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Met zomerprogramma!

Dawwe were vele meugen meugen!
Beste inwoners
De zomer van de versoepelingen is ingezet. Dat betekent niet dat alle
remmen los mogen, maar enkel dat we opnieuw op een voorzichtige
manier kunnen genieten van de dingen waar we maar al te lang naar
verlangd hebben: terrasjes, familiebezoeken, uitstapjes, …
Ik wens alle inwoners dan ook een zonovergoten zomer waarin alles
opnieuw voorzichtig mag. Ik hoop ook om jullie allemaal te mogen
ontmoeten in onze prachtige stad. Oudenburg heeft zo veel te bieden en
is zo divers dat er voor ieder wat wils is.
En ondertussen doen het stadsbestuur en #TeamOudenburg volle
bak verder om van Oudenburg een aangename plek te maken om
te vertoeven. Het stadhuis staat in de stellingen voor de uitbreiding
ervan om zo een nog betere dienstverlening te kunnen garanderen, de
vrijetijdsdiensten maakten wederom een mooi zomerprogramma en onze
groendienst onderhoudt onze stad op de best mogelijke manier.
Tot slot zijn we ook blij dat er opnieuw heel wat mogelijkheden zijn in
woonzorgcentrum Riethove en lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Met
mondjesmaat gaan we terug naar hoe het vroeger geweest is, en dit op
een veilige manier.
Kortom, deze zomer wordt er één waarin we opnieuw hopelijk vele
meugen meugen, maar met mate!
Anthony Dumarey
Burgemeester

COLOFON

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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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
• woensdag 21 juli 2021 (nationale feestdag);
• donderdagnamiddag 16 september 2021 (Kermis Westkerke).
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Onze diensten staan zoals steeds voor jullie klaar. 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.

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

Administratieve diensten – op afspraak
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. Het Open Stadhuis elke eerste en derde donderdag
gaat voorlopig nog niet door.

Tip! Maak gebruik van ons Thuisloket!
Heel wat attesten en uittreksels van de dienst burgerzaken kan je online aanvragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, van op elke locatie. De
meeste ontvang je zelfs onmiddellijk daarna in je mailbox. Op deze manier
hoef je geen afspraak te maken of een verplaatsing te doen. Surf naar
www.oudenburg.be/thuisloket.

Bibliotheek – vrij toegankelijk
De bibliotheek is vrij toegangelijk tijdens de openingsuren. We werken
met een maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn.
Lees ook op p. 15.

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

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

LDC Biezenbilk – terug open
Het lokaal dienstencentrum is opnieuw open. Je leest er meer over op
p. 16 en 17.

Recyclagepark – vrij toegankelijk
Het recyclagepark is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. Het aantal
wagens dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn wordt beperkt.

Wijkpolitie Kouter – op afspraak

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

Ook de wijkpolitie blijft voor je klaarstaan en helpt je graag verder op
afspraak. Bel hiervoor naar 059-33 96 90 of boek je afspraak online via
www.politie.be/5452. Voor dringende politiehulp twijfel niet en bel 101
of 112!
Je vindt alle openingsuren en contactgegevens op www.oudenburg.be/
openingsuren.

Romina Vanhooren
Zeeweg 147
0472-90 62 38
romina.vanhooren
@oudenburg.be
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JOUW BESTUUR

Overzicht dienstverlening

Anthony Dumarey

#OUDENBURGPRIKT

Op vakantie?
Houd rekening met je vaccinatie!
Houd bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best al 2 weken volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. De meeste mensen krijgen een vaccin waarvan twee dosissen nodig zijn om goed en langdurig beschermd
te zijn. De datum waarop de eerste vaccindosis gegeven wordt, bepaalt meteen de datum voor de tweede dosis. Het is belangrijk dat je die tweede dosis
op het juiste moment krijgt, want enkel dan kan je genieten van een optimale bescherming. Die tweede dosis kan dus niet worden uitgesteld. Ligt je reis
al vast, dan verplaats je beter ook al meteen de datum van de eerste vaccinatie, zodat je beide vaccins op het juiste moment kunt krijgen.
Meer info: www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-en-vakantie

Veilig reizen
Het Overlegcomité van 4 juni 2021 heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen
op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli 2021 in alle EU-landen worden gebruikt en toont aan dat
iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Buiten de Europese Unie reizen blijft sterk afgeraden.

Check de reisvoorwaarden!

Hoe maak ik een afspraak voor een test?

Wie over een geldig certificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de
Europese Unie vrij reizen. Let op! Het land waar je heen gaat kan wel
steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom altijd
goed de precieze reisvoorwaarden van het land. Dat kan je doen via
https://diplomatie.belgium.be/nl

Ga naar www.mijngezondheid.be en vraag een CTPC (COVID-19
Test Prescription)-code aan. Met die code kan je vervolgens via dezelfde website online een afspraak maken. Na het ingeven van de
code kan je een locatie en datum selecteren voor je test (Let op! Doe dit
max. 72 uur voor vertrek). Na je test kan je met dezelfde CTPC-code op
www.mijngezondheid.be je digitaal reisattest opvragen.*

Nog niet (volledig) gevaccineerd?
Ben je nog niet volledig gevaccineerd en beschik je niet over een herstelcertificaat? Dan heb je een negatieve PCR-test nodig (max. 72
uur) voor je vertrek. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met
je huisarts. Je laten testen kan in de triagepost. Voor inwoners van
Oudenburg is dat in Torhout (Noordlaan 30).

*Op het moment van publicatie van dit Stadsmagazine was deze werkwijze nog
niet in werking getreden. Wijzigingen zijn dus steeds mogelijk. Check daarom
steeds www.info-coronavirus.be voor de laatste info.

Vergeet het Passenger Locator Form niet in te vullen! Aan het gebruik van het Passenger Locator Form, verandert er niets. Verblijf je dus langer
dan 48 uur in het buitenland, vul het PLF dan binnen de 48 uur voor aankomst in België in. Meer info via https://travel.info-coronavirus.be/.
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Kan je digitaal niet zo goed uit de voeten? Dan kan je ook bellen of
mailen naar de triagepost.
• Bel naar 051-23 80 10. Houd je identiteitskaart bij de hand, je zult
je rijksregisternummer moeten doorgeven.
• Mail naar callcenter8010@azdelta.be met vermelding van je
naam, rijksregisternummer, telefoonnummer, de naam van je huisarts en de gewenste datum van afspraak.
• Het reisattest ontvang je binnen de 24 uur op het opgegeven emailadres.
• Opgelet! Ben je ziek, dan moet je wel eerst contact opnemen met je
huisarts!
Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen
die nog niet volledig gevaccineerd zijn, wordt de kostprijs van een PCRtest voor het verkrijgen van een reisattest terugbetaald tot een max. 55
euro. De tegemoetkoming kan max. 2 keer gebruikt worden, tijdens de
maanden juli, augustus en september.
Tip! Buitenlandse Zaken raadt aan om je reis te registreren op travellersonline.diplomatie.be. Indien zich op de bestemming een noodsituatie voordoet, beschikken de federale overheidsdienst en de ambassade meteen over je contactgegevens.

Ik kom terug van vakantie, Al gevaccineerd?
wat nu?
Blijf je aan de maatregelen
houden!
Terugkeer uit groene of oranje zone: je hoeft geen test te laten uitvoeren bij terugkomst en je hoeft niet in quarantaine. Opgelet: de status van
een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen!
Terugkeer uit rode zone: ben je nog niet volledig gevaccineerd en beschik je niet over een herstelcertificaat? Dan moet je niet in quarantaine
als je bij terugkomst negatief test (op dag 1 of dag 2). Dit geldt voor
personen vanaf 12 jaar.
• Vulde je het Passenger Locator Form in, dan zal je via sms een code
ontvangen.
• Met die code kan opnieuw zelf een afspraak voor een PCR-test gemaakt
worden via www.mijngezondheid.be (zie werkwijze hiernaast).
• Inwoners van Oudenburg kunnen opnieuw terecht in de triagepost in
Torhout.
• Voor hulp, bel 051-23 80 10 of mail naar callcenter8010@azdelta.be.

