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Prachtig Oudenburg in het groen!
Onze stad wordt ook wel eens de parel van de polders genoemd, een
aangename groene landelijke stad waar het aangenaam vertoeven is.
Deze eretitel doen we de komende maanden alle eer aan. Er worden de
komende weken maar liefst 4.000 bomen aangeplant in onze stad. De
helft daarvan in de Mandelwijk, de andere helft aan het bufferbekken op
de grens van Ettelgem met Roksem.
Deze twee bossen planten we aan in samenwerking met de internationale
NGO Sugi, geleid door de Oudenburgse Elise Van Middelem. Samen met
de scholen, verschillende jeugdverenigingen en vooral met heel veel
gezinnen worden twee snelgroeiende speelbossen aangelegd.
De voorbije jaren kwamen er amper bomen bij in onze stad, dit bestuur
kiest ervoor om via het klimaatpact 10.000 bomen bij te planten in
onze stad. Het klimaatpact wil dit tegen 2030 realiseren, onze stad heeft
echter de ambitie om de bijkomende bomen tegen 2025 aan te planten.
Dit om het groene karakter van onze stad te bewaren.
Naast een groen Oudenburg blijven we ook inzetten op een aangename
woon- en leefomgeving. Samen met alle inwoners zetten we in
op ruimtelijke vernieuwing via de masterplannen voor Ettelgem en
Oudenburg. Via participatie beslissen de inwoners over de woonkwaliteit
in de dorpskernen, over de publieke ruimte en over het groen.
Kortom, we blijven ons dagelijks inzetten voor een groen en leefbaar
Oudenburg, want zonder twijfel blijven wij de parel van de polders.

COLOFON

Anthony Dumarey
Burgemeester

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

Openingsuren stadhuis

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

MAANDAG

8-12 uur

DINSDAG

8-12 uur

WOENSDAG

8-12 uur

FOTO’S & ILLUSTRATIES Stedelijke diensten I drukkerij Lowyck I Westtoer I
Stefan Vandenabeele

DONDERDAG

8-12 uur

VRIJDAG

8-12 uur

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

16-18 uur
14-16 uur

LAY-OUT EN DRUK drukkerij Lowyck
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER College van burgemeester en schepenen
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
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Alle stedelijke diensten zijn gesloten op
• maandag 1 november 2021 (Allerheiligen);
• dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen);
• donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand).

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

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

Word jij onze
nieuwe collega?
We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s voor Team Oudenburg.
Solliciteer spontaan of reageer op onderstaande vacatures.
Voor het team Residentiële Zorg van het WZC Riethove zoeken we enthousiaste zorg- en verpleegkundigen!

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

Heb je of ken je iemand met een hart voor
ouderenzorg?
Samen met je collega’s sta je dagelijks in voor de verpleging en verzorging van de residenten en zorg je ervoor dat iedereen zich thuis voelt
binnen het woonzorgcentrum.

Wat bieden wij aan?
•
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur
Deeltijds of voltijds werken
Hospitalisatieverzekering
Maaltijdcheques (7,5 euro/dag)
Fietsvergoeding
Tal van andere voordelen

Interesse? Raadpleeg de infobundel op www.oudenburg.be/vacatures
of neem contact op met het team Personeel op het nummer 059-56 84
64 of via vacatures@oudenburg.be.
Houd zeker onze website en Facebookpagina in de gaten!

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

Romina Vanhooren
Zeeweg 147
0472-90 62 38
romina.vanhooren
@oudenburg.be
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LEVEN & WELZIJN

Vaccinatiecentra in de
Huisartsenwachtpost
De vaccinatiecentra in Gistel (Zomerloos) en Torhout (De Mast)
sloten begin september de deuren. Er werden in totaal 109.975
prikken gezet. Wat een prestatie! Een welgemeende DANKJEWEL dus aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
Inwoners kunnen nu in de Huisartsenwachtpost in Torhout terecht voor
hun prik. Deze wachtpost bevindt zich naast het ziekenhuis AZ Delta in
de Sint-Rembertlaan 19.

Dienst burgerzaken open
zonder afspraak

De Huisartsenwachtpost werkt met twee vaccinatielijnen op dinsdag
en donderdag vanaf 16.30 uur en op woensdag vanaf 14 uur. Daarnaast worden ook mobiele teams ingezet.
Het callcenter verhuist mee en blijft bereikbaar op het gekende nummer 0800-29 668.

Om de veiligheid van de medewerkers en onze inwoners te garanderen
tijdens de coronacrisis, werkten de administratieve diensten lange tijd enkel op afspraak.
Nu meer dan 80% van de Oudenburgnaars volledig gevaccineerd is,
kunnen onze inwoners opnieuw bij de dienst burgerzaken terecht zonder afspraak. Je kan dus opnieuw vrij langskomen tijdens de normale
openingsuren.
Voor de andere diensten vragen we om nog een afspraak op voorhand
vast te leggen. Zo kunnen we een zo optimaal mogelijke en veilige dienstverlening voorzien.
Opgelet! Houd wel voldoende afstand en volg de richtlijnen ter plaatse
zoals het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen.

Wist je dat je heel wat documenten, zoals een attest gezinssamenstelling,
attest van woonst,… thuis kunt downloaden via ons digitaal loket? Langskomen hoeft dan niet!
Surf naar www.oudenburg.be/thuisloket, selecteer de akte of het attest
dat je nodig hebt, meld je aan en volg de stappen om het document te
downloaden! Je ontvangt het snel in je mailbox!
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Vaccinatie gemist?
Je krijgt een tweede kans!
Inwoners die niet op hun uitnodiging zijn ingegaan kunnen toch nog
een afspraak maken. Ze kunnen ook wachten op een nieuwe uitnodiging, die ze automatisch ontvangen op voorwaarde dat ze hun eerste
vaccin niet geweigerd hebben. Degenen die expliciet hebben geweigerd, kunnen zich toch nog laten vaccineren door zich via qvax.be in
te schrijven.
Ook wie zijn tweede dosis gemist heeft, bijvoorbeeld door vakantieplannen, heeft recht op een herkansing. Het is belangrijk om je een
tweede keer te laten inenten, zelfs wanneer dit later is dan gepland.
Een uitgesteld tweede vaccin is veiliger dan helemaal geen tweede
dosis. Meer informatie hierover vind je op www.laatjevaccineren.be.

LEVEN & WELZIJN

Welzijnsraad zoekt leden
In de gemeenteraad van 19 mei 2021 werd beslist om een welzijnsraad op te richten in Oudenburg. Het nieuwe adviesorgaan geeft het lokaal welzijnsbeleid mee vorm door het opstellen van adviezen, de organisatie van activiteiten, het signaleren van bezorgdheden, de uitwisseling en promotie
van onderbenutte dienst-of hulpverlening,… Geef jij graag mee vorm aan het lokaal welzijnsbeleid in Oudenburg? Stel je kandidaat!

Wat wordt van jou verwacht?
Je denkt en werkt mee aan de versterking van het lokaal welzijnsbeleid door het vormen van adviezen, de organisatie van activiteiten, de promotie
van onderbenutte dienst-of hulpverlening, het signaleren van bezorgdheden, …
We gaan aan de slag met de werking rond de volgende thema’s: toegankelijkheid, gezondheid, (kinder)armoede, burenhulp, eenzaamheid, inclusie,…
Uiteraard is er ook steeds ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
Interesse? Neem contact op met Sara Backers, zorgcoach LDC Biezenbilk op het nummer 059-34 02 25 of sara.backers@oudenburg.be.
Je wordt uitgenodigd op de startbijeenkomst die doorgaat op maandag 18 oktober 2021.

