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Ons prachtig Oudenburg
voor altijd
Dit voorjaar gaat de stad aan de slag om een toekomstvisie op te
maken voor het dorp Ettelgem en alsook voor ’t Steedje van Oudenburg.
Daarnaast blazen we het masterplan Roksem nieuw leven in na een diepe
winterslaap en wordt ook de leefbaarheid voor Westkerke aangepakt. Zo
kunnen we er zeker van zijn dat de prachtige eigenheid van onze vier
dorpskernen ook in de toekomst gegarandeerd blijft.
En die toekomst, die maken en beleven we samen met onze inwoners.
In de maand maart organiseerden we vier digitale buurtvergaderingen
onder de noemer ‘Café Parlé’. Vanuit de inwoners kwamen er tal van
fantastische voorstellen die we nu één voor één onder de loep nemen en
waar mogelijk uitvoeren. Oudenburg is meer dan ooit tevoren een stad
voor iedereen.
Terwijl de bloemen en de bloesems weelderig beginnen te bloeien, blijven
we vol goede moed strijden tegen het coronavirus. Traag maar gestaag
begint het vaccinatieprogramma op volle toeren te draaien. We hopen
mee met jullie dat onze inwoners zo snel als mogelijk hun vaccin krijgen
om zo onze stadsslogan vol goede moed uit te dragen: Altijd Beleving!
Beste inwoners, we moeten nog even volhouden maar ik ben ervan
overtuigd dat we dit samen aankunnen. En geef toe, er is geen mooiere
plaats om deze periode door te brengen dan onze prachtige stad, ons
prachtig Oudenburg!
Anthony Dumarey
Burgemeester

COLOFON

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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COVID-19
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MAANDAG

8-12 uur

DINSDAG

8-12 uur

WOENSDAG

8-12 uur

DONDERDAG

8-12 uur

VRIJDAG

8-12 uur

16-18 uur
14-16 uur

Alle stedelijke diensten zijn gesloten op
•
•
•
•

zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid);
donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart);
maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag);
donderdag 17 juni 2021 in de namiddag (kermis Oudenburg).
Op vrijdag 14 mei 2021 dient rekening te worden gehouden met
een beperkte dienstverlening.

BURGEMEESTER
Plassendale 11
0496-52 40 44
anthony.dumarey
@oudenburg.be

“Ik laat mij vaccineren om weer volop te kunnen
beleven in onze prachtige stad en alle inwoners te
kunnen ontmoeten op een veilige manier.”

"Ik laat me vaccineren zodat we stilletjesaan terug
naar ons 'normale leven' kunnen, zodat mijn kindjes

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

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

opnieuw hun verjaardag kunnen vieren met hun
vrienden, zodat we opnieuw familie en vrienden
kunnen knuffelen en samen kunnen klinken op een
goeie gezondheid.”

“Ik laat me vaccineren omdat dit de juiste aanpak is
om het virus te bestrijden. De enige manier om ons
sociaal leven terug op te starten.”

"Als iedereen zich laat vaccineren kan corona niet

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

meer om zich heen grijpen. Zo krijgen we stap
voor stap onze vrijheid terug. Een vaccinatie beschermt niet alleen jezelf maar ook de personen
in je omgeving."

“Ik laat mij vaccineren om jullie straks opnieuw al-

Romina Vanhooren

lemaal te kunnen ontmoeten op de vele festiviteiten

Zeeweg 147
0472-90 62 38
romina.vanhooren
@oudenburg.be

en evenementen. Laat ons samen met alle inwoners
onze vrijheid herwinnen in onze bruisende stad.”
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JOUW BESTUUR

Anthony Dumarey

#OUDENBURGPRIKT

Laat je
vaccineren
zodat we straks
weer
volop kunnen
(be)leven

#OudenburgPrikt

Vaccinatie blijft onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten en terug ons gewone leven op te kunnen pikken. Om onze
(groot)ouders terug te kunnen knuffelen. Zodat onze jeugd terug écht jong kan zijn, dicht bij hun vrienden. Om weer samen op restaurant te kunnen
gaan of een pintje te gaan drinken na het voetbal. Om terug op een normale manier voor de klas te kunnen staan. Om dat al veel te lang uitgestelde
feest te kunnen geven … Iedereen heeft zijn eigen reden om zich te laten vaccineren. En elke reden is goed, want met elke extra vaccinatie komen
we dichter bij ons doel.
Onze inwoners kunnen in vaccinatiecentrum Zomerloos in Gistel terecht voor hun coronavaccinatie. In het vorige Stadsmagazine werd een uitneembare infobrochure opgenomen en begin maart werd een bewonersbrief bedeeld in alle Oudenburgse bussen met meer gedetailleerde en praktische
informatie over de vaccinatiecampagne. Zo ben je helemaal voorbereid, eens het jouw beurt is.
Heb je nog vragen, neem dan een kijkje op www.laatjevaccineren.be of op www.oudenburg.be/vaccinatie. Of neem contact op met de Sociale
Hulplijn op het nummer 059-40 19 95, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.
Heb je hulp nodig bij de online registratie? Dan kan je steeds terecht bij het callcenter van het vaccinatiecentrum op het nummer 0800-29 668
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17 uur). Contacteer het callcenter uiteraard enkel als het online registreren zelf niet lukt
en niemand anders hebt om je daarbij te helpen. Zo wordt de telefoondienst niet overbelast en vermijden we eventuele wachtrijen.
Houd je ondertussen aan de coronamaatregelen, ook nadat je gevaccineerd bent! Doe het niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor elkaar!

was je handen

denk aan kwetsbare
mensen

houd afstand

doe je activiteiten
liefst buiten

gebruik een
mondmasker

beperk je nauwe
contacten
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Onze administratieve diensten verwelkomen je graag op afspraak: snel,
eenvoudig en persoonlijk. Zo nemen we voldoende tijd voor jouw vraag
en om alles grondig te ontsmetten. Uiteraard blijven we ook telefonisch
en via mail bereikbaar. Breng je een bezoek aan onze diensten? Houd het
dan veilig: zet je mondmasker op, houd 1,5 meter afstand van anderen en
volg de richtlijnen ter plaatse.

Ook bij de wijkpolitie Kouter
Telefonische hulp bij invullen
belastingaangifte

Een klacht indienen of een aangifte doen bij de politie kan voortaan ook
enkel op afspraak. Het gaat om meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen.

Door de coronacrisis kan de Federale Overheidsdienst Financiën ook dit
jaar geen zitdag houden in onze stad. Maar je kan wel nog altijd gratis
hulp krijgen bij het invullen van je belastingbrief, via de telefoon.

Het grote voordeel van werken op afspraak is dat je niet hoeft te wachten. Je wordt dus sneller geholpen en ook meteen door de juiste persoon. Je privacy vaart er wel bij (er staat nu immers niemand achter je te
wachten) en bovendien weet je op voorhand welke documenten je moet
meebrengen. Een afspraak maken kan online via www.politie.be/5452
(of telefonisch).

Wie vorig jaar al op die manier werd geholpen, mag in april een telefoontje
verwachten van een medewerker van de FOD Financiën. Er wordt op dat
moment enkel een afspraak vastgelegd voor het invullen van de aangifte.
De afspraken zelf zullen telefonisch doorgaan in de maanden mei en juni.
Vanaf 5 mei 2021 kunnen personen die in april telefonisch niet bereikt
konden worden en/of die een aangifte hebben ontvangen waarop het telefoonnummer voor de afspraken vermeld staat, zelf een afspraak boeken.
Heb je vragen? Bel dan de Sociale Hulplijn op het nummer 059-40 19 95.

Heb je vragen of twijfels? Neem dan gerust telefonisch contact op
tijdens de kantooruren, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van
13 tot 16.30 uur, op het nummer 059-33 96 60.
Voor dringende zaken bel je het noodnummer 101 (112) zodat er een
patrouille ter plaatse kan gestuurd worden. De interventiedienst staat
steeds 7/7 en 24/24 klaar om dringende politiehulp te garanderen.