Ben je al gevaccineerd? Super! Toch is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Pas als meer dan 70 à 80 % van de bevolking is
gevaccineerd, zullen we controle hebben over het virus en de verspreiding
ervan. Het is dus nog veel te vroeg om nu al alle remmen los te gooien,
zelfs voor wie al een eerste of zelfs tweede keer is gevaccineerd. Blijf de
maatregelen volgen, zowel voor je eigen veiligheid als die van de anderen.
Heb je trouwens onze broodzakken al gezien? Een campagne waarmee we onze inwoners willen aansporen om die belangrijke prik te
zetten. Want, als jij je laat vaccineren, is je broodje gebakken.

Terugkeer uit zone met heel hoog risico: je moet verplicht in quarantaine voor 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7. Deze geldt ook voor
wie volledig gevaccineerd is of in het land zelf al een negatieve test heeft
afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten
Europa willen houden.
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LEVEN & WELZIJN

Controleer de geldigheidsduur van je rijbewijs
Op reis naar het
buitenland?

Ook kinderen hebben een geldig
identiteitsdocument nodig!
Ben je van plan om tijdens de zomervakantie naar het buitenland te trekken met de kinderen? Controleer dan jullie reisdocumenten op voorhand.

Reizen binnen Europa ?
Dan heb je een Kids-ID nodig (aflevertermijn: 3 tot 4 weken).

Reizen buiten Europa ?
Dan heb je een reispas nodig (aflevertermijn: 2 weken).
Op www.diplomatie.belgium.be vind je een overzicht met de vereiste
reisdocumenten per land terug.

Tips!

Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar. Als burger dien je de administratieve einddatum van
je rijbewijs op te volgen en de hernieuwing van het rijbewijs tijdig aan
te vragen. Er worden namelijk geen oproepingen verstuurd vanuit
het stadsbestuur.
De hernieuwing van het rijbewijs kan aangevraagd worden bij de
dienst burgerzaken, er is hiervoor een retributie verschuldigd van 26
euro. Breng voor de nieuwe aanvraag van je rijbewijs in bankkaartmodel je huidig rijbewijs en je identiteitskaart mee. De pasfoto vanop
je identiteitskaart wordt gebruikt voor je rijbewijs. Is de foto niet meer
recent of niet meer gelijkend dan vragen we toch een recente pasfoto mee te brengen.

Heb je nog een papieren rijbewijs?
Dan moet je dit niet verplicht omwisselen naar een bankkaartmodel, op voorwaarde dat het document in goede staat is, alle tekst
leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt met het huidige
uitzicht van de houder. Het vroegere 'papieren' rijbewijs is in principe
levenslang geldig.

• De minderjarigen moeten voor de aanvraag van een Kids-ID of reispas
steeds vergezeld zijn door één van de ouders of voogd.
• Breng zeker een recente pasfoto met egale witte achtergrond mee en
eventueel de vorige Kids-ID of reispas.

Hulp nodig bij huiselijk geweld?
Bestel ‘masker 19’ bij je apotheek!
Hoogoplopende ruzie? Geweld in je relatie of naar een kind in je gezin?
Dreiging van geweld? Er is hulp!
Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis is er een gebrek aan dagelijkse structuur en komen gezinnen in
sociaal isolement. Dat kan in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden. Krijg je te maken met hoogoplopende ruzie
of geweld? Blijf er niet mee rondlopen. Chat anoniem met professionele hulpverleners via 1712.be.
Slachtoffers van familiaal geweld kunnen ook bij een apotheker terecht. Vraag naar het codewoord ‘masker 19’. De apotheker zal antwoorden dat
dit type masker niet beschikbaar is en je contactgegevens vragen. Je contactgegevens worden doorgegeven aan een professionele hulpverlener
van 1712 (de hulplijn voor geweld). Een CAW-hulpverlener neemt contact met je op. Ook de apothekers in Oudenburg zijn hiermee vertrouwd.
Bij dreigend levensgevaar contacteer je best zo snel mogelijk de politie.

06 OUDENBURG STADSMAGAZINE

HUIS VAN HET KIND

Ontdek de speciale tutjesboom in het geboortebos!

Kersverse ouders krijgen
geboortekoffer én bon
Niet meer wachten op de Sint of de paasklokken die de fopspeen meeneemt. Wanneer je kindje er klaar voor is, kan je voortaan naar de tutjesboom in het geboortebos!
Om de boom te helpen groeien heeft hij tutjes nodig. Daarom kunnen
kindjes die groot geworden zijn hun tutje er in hangen. De kindjes slapen
dan zonder tutje wat veel beter is voor hun tandjes. Bovendien dragen de
eekhoorntjes uit het geboortebos zorg voor alle tutjes in de boom!
Kies een lintje uit en hang het tutje eraan. Bij het Huis van het Kind kan je
ook een houten schijfje krijgen dat je kan personaliseren en bij het tutje
kan hangen. Als je wil, dan kan je nog een mooie tekening in de koker
aan de boom achterlaten. De eekhoorntjes zullen zeer blij zijn!

Elke geboorte is een speciaal moment voor het gezin en brengt extra
beleving met zich mee, niet alleen in huis maar ook in onze warme stad!
Ouders krijgen vanaf nu een unieke geboortekoffer met leuke geschenken zoals onder andere een unieke babybody met de toepasselijke slogan ‘ik zorg voor extra beleving’ en een geboortepremie ter waarde van
50 euro te spenderen bij de lokale (deelnemende) handelaars. De koffer
zelf kan gebruikt worden om de eerste herinneringen in te bewaren.
Kersverse ouders krijgen, kort na de geboorte van hun spruit, een uitnodigingsbrief waarmee ze de geboortekoffer kunnen ophalen in het Huis
van het Kind. Ook alle ouders die dit jaar een kindje kregen krijgen binnenkort een brief in de bus om hun geboortekoffer op te halen.

Tip! Ontleen gratis het boekje ‘Milan en de tutjesboom’ bij het Huis van
het Kind. Dit boek samen lezen kan al een belangrijke voorbereidende
stap zijn in de aanloop naar de grote dag.

“Mijn dochtertje van 4 jaar heeft
haar tutje in de boom gehangen.
Voor mij als mama was dit wel
emotioneel omdat het het laatste
tutje in huis was. Voor haar tanden was dit echter zeer belangrijk.
Met het verhaaltje erbij werd het
zo een mooi ritueel en Sophia zelf
… zij voelt zich als een grote meid
zonder tut!”
Angelique Devos,
mama van Sophia
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Speelplein De Tunne in een nieuw jasje!
Afgelopen maanden werd er heel wat werk verzet op het speelterrein ‘De Tunne’ in de Bekestraat. Heel wat verouderde toestellen
werden verwijderd. In de plaats kwamen enkele natuurlijke speelelementen en nieuwe speeltoestellen. Momenteel is het terrein klaar
om gebruikt te worden voor de speelpleinwerking die doorgaat van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus 2021. Na de
zomervakantie worden de werken hervat en gaat fase twee van de vernieuwing van het terrein van start.