Wegwijs in mantelzorg
Zorg jij regelmatig voor een zorgbehoevende familielid, buur of vriend?
Dan ben jij mantelzorger en ben je van harte welkom op ons eerste mantelzorgcafé. Je krijgt informatie over een bepaald thema (bijvoorbeeld
zelfzorg, dementie, zorgplanning) en ontmoet andere mantelzorgers. Kom
dus gerust langs op donderdag 7 oktober 2021 om 19 uur in LDC Biezenbilk. De mantelzorgcafés worden georganiseerd in samenwerking met
Samana vzw.
Meer informatie en gratis inschrijven op het nummer
059-34 02 25 of via mantelzorg@oudenburg.be.

Goeste voe te babbelen?
Oudenburg neemt deel aan de tweede actie van Babbelgoeste. In elke
gemeente van de eerstelijnszone Houtland en Polder (Kortemark, Koekelare, Torhout, Oudenburg, Gistel en Ichtegem) gaan vrijwilligers op pad
om een babbeltje te slaan en elkaar moed te geven. Heb jij nood aan
een gesprek? Of ken je inwoners die deugd zouden hebben van een fijn
gesprek aan huis? Vraag of je deze persoon mag aanmelden.
Heb jij goeste om als vrijwilliger op pad te gaan?
Neem vrijblijvend contact op via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be of
op het nummer 059-40 19 95.
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Workshop voor jonge ouders
Huis van het Kind organiseert op donderdag 7 oktober 2021 een
workshop voor (jonge) ouders over het gebruik van herbruikbare
babyluiers en het gebruik van babydraagdoeken.

De ecologische luierwissel
Meer en meer maken jonge ouders opnieuw een bewuste keuze voor de
herbruikbare luiers. Deze workshop helpt je om eerlijke en duurzame keuzes te maken voor de verzorging van je baby. We geven in deze workshop
graag een antwoord op je vragen over de alternatieven voor de luierwissel.

De baby dragen in een draagdoek

Back-to-school-actie
Met de coronacrisis is het voor veel gezinnen moeilijk om de
eindjes aan elkaar te knopen, en al zeker tijdens het begin van
het nieuwe schooljaar. Omdat alle kinderen en jongeren recht
hebben op een goede start reikt de sociale dienst samen met
het Huis van het Kind ‘Terug naar school’-waardebonnen uit aan
kwetsbare gezinnen. We hopen zo kwetsbare kinderen en jongeren een hart onder de riem te kunnen steken in de aankoop van
kledij, voeding en schoolmateriaal zoals een boekentas, turnpantoffels, mappen, boeken, bureaumateriaal, etc.
Financieel kwetsbare ouder(s) met schoolgaande kinderen, die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen ‘Terug naar
school’-waardebonnen aanvragen. Dit ter waarde van 50,00 euro
per schoolgaand kind, schoolgaande jongere of student in het hoger
onderwijs. Ook pleegouders hebben recht op deze waardebonnen.
De waardebonnen kunnen gebruikt worden bij deelnemende lokale
handelaars. Zo geven we niet enkel de kwetsbare gezinnen, maar ook
onze lokale economie een duwtje in de rug.
Aanvragen kan via huisvanhetkind@oudenburg.be en afhalen kan
in het Huis van het Kind zelf (Ettelgemsestraat 39) mits voorlegging
van de volgende documenten:
• een klevertje van het ziekenfonds: een code die eindigt op 1, geeft
recht op de verhoogde tegemoetkoming en dus op de waardebonnen;
• de Kids-ID, de identiteitskaart of een gelijkwaardig identiteitsdocument van het schoolgaand kind, de schoolgaande jongere of de
student, of een attest van gezinssamenstelling.
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Baby’s hebben huidhonger en in een draagdoek kan je hen geborgenheid
geven. Maar hoe kies je het systeem dat voor jou het handigste is? Hoe
draag je je kindje veilig? Na een deskundige uitleg is er tijd om enkele
draagdoeken uit te proberen.

Donderdag 7 oktober 2021 om 19.30 uur | LDC Biezenbilk
(Ettelgemsestraat 24) | gratis
Inschrijven op het nummer 059-34 02 26 of via
huisvanhetkind@oudenburg.be

LEVEN & WELZIJN

Anders kijken en luisteren naar opvoeden
Reageren op kinderen vanuit afkeur, helpt kinderen niet, integendeel.
Het maakt hen opstandig en kil. Onze eigen opvoeding, onze graad van
vermoeidheid, de stress waaraan we lijden of een moeilijke al dan niet
tijdelijke privésituatie, kunnen factoren zijn die ertoe leiden dat we ons
vooral corrigerend gedragen. Dit ontaardt dan snel in negatief omgaan
met kinderen en jongeren.
Hoe kan je jouw kind het gevoel geven dat het oké is? Dat je hem of haar
heel graag ziet terwijl je tegelijk ook consequent blijft opvoeden? Mag een
kind opgroeien en groot worden vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden

en talenten? En vooral: hoe kan je de ‘draagkracht’ van kinderen vergroten? Lut Celie, integratief psychotherapeut, vertelt het je allemaal tijdens
deze interessante lezing. Een aanrader!

Dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30 uur | ipso facto
(Marktstraat 25) | gratis
Inschrijven op het nummer 059-34 02 26 of via
huisvanhetkind@oudenburg.be

Word jij
ook een anonieme

luisterheld?

Elke dag contacteren meer dan 300 mensen de telefoon- en chathulplijn van Tele-Onthaal op zoek naar een luisterend oor.
Word jij de volgende vrijwilliger? Stel je kandidaat via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger. Tele-Onthaal zorgt voor een
grondige opleiding zodat je vlot aan de slag kan!
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ZOO BKO

De diertjes van Zoo BKO
Na een superleuke zomervakantie, met jammer genoeg wat minder
weer, waar de begeleiding van Zoo BKO samen met de moni’s het allerbeste van zichzelf hebben gegeven, is het nieuwe schooljaar terug
van start gegaan. We zijn het ondertussen al goed gewoon om op de
verschillende locaties te werken en elk kindje een fantastische tijd te
bezorgen.

Nieuw logo
Een beeld zegt meer dan 1000 worden. Daarom werd de afgelopen
maanden werk gemaakt van een nieuw logo waar alle diertjes in terug
te vinden zijn. Met trots stellen we jullie dan ook graag het nieuw logo
met de verschillende diertjes voor.

We zetten graag nog even onze 5 verschillende locaties met hun vaste
begeleider op een rijtje:
• DE GROTE WOLF: hoofdgebouw in de Aernoudstraat met als hoofdbegeleidster Sharon Balliu;
• DE KLEINE WOLF: VBS H. Familie afdeling Oudenburg (eveneens
Sharon Balliu);
• DE LEEUW: VBS H. Familie afdeling Ettelgem met Chantal Tierssoone als aanspreekpunt;
• DE FLAMINGO: VBS De Tandem met Alexandra Germonpré;
• DE PANDA: GO! BS Arnoldus met Sheila Chaffart.
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Info herfstvakantie
De eerstvolgende vakantie is de herfstvakantie van 1 tot en met 7 november 2021. Er zal in 3 bubbels gewerkt worden: De Grote Wolf, De
Flamingo en De Panda.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 8 oktober om 16 uur via het online platform
van i-School.