Huwen in het Abtsgebouw
De renovatiewerken aan het stadhuis zijn gestart. De raadzaal en
het balkon worden omgebouwd tot kantoorruimtes en vergaderzaal. Verliefde koppels zullen daarom tijdelijk (tot eind 2021) hun
ja-woord kunnen geven in het prachtige Abtsgebouw.
Wie het origineler wil aanpakken heeft sinds1 juli 2020 bovendien heel
wat extra mogelijkheden. Zo kan er gehuwd worden in de groene omgeving van het Abtspark of het kerkpark of in het culturele kader van ipso
facto.
Momenteel wordt de Abdijhoeve grondig gerenoveerd en wordt er een
nieuwe trouw- en ceremoniezaal ingericht. Vanaf 2022 zal deze dan ook
dienst doen als vaste trouwlocatie in de stad.
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LEVEN & WELZIJN

Dienstverlening op afspraak

LEVEN & WELZIJN

Thuisloket: 24 op 24, 7 op 7
Vanaf 3 mei 2021 breiden we onze dienstverlening uit met een splinternieuw digitaal Thuisloket! Via onze website kan elke inwoner 24
uur op 24, zeven dagen op zeven, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elk toestel (pc, laptop, smartphone,
tablet, …) met enkele muisklikken heel wat attesten en uittreksels van de dienst burgerzaken online aanvragen. De meeste ontvang je zelfs
onmiddellijk daarna in je mailbox. Op deze manier hoef je geen rekening te houden met de openingsuren van onze diensten en kan je een
verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden. Een win-win voor onze burgers én medewerkers.
Het Thuisloket zal in eerste instantie bestaan uit drie modules. Een eerste
is de module Burgerlijke Stand. Deze module kan automatisch afschriften
en uittreksels afleveren uit de databank burgerlijke stand (DABS). Dit is
bijvoorbeeld voor akten van geboorte, huwelijk, Belgische nationaliteit, …
De tweede is de module Bevolking. Deze module kan automatisch bevolkingsattesten en -uittreksels aanmaken (op basis van de authentieke
data van het rijksregister), ondertekenen en afleveren aan de aanvrager.
Denk hierbij aan attesten van gezinssamenstelling of hoofdverblijfplaats,
uittreksels uit het bevolkingsregister, … Ten derde is er de module voor
uittreksels uit het Centraal Strafregister.
In de meeste gevallen wordt de aanvraag automatisch verwerkt en ontvang je binnen een paar minuten de link naar het document in je mailbox.
Voor een klein aantal aanvragen is er tussenkomst van een medewerker
vereist waardoor je de attesten of uittreksels pas tijdens de kantooruren
zal ontvangen. Ook aanvragen van professionele gebruikers, zoals notarissen en advocaten, kunnen volledig digitaal afgewerkt worden.
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Hoe werkt het?
Surf naar www.oudenburg.be/thuisloket. Op deze pagina zal je
een overzicht vinden van alle mogelijke documenten die je online
kan aanvragen. Je klikt op het document dat je wenst aan te vragen
en daarna zal er gevraagd worden om je aan te melden via je eIDkaartlezer of via de Itsme-app.
Het systeem zoekt automatisch in de backoffice naar het document,
ondertekent het digitaal en stuurt je via mail een link door naar het
document. De ambtenaar komt alleen nog tussenbeide in uitzonderlijke gevallen.
De authenticiteit van het document blijft ook gegarandeerd wanneer
je het thuis afdrukt. Maar afdrukken hoeft niet altijd. Je kan het zelf
ook digitaal doorsturen of tonen aan wie het vraagt.
Heb je hulp nodig of is er iets niet duidelijk? Dan kan je tijdens de
openingsuren steeds contact opnemen met de dienst burgerzaken
op het nummer 059-56 84 31.

LEVEN & WELZIJN

Vergeet je
consumptiebon niet!
Tot en met 31 december 2021 kunnen inwoners van Oudenburg die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming nog steeds hun consumptiebonnen komen ophalen in het Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk, na
afspraak op het nummer 059-40 19 95. De bonnen kunnen eveneens
digitaal worden aangevraagd via welzijn@oudenburg.be.
Een consumptiebon bedraagt 5 euro, een alleenstaande ontvangt 15 euro
in waardebonnen, een gezin 30 euro. De bonnen kunnen verkregen worden mits voorlegging van een klevertje van het ziekenfonds. Wie twijfelt
of hij of zij recht heeft op deze waardebonnen, kan dit nakijken op zijn of
haar klevertje van het ziekenfonds. Een code die eindigt op 1, geeft recht
op de verhoogde tegemoetkoming en dus op de waardebonnen.
De Oudenburgse consumptiebon is een steunmaatregel voor financieel
kwetsbare gezinnen alsook een ondersteuning van de lokale handelaars.
De kaap van 1.000 bonnen werd reeds lang bereikt. Ruim 5.000 euro
werd via de consumptiebonnen gespendeerd bij de lokale handelaars.

Welzijnshuis in plaats van
sociale dienst
Samenwerking is een sleutelwoord binnen onze complexe samenleving. Diensten bundelen hun krachten en stemmen hun
hulpverlening steeds meer op elkaar af. De waaier aan hulp- en
dienstverlening die we vandaag ontplooien binnen het OCMW reikt
veel verder dan het louter toekennen van financiële bijstand aan
personen die hulpbehoevend zijn. De aangeboden hulp kan verschillende vormen aannemen dit naargelang de aard van de vraag.
Om deze reden heten we voortaan ‘Welzijnshuis’ in plaats van sociale dienst.

Nieuwe (tijdelijke) locatie
Er is niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe (tijdelijke)
locatie. Binnenkort gaat Huis Vanderheyde, op de hoek van de Ettelgemsestraat en de Bekestraat, namelijk tegen de vlakte om plaats te maken
voor een volledig nieuw complex voor onze diensten. Het Welzijnshuis dat
daar gehuisvest is diende dus tijdelijk een nieuw onderdak vinden. Vanaf
30 april 2021 vind je onze medewerkers dan ook in de Hoogstraat 13,
een toegankelijk en centrale ligging. Er is een wachtruimte, een onthaalbalie en er zijn drie afzonderlijke gespreksruimtes. Het oplaadpunt voor
de budgetmeters verhuist uiteraard mee. De maatschappelijke zetel van
het OCMW blijft Ettelgemsestraat 18 en ook de contactgegevens blijven
dezelfde.

Nieuwe openingsuren
We willen op een laagdrempelige manier (kwetsbare) inwoners en gezinnen helpen bij hun problemen. Door de coronacrisis is er een grotere
hulpverleningsvraag. Daarnaast zetten we ook meer in op tewerkstellingstrajecten. Om deze twee redenen hebben we de beschikbare uren
uitgebreid en zullen onze medewerkers ook op donderdagavond van 17
tot 19.30 uur bereikbaar zijn. Zo kan wie zelf moet werken ook na de
gewone werkuren bij ons terecht, na afspraak.
Opgelet! Wegens de verhuis en de heropstart zullen de diensten van
dinsdag 27 april tot en met donderdag 29 april 2021 even niet bereikbaar
zijn. Voor noodgevallen blijft het nummer 059-34 02 20 in dienst. De
oproepen worden omgeleid naar het lokaal dienstencentrum Biezenbilk.
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HUIS VAN HET KIND

Pamperbank

Ontdek de themakoffers van
het Huis van het Kind!
In deze periode nog meer dan anders, kunnen kinderen en jongeren
overspoeld worden door emoties. Angst, frustratie, verdriet, boosheid,
eenzaamheid, …. het coronavirus zet hun wereld op zijn kop. Ook bij
ouders neemt de druk en de stress alleen maar toe omdat er bijvoorbeeld
thuisonderwijs in combinatie met telewerk moet georganiseerd worden.
Ouders en kinderen brengen sinds de pandemie (noodgedwongen) veel
meer tijd met en bij elkaar door, vaak in een beperkte ruimte, wat zorgt
voor de nodige frustraties en emoties.