Natuurlijke speelelementen
Er werd bewust gekozen om het terrein een natuurlijke invulling te
geven. Met de vele wilgenhutten, die met elkaar verbonden zijn, de
tipi’s en vertelhutten is er aan groen zeker geen gebrek. Verder is het
terrein ook voorzien van enkele speelheuvels en vlaggenmasten. Deze
vlaggenmasten zijn handig voor bepaalde groepsspelen of voor het
verzamelen.
Via boomstronken in verschillende niveaus en een speelboom waarop
geklauterd kan worden, wordt er ook in de noden van de kleine avonturiers voorzien. Tot slot is er ook een heus amfitheater waar de kinderen
kunnen kijken naar een toneel of zelf de hoofdrol kunnen spelen op het
verhoogde platform.

De zandbak kreeg een nieuwe plaats met een boord in de vorm van
kantelen. Tijdens de zomerwerking zullen er schaduwdoeken boven de
zandbak opgehangen worden zodat de kinderen beschermd zijn tegen
de zon.
De eyecatcher van De Tunne is ongetwijfeld de prachtige speelboot
die gestrand is op het terrein. Verover het schip en wordt de nieuwe
kapitein en wie weet … als je goed zoekt, kan je zelfs een schatkaart
vinden.
Ook aan de rolstoelgebruikers werd gedacht. Zo werd er een inclusietoestel geplaatst dat ook toegankelijk is voor de allerkleinsten.

Speelzones
Het terrein is opgedeeld in verschillende zones. Zo is de zone vlak
naast het paviljoen ingedeeld voor de allerkleinsten met aangepaste
toestellen en is het speelterrein met de speelboot meer gericht op kinderen van de lagere school. Aan de ingang komt er een blokhut voor de
speelpleinwerking waar kinderen en ouders zich kunnen aanmelden.
Ook voor de tieners en sporters zullen er in de tweede fase nog zones
uitgewerkt worden. Zo komt er een zone tussen de bomen waar heel
wat ‘hangplekken’ voorzien zullen worden voor de tieners om te ‘chillen’. Voor de sporters komt er een ‘multiplein’ waar allerlei sporten
beoefend zullen kunnen worden.

Nieuwe speelelementen
Naast de vele natuurlijke speelelementen werden enkele oude speeltoestellen herplaatst of kregen ze met enkele ingrepen een nieuwe
functie. De speeltoestellen die niet meer voldeden aan de veiligheidsnorm, werden van het terrein verwijderd. Zo kunnen alle kinderen in
alle veiligheid op het terrein spelen.
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Fase twee van de vernieuwing

Toegankelijkheid van het terrein

Na de zomervakantie zal het speelterrein verder aangelegd worden. Dit
door onder andere de verschillende zones verder af te werken (sport-,
tiener- en picknickzone). Het gebouw wordt uitgebreid en vernieuwd
waarbij ook het huidige sanitaire blok een serieuze opfrissing zal krijgen. Een omheining zal het terrein ook volledig afsluiten. Daarnaast
zullen er enkele extra bomen aangeplant worden zodat er weer een
speelbos gecreëerd wordt en wordt er ook een palendorp ‘gezet’ waaraan gesjord en gebouwd kan worden. Het materiaal zal worden opgeborgen in een blokhut. Op die manier kunnen de oude kleedkamers
van het voetbal, die nu dienst doen als bergruimte, verwijderd worden.

Het speelterrein is openbaar behalve tijdens de speelpleinwerking. Om
een goede werking te kunnen garanderen waarbij er voldoende controle is op de aanwezige kinderen, is het terrein niet toegankelijk tijdens
de openingsuren van de speelpleinwerking.

Wil je tijdens de zomervakantie komen spelen?
Dan kan je ofwel naar de speelpleinwerking komen of na 19 uur vrij
komen spelen.
Meer informatie over de speelpleinwerking vind je op
www.oudenburg.be/speelpleinwerking.
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In Oudenburg beweegt heel veel …
De Oudenburgse kindergemeenteraad werkt al een tijdje rond het thema verkeersveiligheid. Na de oproep voor meer meters en peters voor de
Victor Veiligs, lanceren ze nu een Oudenburgs ‘Verkeersveiligheidsgedicht’ met als titel ‘In Oudenburg beweegt heel veel’.

In Oudenburg
beweegt heel veel
In Oudenburg beweegt heel veel
Auto’s, fietsen, boten, treinen,
brommers, bussen
zoveel meer

#CHARTER
SAVE

Regen, hagel, zon of sneeuw
Blaadjes vliegen heen en weer
Vogels dansen in de lucht
Alle mensen druk op straat
Iedereen houdt zijn hartje vast
Als dat echt maar veilig gaat
Kinderen blij en opgelucht
Koning auto slaakt een zucht
Fluofietsers, skaters kries en kras
Zoef en zoef op weg naar school,
op weg naar klas
Een dier met kleuren
groen, geel, rood, wit en zwart
Is dat niet een zebrapad

Een speelstraat is voor iedereen
Auto’s, bussen ga hier niet heen
Wie staat te zwaaien met zijn vlag
Victor Veilig staat voor een veilige dag
Alle mensen zingen nu in koor
Snel is uit, traag is in
Stappers, trappers die gaan voor
Oudenburg is veilig klaar
Leven is echt
onbetaalbaar
- kindergemeenteraad 2021
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Eerder dit jaar kreeg het speelstratenreglement groen licht in de gemeenteraad. Dit zorgt ervoor dat kinderen samen met minstens twee meters
of peters van hun straat een speelstraat kunnen maken en deze tijdelijk
mogen afsluiten voor het doorgaand verkeer. Om dit project kenbaar te
maken bij alle inwoners, starten we een speelstratencampagne op.
De jeugddienst lanceert een oproep naar alle spelende kinderen in Oudenburg om ‘hét gezicht’ te worden van deze campagne. Alle kinderen die
een leuke foto maken waarop ze duidelijk spelend te zien zijn, komen in
aanmerking. De leukste foto zal door de kindergemeenteraad in september gekozen worden. Indien de foto kwalitatief niet voldoende blijkt te zijn,
zal de winnende foto in september opnieuw gereconstrueerd worden. Zo
kan elk kind zeker deelnemen aan de actie. Foto’s mogen doorgestuurd
worden naar jeugd@oudenburg.be tot en met 31 augustus 2021.

Wist je dat …
… speelstraten zowel tijdens officiële schoolvakanties als tijdens het
schooljaar (op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen) georganiseerd
kunnen worden, dit telkens tussen 10 en 20 uur. Meer informatie en het
reglement vind je op www.oudenburg.be/speelstraten.

Participatieproject speel- en
sportveldje Pardoenstraat
We gaan op zoek naar een nieuwe invulling van het voetbalveldje in de
Pardoenstraat. En daar mag iedereen zijn of haar zegje over doen!
Tijdens de digitale Café Parlé van Westkerke kwam de vraag om samen
met de buurtbewoners het terrein in de Pardoenstraat van een grondige
transformatie te voorzien. Daarom organiseert de jeugddienst een ruime
bevraging naar de inwoners om alle ideeën voor het terrein te verzamelen.
Het is de bedoeling om er een recreatieve zone van te maken waarbij het
niet per se een klassiek speelterrein hoeft te zijn. De mogelijkheden zijn
dus eindeloos!
Heb jij een leuk idee? Stuur dit dan vóór 30 september 2021 door naar
jeugd@oudenburg.be. Gebruik hiervoor een duidelijke omschrijving met
eventueel een schets of illustratief materiaal.
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Speelstraat zoekt gezicht!

VRIIJE TIJD

Maand van de Sportclub
Van 1 tot 30 september 2021 organiseert Sport Vlaanderen in samenwerking met de sportdiensten de Maand van de Sportclub. Met deze actie wil
Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale
bevolking. Ook in Oudenburg zetten de sportclubs hun deuren wagenwijd
open voor het grote publiek. Meer informatie vind je op www.oudenburg.be/maand-van-de-sportclub.