Meer dan 250.000 jongeren in België gaan elke week naar hun jeugdbeweging. En dat vieren we op 22 oktober 2021 tijdens de Dag van de
Jeugdbeweging. Ook in Oudenburg hebben we maar liefst vijf jeugdbewegingen (Chiro, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Rode Valken) en dit
willen we graag in de kijker zetten!

Kindergemeenteraad
2021-2022

Ben je zelf lid van een jeugdbeweging of ben je ooit lid geweest? Doe dan
zeker jouw uniform aan op deze dag om naar school of het werk te gaan.
Laat zien dat je fier bent en maak jongeren die nog niet aangesloten zijn
bij een jeugdbeweging warm!

Het stadsbestuur wil meer gehoor geven aan de mening van
kinderen. Daarom zoekt de jeugddienst ook dit schooljaar enthousiaste kinderen met een mening om lid te worden van de
kindergemeenteraad. We zijn op zoek naar een kinderburgemeester, kinderschepenen én -gemeenteraadsleden.
In de kindergemeenteraad zetelen 21 kinderen (zoals de gemeenteraad) uit het vijfde en zesde leerjaar. Ook kinderen die niet in Oudenburg naar school gaan, kunnen in deze raad zetelen. Zij worden
jaarlijks verkozen en zijn vertegenwoordigers van alle kinderen van
Oudenburg.
Op die manier willen we de kinderen informeren en betrekken bij het
gemeentebeleid. Zij krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën
uit hun eigen leefwereld en omgeving kenbaar en bespreekbaar te
maken. De kinderen leren met elkaar overleggen, oplossingen zoeken en problemen bespreekbaar maken. Vorig jaar gingen we vooral
aan de slag rond verkeersveiligheid. Dit jaar zal er vooral gewerkt
worden rond ‘Oudenburg, een gezonde stad’.
De uiteindelijke verkiezing van de kindergemeenteraad 2021-2022
gaat door vrijdag 22 oktober 2021. Alle leerlingen vanaf het derde
leerjaar kunnen dan hun stem komen uitbrengen in echte stemhokjes in hun eigen school. Ook kinderen die niet in Oudenburg
naar school gaan, kunnen tussen 16 en 17 uur hun stem komen
uitbrengen in het stadhuis. De installatievergadering zal doorgaan
op woensdag 10 november 2021 om 18 uur, voorafgaand aan de
echte gemeenteraad.
Heb je interesse om te zetelen in de kindergemeenteraad? Zit je zelf
in het vijfde of zesde leerjaar en woon je in Oudenburg of ga je naar
een school in Oudenburg? Dien dan zeker je kandidaatstelling in
via het online formulier op www.oudenburg.be/jeugd/kindergemeenteraad.aspx.

Jeugdbeweging iets voor jou?
Ondertussen zijn er al enkele startdagen van onze jeugdverenigingen
achter de rug, maar niet gevreesd. Ben je niet kunnen langsgaan op de
startdag? Dan kan je er zeker eens terecht op een zaterdag of zondag om
mee te spelen en te testen of de jeugdbeweging iets voor jou is.
Een overzicht van alle jeugdverenigingen in Oudenburg en hun contactgegevens kan je vinden op www.oudenburg.be/oudenburgse-jeugdverenigingen.
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In uniform een feestje
bouwen! #dvdjb

VRIJE TIJD

Iedere dag 15 minuten
voorleesplezier!
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de
Voorleesweek, van 20 tot 28 november 2021, zet ‘Iedereen Leest’
graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. ‘Eén kwartier,
elk kind, elke dag’, dat maakt écht een verschil.
De invloed van de ouders in de leesopvoeding van een kind is het
grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. Kinderbegeleiders, bibmedewerkers en leerkrachten brengen de kids
graag met verhalen in contact.
In onze stad kunnen we rekenen op de vrijwilligers van de werkgroep
‘School en bib’. Zij trekken eind november met een verteltheater van
klas naar klas om de kinderen een leuk voorleesmoment te bezorgen.
Houd dit najaar de website van de bib in de gaten voor meer voorleesnieuws: https://oudenburg.bibliotheek.be/.

Wist je dat…
... je in onze bibliotheek dagelijks 4 Vlaamse kranten kan lezen en
dat je hierbij ook een kopje koffie kan drinken? Kom dus gerust
eens langs!

10 OUDENBURG STADSMAGAZINE

Word jij lid van onze leesclub?
Vind je het jammer om een gelezen boek meteen weg te leggen? Wil je
meer uit een boek halen en jouw leeservaringen en ideeën delen met
anderen? Dan is onze leesclub iets voor jou!
We komen vier keer samen (van september tot juni) en gaan in gesprek
over een gelezen boek. Zo ontdek je nieuwe invalshoeken en verrassende meningen.
Na elke bijeenkomst krijg je meteen het volgende boek mee naar huis,
zodat je genoeg tijd hebt om het uit te lezen. We maken er telkens een
gezellige avond van met een hapje en een drankje. Wil je meer info?
Contacteer ons dan via bibliotheek@oudenburg.be.

Op dinsdagnamiddag 12 oktober 2021 trekt de burensportdienst Mivos op wandeluitstap naar IJzendijke in Nederland. De bus vertrekt
aan sporthal Ter Beke. Bij aankomst is er koffie voorzien. Om 14 uur
starten de wandeltochten. Er is keuze tussen verschillende afstanden.
Aansluitend is er een broodjesmaaltijd. De terugkeer is voorzien omstreeks 20 uur.
Deze uitstap bedraagt 25 euro per persoon. Hierbij is busvervoer, ongevallenverzekering, koffie en avondmaal voorzien. Vooraf inschrijven
is noodzakelijk en kan tot 7 oktober 2021.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op 		
www.oudenburg.be/burensportdienst-mivos.

Fun tijdens de herfstvakantie
Wat als kinderen een eigen eiland zouden maken? Met een eigen
taal, eigen uitgevonden spelen, een eigen vlag, … Daar gaan onze
vrijetijdsdiensten mee aan de slag tijdens het funkamp, van dinsdag 2
november tot en met vrijdag 5 november 2021, voor kinderen van het
eerste tot en met het zesde leerjaar.
Een flinke portie sport en cultuur komen aan bod, aangevuld met reuzeleuke spelletjes, knutselactiviteiten en een film. Dit alles in het thema
‘Het eiland’.
Inschrijven kan vanaf 6 oktober 2021 om 16 uur via 		
www.i-school/login. Ga naar de startdatum van het kamp
en schrijf je in.

Mivos-triatlon
Het zwembadcomplex en het sportpark De Pluimen in Diksmuide zijn
het decor voor de 11e editie van de Mivos-triatlon op zondag 26 september 2021. Dit sportevenement is het uitgelezen moment om kennis te maken met de triatlonsport. Naast een 1/8e triatlon (500 meter
zwemmen, 22 km fietsen en 5 km lopen) voor starters is er een familietriatlon. Nieuw op het programma dit jaar is een kids-zwemloop.
Meer informatie vind je op
www.diksmuide.be/product/1345/mivos-triatlon
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Wandelnamiddag voor
50-plussers in IJzendijke

VRIIJE TIJD

Kunstendag voor Kinderen
Op zondag 21 november 2021 viert Kunstendag voor Kinderen
z'n 10e verjaardag en daar willen we een groot feest van maken!
Samen willen we het grootste kunstwerk ooit maken in het thema
robots! In de namiddag is er een familievoorstelling voorzien: Hello
Robot van Studio Gekko. Noteer de datum alvast in je agenda.