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze
hap uit het budget van jonge en kwetsbare ouders. Anderzijds blijven
ouders ook vaak met een luieroverschot zitten omdat hun baby er is
uitgegroeid of omdat de kleuter ondertussen proper is. Daarom zamelt
het Huis van het kind met de Pamperbank luieroverschotten in die herverdeeld worden onder de meest kwetsbare gezinnen in onze stad.
Ouders die een overschot hebben aan pampers kunnen die binnenbrengen bij één van onderstaande inzamelpunten:
• Huis van het Kind (Ettelgemsestraat 39);
• GO! Basisschool Arnoldus of Kinderdagverblijf ’t Arnoldje
(Brouwerijstraat 8);
• Bond Moyson (Hoogstraat 2);
• Kinderdagverblijf Mama’s kientje (Oude Brugseweg 280).

Het Huis van het Kind wil (pleeg)ouders, grootouders, scholen, opvanginitiatieven, jeugdverenigingen, … ondersteunen en ontwikkelde een
aantal gratis te ontlenen themakoffers om bepaalde (moeilijke) onderwerpen bespreekbaar te maken. Heb je nood om een gesprek op te
starten (alleen of in groep), maar weet je niet goed hoe je dit moet opnemen, dan kunnen de ‘diversiteitskoffer’ en de ‘goed-in-je-vel koffer’
jou hierbij helpen.
Heb je nog vragen dan kan je terecht bij het Huis van het Kind in de
Ettelgemsestraat 39. Neem telefonisch contact op via 0470-82 01 67 of
mail naar huisvanhetkind@oudenburg.be.

Zegget e ki
De coronacrisis treft ons allen, in het bijzonder ook de jeugd
in onze stad. Afstandsonderwijs, niet meer kunnen uitgaan,
etc. maken het er voor de jeugd niet makkelijk op. We willen daarom het jongerenwelzijn in onze stad in kaart brengen
en vooral nagaan hoe we onze jongeren nog beter kunnen
ondersteunen!

Jongerenenquête Oudenburg

08 OUDENBURG STADSMAGAZINE

Met de online bevraging ‘Zegget e ki’ willen we graag polsen
naar hoe het nu echt gaat met de Oudenburgse jeugd. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden en is gericht naar alle 12tot 25-jarigen in onze stad. Deelnemen kan tot 1 juni 2021 via
www.oudenburg.be/zeggeteki.

ZO(O) BKO

Nieuwe dieren gespot in Zo(o) BKO
Buitenschoolse kinderopvang Zo(o) BKO ging de voorbije maand op zoek naar dierennamen voor de verschillende locaties. En daar speelden
de kinderen een belangrijke rol, want zij mochten hun lievelingsdier(en) voorstellen.
Er kwamen heel wat inzendingen binnen! Het team zocht naar een leuke combinatie van dieren waar iedereen zich in zou kunnen vinden.
De locatie van GO! BS Arnoldus heet voortaan ‘De Panda’. In VBS H. Familie Ettelgem gaan ze brullen in ‘De Leeuw’. VBS De Tandem ziet het
vrolijk met hun nieuwe naam ‘De Flamingo’. En het hoofdgebouw in de Aernoudstraat wordt omgedoopt tot ‘De Wolf’.
We willen alle kindjes bedanken voor de hele fijne inzendingen, jullie maakten er echt iets creatiefs van. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw
logo. Ook daarover binnenkort meer nieuws!

Extra handen gezocht!
Door de decentralisatie van de buitenschoolse kinderopvang en om in bubbels te kunnen werken, kunnen we wat extra handen gebruiken.
We konden al rekenen op WijkWerkers of vrijwilligers ter ondersteuning van onze werking, maar we zijn nog steeds op zoek naar extra
werkkrachten.
Momenteel helpen al twee WijkWerkers en één vrijwilliger mee in Zo(o) BKO. Zij engageren zich om de werking tijdens de drukkere momenten mee draaiende te houden. Zo helpen zij met toezicht houden, spelbegeleiding, toiletbegeleiding, ondersteuning bij middagmaal en
vieruurtje, …
Heb je interesse om mee te werken in de buitenschoolse kinderopvang?
Neem dan contact op met coördinator Stefanie Douchy op het nummer 059-56 84 44 of via ibo@oudenburg.be.
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VRIIJE TIJD

SWAP 2022
Dat heel wat kinderen en jongeren dit jaar zwaar getroffen zijn, daar bestaat geen twijfel over. In maart 2020 werd onze vrijheid serieus beperkt, tot
mei 2020 werden speelterreinen en skateparken afgesloten en ‘verboden terrein’. En ondertussen zitten we in een derde coronagolf. We zochten
volop naar alternatieven, de ‘Online Jeugdbeweging’ ontstond en er werd weer veel meer gewandeld, gelopen en gefietst.
Voor tieners en jongeren werden er in het jeugdwerk vaak extra maatregelen opgelegd waardoor het voor hen nog moeilijker werd om mee te
draaien in het vrijetijdsaanbod. Ook de tienerwerking van Oudenburg, gekend onder de naam SWAP kon dit jaar nog geen enkele keer doorgaan.
We hopen volop om deze zomer toch enkele activiteiten voor de doelgroep 10- tot 15-jarigen te kunnen aanbieden.
Om 2020-2021 te compenseren willen we voor de tieners een extra leuk SWAP-jaar samenstellen voor 2022. En wie weet beter dan de tieners zelf
hoe hun ideaal programma eruitziet? Daarom lanceren we een warme oproep naar onze tieners om hun ideeën door te sturen.

Inspiratie nodig?
Afgelopen jaren stonden volgende activiteiten op het programma: beatboxen, archery tag, bumperballen, initiatie schermen, dagje pretpark of aan
zee, paintball, stadsspel, stopmotion movie maken, filmmarathon, waterskiën, vlotten bouwen, blobben, kitebuggy, surfen, …
Stuur jouw ideeën door naar jeugd@oudenburg.be én maak kans op een cinematicket voor jou en een vriend(in). Uit alle inzendingen worden 3
winnaars geloot.

Blokken maar!
Het einde van het schooljaar komt alweer om de hoek loeren. Maar voor het zover is moeten heel wat studenten nog de laatste hindernis voor de zo
mervakantie nemen: de examens! Omdat het bewezen is dat in groep studeren stimuleert, bieden we opnieuw een bloklocatie aan voor alle studenten
die nood hebben aan een rustige, gezamenlijke studieruimte.
Voor de ondertussen negende editie van ‘Oudenburg Blokt’ zijn de studenten vanaf 24 mei tot eind juni 2021 welkom op een nog te bepalen locatie. De
plaatsen zijn beperkt. Reserveer dus zeker op tijd jouw plaatsje! Het formulier om in te schrijven vind je op www.oudenburg.be/oudenburg-blokt. Lees
hier zeker nog eens alle voorwaarden en afspraken na.
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VRIIJE TIJD

Sportkampen
Kleuterkamp ‘Diep in de zee’
5 t/m 8 juli 2021, van 9 tot 16 uur
1e kleuter t/m 3e kleuter (geb. 2017 t/m 2015)
Deelnameprijs: 48 euro/kind

Kleuterkamp ‘Superhelden’
12 t/m 15 juli 2021, van 9 tot 16 uur
1e kleuter t/m 3e kleuter (geb. 2017 t/m 2015)
Deelnameprijs: 48 euro/kind

Omnisportkamp X-treme sports

Kamp 'Reis rond de wereld'
2 t/m 6 augustus 2021, van 9 tot 16 uur
2e kleuter t/m 3e leerjaar (geb. 2016 t/m 2012)
Deelnameprijs: 60 euro/kind

Specialisatiekampen
(i.s.m. de Oudenburgse sportclubs)
• 9 t/m 13 augustus 2021, van 9 tot 16 uur
• 16 t/m 20 augustus 2021, van 9 tot 16 uur
3e kleuter t/m 6e leerjaar (geb. 2015 t/m 2009)
Deelnameprijs: 60 euro/kind/week

5 t/m 9 juli 2021, van 9 tot 16 uur
4e leerjaar t/m 1e middelbaar (geb. 2011 t/m 2008)
Deelnameprijs: 72 euro/kind

Inschrijven kan vanaf woensdag 26 mei 2021 om 16 uur
via het online inschrijvingsplatform i-School: www.i-school.be/login.
Tip! De laatste update van het aanbod van sportkampen vind je op
www.oudenburg.be/sportkampen.