Nog tot en met zondag 4 juli 2021 organiseert de burensportdienst Mivos
in samenwerking met onze sportdienst de derde editie van de Roman
Duo Race. Dit jaar gaat de alternatieve editie door In het centrum van
Oudenburg. Vorm een sportief duo met je knuffelcontact of bubbel en
overwin de 10 hindernissen die op het parcours opgesteld staan. Ga jij
deze uitdaging aan?

Praktisch
Per twee loop of wandel je samen een parcours van 5 km. Gedurende
twee weken kan je zelf kiezen wanneer je van start gaat. Deelnemen
is gratis, maar je kan ook inschrijven via www.romanduorace.be. Het
inschrijvingsbedrag bedraagt dan 12 euro per duo waarvan er 2 euro
integraal naar de vzw Think Pink gaat. Bovendien ontvang je allebei een
exclusieve T-shirt.

MAAND VAN DE
SPORTCLUB.
Onze stad doet ook mee!

Ingeschreven duo’s kunnen vóór 7 juli 2021 een selfie van het podium (dat opgesteld staat aan de aankomst) samen met een foto van je
sportapplicatie waarbij je bewijst dat je het parcours gelopen/gewandeld
hebt mailen naar sport@oudenburg.be. Aan de hand van een trekking
worden 10 waardebonnen verdeeld.

V.U.: Philippe Paquay, p/a Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Alternatieve Roman Duo Race:
wie durft?

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER
#SPORTERSBELEVENMEER Beleef het, deel het!

A3 Maand van de sportclub.indd 2
Proceskleur CyaanProceskleur
CyaanProceskleur Magenta
MagentaProceskleur
Proceskleur Geel
GeelProceskleur
Proceskleur Zwart

28/04/2021 14:02:11

Doe-aan-Sportbeurs
Op woensdag 8 september 2021 kunnen kinderen én volwassenen van 14 tot 16.30 uur diverse sporten ontdekken in en rond sporthal Ter Beke.
Dit jaar zal ook een stuk van de Bekestraat afgezet worden. Aan de hand van een deelnamekaart kan iedereen (vanaf 5 jaar) deelnemen aan verschillende
sportinitiaties/proeven aangeboden door de Oudenburgse sportclubs: badminton, basketbal, ropeskipping, tafeltennis, volleybal, ... Daarnaast wordt er
door de sportdienst ook randanimatie (skateboarden, airtrack, grote trampoline, …) voorzien.
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Lessenreeksen 2021-2022
Vanaf maandag 13 september 2021 starten de lessenreeksen van de sportdienst voor het seizoen 2021-2022. Je vindt het volledige aanbod
hieronder. Inschrijven kan vanaf woensdag 18 augustus 2021 om 16 uur, via www.i-school.be/login. Bij de kalender kan je doorklikken naar de
startdatum van de gekozen lessenreeks. Hierna krijg je een half uur de tijd om te betalen via het winkelmandje (rechtsboven de desbetreffende
pagina), om zo de inschrijving te finaliseren.
Vooraleer je kan inschrijven voor een activiteit moet je als ouder/deelnemer vooraf geregistreerd te zijn.
De handleiding vind je terug via www.oudenburg.be/i-school.

KLEUTERS

VOLWASSENEN

Multimove • Kleuterdans

Hip-hop • Omnisport • Coretraining • Crosstraining
BBB • Swissjump • Pilates

Kinderdans • Hip-hop • Multisport (nieuw!)

(via kaartsysteem) • Lijndans • Curve bowls / petanque
Fitheidsgym •Badminton • Tafeltennis

KINDEREN

SPORT OVERDAG

Meer informatie vind je op www.oudenburg.be/lessenreeksen
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De Twaalf
In het voorjaar deden we een oproep naar onze inwoners om opmerkelijke of herkenbare personen voor te dragen die het verdienen om eens in the
picture te staan. Ondertussen heeft de jury twaalf uitzonderlijke Oudenburgnaren geselecteerd die we in de kijker willen plaatsen, met als kers op de
taart een stadswandeling in de zomer van 2022. Hieronder stellen we onze eerste toppers aan jullie voor.

Kleuterjuf Dina Verschaeve

Belgian Cat Serena-Lynn Geldof

Zij is al sinds 1985 peuterjuf in de Vrije Basisschool Heilige Familie en
gaat dit schooljaar na een lange carrière op pensioen. Al die jaren heeft
ze zich met hart en ziel ingezet voor de kinderen. Ze keek dan ook jaarlijks
met veel enthousiasme uit naar de schoolfeesten en de grootouderfeesten waar de kinderen (en de leerkrachten) het beste van zichzelf konden
geven voor hun ouders en grootouders. Wat haar toekomstplannen betreft, zal ze sowieso regelmatig nog de schoolpoorten binnenstappen, al
is het maar om eens goeiedag te zeggen of om vrijwillig nog met iets
mee te helpen.

Momenteel neemt Serena-Lynn Geldof, een beloftevolle basketbalspeelster uit Westkerke, met de Belgian Cats deel aan het EK basketbal en
in augustus mag ze waarschijnlijk aantreden op de Olympische Spelen.
Reden genoeg om Serena-lynn te selecteren als één van De Twaalf.

Bedankt Dina voor je jarenlange inzet om onze jongste inwoners zoveel
bij te brengen!

Sinds 2014 maakt ze deel uit van de Belgian Cats en werd zo derde op
het Europees Kampioenschap in 2017 en vierde op het Wereldkampioenschap in 2018. Serena-Lynn heeft de bescheiden ambitie om een medaille te halen, maar ze kijkt er vooral naar uit om het volkslied luidkeels
mee te zingen samen met het volledig team, want dit geeft volgens haar
een onbeschrijflijk groot gevoel van verbondenheid tussen de ploeg en
het volk.
Wie supportert er alvast mee? Go Go Go Belgian Cats!!!

Aan de mama’s en de papa’s
Heb jij ook een cadeautje gekregen voor Moeder- of Vaderdag? Misschien een zakje bloemof kruidenzaadjes of een leuk receptenboekje met kruiden? Dat hebben jullie dubbel en dik
verdiend!
Ben je er ondertussen al mee aan de slag gegaan? Is jouw plantje al goed gegroeid? Of heb
je al een receptje uitgetest? Laat het ons weten! Stuur een foto van het resultaat (een plantje, gerecht, drankje, …) naar moederdag@oudenburg.be of vaderdag@oudenburg.be.
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Nieuw gezicht in de bib!
Bibliothecaris Rik Casier en zijn vrouw Bernadette waren jarenlang dé
gezichten van onze bibliotheek. Ze mogen nu beiden genieten van hun
welverdiend pensioen. Proficiat!
Eind mei werd de 40-jarige Kristof Vancolen uit Ruiselede aangesteld als
onze nieuwe bibliothecaris. Kristof werkt al bijna twintig jaar in de bibliotheeksector. Hij deed ervaring op in Roeselare en Wingene. Kristof wordt
bijgestaan door bibliotheekmedewerkster Els Lava.

Museumschip Tordino
meert aan in Oudenburg

Ook de openingsuren van onze bibliotheek zijn aangepast!
• Dinsdag van 16 tot 19 uur
• Woensdag van 14 tot 18 uur
• Donderdag van 16 tot 19 uur
• Vrijdag van 15 tot 18 uur
• Zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur
• Zondag en maandag gesloten

De Tordino is een stuk varend erfgoed met aan boord een binnenvaartmuseum! Het schip werd gebouwd in 1922 als een sleepschip en
werd in 1969 omgebouwd tot een heus motorschip. Haar laatste reis
was eind 2016, want daarna werd het verbouwd tot een echt museum.
Eénmaal binnen kom je in het grote vrachtruim waar je het verleden
van de binnenvaart kan beleven aan de hand van foto’s, maquettes,
gereedschap, gebruiksvoorwerpen en oude films. Je kan er ook een
schipperswoning uit de jaren 20 van de vorige eeuw bewonderen. Zo
kan je een idee vormen hoe men vroeger aan boord leefde, klein en
met weinig comfort. Daarnaast kan je je heel even een echte schipper
voelen door in de stuurhut aan het roer van het schip te staan!
De Tordino ligt aan het historische Plassendalecomplex, op het kanaal
Gent-Oostende. Een ruime loopbrug zorgt voor de vlotte toegang aan
boord. Reserveren is verplicht en kan tijdens de zomermaanden elke
zaterdag tussen 12 en 17 uur. Meer informatie vind je op www.museumschip.be.