Quarantaine, dagboek in
tijden van besmetting
Weten we nog hoe de coronacrisis begon? Het was kijken naar de vervan-onze-bedshow toen er op het journaal voor het eerst over COVID-19
werd gesproken. Wanneer de eerste besmette Belg op de nationale televisie verkondigde dat hij zo fris als een vis in quarantaine zat, gingen we
lekker verder feesten, op elkaar gepropt naar ons werk of op Erasmus.
Niet veel later werden we door de strenge maatregelen met onze neus op
de feiten gedrukt. Niet alleen wij, maar ook het virus had vanuit Wuhan het
vliegtuig genomen om zich razendsnel te verspreiden.

Ben jij ook zo gefascineerd door robots? In deze voorstelling word je meegenomen in een toekomst waar robots naast en met ons zullen leven.
Bezorgdrones, gekke machines die kunnen praten, huisrobots die voelen
dat we honger hebben en zo veel meer, je kan het zo gek niet bedenken
want niks is onmogelijk. Zie je het al gebeuren dat een robot een huis
bouwt, je neus komt snuiten of je huiswerk maakt? Schuilt er nergens een
gevaar? Hello Robot steekt de handen uit de mouwen, maar doet ons ook
even nadenken.

Er ontstond een mondiale crisis. Het volledige openbare leven viel stil,
mensen bleven op anderhalve meter afstand van elkaar en hadden van de
ene dag op de andere smetvrees. De eerste dagen voelden als een fictieve
droom waaruit we na twee weken zouden ontwaken om te beseffen dat
het menens was. Het was oorlog tegen een onzichtbare vijand.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel. Maar zal dat nu ook het
geval zijn? Zal deze crisis op mondiaal vlak iets teweegbrengen of gaan
we verder met een wereld van vóór februari 2020?
Om deze vraag op een onderbouwde manier te kunnen beantwoorden
nodigen we Ilja Leonard Pfeijffer uit op woensdag 10 november 2021. Hij
woont en werkt in Genua en was ooggetuige van de enorme impact die de
coronacrisis had in Noord-Italië. Pfeijffer staat gekend voor zijn tekstuele
gelaagdheid en ironie, maar koos in ‘Quarantaine, dagboek in tijden van
besmetting’ voor een verslag van de feiten. Net zoals Thucydides de Peloponnesische Oorlog beschreef, kruipt Pfeijffer in zijn laatste werk in de
huid van een ware kroniekschrijver.
Ilja Leonard Pfeijffer is één van de meest eigenzinnige grootmeesters van
de hedendaagse literatuur. Hij heeft naam gemaakt met een veertigtal
boeken waaronder ‘Grand Hotel Europa’, de roman die een paar honderdduizend lezers wist te bekoren en wereldwijd vertaald werd.
De ticketverkoop start op 5 oktober 2021: 8 euro in VVK,
10 euro ADD. Reserveren kan via cultuur@oudenburg.be.
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Nieuwe infoborden
De oude digitale infoborden worden vervangen door spinternieuwe ledschermen. Aan de site van het woonzorgcentrum en het dienstencentrum
komt er bovendien een extra dubbelzijdig infobord. De borden zullen gebruikt kunnen worden voor informatieve, promotionele en commerciële
doeleinden. Zowel verenigingen als handelaars zullen hier dus gebruik
van kunnen maken.
Let wel: zaken die in de UiT-databank worden ingevoerd zullen niet
meer automatisch op de infoborden verschijnen.
Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar infoborden@oudenburg.be
of bel 059-56 84 73.

september t/m december 2021 I uitneembaar

SEPTEMBER
MAAND VAN DE SPORTCLUB
t/m 30 september 2021

De Oudenburgse sportclubs gooien hun deuren open! Heb je interesse
in een bepaalde sport? Grijp je kans en maak tijdens de maand september kennis met de sportclub van jouw keuze!
Meer info: www.oudenburg.be/maand-van-de-sportclub

FOR THOSE ABOUT TO ROCK I SALUTE YOU
Vr 24 september 2021 om 20 uur
ipso facto, Marktstraat 25
Een voorstelling met straffe muziek, exclusieve beelden en mooie (en
minder mooie) verhalen over grote (en minder grote) muzikale helden.
Geven wereldsterren écht om hun fans? Wat gebeurt er écht in de
backstage van een festival? Waarom gaan sommige bands lang mee
(en anderen niet)? Is het een goed idee om jouw helden te ontmoeten?
Wat is feit en wat is fictie? En vooral… Waarom is de muziekwereld
de interessantste wereld om in rond te dwalen? Stijn Van de Voorde
(Studio Brussel) doet met plezier al zijn kennis uit de doeken.
Meer info: https://glorydays.be/events/

SUPTOUR INITIATIE
Zo 26 september 2021 om 11.45 uur of om 14.30 uur
’t Spaans Tolhuis, Vaartdijk-Zuid 12
Meer info: www.amanzie.be

HET BANKJE, THEATER IN OPENLUCHT
t/m 30 september 2021
Neem tijdens een wandeling of fietstocht plaats op een bankje of rustplek
in onze stad, scan de sticker met QRcode die je ter plaatse vindt en geniet
van de mooiste verhalen aan de hand van podcasts.
Meer info: www.oudenburg.be/wandelen/het-bankje

FilmOrama richt zijn pijlen vooral op jongeren en jongvolwassenen,
daarnaast is er ook telkens een FilmOrama Plus waarbij er klassiekere
films geprogrammeerd worden. FilmOrama Kids gaat ook tijdens de
eerstvolgende vakantie weer van start en probeert de jongste inwoners
te bereiken.
Tickets hoef je niet op voorhand te reserveren en kosten slechts
2,00 euro. Ook drank kan je ter plaatse verkrijgen.
Vr 29 oktober 2021: Knives Out
De befaamde misdaadschrijver Harlan Thrombey
(Christopher
Plummer)
wordt dood aangetroffen
in zijn landhuis, net na z’n
85ste verjaardag. Uit het
niets duikt de charmante
en scherpe privédetective Benoit Blanc (Daniel Craig) op om de zaak te
onderzoeken. Hij krijgt af te rekenen met een bende hebberige familieleden, die elkaar zonder aarzelen verdacht maken, en enkele loyale bedienden die stijf de lippen op elkaar houden. Blanc baant zich een weg
door een kluwen van valse sporen, zelfzuchtige leugens en verborgen
motieven, vastberaden om de waarheid te achterhalen.
Vr 19 november 2021: Cruella
Cruella is de gloednieuwe
live-action film die het
verhaal laat zien achter één van de meest
beruchte en modieuze
schurken ooit: Cruella de
Vil. Het speelt zich af in Londen in de jaren ’70. We volgen de jonge
zwendelaar Estella (Emma Stone), een slimme en creatieve jongedame
die vastberaden is om bekend te worden met haar mode-ontwerpen.
Ze raakt bevriend met een paar jonge boeven en samen bouwen ze een
leven op in de straten van Londen. Op een dag wordt Estella’s talent
voor ontwerpen ontdekt door Barones von Hellman (Emma Thompson),
een verwoestend chique en angstaanjagend haute modelegende. Maar
hun relatie zet bepaalde zaken en onthullingen in gang en zal er uiteindelijk voor zorgen dat Estella haar slechte kant omarmt en de rauwe,
modieuze en wraakzuchtige Cruella wordt.
FilmOrama Plus
• Vr 29 oktober 2021 om 14.30 uur: Brabançonne
• Vr 19 november 2021 om 14.30 uur: Niet schieten
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UIT IN OUDENBURG
VRIIJE TIJD

in OUDENBURG

UIT IN OUDENBURG

OKTOBER
EN … VERGEET VOORAL NIET … TE LACHEN

SPAGHETTIFEEST

Wo 6 oktober 2021 om 14 uur
LDC Biezenbilk, Ettelgemsestraat 24

Za 23 oktober 2021
Sint-Audomarusheem, Westkerksestraat 145

Kom genieten van een hilarische moppennamiddag.
Meer info: www.vief.be/vief-Oudenburg