Organisatie sportclubs en privé
Sykyc: Dance Battle Camp
26 t/m 31 juli 2021, van 9 tot 16 uur
7 t/m 15 jaar
Meer info: www.sykyc.be/kampen

Ladies Oudenburg: voetbalkamp
16 t/m 20 augustus 2021 (hele dag)
Meisjes van 9 tot 15 jaar
Meer info: www.ladiesoudenburg.com

Waterskiclub De Hoge Dijken:
Waterski- en funkamp
16 t/m 20 augustus 2021 (namiddag)
6 t/m 12 jaar
Meer info: users.telenet.be/waterskiclub_hogedijken/kampen.html
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Kijk, ik fiets!
Is je kleuter klaar om te fietsen en weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Goed nieuws! Op zaterdag 8 mei 2021 kunnen kinderen zelfstandig leren
fietsen onder begeleiding van een ervaren monitor tijdens ‘Kijk, Ik fiets!’.
Kleuters vanaf geboortejaar 2017 en één ouder (of een volwassen begeleider) zijn welkom van 9 tot 12 uur. De fietsleermeester leert op slechts 3 uur
tijd je kleuter fietsen op 2 wielen. Breng zeker jouw eigen fiets mee en laat de steunwielen thuis! Na de sessie krijgen alle kindjes een fietsdiploma mee
naar huis.
Inschrijving kan via i-School (www.i-school.be/login) vanaf woensdag 28 april om 16 uur. Wees er wel snel bij, want er zijn slechts twee sessies van
10 deelnemers mogelijk. Deelnemen kost 11 euro per kleuter.

Jong talent gezocht!
De intergemeentelijke samenwerking Ginter zoekt jong talent via het OAZE-project. OAZE gelooft in de vrijheid van startende, creatieve makers
wonend in Oudenburg, Gistel, Jabbeke, Ichtegem, Torhout, Zedelgem, Koekelare of Kortemark.
Ben je jong, creatief en getalenteerd? Dan is het OAZE-platform
van Ginter een plek waar jij terecht kan om:
• een eigen profiel aan te maken waarop je jouw eigen artistieke
praktijk kenbaar kan maken;
• alle contactgegevens van culturele instanties/diensten binnen
de Ginter-regio te raadplegen;
• zelf artistieke of culturele voorstellen te lanceren;
• netwerkmomenten (OAZE-Café) bij te wonen;
• vormingsmomenten mee te pikken;
• vragen te stellen en elkaar verder te helpen (Q&A);
• jonge makers aan te moedigen;
• jezelf te tonen aan de buitenwereld en zo toonkansen te ontwikkelen naar diverse organisatoren en een ruimer publiek.
Ontdek snel meer op www.oaze.be.
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2020 was een bizar en beklijvend jaar dat ons waarschijnlijk altijd zal
bijblijven. In maart 2020 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. Iedereen beleeft deze crisis op een andere manier. Vanaf 27 april
2021 is die perceptie te zien in ipso facto tijdens de exclusieve fototentoonstelling IMPACT.
Uit maar liefst 350 inzendingen werden 30 laureaten geselecteerd. Kom
de sfeer opsnuiven in een aangepast decor. De toegangsprijs bedraagt
5 euro (3 euro voor studenten). In combinatie met een bezoek aan het
museum is de toegang gratis. Leuk om te weten is dat alle inzendingen
sowieso een plekje krijgen in ipso facto.
De 30 geselecteerde beelden worden ook gebundeld in een expoboek dat
te verkrijgen zal zijn aan de balie van ipso facto voor de prijs van 5 euro.

Naar het RAM met de
museumpas
Vanaf nu kan je het Romeins Archeologisch Museum gratis bezoeken op
vertoon van je museumpas, of een nieuwe museumpas bij ons aanschaffen om maar liefst 197 andere musea over heel het land te bezoeken!
Tot 24 oktober 2021 is het RAM open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot
12.30 en van 13.30 tot 17.30. Op zaterdag en zondag is het museum
open van 13.30 tot 17.30. Gezien de huidige coronamaatregelen moet je
wel op voorhand jouw bezoek vastleggen. Dit kan telefonisch op het nummer 059-56 84 00 of via ram@oudenburg.be. Dan kan je het museum
ontdekken, onbezorgd en in alle veiligheid.
Met de museumpas bezoek je een jaar lang meer dan 190 deelnemende
Belgische musea. Wanneer je wil en zo vaak je wil, voor maar 59 euro.
Meer informatie vind je op www.museumpassmusees.be.
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Fototentoonstelling IMPACT

VRIJE TIJD

10 activiteitentips vlakbij huis
Op het ogenblik dat dit Stadsmagazine in druk gaat, zijn er nog geen versoepelingen aangekondigd voor de organisatie van activiteiten en evenementen. Daarom wordt er in deze editie opnieuw geen UIT-kalender opgenomen.
Maar we willen jullie toch wat tips meegeven om op een veilige manier in de eigen bubbel leuke activiteiten te doen, voor groot
én klein.

1. Haal de tarzan in jezelf naar boven
Ervaar de wereld zoals een eekhoorn of een vogel, zittend op een
tak. Heb je geen tuin of park waar je in de bomen kan klimmen?
Ga dan op zoek naar een alternatief, bijvoorbeeld het stukje speelbos aan De Hoge Dijken.

4. Zoek een figuur in de wolken
De voorbijdrijvende wolken maken kunstwerken in de hemel.
Fantaseer er op los. Een berenhoofd, een gigantische walvis of een
Romeinse vloot. Zie jij wat ik zie?

5. Maak kunst met de natuur
2. Maak een (zand)kasteel
Een Romeins fort met een gracht, een kasteel met sierlijke kantelen of een ingenieus bouwsel met gangetjes en bruggetjes. Welk
soort architect ben jij?
Niet alleen op het strand kan je zandkastelen bouwen. Ga bijvoorbeeld naar het Abstpark van het Romeins Archeologisch museum
en bouw de toren na in de zandbak.

3. Bouw een huis voor dieren
Voor welke dieren wil je een huis bouwen? Vogels, egels, insecten?
Verzamel de bladeren in je tuin op een grote hoop of maak met
snoeiafval in een mum van tijd een simpele takkenril. Zo'n takkenwal doet dienst voor tal van insecten, en wie weet voelt ook de
egel, het roodborstje of de pad er zich thuis!
Maak je liever zelf een
insectenhotel? Op het
internet kan je verschillende websites vinden
die je stap-per-stap uitleggen hoe dit moet.
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Kunst maken kan je doen in de natuur, maar ook gewoon in een
tuin of parkje. Misschien word jij ooit wel een nieuw gezicht van de
Oudenburgse kunstkring De Roderick?

VRIJE TIJD

6. Vogelbingo
Even spelen in de tuin en gegarandeerd spot je verschillende
vogels. Vind jij alle vogels tijdens de tuinvogelbingo?
Als je verder dan de tuin wil gaan, begeef je dan snel met een
verrekijker naar De Hoge Dijken en spot daar de verschillende
watervogels met de watervogelbingo! Beide bingokaarten kan je
downloaden op www.onzenatuur.be.