OUDENBURG STADSMAGAZINE 15

LDC BIEZENBILK

Open-school heeft een
nieuwe naam.
Vanaf nu heten wij Ligo!
Na 30 jaar met uiteenlopende roepnamen gaan de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel, waaronder dus ook open-school,
verder onder 1 naam: Ligo. Ligo is dé leerpartner in basiscompetenties,
voor alle (laaggeletterde) volwassenen die het nodig hebben. Samen met
partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten om hun kansen in
de samenleving te vergroten.
Vanaf september gaan er opnieuw computerlessen door in Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24).

Starten met de smartphone of tablet
Heb je nog nooit gewerkt met een smartphone of tablet? Je hebt een
smartphone of tablet, maar je kan er nog niet goed mee werken? Kom
naar deze cursus en leer het toestel stap voor stap kennen. Breng je eigen
smartphone of tablet mee of gebruik er eentje van de school.

Meer doen met de Android smartphone of tablet
Werk je al met de smartphone of tablet? Wil je graag nog meer bijleren?
Kom naar deze vervolgcursus en leer heel wat interessante apps gebruiken! We bekijken samen wat je nog wil leren en welke groep best bij jou
past! Voor deze cursus is je eigen smartphone of tablet aangeraden.

Opnieuw welkom in ons LDC!
Sinds 9 juni 2021 is het Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk opnieuw open voor bezoekers. Eindelijk kunnen we weer genieten in
deze ontmoetingsplaats: een drankje in de cafetaria, een warme
maaltijd in het restaurant, een aangename babbel, een leuk gezelschapsspel, een potje pool of rustig de krant lezen. Het kan allemaal!
Het lokaal dienstencentrum is elke werkdag open van 11 tot 17 uur. Je
kan er die dagen opnieuw genieten van een warme maaltijd om 11.30
uur. Hiervoor moet je wel op voorhand inschrijven. De prijs bedraagt 6,75
euro (incl. soep, hoofdgerecht en nagerecht, 1 tas koffie/thee en water).
Op 21 juli 2021 zijn de openingsuren beperkt tussen 11.30 en 13 uur.
Daarnaast gaat ook de LEIF-zitdag weer door. Een deskundig LEIF-medewerker beantwoordt al je vragen omtrent een waardig levenseinde en
voorafgaande zorgplanning en maakt je wegwijs in de verschillende documenten. Elke eerste woensdag van de maand kan je langskomen tussen
14 en 17 uur. Dit enkel op afspraak via het onthaal, elke werkdag van 9
tot 12 uur of telefonisch op het nummer 059-40 19 95.

Praktisch
Ben je 18 jaar of ouder? Ben je niet lang naar school gegaan? Heb je
maximaal een diploma beroepssecundair onderwijs? Dan kan je bij Ligo
terecht! Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor lesmateriaal, zoals
kopieën of een handboek.
Wens je meer informatie of wil je inschrijven? Neem dan contact op
met Ligo Oostende op het nummer 059-80 18 83 en vraag naar Veerle
Decuyper (verantwoordelijke voor Oudenburg).
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We bieden onze bezoekers graag een vers aanbod aan activiteiten aan.
Deze zullen uiteraard steeds volgens de geldende coronamaatregelen
doorgaan!

Hobbelientje en breiclub

Quiz met Robert: 30/06, 28/07 en 22/09

Elke maandag- en donderdagnamiddag tussen 14 en 17 uur.

Robert staat te popelen om jullie terug te bestoken met zijn legendarische
quizvragen. De teams schrijven in per 4 personen.

Breiclub: 21/06, 12/07, 26/07, 9/08, 23/08, 13/09, 27/09
Hobbelientje: 28/06, 5/07, 19/07, 2/08, 16/08, 30/08, 6/09, 20/09 en
elke donderdagnamiddag
Deelname gratis

Sneukelnamiddagen
Elke dinsdagnamiddag tussen 14 en 17 uur kan je voor 3 euro een
lekker stukje gebak met een koffie of thee krijgen. Gezelligheid alom!

Deelnameprijs: 3 euro per persoon

Cursus ‘Smartphone: mobiele apps en
sociale media’
door medewerkers Seniornet Vlaanderen vzw en voor wie al ervaring
heeft.
Maandag 6 en 20 september en 4 oktober 2021, van 9 tot 12 uur
Deelnameprijs: 35 euro

Muzieknamiddag: 2/07 en 6/08
We nodigen iedereen uit voor een gezellige namiddag met een stuk taart
en een muzikale noot.
Deelname 3 euro per persoon, inschrijving verplicht ten laatste 2 dagen
op voorhand.

Sangrianamiddag op 14 juli
Lekkere sangria voor 4 euro per glas. Santé!

Cursus ‘Smartphone voor beginners (Android)’
door Raf Vandenameele, Vief-lesgever
Maandag 13, 20 en 27 september 2021, van 9 tot 12 uur
Deelnameprijs: 35 euro
Voor alle activiteiten moet je op voorhand inschrijven via het
onthaal van het dienstencentrum, elke werkdag van 9 tot 12 uur, of
telefonisch op het nummer 059-40 19 95.
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Programma

LOKALE ECONOMIE

Week van de Markt
Wil je eersteklas shoppen? In een gezellige sfeer? Kom dan zeker
naar onze woensdagnamiddagmarkt op 30 juni 2021. Op die dag
zetten we onze markt en marktkramers extra in de kijker.
Snuister wat rond en sla een babbeltje met de marktkramers. Nog meer
dan anders, zetten zij hun beste beentje voor. Tijdens de ‘Week van de
Markt’, die loopt van 28 juni tot 4 juli 2021, kan je via de marktkramers
deelnemen aan een spaaractie. Kom langs bij je favoriete marktkramer
en krijg een invulkaart. Je kan die dezelfde dag nog deponeren in de
urne op de markt. Ook in Oudenburg worden diverse prijzenpakketten
verloot, waaronder 1 hoofdprijs: een Weekendje Weg in West-Vlaanderen
t.w.v. 300 euro, geschonken door de stad. Met deze promotieactie willen
we de aantrekkingskracht van de markt verhogen en zo een levendige
handelskern creëren.