Spaghettifeest t.v.v. Chiro Oudenburg
(volwassenen: 12 euro; kinderen: 8 euro)

ARCHEOLOGIEDAGEN
DE WORTELS VAN HET GRAAFSCHAP
VLAANDEREN
Van 8 tot 10 oktober 2021
RAM, Marktstraat 25
De fietstocht start in onze prachtige stad. De route van bijna 37 km
voert je langs enkele van de vele archeologische sites die deze streek
rijk is. Heel wat van die sites stammen uit de vroege middeleeuwen en
tonen aan dat het graafschap Vlaanderen hier ontstaan is, op het raakvlak van de kustpolders en de zandstreek. De tocht leidt je door een
mooi en nagenoeg vlak landschap, bijzonder geschikt om te fietsen.
Ideaal om te combineren met een bezoekje aan het Romeins Archeologisch Museum!

HALLOWEEN WANDELTOCHT
HET WOORD AAN HET WOORD
Vr 15 oktober 2021 van 20 tot 22 uur
Za 16 oktober 2021 van 19 tot 22 uur
ipso facto, Marktstraat 25
Audiovisuele presentatie en voordrachten met
muzikale omlijsting in de foyer van ipso facto.
Meer info: Kunstkring Roderick

RODERICKROUTE
Vr 15 oktober 2021 van 14 tot 18 uur
Za 16 oktober 2021 van 10 tot 18 uur
Zo 17 oktober 2021 van 10 tot 18 uur
ipso facto, Marktstraat 25
Op diverse locaties in Oudenburg stellen Oudenburgse kunstenaars,
samen met gastkunstenaars, hun recente werken tentoon. Alles op
aangename wandelafstand waarbij je meteen onze prachtige stad verkent. Uitstekend ook voor een mooie fietstocht! Op de startlocatie in
ipso facto kan je een brochure verkrijgen met plannetje.
Meer info: Kunstkring Roderick
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Zo 31 oktober 2021 vanaf 18 uur
ipso facto, Marktstraat 25

ZIE P.
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Deze griezelige tocht van 4 km start aan het Abtspark. Doorheen het
centrum van Oudenburg met sneukelstops om te eindigen op de markt.

UIT IN OUDENBURG

NOVEMBER
REVEIL 2021
Ma 1 november 2021
Romaanse kerk, Oudekerkstraat Ettelgem
2021 komt met de meest intense 1 november van de 21e eeuw. Daarom willen we dit jaar het signaal geven dat niemand wordt vergeten. Dit
doen we onder andere op 1 november met een ingetogen ontmoeting
aan de Romaanse kerk van Ettelgem. Met muziek, poëzie en dans willen
we onze rouwcultuur samen warmer maken.

QUARANTAINE, DAGBOEK IN TIJDEN VAN
BESMETTING -Ilja Leonard Pfeijffer
Wo 10 november 2021 om 20 uur
ipso facto, Marktstraat 25

ZIE P.
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BENEFIET RODE KRUIS
Zo 14 november 2021
ipso facto, Marktstraat 25
Biefstuk benefiet t.v.v. Rode Kruis met countrymuziek van Regy
(volwassenen: 21 euro; kinderen: 11 euro)

VOORDRACHT ‘OMGAAN MET VERLIES’
Di 16 november 2021 om 14 uur
LDC Biezenbilk, Ettelgemsestraat 24

DAVIDSFONDS ACADEMIE
Van Mezquita tot Alhambra
cursus start op wo 10 november 2021
CM-lokaal, Marktstraat 40
In de middeleeuwen was het Arabisch de voertaal in Spanje. De muezzin riep er op tot het gebed en de koran werd er onderwezen in de
madrassas. Christenen, Arabieren, Berbers en Joden leefden er samen
in een vorm van 'laisser faire'. Er werd en prachtige paleizen en moskeeën gebouwd, er werden Arabische boeken vertaald, de Koran werd
overgeschreven in gouden letters. Philippe Aloy zoekt uit hoe islamitisch
de Spaanse samenleving was. Hij ontrafelt de geometrie achter de arabesken en vraagt zich af waarom we de kunst in Andalusië islamitisch
noemen. Tenslotte staat hij stil bij de wetenschappelijke en culturele
transfer vanuit het Arabische rijk over de Andalusische samenleving
naar Europa. Deelnameprijs: 68 euro (met lidkaart: 60 euro)
Meer info: www.davidsfondsoudenburg.be

In deze voordracht neemt Nadine Fiems je mee in een wereld die we allen kennen maar niet altijd durven over te praten. Ze omschrijft de vele
soorten van verlies, dit gaat niet alleen over een verlies van een vriendschap, een liefde of gezondheid … Het kan ook gaan over het verlies
aan vrijheid ingevolge de COVID-pandemie … Of een verwachting waar
we naar uitkijken en nooit bereiken … We bekijken hoe we met een
verliessituatie omgaan en welke fasen we hierin onderscheiden wanneer we geconfronteerd worden met verliesverwerking. Ook staan we
stil bij verboden verdriet én daarenboven wordt verlies ook cultureel
bepaald. Deze voordracht biedt een houvast en geeft erkenning aan
verlies en leert ons hoe om te gaan met verlies.
Meer info: www.vief.be/vief-Oudenburg

DIERENZEGENING ETTELGEM
Zo 21 november 2021 van 10 tot 15 uur
Sint-Eligiuskerk Ettelgem, Dorpsstraat
35e dierenzegening voorafgegaan door een misviering om 10 uur waar
je zowel met kleine huis- en pluchedieren terecht kunt. Na de misviering (ongeveer om 11 uur) worden dan de paarden, honden en andere
grotere dieren gezegend.

BLOEDCOLLECTE
Woensdag 10 november 2021 van 16.30 tot 20 uur
Vrijdag 19 november 2021 van 17 tot 20 uur
LDC Biezenbilk, Ettelgemsestraat 24
Let op! Een afspraak maken is verplicht via
donorportaal.rodekruis.be of op het nummer 0800-777 00.
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UIT IN OUDENBURG

DECEMBER
VRIEZEGANZENTOCHT IN DE POLDERS
WANNEER: Za 11 december 2021 om 9 uur
Uitkijktoren Rietnest Zwaanhoek

Oudenburg schittert
Oudenburg is niet zomaar een gemeente, een woonplaats, een stad,
Oudenburg staat voor iets levendigs, voor samenhorigheid. En wij, de
Oudenburgnaars, maken er met z’n allen deel van uit. ‘Oudenburg, altijd beleving’, onze slogan, willen we ook in de donkerste periode van
het jaar alle eer aan doen.
In de winter komen duizenden wilde ganzen naar Vlaanderen afgezakt. Uit de Europese en Russische toendra en taiga komen ze gevlogen om in de Oostkustpolders te overwinteren. Ze ontsnappen aan de
barre weersomstandigheden in het Hoge Noorden, door een heuse
trektocht af te leggen. Ze blijven hier enkele maanden om van de rust
en de graslanden te genieten en hun buikje rond te eten.