8. Sluip als een leeuw en tel de vlinders
Een vlinder is een fantastisch sierlijk en mooi diertje. Ze zijn nóg
mooier als je ze van dichtbij kan bekijken. Hoe dicht kan jij de
vlinders in je tuin besluipen?
Weetje! Juli is dé vlindermaand bij uitstek. Die maand vragen we
je om de vlinders in je tuin te tellen. In 2021 kan je meetellen van
3 tot 25 juli. Je kan het hele jaar door vlinders melden via www.
waarnemingen.be.

9. Teken een schatkaart
Schatkaarten zijn spannend en magisch! En ze zijn nog leuker als
je ze zelf maakt. Verstop iets leuks of lekkers en maak een schatkaart voor jouw bubbel.
In Oudenburg zijn er alvast genoeg speelpleintjes waar je een leuke
schat kan verstoppen. Je vindt ze allemaal op www.oudenburg.
be/speelpleinenkaart.

7. Het vlot der ontdekkingsreizigers
Maak met behulp van enkele stokken en wat touw jouw 'Vlot der
ontdekkingsreizigers’ en leg het in een stromend beekje of rivier.
Hoe ver drijft het vlot mee met de stroom? Maak er een wedstrijdje
van met mama, papa, broer of zus. Ga hiervoor bijvoorbeeld naar
het Stedebeekpad, het Oudenburgs Vaardeken of de Bourgognevaart.

10. Ga geblinddoekt op de tast
Doe een blinddoek zoals bv. een sjaal om je ogen. Loop op een
veilige plek voorzichtig rond en voel aan alle voorwerpen die je
tegenkomt, een boom, het gras, een muur,... Deze opdracht is leuk
met een niet geblinddoekte helper die je kan vertellen hoe je moet
lopen of aan de arm begeleiden.

Maak een foto van jouw activiteit en deel deze op sociale media met #PrachtigOudenburg.
Heb je nog tips nodig?
Neem dan een kijkje op www.natuurpunt.be/50dingen.
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Starters in de kijker
Magnus

Tip

Mo

voor

eder

Stem en stoef lokaal!
Lokale handelaars geven zuurstof aan onze stad. Ben jij trots op
jouw winkelier, zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en
persoonlijke service? Geef hem of haar dan jouw stem!
Handelaars hadden tot 15 april 2021 de tijd om zich kandidaat te stellen om de volgende ambassadeur voor ‘Ik koop lokaal’ te worden. Deze
campagne stimuleert mensen om bij lokale ondernemers te winkelen en
hen een gezicht te geven bij het grote publiek.
Vanaf 26 april 2021 is het aan jullie! Dan kan het grote publiek
stemmen op hun favoriete handelaar(s) via www.ikkooplokaal.be.
Stoefen en stemmen kan tot 25 mei 2021.

dag

Een geluksmomentje in een box om de dag goed te starten, dat is het
doel van Katrien Rotsaert. Katrien combineert haar job in het onderwijs
met het maken van knappe ontbijtboxen waarbij ze volledig de kaart trekt
van verse en homemade producten.
Bij Magnus kan je terecht voor een ontbijt in het weekend op jouw maat,
van een basic ontbijt tot luxe ontbijtboxen. Bestellen kan op het nummer
0456-36 65 17 of via info@magnusoudenburg.be (levering gratis in
Oudenburg, Gistel, Oostende, Jabbeke en Bredene).
Geniet van lekker eten en van elkaar!
0456-36 65 17
info@magnusoudenburg.be
www.facebook.com/magnusoudenburg

Vraag het Vlaams beschermingsmechanisme aan!
Het steunpercentage van het Vlaams beschermingsmechanisme voor april wordt opgetrokken van 10 tot 15%. Wie verplicht gesloten blijft, zoals
de horeca, krijgt deze steun. Ook ondernemers met minstens 60% omzetverlies kunnen een beroep doen op de verhoogde bescherming via een
tussenkomst in de vaste kosten. Voor de niet-medische contactberoepen en de niet-essentiële winkels wordt gekeken naar de periode 1 april tot
25 april.
Meer informatie over het Vlaamse beschermingsmechanisme vind je op www.vlaio.be/nl.
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Uitvaartzorg Bentein - Pollet
Oudenburg heeft er sinds kort een eigen uitvaartcentrum bij in de Zandvoordsestraat 152, gerund door Annick Bentein en Gregory Pollet.
Tijdens hun job als verpleegkundigen in een rust- en verzorgingstehuis,
in het ziekenhuis en in de thuisverpleging werden Annick en Gregory op
regelmatige basis geconfronteerd met een overlijden. Waar voor een verpleegkundige het werk stopt na het overlijden van een patiënt, hadden
ze beiden het gevoel dat ze graag meer wilden betekenen voor de nabestaanden.
“Van oorsprong zijn we een groepspraktijk voor thuisverpleging, maar
gaandeweg werden we ons als verpleegkundigen bewust van het potentieel van onze verpleegkundige vakkennis als extra troef in het zorgen
om een overledene en de bijhorende administratie. Wij behandelen onze
klanten zoals we onze eigen familie zouden behandelen. Dit leidde al tot
heel positieve ervaringen voor de rouwende families, maar ook voor ons.”

Uitvaartzorg Bentein-Pollet biedt getroffen families een luisterend oor en
een (bege)leidende hand aan. In het sober, maar stijlvol ingericht funerarium kan in alle rust een laatste groet gebracht worden aan de dierbare. De aula met uitzicht over het achterliggende natuurgebied is een
ideaal kader om afscheidsplechtigheden in intieme kring aan te bieden.
Ook kerkdiensten, in een kerk naar keuze, behoren uiteraard tot de mogelijkheden. De uitvaartservice berust voornamelijk op discretie en een
persoonlijke aanpak.
Een officiële opening kon omwille van corona helaas (nog) niet doorgaan,
maar wie individueel een bezoek wil brengen, kan dit steeds na afspraak.
Meer informatie vind je op www.bentein-pollet.be of neem telefonisch
contact op via 059-32 52 12.

Crematorium Polderbos geopend
Polderbos is het derde crematorium van West-Vlaanderen. Het crematorium wordt beheerd door de intercommunale OVCO, hierin zetelen Oostende,
Bredene, Middelkerke en Oudenburg.
In het indrukwekkende gebouw op de voormalige site van de steenbakkerij zijn
er twee zalen. In de kleine aula ‘kreek’ is er plaats voor 150 mensen en in de
grote aula ‘Polder’ kunnen er 250 mensen plaatsnemen. Er is telkens een afgeschermde ruimte voorzien voor de familie, waar ze even tot rust kunnen komen.
De buitenomgeving wordt tegen dit najaar aangelegd. De parking, strooiweide
en de paden worden dan afgewerkt.
Meer info: www.polderbos.be
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Uniek loket sociaal wonen
Inwoners kunnen voortaan bij ons ‘Uniek loket’ terecht met al hun vragen over sociaal wonen. We creëren zo een betere dienstverlening omdat mensen
nu meteen voor alle wachtlijsten kunnen inschrijven bij de actieve woonactoren: de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en WoonWel en het
sociaal verhuurkantoor JOGI. Zo hoef je geen verschillende afspraken meer te maken en kan iedereen vlot geholpen worden.
Bij Woonpunt kan je je inschrijven voor woningen van sociaal verhuurkantoor JOGI en voor woningen van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.
De medewerker van sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel zorgt voor de inschrijvingen voor de eigen woningen.
Woonpunt heeft naast het ‘Uniek loket’ ook nog een wekelijks loket in het lokaal dienstencentrum. Dan word je ook geholpen met alle grote, kleine,
technische en sociale woonvragen.
Het ‘Uniek loket’ gaat door in Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk waar de medewerkers van Woonpunt en WoonWel aanwezig zijn. Elke donderdagvoormiddag kan je bij hen terecht tussen 8.30 en 12 uur.