‘Beleef’-magazine
Onze prachtige stad heeft fantastische kleinhandel, ondernemers en innovators. Door de coronacrisis hebben zij het bijzonder moeilijk gehad
het voorbije jaar. Het is daarom nu meer dan ooit belangrijk om de lokale
handel te ondersteunen en lokaal te kopen.
Begin deze maand ontving iedere Oudenburgnaar het gloednieuwe ‘Beleef’-magazine in de brievenbus! In dit magazine worden niet alleen de
lokale handelaars voorgesteld, er zitten bijna honderd kortingsbonnen in
die je bij alle deelnemende handelaars kan besteden. Zo willen we zowel
de Oudenburgse handelaars als onze inwoners steunen.
Naast de vele bonnen in dit magazine vind je ook tal van interessante
interviews met Oudenburgse ondernemers die zich aan jou met hun uniek
verhaal willen voorstellen.
Dit is het moment om de boel terug op gang te trekken in Groot-Oudenburg en daar hebben we onze inwoners meer dan ooit voor nodig. Koop
lokaal, laat je niet verleiden tot impulsaankopen via webwinkels en laat
Oudenburg op die manier heropleven.
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Ondernemers, geef je feedback over de coronacrisis
We zijn benieuwd naar jouw mening! De coronacrisis heeft een grote
impact gehad op het leven en werken van iedereen, en ongetwijfeld ook
op de activiteiten van heel wat lokale handelaars en bedrijven.
De stad probeert jou als ondernemer, zelfstandige of vrije beroeper zo
goed mogelijk door deze crisis te helpen. We proberen dit elke dag beter
te doen, met als doel jou de meest efficiënte ondersteuning te bieden.
We willen graag weten hoe je onze ondersteuning ervaren hebt? Wat
doen we goed? Wat kan er beter? Welke suggesties en opmerkingen
heb je voor ons?
Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe het met jou en jouw onderneming
gaat. Wat is de impact vandaag van COVID-19 op jouw onderneming?
Welke verwachtingen heb je voor de toekomst?
Mogen we je dan ook vragen om onze enquête in te vullen via https://
vlaanderen.impactcorona.be/9518. Deze is volledig anoniem en
neemt zo'n 10 minuten van je tijd in beslag.

LOKALE ECONOMIE

Starters in de kijker
Todly2
Nadia, getrouwd met Pieter en tweelingmama van Ella en Esmée, was steeds op zoek naar leuke kinderspullen. Al snel begon ze te beseffen hoe duur
alles was en hoe kort vele zaken slechts gebruikt werden. Met die insteek startte ze haar eigen webshop vol kinderspullen.
Daarnaast wou ze ook meer en meer een steentje bijdragen aan de ecologische voetafdruk: minder en bewuster consumeren en kiezen voor duurzaamheid en kwaliteit.
En zo werd Todly2 geboren: tweedehands kinderspullen gecontroleerd op
kwaliteit. Een leuke plek voor iedereen die graag merken shopt aan een
zachte prijs en er 100% zeker van is dat alles in een prima staat is. Als
bonus krijg je er nog een dikke kus van moeder natuur bij.
Haspeslaghstraat 18
0478-75 93 33
www.todly2.be
Todly²-107944554455558
todly2

Framez Fotografie
Opkomend talent in Oudenburg: Maxime Hoofdt of Framez Fotografie. Met
veel plezier en liefde neemt Maxime newbornfoto’s, foto’s van cakesmashes, portretten van kinderen, gezinnen en algemene portretten. Dit kan
zowel in haar eigen studio als op locatie.
Wil je liever iemand verrassen met een fotoshoot? Dan ben je bij haar ook
aan het juiste adres, want cadeaubonnen voorziet zij ook. Say cheese!
www.framezfotografie.be
info@framezfotografie.be
Framez-Fotografie-107218721171983
framezfotografie
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WONEN

Nieuwe woonadviseur in
Oudenburg
Veilig
wonen doe
je niet op
goed geluk

Heb je een vraag over premies, huren en verhuren, woningkwaliteit, …
kortom een vraag over wonen? Dan kan je met deze vragen terecht bij
Woonpunt.
Vanaf nu heeft Woonpunt een nieuw gezicht. Kjenta Boret is de nieuwe
woonadviseur voor Oudenburg. Zij is het aanspreekpunt voor alle woonvragen in Oudenburg.
Momenteel kan je je vraag stellen via telefoon (059-34 22 70) of mail
(loket@woonpuntinfo.be). Langskomen is ook mogelijk, maar dit gebeurt momenteel enkel op afspraak.

Vragen over
woningkwaliteit?
AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN

MEER INFO OP
WONENVLAANDEREN.BE/WONINGKWALITEIT

Iedere woning in Vlaanderen moet voldoen aan de Vlaamse Codex Wonen. De Vlaamse Codex Wonen bepaalt de minimumnormen waaraan de
woonkwaliteit van een woning moet voldoen.
Heb je vragen over de kwaliteit van je woning? Dan kan je bij Woonpunt
terecht voor meer informatie. Woonpunt informeert zowel huurders, verhuurders als eigenaar-bewoners.
Neem contact op met Woonpunt op het nummer 059-34 22 70 of via
loket@woonpuntinfo.be.
Meer info op www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.

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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Gezocht:
gemotiveerde inwoners met
een hart voor Noord-Zuid!
De zomer komt eraan:
spring zuinig om met water!
Na een fris voorjaar hopen we met z’n allen op een zonnige zomer. Tijdens
de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. Met deze
tips slaag je erin om in droge periodes (nog) zuiniger om te springen met
drinkwater.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een bad.
Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een
hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige
sproeikoppen, zelfs 5 keer.
• De grond in je tuin opharken en hakken is even goed als tweemaal
sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig
en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi
meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week
een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen
en minder gevoelig worden voor de droogte. Je tuin sproeien kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.
• Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van
de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt
dan minder snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten,
want waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en jouw planten verschroeien.
• Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van droogte
spontaan herstellen.
• Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef watertorens en reservoirs de kans
om zich opnieuw te vullen. Zo heb je de volgende ochtend steeds opnieuw heerlijk fris kraanwater.

Het stadsbestuur wil werk maken van haar FairTrade-beleid om zo uiteindelijk de titel van FairTrade-gemeente te krijgen. We zoeken daarvoor
gemotiveerde inwoners die zich willen inzetten voor zowel het Noorden als
het Zuiden. Voel je een onweerstaanbare drang om daadwerkelijk bij te
dragen tot een eerlijker Oudenburg met eerlijke handel en steun voor projecten in het Zuiden, of wil je meer te weten komen over wat dat precies
allemaal inhoudt? Stuur dan vóór 31 juli 2021 een mailtje naar milieu@
oudenburg.be of bel op het nummer 059-56 84 56.

Boom geplant?
Onze stad trekt de kaart van de duurzaamheid en ondertekende het
Vlaams Bomencharter. Ondertussen werd een BoomPlusPlan opgemaakt (meer informatie in het vorige stadsmagazine) en de eerste
postzegelbosjes aangeplant.
Heb je onlangs ook bomen aangeplant in jouw tuin of rond jouw
bedrijf vergeet dit dan niet te melden op onze website via www.
oudenburg.be/boomplusplan/aanmelden-boom. Jouw boom telt
en komt ook in ons overzicht terecht (www.oudenburg.be/bomenteller).

Meer tips om water te besparen kan je lezen op https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen.
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Vlaanderen
is materiaalbewust

Samen verslaan we het asbestbeest!
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering
van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. Dit asbestplan heeft wat gevolgen
voor onze inwoners. Zo moet asbest voortaan verpakt aangeleverd worden op het recyclagepark Je kan verpakkingsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen aankopen op het recyclagepark.

Wat?

Wie?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is
verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we
vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Als particulier is het altijd beter om een gespecialiseerde firma te contacteren voor het verwijderen van asbest. Je kan daarvoor een beroep doen
op een erkende aannemer van wie de werknemers over het jaarlijkse
opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ beschikken.
Hechtgebonden asbest kan je soms zelf verwijderen, op voorwaarde dat
het nog in goede staat is, eenvoudig los te maken is én er rekening wordt
gehouden met onderstaande veiligheidsmaatregelen.

Asbesthoudend materiaal in goede toestand mag meestal blijven waar
het zit. Toch blijft waakzaamheid geboden want wat zich nu in goede staat
bevindt, kan op termijn beschadigd of verweerd raken en dan kunnen
er vezels vrijkomen. Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal
wordt dan ook best verwijderd als het niet afgeschermd is.

1.