We doen een warme oproep naar alle inwoners om vanaf
1 december 2021 tot na de eindejaarsfeesten zoveel mogelijk voor
kerstsfeer, licht en warmte te zorgen. Zet dus versiering voor je raam,
plaats iets zichtbaars in je voortuin, hang iets aan je deur of gevel, …
Zo kan iedereen meegenieten van al dat moois.

Wandel op zaterdag 11 december 2021 mee met ervaren natuurgids Marc Deknock. Je komt meer te weten over de Kolgans, Kleine
Rietgans, Canadese gans, Brandgans, … die je kan bewonderen in
de Zwaanhoek.

We koppelen hier ook een leuke wedstrijd aan. Laat je fantasie en creativiteit dus de vrije loop om een unieke creatie te vormen (denk bijvoorbeeld aan een lichtslinger in de letters van onze stad) en maak zo kans
op een leuk geschenkje.

Wandelschoenen zijn aan te raden! Indien je beschikt over verrekijker
of telescoop, breng deze zeker mee! We spreken af aan de voet van
uitkijktoren het Rietnest.

Inwoners die willen deelnemen kunnen hun initiatief tot uiterlijk 15 december 2021 aanmelden via toerisme@oudenburg.be met de vermelding van hun naam, adres, telefoonnummer, emailadres en foto van de
kerstverlichting/versiering. De jury zal tijdens de nieuwjaarsreceptie op
9 januari 2022 de drie mooiste en meest hartverwarmende versieringen bekendmaken.

Info: Inschrijven is noodzakelijk en kan via toerisme@oudenburg.
be of op het nummer 059-56 84 06 (max. 30 deelnemers). Deelnameprijs: 4 euro, warm hartelijk drankje inbegrepen. Honden zijn
niet toegelaten.

Laat Oudenburg schitteren als nooit tevoren!

De UiT-agenda biedt een overzicht van de activiteiten die doorgaan op grondgebied Oudenburg vanaf 20 september 2021 en is gebaseerd
op de invoer in de UiT-databank op 1 september 2021.
Opgelet! Wil je dat jouw activiteit opgenomen wordt in deze UiT-agenda? Zorg dan voor een tijdige invoer in de UiT-databank! Voor de
volgende editie betekent dit dat de activiteit vóór 1 december 2021 moet ingevoerd zijn.
INFO
Communicatiedienst | T 059-56 84 46 | E communicatie@oudenburg.be
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BIJ DE HANDELAARS

Halloweenactie
De dagen worden stilaan korter en we naderen de herfst en dus
ook de griezeligste dag van het jaar: Halloween.
Onze handelaars griezelen graag met je mee en dompelen daarom hun
zaak volledig onder in de wereld van monsters, spoken en sprekende
pompoenen! Vanaf 11 oktober 2021 ontvang je per aankoopschijf van 10
euro bij een van de deelnemende handelaars een pompoensticker.
Plak deze op je spaarkaart en maak kans op mooie prijzen.
Deponeer je volle spaarkaart vóór vrijdag 29 oktober 2021 om 16 uur in
één van de urnes. Een onschuldige hand zal na de Halloweenwandeltocht
(31 oktober 2021) de winnaars trekken.

Griezelzoektocht

Pittige wandeltocht
Op zondag 31 oktober 2021 slaan we de handen in elkaar met Best
Pittig Oudenburg om van Oudenburg de griezeligste stad te maken!
Doe mee met de Halloweenwandeltocht door het centrum van onze
stad.
Vanaf 17.30 uur zal het spoken in en rond ipso facto en valt er heel wat
te beleven voor groot en klein. De wandeling start tussen 18.30 en 19.30
uur aan het Abtspark en loopt over een traject van 4 kilometer. Onderweg
maken we een aantal stops voor een hapje of een drankje en trotseren we
het ‘griezelparcours’. De tocht eindigt op de markt waar de deelnemers
nog een traktatie krijgen.
Kaarten kosten 13 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen, hapjes en drankjes inclusief, en zijn vanaf 11 oktober 2021 te verkrijgen aan
de balie van het RAM (ipso facto) en bij Schoenen Pascale.
Oudenburg zal op zondag 31 oktober 2021 ongetwijfeld de meest sfeervolle Halloweenstad van het land worden! Jij komt toch ook?!
Meer informatie vind je op www.bestpittigoudenburg.be.

De vrijetijdsdiensten voorzien tijdens de herfstvakantie opnieuw een
zoektocht voor jonge gezinnen. Dit keer wordt het een actieve zoektocht
waarbij je de opdrachten goed moet uitvoeren en vragen correct moet
oplossen om de juiste weg te vinden op het griezelparcours. Kom mee
griezelen van vrijdag 29 oktober tot en met zondag 14 november 2021.
Houd zeker de vakantiefolder van de herfstvakantie in de gaten!
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GRIEZELEN IN OUDENBURG

TRICK OR
TREAT

LOKALE ECONOMIE

Denk je mee over economie?!

Koop lokaal tijdens
‘Weekend van de Klant’!
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 vieren we voor de vijfde keer
‘Weekend van de Klant’. Tijdens dat feestelijk weekend zetten winkeliers,
horecazaken, kappers, schoonheidsspecialisten, … hun klanten in de
bloemetjes en verrassen ze jou met een cadeautje of een leuke actie.

We willen in Oudenburg volop inzetten op een optimaal ondernemingsklimaat en hebben daarom beslist om een economisch overlegforum op
te richten. Het is de bedoeling om een adviesraad en overlegorgaan te
creëren op het gebied van economie in het algemeen en inzake kleinhandel, centrummanagement en (maatschappelijk verantwoord) ondernemen
in het bijzonder.
Het forum heeft als doel om op eigen initiatief of op vraag van het college
van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de stad te
adviseren over het gemeentelijk economisch beleid. Daarnaast worden zo
de belangen van de middenstand, zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties en
handelscomités behartigd.

Ben jij een Oudenburgse handelaar of ondernemer? Schrijf je dan gratis
in via www.weekendvandeklant.be, of je nu lid bent van UNIZO/Comeos/
UCM of niet. Indien gewenst kan je in de webshop bijkomend campagnemateriaal of lekkere attenties bestellen.

We kiezen ervoor om onder de vorm van een overlegforum (met kerngroep) te werken en geen effectieve raad met statuten. Het doel blijft
uiteraard wel hetzelfde. De kerngroep zou vier maal per jaar samenkomen
en twee keer per jaar zouden alle ondernemers uitgenodigd worden om te
netwerken en te overleggen.

Shoppers kunnen dit weekend dus eens aangenaam verrast worden
bij het lokaal kopen. Waar je op 2 en 3 oktober 2021 het meest kans
maakt,kan je bekijken op www.weekendvandeklant.be/shopper/wiedoet-mee.

Interesse om hier deel van uit te maken? Stuur een mailtje naar lokale.
economie@oudenburg.be

Starters in de kijker
Drew
De twintigjarige Drew Reyniers uit Westkerke zag onlangs haar droom
in vervulling gaan en ging de uitdaging aan om zelfstandig een zaak
te beginnen. Na een opleiding als bakker en meesterpatissier koos zij
ervoor om van haar tweede passie haar beroep te maken. Bij Drew kan je
terecht voor gelnagels, manicure en esthetische pedicure. je vindt Drew
terug in de Eernegemsestraat 70 in Westkerke. Klinkt bekend in de oren?
Dat is logisch, Drew is de dochter van Maureen van de gelijknamige winkel op dat adres. Het salon is elke dag open op afspraak, ook op zondag!
Eernegemsestraat 70, Westkerke
0499-83 31 34
@NagelsalonDrew
@NagelsalonDrew
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Sinds 1 juli 2021 neemt firma Dekeyser de volledige afvalophaling in
Oudenburg voor zijn rekening. We zetten graag nog even de belangrijkste
punten op een rijtje.
Er verandert niets aan de ophaaldagen van de verschillende sectoren
maar het kan wel zijn dat de ophaler een andere route volgt en dat het
huisvuil op een ander uur 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.
Denk ook aan de rug van onze ophalers en respecteer het maximaal toegelaten gewicht van 15 kg.
Vuilniszakken blijven meestal staan omdat die te laat zijn buitengezet of te
zwaar zijn. Houd hier dus zeker rekening mee.
Tot slot zijn beschadigde of gescheurde zakken niet handig voor de ophalers. Vermijd dus scherpe voorwerpen.