Opgelet!
Momenteel gelden nog steeds strikte maatregelen om het coronavirus in te dijken. Zowel Woonpunt als WoonWel blijven bereikbaar via telefoon en
mail. De vrije loketten zijn momenteel nog gesloten. Het is wel mogelijk om langs te komen op afspraak.
Aarzel niet om hen te contacteren via onderstaande gegevens. Ze helpen je graag verder!

T 059-34 22 70
E loket@woonpuntinfo.be W www.woonpuntinfo.be.
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T 059-33 90 50
E info@woonwel.be W www.woonwel.be

Als huurder kan je in aanmerking komen voor een vermindering van de
onroerende voorheffing. Je kan een vermindering krijgen voor:
• 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen;
• persoon met een beperking van 66% of 9 punten vastgesteld voor de
leeftijd van 65 jaar of 6 punten bij kinderen;
• grootoorlogsverminkte.
De Vlaamse belastingdienst kijkt hiervoor naar de gezinssituatie op 1 januari van het aanslagjaar.
Huurders vragen de vermindering éénmalig aan. Ook eigenaars kunnen
de aanvraag indienen. De volgende jaren wordt de vermindering automatisch toegekend. Als de huurder de vermindering aanvraagt, brengt hij of
zij best de eigenaar hiervan op de hoogte.
Huurders die de voorbije jaren al huurder waren en nog geen vermindering ontvingen, kunnen nog tot vijf jaar terug de vermindering aanvragen
via een bezwaar.

Spoor lekken op!
• Een lekkende kraan verbruikt 4 liter water per uur of 35 kubieke meter
per jaar.
• Een dun waterstraaltje is goed voor 16 liter per uur of 140 kubieke
meter water per jaar.
• Bij een slecht werkende doorspoelbak van het toilet verlies je 25 liter
per uur of 219 kubieke meter water per jaar.
• Een waterstraal jaagt al gauw 63 liter water per uur door de leiding of
552 kubieke meter per jaar.

Belangrijk om weten: de vermindering van de onroerende voorheffing voor
huurders wordt niet rechtstreeks aan de huurder toegekend. De huurder
(of eigenaar) moet deze vermindering éénmalig aanvragen. De eigenaar
betaalt de onroerende voorheffing en ontvangt hierop de vermindering.
De eigenaar stort het bedrag door aan de huurder of brengt het in mindering van de huurprijs. Zowel de eigenaar als de huurder ontvangen
bericht van de vermindering.
Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be of bel de gratis Vlaamse
infolijn 1700.

Vermenigvuldig deze volumes aan verspild water met de prijs per kubieke
meter en je zult merken dat de rekening snel enkele honderden euro kan
bedragen.
Door regelmatig je watermeter na te kijken kun je lekken opsporen en onaangename verrassingen vermijden. Neem de stand van de watermeter
op bij het begin van een periode waarin je geen water zal verbruiken bv.
net voor je gaat slapen. Controleer 's ochtends de meterstand. Indien er
een verschil is, wijst dit op een lek.
Meer informatie vind je op: www.dewatergroep.be > drinkwater > lekken opsporen.
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Vermindering onroerende
voorheffing huurders

RUIMTE & OMGEVING

Bomen rooien: wat mag en wat niet?
Is het jou ook niet helemaal duidelijk wanneer een boom mag gerooid, gekapt, geknot of geveld worden? Al dan niet met vergunning? Wij
hopen enige duidelijkheid te brengen in de wildgroei aan reglementeringen.
Eerst het goede nieuws: voor een normaal onderhoud, zoals snoeien, knotten en kandelaren van bomen, is nooit een vergunning nodig.

Waarvoor is er wel een vergunning nodig?
1. Voor het vellen van een hoogstammige boom
Een hoogstammige boom is elke boom die op 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft. Of deze boom nu alleen, in groepsof lijnverband staat, een stedenbouwkundige vergunning is nodig.
Hierop zijn enkele vrijstellingen van toepassing. Wil je beroep doen op de vrijstelling dan moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan zijn.
• De boom maakt geen deel uit van een bos volgens het bosdecreet.
• De boom is gelegen in een woongebied of een industriegebied.
• De boom bevindt zich op de huiskavels van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw,
en is niet gelegen op de grens van het openbaar domein.
• De boom ligt binnen een straal van 15 meter van de vergunde woning of het bedrijfsgebouw.
Een vrijstelling kan ook verkregen worden wanneer er een acuut gevaar dreigt, mits een schriftelijke instemming van de burgemeester.
2. Voor het vellen van hoogstammige bomen in het agrarisch gebied is er altijd een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.

Heb je nog vragen?
Twijfel dan niet om het beslissingsschema na te kijken op www.natuurenbos.be/bomenkappen
of neem contact op met onze milieudienst op het nummer 059-56 84 56 of via milieu@oudenburg.be.

Heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig?
Een vergunning vraag je online aan via het Omgevingsloket.
Neem alvast je identiteitskaart bij de hand en ga naar www.omgevingsloketvlaanderen.be.
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Samen voor een
propere buurt!
Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat
ruim de helft van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw
aan het hart liggen en dat 70% van de Vlamingen zich zorgen maakt
over het leefmilieu en de vervuiling. En toch gooit een omvangrijk aantal
Vlamingen klein afval nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat.
Het stadsbestuur bindt de strijd aan tegen dit zwerfvuil. De plaatsing en
lediging van de straatvuilnisbakken wordt geoptimaliseerd via een digitaal
opvolgingssysteem, we voorzien ook de systematische vernieuwing van
deze straatvuilnisbakken. Tenslotte werd het probleem van zwerfvuil opgenomen in het GAS-reglement en zullen binnenkort vaststellers op pad
gestuurd worden.
Via de inzet van talrijke vrijwilligers wordt heel wat zwerfvuil opgeruimd.
Wil je zelf op regelmatige basis jouw buurt of tijdens jouw dagelijkse wandeling zwerfvuil opruimen? Geef dan jouw gegevens door aan de milieudienst op het nummer 059-56 84 56 of via milieu@oudenburg.be. Zo
word jij een zwerfvuilmeter of -peter. Je kan dan een pakket ophalen met
opruimmateriaal en ontvangt de nodige instructies.

Plandelen of ploggen?
Wie doet mee?!
Een stevige boost voor weerstand en immuniteit, het verbetert de nachtrust, versterkt botten en heeft een positief effect op onze rug, buik- en
bilspieren. Klinkt als een killer work-out, toch? Je hoeft er zelfs geen basisconditie voor te hebben, iedereen kan het. Een nieuwe sporthype is
geboren en wat voor één: Plandelen.
Maar wat is plandelen en hoe begin je eraan? Plandelen is een combinatie van ‘wandelen’ en het Zweedse woord ‘plocka’, wat ‘verzamelen’
betekent. Het komt dus neer op wandelen en terwijl onderweg afval opruimen en meenemen. De meer toegankelijkere vorm van ploggen, joggen
en opruimen, dus. Ideaal voor tijdens jouw coronawandeling.
En wat als je niet graag jogt én niet graag wandelt? Dan maak je toch gewoon je stoep proper. Want alles is goed als je er zwerfvuil mee opruimt.

Plandelen
DA’S WANDELEN
EN OPRUIMEN

ONTDEK WAT JIJ KAN DOEN
OP MOOIMAKERS.BE

Nieuwe
hondenlosloopweide
Honden en hun baasjes kunnen sinds kort in het centrum van onze stad
terecht om in alle vrijheid de pootjes en benen strekken. Ter hoogte van
het Millebeekpad, op de hoek van de Bekestraat en de Bellerochelaan
(aan het recyclagepark), vind je de derde hondenlosloopweide van net
geen 1.000 m².
Uiteraard is een hondenlosloopweide geen hondentoilet. Daarom werden
de nodige maatregelen voorzien. Er werd een sensibiliserend bord geplaatst met heel wat info en een vuilbak om hondenpoep in te deponeren.
Er zijn nog 2 hondenlosloopweides in onze stad: in Plassendale en aan
Domein De Hoge Dijken.