Professionele hulp is altijd nodig voor:
• het verwijderen van ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement): die kan je niet zelf op een veilige manier afbreken zonder
blootstelling aan ernstige gezondheidsrisico’s.
• asbesthoudend materiaal dat gebroken moet worden.

2.

Doe in dergelijke gevallen een beroep op een professionele asbestverwijderaar.

4.
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3.

Bevochtig de asbestonderdelen intens, zodat eventueel vrijkomende
asbestvezels niet wegwaaien.
Verwijder de asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken); probeer niet te breken.
Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Elke handeling die stof veroorzaakt – ook al is het minimaal
– maakt asbestvezels los. Gebruik daarom zeker geen mechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor- en schuurmachines,
zaag- en slijpschijven …) en hogedrukreinigers.
Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

Na 33 jaar trouw het huisafval in Oudenburg, Westkerke en Roksem te
hebben opgehaald, hebben Aline en Eddy, onze vaste ophalers, beslist
om het wat rustiger aan te doen en te genieten van hun welverdiend
pensioen. Aline en Eddy hebben dit altijd heel stipt en zorgvuldig gedaan
waardoor Oudenburg er een stuk properder bij lag. Hun laatste ophaalronde werken ze af op woensdag 30 juni 2021.
De ophaling van huisvuil in de sectoren 1,2,3 en 4 zal vanaf 1 juli 2021
overgenomen worden door de firma Dekeyser Ruimdienst NV.

5.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” , handschoenen en een wegwerpoverall.
Tip! Op het recyclagepark zijn dergelijke sets te koop aan 16 euro
per set. Doe ze buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
6. Zorg als je binnenhuis werkt voor goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger, want die blaast
fijne asbestvezels de lucht in.
7. Verpak het asbestmateriaal in afsluitbare zakken.
Tip! Op het recyclagepark is er verpakkingsmateriaal te koop:
• puinzakken 60cm x 100cm aan 1 euro per zak;
• plaatzakken 120cm x 220cm aan 2 euro per zak.
8. Sla het materiaal in afwachting van afvoer afzonderlijk op. Nooit
mengen met ander bouw- en sloopafval!
9. Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis.
10. Hechtgebonden asbestcement (bv. golfplaten, dak- en gevelleien,
afvoerbuizen, schouwpijpen,…) in relatief goede staat, mag je zelf
afvoeren naar het recyclagepark.
11. Als je hechtgebonden asbestcement wil afvoeren, dek je het asbestcementafval goed af tijdens het transport naar het recyclagepark.
Eens in het park leg je de onderdelen voorzichtig in de asbestcontainer, volgens de richtlijnen van de parkwachter.
Belangrijk: asbest moet altijd verpakt aangeboden worden. Binnen
de beperkingen van de 24 gratis aanvoerbeurten van 0,5m³ kan
je als particulier per dag maximaal 2m³ gratis aanvoeren. Bedrijven betalen 10 euro per 0,5m³ en kunnen maximaal 2m³ per dag
aanvoeren.

Opgelet: het kan dus zijn dat de nieuwe ophaler een andere route volgt
en dat het huisvuil op een andere moment wordt opgehaald dan wat je jaren gewoon bent. Je zet dus best jouw afval voor 6 uur ’s morgens buiten
om zeker te zijn. Maar houd ook rekening met artikel 6.2.1.6. §1 van het
algemeen politiereglement dat zegt dat de huishoudelijke afvalstoffen pas
vanaf 21 uur de avond voor de ophaling buiten mogen geplaatst worden.

Meer info op www.asbestinfo.be.
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RUIMTE & OMGEVING

Ophalers Aline en Eddy met
pensioen

WZC RIETHOVE

Eén tegen allen, West-Vlaanderen tegen vallen
De week van 19 tot 25 april 2021 ging door als de ‘Week van de Valpreventie’. Het expertisecentrum val-en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) daagde alle woonzorgcentra uit om samen mee te dingen naar de titel ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’ en gaf
hiervoor vier opdrachten die focussen op belangrijke valrisicofactoren. We gingen graag deze uitdaging aan!

Opdracht 1: start de week actief

Opdracht 3: wandelen zonder vallen
Veel ouderen durven de deur
niet uit, uit schrik om te vallen
over oneffenheden. Voetpaden zijn niet altijd breed genoeg en liggen er niet
steeds effen bij, zodat ook een
wandeling met rolwagen niet
altijd evident is. Het nieuwe
pad achter het woonzorgcentrum biedt ons alvast de mogelijkheid om op een veilige
manier buiten te komen en te
genieten van de lentezon en
de koeien in de wei.

Opdracht 4: zet je beste schoentje voor

Voldoende bewegen versterkt de spieren en houdt ons beter in balans.
Bij een balspel komen zowel handen als voeten in beweging, bovendien kan de bal alle kanten uit. Een ideale activiteit dus om zowel fysieke kracht als aandacht te trainen!

Goed vastzittende en comfortabele schoenen zijn cruciaal bij valpreventie en zelfs als je niet stapt is een schoen die goed zit aan de voet
goud waard. In samenwerking met de lokale schoenenzaak werd een
presentatie gemaakt van schoenen die voor de meest moeilijke voeten
comfort bieden.

Opdracht 2: in de smaak vallen
Op de tweede dag van de Week
van de Valpreventie werd er gekookt. Gezonde voeding is immers cruciaal om ons lichaam in
stand te houden en de weerstand te verhogen. De enthousiaste kookliefhebbers, keukenprinsessen of sterrenchefs
onder de bewoners werden gevraagd om een gerecht te maken rijk aan vitamine D, eiwitten
en calcium. Zo werd gekozen
voor een ‘Quicke’ Lorraine. En
het heeft enorm gesmaakt!
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Al kon West-Vlaanderen de titel niet binnen halen, we hebben genoten
van de activiteiten en zijn trots op het certificaat dat we mochten
ontvangen!

WZC RIETHOVE

Jaarfeest
Het nieuwe Riethove mocht ondertussen al zeven kaarsjes uitblazen. Na een lekkere feestmaaltijd zorgden vrijwilligers Jean en William voor de muzikale
ambiance op het zonovergoten terras van afdeling Kalmoes. Al was de drang om mee te zingen en te dansen groot, omwille van corona werd het nog
steeds in stilte en vanop de stoel genieten!

De cafetaria en het terras van het woonzorgcentrum zijn opnieuw open voor de bewoners en hun bezoekers.
Externen kunnen voortaan terecht in Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (zie p. 16-17).

INFO
WZC Riethove I Ettelgemsestraat 26 I T 059-34 02 34 I E riethove@ocmw-oudenburg.be
OUDENBURG STADSMAGAZINE 25

UIT DE RAAD
Omwille van COVID-19 gingen de vergaderingen nog digitaal door,
hopelijk voor de laatste keer.

19 mei 2021
Er stonden meer dan 20 dossiers op de agenda van de gemeenteraad,
slechts 1 op die van de raad voor maatschappelijk welzijn. Hier volgt een
bloemlezing van de belangrijkste en opmerkelijkste dossiers.
De gemeenteraad besliste principieel om een lokale welzijnsraad op
te richten. Het wordt niet louter een overlegforum maar evenzeer een
formeel adviesorgaan en een volwaardige welzijnspartner. Er wordt gestreefd naar een brede en diverse samenstelling. De leden zullen worden
gezocht bij de organisaties die actief zijn in het welzijnsbeleid of bij de
burgers die vanuit interesse of ervaring (als professional, vrijwilliger of
cliënt) willen mee nadenken en werken rond het gemeentelijk welzijnsbeleid. De thema's waarrond gewerkt zou worden zijn de volgende: toegankelijkheid, gezonde gemeente, armoede en kinderarmoede, burenhulp,
eenzaamheid en inclusie. Het is de bedoeling om in het najaar een preconstituele vergadering samen te roepen om de statuten voor te bereiden.