Wat met pmd en papier en karton?
Soms kom je ’s avonds thuis en staat je pmd-zak en/of karton nog voor
je deur met een rode sticker. Misschien weet je niet altijd goed waarom?
Ook hier geven we graag enkele tips.
Aandachtspunten pmd
De meest voorkomende redenen waarom de ophaler iets laat staan zijn:
• er zit hard plastic in de pmd-zak dat geen verpakkingsafval is zoals
emmers, curverbox, speelgoed en dergelijke;
• er is nog extra materiaal aan de buitenkant aangebonden;
• bepaalde stukken zijn te groot om in een pmd-zak te stoppen.
Aandachtspunten papier en karton
• Haal kranten, tijdschriften en folders uit hun plastic verpakking.
• Vermijd te zware kartonnen dozen (max. 15 kg).
• Stop papier en karton in een kartonnen doos of maak er een pakketje
van, bij voorkeur samengebonden met natuurtouw (geen ijzerdraad of
plastic koord).
• Gebruik geen plakband om de dozen dicht te maken.
• Piepschuim (isomo) van verpakkingen in dozen wordt ook niet meegenomen.
Twijfel je toch nog over een verpakking? Surf dan naar www.betersorteren.be en krijg een duidelijke sorteerinstructie per verpakking.

OUDENBURG STADSMAGAZINE 19

RUIMTE & OMGEVING

De ophaling van jouw afval!

RUIMTE & OMGEVING

Eenzelfde GAS-reglement in de hele politiezone Kouter
Sinds 1 juli 2021 is er in elke gemeente van de Politiezone Kouter éénzelfde GAS-reglement van toepassing. In Ichtegem, Gistel en Jabbeke
gaat het om de vervanging van een reeds eerder bestaand GAS-reglement, voor Oudenburg en Torhout is de invoering helemaal nieuw.
Op die manier is er voor de inwoners van alle gemeenten en voor de
politieagenten meer duidelijkheid, want de regels zijn overal gelijk! Zo
weet je waar je aan toe bent in Ichtegem, Gistel, Jabbeke, Oudenburg en
Torhout door de uniformiteit in de regelgeving. We zetten alles nog even
op een rijtje.

• gemeenschapsdienst (max. 30 uur)
• bemiddeling: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht
om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen
• schorsing of intrekking van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

Wat is GAS?

Welke overtredingen en wie stelt ze vast?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het gaat eigenlijk
om afspraken die we maken om het in jouw buurt zo aangenaam mogelijk
te maken.

Het gaat voornamelijk om overlastproblemen zoals lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil,... Ook sommige vormen van fout parkeren (zoals blauwe
zone) kunnen met GAS worden beboet.
De overtredingen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale
politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.

Veel storende vormen van kleine overlast werden in praktijk zelden beboet. Deze gemeentelijke regelgeving biedt hier een oplossing voor. De
gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Wat zijn de sancties?
Er zijn 4 soorten sancties:
• een administratieve geldboete (max. 350 euro)
Verkeersovertreders die bijvoorbeeld fout parkeren of een verkeersbord negeren, riskeren een administratieve geldboete van 58 euro
of 116 euro. Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving
kunnen boetes tot 350 euro worden uitgeschreven, afhankelijk van de
ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan.
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De vaststellers hebben bij het merendeel van de overtredingen ook de
mogelijkheid om een schriftelijke waarschuwing uit te schrijven. Op die manier werkt het GAS-reglement eerder sensibiliserend en niet onmiddellijk
beboetend. Als je dan dezelfde inbreuk binnen de 2 jaar opnieuw begaat,
wordt een bestuurlijk verslag opgesteld met het oog op sanctionering.

Wil je meer informatie of wil je het volledige GAS-reglement
nalezen? Surf naar www.oudenburg.be/GAS.

RUIMTE & OMGEVING

Geef jouw mening over
verkeersveiligheid!
Moet een alcoholslot verplicht worden voor iedereen die betrapt wordt
met een glaasje te veel? Moeten snelheidsduivels naast een boete ook
een verplichte vorming volgen? Het zijn maar enkele van de vele vragen
waarover jij vóór 30 september 2021 je licht kan laten schijnen op het
nieuwe burgerplatform www.all-for-zero.be van de FOD Mobiliteit en
Vervoer en Vias institute.
De enquête behandelt 3 thema's:
• Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
• Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
• Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en
sancties zijn gepast?
Ga je liever in gesprek met experts? Dan kan je, via het platform, ook
deelnemen aan de burgerpanels.
De input van de enquête en de burgerpanels zal gebruikt worden bij de
opmaak van een federaal plan voor verkeersveiligheid.

Zakje vergeten?
Daar trappen we niet in!
Het stadsbestuur doet een warme oproep aan alle hondenbezitters om
hun 'duit' in het zakje te doen. Zorg voor je hond, je vriend, maar ook voor
je buur(t): houd je hond aan de leiband, doe zijn kakje in een zakje en gooi
het in een vuilnisemmer.
Er zjjn ondertussen enkele hondenlosloopweides in onze stad. Je vindt er
ook sensibiliserende borden met de duidelijke boodschap dat hondenpoep opgeruimd moet worden.
Je hond laten loslopen of hondenpoep achterlaten kan je een boete opleveren! Gemeentelijke ambtenaren vaststellers en de lokale politie houden
daarom een oogje in het zeil!
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Waarom je hier nu al over moet nadenken zie je in onderstaand tabel.
In 2050 zijn de voornaamste (fossiele) energiebronnen op. Al in 2045 blijft er zo goed als geen olie meer over en ook de gasvoorraden zijn tegen die tijd
bijna volledig opgebruikt. En dan hebben we het nog niet gehad over de invloed van fossiele brandstoffen en op ons klimaat. De hoogste tijd dus dat we
stilstaan bij hoe we onze woningen kunnen voorbereiden op de toekomst.

Geboren in 2010: Hoeveel is er over voor mij?

Eniergie

2010

2020

2010

Eniergie

WONEN

Weet jij al hoe je gaat verwarmen na 2050?

2020

Olie

2030
2030

2040
2040

2050
2050

2060

2060
2070

2070
2080

2080
2090

2090

2100

2100

2136

Olie
Kolen

2136

Kolen
Gas
Gas

Uranium

Uranium

Hoe maak je je woning klaar voor de toekomst?
Heel wat mensen blijken bij de renovatie van een woning eerst na te denken over hernieuwbare energie. Zoals je kan zien op onderstaand stappenplan,
ipsum
is dit een zeer belangrijke stap in een bouwproces, maar zeker Lorem
niet de eerste.
Ben je van plan om te bouwen of te renoveren en wil je dit meteen goed
Lorem ipsum
doen? Denk dan op voorhand goed na over je woonbehoeftes. Met dit stappenplan als leidraad voorkom je dat je meer investeert dan nodig in je bouw
of verbouwing en kom je tot een woning die klaar is voor de toekomst: duurzaam en energiezuinig.

