Oudenburg
behouden blijft. Ter zake werd de projectnota goedgekeurd die als basis
moet dienen voor een multidisciplinaire denkoefening in het kader van
het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone. Voor de
uitwerking wordt samengewerkt met het Departement Omgeving van de
Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen.
Aansluitend besliste de raad ook om het Bomencharter Vlaanderen
(2019-2024) te ondertekenen en het engagement aan te gaan om tegen
1 januari 2025 1.000 extra bomen aan te planten. Om die doelstelling
te realiseren zal een meersporig actieplan worden opgemaakt. Meer
informatie vind je op p.22.
Op vraag van de crematoriumintercommunale OVCO stemde de
raad in met een solidaire borgstelling ten opzichte van ING Belgium nv
voor een bijkomende lening ter financiering van de laatste fase van de
bouw van het crematorium. Er zal een lening worden aangegaan ten
bedrage van 1.400.000 euro. De borg van de stad blijft beperkt tot het
participatieaandeel in het geplaatst kapitaal. Voor Oudenburg gaat het om
een bedrag van 110.600 euro (of 7,90% overeenkomstig het aandeel
van de stad).
De projectvereniging Perspectief vervult de regierol inzake sociale
economie en het wijk-werken namens de gemeenten van het arrondissement
Oostende. De raad nam kennis van de rekening en het jaarverslag over het
boekjaar 2019 en keurde die goed.
Ook de begroting van de vzw Sport en Recreatie voor het jaar 2021
werd (voorwaardelijk) goedgekeurd. De vzw staat in voor het beheer van de
stedelijke sporthal. Daarnaast wordt een investering voorzien van 230.550
euro voor (onder meer) het vernieuwen van het oude dak, het plaatsen van
zonnepanelen, extra isolatie en de aankoop van een digitale bewakingscamera.
Hiervoor werd een bijzondere investeringstoelage gevraagd.
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De gemeenten kunnen in hun politiereglementen gemeentelijke
administratieve sancties voorzien bij inbreuken in het raam van de
bestrijding van openbare overlast. Een dergelijk GAS-reglement was nog
niet van toepassing in Oudenburg. Binnen de politiezone Kouter werd werk
gemaakt van een uniform reglement dat moet leiden tot een effectieve
en efficiënte bestrijding van de overlast. De gemeenteraad hechtte zijn
goedkeuring aan het ontwerp. Onder meer volgende overlastfenomenen
zullen voortaan beboet kunnen worden: sluikstorten, wildplassen, overlast
door dieren, lawaaihinder, hinder ingevolge de inname van het openbaar
domein, hinderlijke publiciteit en wildplakken, en diverse inbreuken
betreffende stilstaan en parkeren. Het GAS-reglement treedt in werking
op 1 januari 2021. In een eerste fase zal er bijzondere aandacht zijn
voor de communicatie naar de burger, en zal de klemtoon gelegd worden
op sensibilisering en preventief optreden. Het reglement geldt niet voor
minderjarigen.
De raad besliste om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te
bevriezen op 1.243 en vast te leggen tot en met 2025.
De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Kouter voor het dienstjaar
2021 werd vastgesteld op 792.058 euro. Het betreft een stijging van
ongeveer 3% ten opzichte van 2020, waarover vorig jaar al een akkoord
werd bereikt.
De voorstellen van raadslid Peter Velle voor bijkomende signalisatie
ter hoogte van bepaalde aansluitingspunten op de fietssnelweg F30
(Vaartdijk-Zuid), van raadslid Chantal Van Litsenburgh voor het voeren
van een sensibiliseringsactie over fietsverlichting, en voor het invoeren
van een afzonderlijke ophaling van groente-, fruit- en tuinafval en het
opstarten van een haalbaarheidsonderzoek ter zake, en van raadslid Sofie
Sanders voor het invoeren van afvalstraten en het opstarten van een
haalbaarheidsonderzoek ter zake, werden niet goedgekeurd.
Een ander voorstel van raadslid Sofie Sanders werd wel aanvaard, zij
het in een geamendeerde vorm. Op tegenvoorstel van het college van
burgemeester en schepenen werd het oorspronkelijke voorstel voor het
realiseren van een eekhoornbrug in de Korte Vijfwegstraat uitgebreid tot
een engagement om maximale inspanningen te leveren om kleine wilde
dieren op een veilige manier de straat te laten oversteken op het gehele
grondgebied van de stad Oudenburg.

13 januari 2021
De eerste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2021
beperkte zich tot de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
De gemeenteraad diende eerst en vooral een kleine technische
correctie door te voeren in het reglement tot afbakening van een zone
voor kortparkeren in het centrum van Oudenburg, dat recent werd
goedgekeurd.
Ook ging de raad akkoord met de kosteloze overname van een grondstrook
gelegen tussen Bredeweghe en de Groenedijkstraat, voor de aanleg van
een wandel- en fietsverbinding.

De raad keurde verder een nieuw reglement goed dat de inwoners moet
aanzetten om hun voortuin te ontharden en te vergroenen. Eigenaars
van particuliere woningen kunnen een premie van 106 euro ontvangen
als ze minstens 10 m² verharde oppervlakte vrijmaken en bezetten met
streekeigen planten. Meer informatie op p.20.
Het voorstel van raadslid Stefanie Van Eeghem voor het lanceren van een
online druktebarometer op en rond het Oudenburgse recyclagepark, en
het voorstel van raadslid Lore Appels voor het plaatsen van ondergrondse
glasbollen werden niet goedgekeurd.
Het voorstel van raadslid Gudrun De Vlam voor het plaatsen van
hondenpoepzuilen werd geamendeerd op voorstel van raadslid Jens
Ballière. Het amendement voorzag enerzijds in de opmaak van een ruimer
vuilnisbakkenplan en anderzijds in het opzetten van een proefproject voor
hondenpoepzuilen ter hoogte van de hondenloopweide op Plassendale.
De raad stemde in met het nieuwe voorstel.

Stefaan Reynaert
Voorzitter gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Eernegemsestraat 57a
0497-85 14 22
stefaan.reynaert
@oudenburg.be

INFO
Geïnteresseerde lezers kunnen de integrale verslagen van de
raadsvergaderingen steeds nalezen op de stedelijke website
www.oudenburg.be/dagorde-en-verslagen.
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