De subsidieregeling voor de jeugdorganisaties was aan herziening
toe. De raad keurde een nieuw reglement goed waarbij gestreefd werd
naar vereenvoudiging en proportionaliteit, met respect voor de eigenheid
van het plaatselijke jeugdwerk. Er wordt afgestapt van het puntensysteem
als basisformule en van het energieverbruik als berekeningsgrondslag.
Voortaan krijgt elke actieve club een vaste basissubsidie (van 750 euro) in
het kader van de reguliere werking. Bijkomende middelen (tot 250 euro)
zijn te verdienen via deelname aan de vergaderingen van de jeugdraad,
medewerking aan activiteiten van de jeugddienst of de jeugdraad, door
onderlinge samenwerking en het volgen van vormingen op het vlak van
het gebruik van AED en EHBO.
Tijdens de renovatiewerken aan het geklasseerde Plassendalecomplex (die werden uitgevoerd tussen 2011 en 2018) in opdracht van De
Vlaamse Waterweg en de stad Oudenburg stootte de uitvoerende aannemer op een aantal problemen. Dit leidde tot vertraging enerzijds en extra
kosten anderzijds. Hiervoor diende de aannemer een schadeclaim in voor
in totaal 148.069 euro (exclusief btw). Beide schadeclaims waren ontvankelijk, doch het bestuur en de opdrachtnemer bleven elkaars standpunt in
verband met de gegrondheid van de schadeclaims betwisten. Uiteindelijk
bleken alle partijen bereid om middels wederzijdse toegevingen definitief
een einde te stellen aan hun betwistingen. Dit resulteerde in een dadingsovereenkomst. Om de geleden schade te dekken zullen De Vlaamse Waterweg nv en de stad Oudenburg een bedrag van 65.000 euro (inclusief
interesten) betalen aan de aannemer. Hiervan valt 43.901 euro (exclusief
btw) ten laste van de stad.
Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2020 werd principieel beslist om het oude hotelgedeelte van de Abdijhoeve te verkopen. Er
werd evenwel geen enkel bod ontvangen dat voldeed aan de voorwaarden van het lastenboek. Een aantal randvoorwaarden werden aangepast
om juridische en bouwtechnische problemen te vermijden (onder meer
door te opteren voor een duidelijke verticale splitsing) en om de toekomstige bewoning en uitbating te faciliteren (onder meer op het vlak van
buitenruimte, parkeervoorzieningen en publiciteit). De nieuwe minimale
verkoopwaarde werd vastgesteld op 424.000 euro. Voor de verkoop zal
een nieuwe publieke oproep worden georganiseerd.
Omwille van de strengere regelgeving op het vlak van de inzameling van
asbest, de invoering van de terugnameplicht voor matrassen en de efficiëntere inzameling van gipsplaten diende de politieverordening betreffende het gebruik van het recyclagepark te worden aangepast. Van de
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UIT DE RAAD
gelegenheid werd gebruik gemaakt om de verordening te actualiseren.
Om dezelfde reden diende ook het retributiereglement voor het aanvoeren
van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te worden aangepast. De voorgestelde wijzigingen werden goedgekeurd.
In het kader van deze verplichte inzameling van verpakt asbestcement biedt de stad voortaan ook verpakkingsmateriaal aan aan de inwoners, evenals persoonlijke beschermingsmiddelen voor het afbreken van
asbesthoudende goederen. Meer info op p. 22.
In het kader van het actief schuldbeheer worden de leningslasten regelmatig onder de loep genomen om de rentevoeten zo laag mogelijk
te houden. Dankzij een systematische herziening en herschikking van
de rentestructuren kunnen de grootste risico's worden beperkt. Recent
werd samen met Belfius Bank nv onderzocht hoe via een herstructurering
van de schuldportefeuille extra budgettaire ruimte zou kunnen worden
gecreëerd. Door het verlengen van de looptijd van de kredieten wordt
de schuldenlast gradueel gespreid wat enerzijds leidt tot een constanter
verloop van de jaarlijkse lasten, en anderzijds ook zorgt voor meer budgettaire ruimte op korte termijn. Voor de stad levert dit 2.419.514,56
euro bijkomende financiële mogelijkheden tot 2030. De meerkost voor
de verlenging tot 2040 bedraagt 451.811,52 euro. De gemeenteraad
keurde de voorgestelde herschikking goed.
Een gelijkaardig voorstel voor het OCMW werd later op de avond ook
door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Voor het OCMW
betekent dit 2.039.393,89 euro aan extra budgettaire middelen. De verlenging van de looptijd tot 2040 kost het OCMW wel 356.423,49 euro.
Voorts werden de rekening en het jaarverslag van projectvereniging Polderrand en van de intergemeentelijke burensportdienst MIVOS over het
jaar 2020 goedgekeurd.
In het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties kan de sanctionerende ambtenaar een bemiddelingsprocedure
voorstellen, wanneer hij of zij dit nuttig acht. De lokale bemiddeling dient
te worden gevoerd door een bemiddelaar of door een gespecialiseerde
en door de gemeente erkende bemiddelingsdienst. Er werd beslist om
samen te werken met de stad Oostende, die beschikt over een gespecialiseerde GAS-bemiddelaar.
Het voorstel van raadslid Sofie Sanders voor het opstarten van het Gele
Doosproject in Oudenburg werd goedgekeurd na amendering door de
meerderheidsfracties. De Gele Doos is bedoeld voor het bewaren van
medische informatie in de koelkast, een makkelijke vindplaats voor de
hulpdiensten. Het project zal uitgerold worden in samenspraak met de andere gemeenten van de eerstelijnszone en de toekomstige welzijnsraad.

De voorstellen van raadslid Lore Appels voor het creëren van een TikTokmuur en voor het invoeren van onderwijscheques werden niet goedgekeurd, net zo min als het voorstel van raadslid Gudrun De Vlam voor het
aanleggen van een aantal extra oversteekplaatsen voor voetgangers en
fietsers.
In besloten zitting tot slot werden twee ambtenaren aangesteld voor het
opleggen van de administratieve geldboete in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het gemeentelijk GAS-reglement. Daarnaast werd ook een lokale ambtenaar aangesteld om de inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging
van een gemeentelijke administratieve sanctie vast te stellen.

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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We laten ons vaccineren om van JOC ‘t Scharnier
terug een echte ontmoetingsplaats te kunnen
maken voor alle jongeren uit Oudenburg.
- Catoo Vanhooren, Tsjesney Mergaert en Jarne Maene

Ik laat mij vaccineren om terug met alle leden
van supportersclub de Waait Star onze ploeg
KWS Oudenburg naar de overwinning te
kunnen juichen.
- Jasper Vandecasteele

We laten ons vaccineren om zo snel mogelijk weer
zorgeloos te genieten van leuke activiteiten
in onze dorpsschool, samen met collega’s,
(groot-)ouders en natuurlijk de kinderen!
- Gerlinde Declerck en Elke Meyns

Ik laat mij vaccineren om terug van een
goed glas te kunnen genieten bij onze
Oudenburgse horeca.
- Yannick Dierendonck

Ik laat mij vaccineren om zowel mijn
familie als kinderen en ouders in onze
buitenschoolse opvang te beschermen!
- Sabine Hoolants

Ik laat mij vaccineren om als hulpverlener bij
de voedselbedeling ‘Kerit Oudenburg’ onze
kwetsbaren te beschermen.
- Jos Desmeth

?

Wat is jouw reden?
Laat het ons weten via:
www.oudenburg.be/corona/ik-laat-me-vaccineren

#OudenburgPrikt

www.laatjevaccineren.be