Hondenpoepzuilen
geplaatst
Hondenpoep blijft, net zoals in andere steden en gemeenten, een probleem dat we willen aanpakken. Eerder werd al een reuzendrol geplaatst
op diverse pleintjes ter sensibilisering. Nu gaan we nog een stap verder
met het plaatsen van hondenpoepzuilen.

OUDENBURG STADSMAGAZINE 21

RUIMTE & OMGEVING

Let it bee!
Bijenhelden breken uit!
Van 30 mei tot en met 6 juni 2021 loopt de achtste editie van ‘Week van
de Bij’. De campagne wil iedereen aanmoedigen zich in te zetten voor een
betere leefomgeving voor zowel honingbijen als wilde bijen. Zo kunnen
minder beton en meer bloemen, planten en bomen zorgen voor meer
voedsel voor bijen.
Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze vervullen immers een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo leeft 80 procent van de bijen onder de grond.
Maar hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen.
Met de slogan ‘Bijenhelden breken uit’ zetten Dominique Persoone en
Britt van Marsenille, peter en meter van de Week van de Bij, het thema
ontharding kracht bij. Beton inruilen voor bijenbloemen ook dat moedigen
we aan met de subsidie voor de ontharding van voortuinen. Meer informatie vind je op www.oudenburg.be/ontharden-voortuinen.
Meer weten over de Week van de Bij en alle acties?
Surf dan naar www.weekvandebij.be.

Bijen zijn nuttige insecten die zeker niet gedood mogen worden. Ze zijn
slank gebouwd, bruin-zwart van kleur en licht behaard. Honingbijen zijn
beschermd en de brandweer mag ze niet verdelgen of vernietigen. Ze
worden (meestal) gratis opgehaald door een imker. Vind een imker in je
buurt op www.wespennest.vlaanderen.
Al te vaak worden bijen en wespen met elkaar verward. Ook wespen zijn
nuttig en dragen hun steentje bij aan de natuur. Doordat het vleeseters
zijn, vangen ze enorm veel insecten. Vaak zitten deze insecten tussen
onze groenten in de tuin. Ze vangen ook de voor ons vervelende huisvliegen. Wespen zijn eigenlijk bedreven in het opruimen van schadelijke of
hinderlijke insecten.
Heb je echter overlast door wespen dan mogen deze wel vernietigd worden. Mogelijk heb je een wespennest in huis, in de spouwmuur, op de
zolder, in het dak, in de tuin of in de grond. Dit kan weggehaald worden door de brandweer of door een professionele wespenverdelger.
Via www.wespennest.vlaanderen zoek je op gemeente of postcode en
doe je rechtstreeks een aanvraag voor wespenverdelging bij de brandweer of maak je een afspraak met een professionele verdelger.
Belangrijk: wespenverdelging is geen dringende opdracht voor de brandweer. Via het loket hoopt men de noodcentrales en de brandweerzones te
ontlasten van overbodige interventies en onnodige telefoontjes. Houd het
noodnummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties!

#Kijkinuwkot voor de Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar komt steeds vaker voor in Vlaanderen. Deze exotische wespensoort vormt een grote bedreiging voor onze bijen. Onder
het motto #kijkinuwkot roepen we iedereen op om goed rond te kijken in
de tuin of rond je huis zodat we deze wesp een halt kunnen toeroepen.
Je herkent een Aziatische hoornaar aan haar zwarte kleur. Op haar kop
en achterlijf kan je opvallende oranje plekken vinden. De poten zijn half
zwart en half geel van kleur. Hiermee kan je de Aziatische hoornaar duidelijk onderscheiden van andere wespensoorten.
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Heb je een Aziatische hoornaar
of een nest gezien?
Blijf op afstand van het nest! Een Aziatische hoornaar
is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer
gevaarlijk en in groep uithalen. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet
meer te betreden!
Maak een foto en meld dit op www.vespawatch.be. Als het effectief om
deze exotische wesp gaat, komen speurders langs om op zoek te gaan
naar het nest of wordt contact opgenomen om het nest te verdelgen.

RUIMTE & OMGEVING

Jouw kat, jouw
verantwoordelijkheid
De kat is een bijzonder populair huisdier. Katten zijn prettig gezelschap,
ze wennen snel aan een nieuwe omgeving en ze zijn al gauw niet zomaar
een huisdier, maar echt een deel van het gezin. Een kat brengt echter ook
verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee.

Castratie en sterilisatie
Wist je dat een kattinnetje al na 5 maanden vruchtbaar is en ze jaarlijks
wel tot 2 nestjes met 3 tot 6 kittens kan krijgen? Jouw kattin en haar
kittens kunnen zo op 5 jaar tijd tot 5.000 extra katten voortbrengen. Je
kater zorgt misschien zelfs voor een veelvoud daarvan. Daarom moeten
alle nieuwgeboren katten sinds 1 april 2018 gesteriliseerd of gecastreerd
worden. Door katten te steriliseren of te castreren komen er minder katten in asielen terecht.

Identificatie en registratie
Sinds 1 november 2017 moeten katten gechipt en geregistreerd worden
via de databank CatID voor ze 12 weken oud zijn. Door jouw kat te identificeren met een chip, worden jullie sneller herenigd als het dier verloren
zou lopen.
Niet vergeten! Katten die van eigenaar veranderen, moeten gesteriliseerd/gecastreerd zijn en gechipt en geregistreerd worden, zelfs als ze
gratis worden weggegeven.

All4Cats
Oudenburg heeft voortaan een eigen asiel, specifiek gericht op (zwerf)katjes. All4Cats ontstond uit de bekende Facebookgroep
Zwerfkatjes Oudenburg, maar is nu officieel erkend als kattenasiel.
Vzw All4Cats wordt geleid door twee dames met een groot hart voor poezen.
Silke en Miranda bieden opvang voor gewonde zwerfkatjes en poezen die door
bijvoorbeeld overlijden van het baasje worden afgestaan. Ook kittens kunnen er
terecht. Thuisloze katten krijgen er de beste verzorging tot er een nieuw warm
nest voor hen is gevonden. Het kattenasiel, dat een officiële erkenning van de
Vlaamse overheid kreeg, vind je in de Blekerijstraat 15a in Westkerke.
Men is steeds op zoek naar extra opvangouders om kittens op te voeden.
Neem bij interesse contact op met Silke (0478-80 95 41) of
Miranda (0479-76 61 45).
Meer informatie vind je op www.all4cats.be of neem een kijkje op
www.facebook.com/All4CatsZwerfkatjesOudenburg.
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Definitief afscheid nemen is in
coronatijd nog zoveel moeilijker.
Geen kopje koffie bij een bemoedigende babbel, geen troostende
hand op de schouder, geen herdenkingsviering of afscheidsviering kunnen bijwonen. Gelukkig
mochten we wel bezoek toelaten
zodat geen enkele bewoner eenzaam moest sterven.
Het palliatief team

erzorgend

team

Van poetsen voor een aa
ngename leefomgeving kwam de nadruk
op het poetsen
en ontsmetten om het
virus geen kans te
geven. Een vlotte babb
el met de bewoner
werd bemoeilijkt door de
afstand die we
moesten houden en het
onvermijdelijke
mondneusmasker. Maar
we bleven positief
en werken vol goede mo
ed verder om van
het woonzorgcentrum
een propere en veilige omgeving te make
n voor de bewoners.
Het onderhoudsteam

Het

bruisende leven viel
stil, geen familie of
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ing
in het samen zijn en
vooral uitkijken naar
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.
Het ergo-animatieteam

Een groep vrijwilligers kreeg de opdracht om bezoekers te ontvangen en
bewoners te begeleiden bij bezoek. Door
de steeds wisselende maatregelen geen
eenvoudige opdracht. Maar door de deuren gesloten te houden konden we het
vieze beestje toch buiten houden!
De vrijwilligers

24 OUDENBURG STADSMAGAZINE

WZC RIETHOVE

Carnaval
Al zat een grandioos optreden er dit jaar niet in, toch werden de feesthoeden en de slingers boven gehaald en genoten we van lekkere oliebollen. Het bekijken van een carnavalstoet op groot scherm was een leuk
alternatief.
We hopen alvast dat het carnavalsfeest volgend jaar opnieuw in normale
omstandigheden kan doorgaan met veel leute en plezier.

Dag van de Zorg
Op zondag 21 maart 2021 werden alle zorgverleners in de kijker gezet.
Alle professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers kregen de boodschap:
‘Ik hou van u’.

INFO
WZC Riethove I Ettelgemsestraat 26 I T 059-34 02 34 I E riethove@ocmw-oudenburg.be
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UIT DE RAAD
Omwille van COVID-19 gaan de vergaderingen voorlopig nog altijd digitaal
door. Geïnteresseerden kunnen de raadszittingen via livestream meevolgen of de opname achteraf herbekijken.

17 februari 2021
Er werd gestart met de gemeenteraad om de opvolging van Herlinde
Devriendt (die omwille van familiale en professionele redenen ontslag
heeft genomen) door Dennis Tavernier bij voorrang te kunnen regelen
ten einde de gemeenteraad weer volledig en volwaardig in te vullen. Door
zijn eedaflegging als gemeenteraadslid werd Dennis Tavernier meteen
ook geïnstalleerd lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Nadien volgde een toelichting bij de werken in de Mandelwijk
(door Fluvius).
Aansluitend werden een hele resem mandaten opnieuw ingevuld ingevolge het ontslag van Herlinde Devriendt als raadslid.
Tot slot werd ook het voorstel van raadslid Sofie Sanders om de internationale stedenoproep voor aanname van het VN-kernwapenverbod
(het ICAN Cities Appeal) te ondertekenen goedgekeurd.
Ook de aansluitende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn was
quasi volledig gewijd aan de herinvulling van vrijgekomen en ter beschikking gestelde mandaten ingevolge het ontslag van Herlinde Devriendt.

10 maart 2021
Na de formele geplogenheden startte de zitting van de gemeenteraad
met een toelichting bij het participatietraject dat gevolgd zal worden met
het oog op de opmaak van een masterplan voor Ettelgem (door urbain
architectencollectief uit Gent). Alle Ettelgemnaren kregen in de maand
maart een postkaart in de bus met de vraag hun voorstellen en ideeën te bezorgen. Dit kan via de ideeënbus aan de kerk of via mail naar
ettelgem@urbain-ac.be. Tegen de zomer van 2021 moet alle informatie
verzameld zijn zodat er één plan kan ontstaan. De verschillende scenario’s, masterplan en deelprojecten (kerk, school, dorpshuis, woonontwikkeling, jeugdvoorzieningen, …) zullen eind augustus voorgesteld worden.
Bewoners met grote interesse krijgen de kans om deel te nemen aan
verschillende ateliers om het masterplan verder mee uit te werken.
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Vervolgens besliste de raad om toe te treden tot het Regionaal Landschap Houtland. Regionale landschappen zijn specifieke samenwerkingsverbanden op streekniveau die, gespreid over heel Vlaanderen,
projecten en acties uitvoeren die gericht zijn op het behoud en de ontwikkeling van landschappen en natuurwaarden. Het Regionaal Landschap
Houtland vzw is opgericht in 2000 en strekt zich uit over de gemeenten
Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en
Zedelgem. De stad zal op de vzw een beroep kunnen doen voor de uitwerking van het BoomPlusPlan, maar ook van het project Houtig Erfgoed,
dat werd opgezet in samenwerking met onroerenderfgoeddienst Polderrand, en eveneens in het kader van de landschapszorg in het algemeen.
Om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op straat
te kunnen spelen kunnen bepaalde starten op bepaalde dagen en voor
een bepaalde tijdsduur afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Een
zogenaamde speelstraat kan enkel worden ingericht op aanvraag en
via het doorlopen van een procedure. De organisatie en inrichting dient

UIT DE RAAD

te voldoen aan een aantal belangrijke (ook wettelijke) voorwaarden, in
de eerste plaats om de nodige veiligheid te kunnen garanderen. Om de
kinderen en jongeren (en hun ouders) ook te kunnen laten proeven en
genieten van sneeuwpret wordt een variante voorzien voor speelstraten
bij sneeuwval. De raad stelde daartoe een reglement vast.
Afsluitend werd ook het voorstel van raadslid Peter Velle voor het voeren
van een actief integraal beleid inzake intrafamiliaal geweld goedgekeurd. De stad onderstreept zo haar engagement als sociale en solidaire
gemeenschap.
Op de agenda van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn stond maar één punt. De beslissing over de definitieve goedkeuring
van de design-en-build-overeenkomst betreffende het op te richten Sociaal Huis werd omwille van de onvolledigheid van het dossier verdaagd
naar de volgende zitting.

7 april 2021
Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april 2021 kwam eerst het jaaractieplan van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het jaar
2021 aan bod. Het plan omvat de algemene financiering, de interne organisatie, de beleids- en organisatiebeheersing, en de veiligheidsketen
binnen de brandweerzone. De gemeenteraad gaf een gunstig advies.
Aansluitend werd de aanpassing van het lokaal toewijzingsreglement
voor sociale huurwoningen goedgekeurd, en dit op twee vlakken. Naast
de bestaande lokale bindingsregels die werden ingevoerd voor de sociale
huisvestingsmaatschappijen wordt nu ook een strengere bindingsregel
ingevoerd voor de toewijzingen door sociaal verhuurkantoor Woondienst
JOGI. Enkel wanneer een kandidaat-huurder op het ogenblik van de toewijzing minstens gedurende een jaar gedomicilieerd was in de gemeente
waar de woning gelegen is krijgt hij het maximum van de punten. Daarnaast wordt de lijst van woningen die bij voorrang worden toegekend
aan senioren uitgebreid met vijf woningen in Ettelgem. Het aangepaste
reglement moet wel nog worden voorgelegd aan de bevoegde minister.
De raad keurde voorts ook het aanmeerplan goed voor de bevaarbare
waterlopen op het grondgebied van de stad. Het aanmeerplan werd opgesteld in overleg met De Vlaamse Waterweg en regelt de ligplaatsen
voor vaartuigen op het kanaal Gent-Oostende en het kanaal PlassendaleNieuwpoort. Naast twee permanente ligplaatsen ter hoogte van Plassendale (waar ook plaats voorzien is voor nog een derde boot op basis van
een tijdelijke vergunning) voorziet het plan in een vijftal andere aanmeerlocaties van kortere duur. Ter ondersteuning van het aanmeerplan en om
de handhaving ervan op de Oudenburgse waterwegen mogelijk te maken
werd een aanvullend politiereglement vastgesteld. Het reglement bevat
voorts ook een aantal veiligheidsregels en voorziet ook in de aanpak van
bepaalde overlastfenomenen.

De raad ging verder ook akkoord met de kosteloze overname van het
reeds gerealiseerde deel van de Bellerochelaan (in het kader van het
project van bouwmaatschappij De Mandel uit Roeselare). Deze weg
maakt voortaan dus ook deel uit van het openbaar domein van de stad.
Tot slot werden ook nog een aantal aanvullende punten behandeld. Het
voorstel van raadslid Gudrun De Vlam voor het opmaken van een openbaar toilettenplan werd aanvaard. Het voorstel van raadslid Peter Velle om
het engagement als Fair Tradegemeente te hernieuwen werd niet goedgekeurd (aangezien dit engagement nooit werd herroepen en zelfs werd
herbevestigd in het meerjarenplan), evenmin als het voorstel van raadslid
Chantal Van Litsenburgh om deel te nemen aan de Vlaamse acties inzake
handelskernversterking (aangezien daarvoor de nodige eerste stappen
werden gezet).
In de aansluitende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn werd
de definitieve versie van de design-en-build-overeenkomst voor de bouw
van het Welzijnshuis goedgekeurd.

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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