1

1

Waar bouwen?

Waar bouwen?

2

Hoe bouwen?

2

3

Welke materialen
en systemen?

Hoe bouwen?

Benieuwd welke ingrepen het verschil kunnen
maken in jouw woning?

3

4

Ambitie van
de bouwschil?

Welke materialen
en systemen?

4

5

Hoe voorzien in
energiebehoefte?

Ambitie van
de bouwschil?

Hoe voorzie
energiebeho

Neem contact op met Acasus en vraag onafhankelijk bouwadvies! De ervaren Acasus-adviseurs bekijken samen met jou welke ingrepen het verschil
kunnen maken, zowel op het vlak van comfort, als op het vlak van de kosten. Nadien ontvang je een uitgebreid verslag, inclusief gepersonaliseerd
stappenplan. Acasus is het kenniscentrum voor duurzaam wonen en (ver) bouwen van Provincie West-Vlaanderen. Je kunt er altijd terecht voor (ver)
bouwadvies. Of bezoek er de tentoonstelling en vind een antwoord op al je vragen over duurzaam wonen, bouwen en renoveren.

Interesse?
Bezoek Acasus in Veurne of neem een kijkje op de website.
www.acasus.be - info@acasus.be - 058-31 06 30
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WONEN

Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen
nu aanvragen
Heb je een digitale meter en zonnepanelen geplaatst vóór 2021? Dan kan
je vanaf nu je aanvraag indienen voor de retroactieve investeringspremie
voor zonnepanelen die in dienst werden genomen tussen 1 januari 2006
en 31 december 2020. De aanvraag verloopt via Fluvius.
•

•

Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste
voor 2021, kan sinds 20 juli 2021 de aanvraag voor de retroactieve
investeringspremie indienen. Je hebt tijd tot en met 19 januari 2022.
Wie nu nog een klassieke meter heeft en zonnepanelen plaatste voor
2021, vraagt de premie ten laatste 6 maanden na de plaatsing van
de digitale meter aan (en niet later dan 31 december 2025).

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, moet jouw zonnepaneleninstallatie aan een
aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:
•
•
•
•

beschikken over een omvormervermogen van kleiner dan of gelijk
aan 10 kVA;
in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31
december 2020 (zie datum in het AREI-keuringsverslag);
beschikken over een digitale meter;
aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) uiterlijk op 1
oktober 2021.

Daarnaast mag er geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend. Ga ook zeker na of
je eigenaar bent van de zonnepanelen op moment van plaatsing van de
zonnepanelen.

Het premiebedrag van de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen wordt berekend op basis van de grootte van de installatie (meer bepaald het vermogen) en het jaar waarop de installatie actief werd. Beschik
je nog over de installatiefactuur of het AREI-keuringsattest van jouw zonnepaneleninstallatie? Dan kan je het premiebedrag ook laten berekenen
op basis van het piekvermogen van de installatie. Het premiebedrag is dan
doorgaans iets hoger. Je moet de factuur of het keuringsattest dan wel als
bewijsstuk opladen in de aanvraagmodule van Fluvius.
Let op: voor een aantal “installatiejaren” werd berekend dat de installatie
reeds een bepaald rendement heeft behaald bijvoorbeeld via een federale
belastingaftrek, groene stroomcertificaten en/of de lange periode waarin
de terugdraaiende teller van toepassing was. Voor dergelijke installaties is
er geen premie voorzien.

Alle voorwaarden, premiebedragen en antwoorden op veelgestelde vragen vind je terug op www.energiesparen.be/retroactieveinvesteringspremie.

Investeerde je in zonnepanelen die in dienst werden genomen na
1 januari 2021? Ook hiervoor bestaat een premie. Check alle voorwaarden op
www.fluvius.be > premies > voor huishoudelijke klanten >
zonnepanelen.

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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WZC RIETHOVE

Riethove en de Tour
Naar aanleiding van de Tour de France gingen de bewoners van het
woonzorgcentrum de uitdaging aan om zelf ook zoveel mogelijk kilometers bijeen te fietsen. Zowel op de afdeling Mattenbies als op
Kalmoes stonden twee voormiddagen per week in het teken van de
‘homefiets’. Een aantal bewoners konden gebruik maken van een
hometrainer, anderen gebruikten vanuit de rolwagen of de stoel
‘staande trappers’ om kilometers bijeen te trappen. Dit alles onder
toezicht en met begeleiding van de ergotherapeut of de kinesist die
ervoor zorgde dat de bewoner onder veilige omstandigheden kon
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fietsen en dat de kilometers correct geregistreerd werden. Al overwint
de olympische gedachte, een beetje competitie is nooit veraf!
Bewoonster Bertha Kyndt mocht als winnaar voor de afdeling Mattenbies de bloemen in ontvangst nemen en bewoner Marcel Vandamme
voor de afdeling Kalmoes. Proficiat!

WZC RIETHOVE

Feest 101- jarige
Bewoonster Maria Santij, geboren op 19 juni 1920 te Meulebeke, werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet in Riethove. In het bijzijn van haar
zoon en dochter mocht ze de grote verjaardagstaart aansnijden terwijl de huismuzikanten Jean en Walter zorgden voor de muzikale ambiance. Haar
geheim om 101 jaar te worden is volgens haar magere chocolademelk, sinds 1971 drinkt Maria er dagelijks een liter van.

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
29 juni 2021
Dankzij de gedaalde besmettingscijfers en de versoepeling van de coronamaatregelen konden de vergaderingen voor het eerst sedert oktober
van vorig jaar opnieuw fysiek doorgaan.
De raad voor maatschappelijk welzijn diende zich eerst en vooral uit te
spreken over de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst voor het
bouwen van het nieuwe welzijnshuis. De uitvoering van de design-enbuild-overeenkomst ondervindt ernstige hinder voor het bekomen van de
nodige vergunningen als gevolg van de ingediende bezwaarschriften. In
onderling akkoord met de tijdelijke maatschap Stedebeek werd beslist
om het project met onmiddellijke ingang stop te zetten. Het OCMW moet
wel nog 25.000 euro aan de tijdelijke maatschap Stedebeek betalen, bij
wijze van dading en tot slot van alle rekeningen. De raad stemde met dit
voorstel in.
Een nieuw schooljaar brengt voor de meeste gezinnen heel wat extra
uitgaven met zich mee. Kwetsbare huishoudens met schoolgaande
kinderen krijgen per kind 10 waardebonnen voor een totale waarde
van 50 euro. De bonnen kunnen worden besteed bij de lokale handelaars.
Het betreft een eenmalige actie die loopt van 1 augustus 2021 tot 31
december 2021. De raad keurde hiervoor een bijzonder reglement goed.
Meer informatie vind je op pagina 6.
Tot slot stelde de raad het deel van de jaarrekening over het boekjaar
2020 dat betrekking heeft op het OCMW vast. Het voorbije boekjaar van
het OCMW werd afgesloten met een beschikbaar positief budgettair resultaat van 1.548.075 euro maar met een negatieve autofinancieringsmarge ten bedrage van 416.094 euro.
Tijdens de aansluitende gemeenteraad werd om te beginnen het deel
van de jaarrekening over het boekjaar 2020 dat betrekking heeft op de
gemeente vastgesteld. Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt
11.306.916 euro en de autofinancieringsmarge 1.509.340 euro. Vervolgens werd dan het gedeelte van de jaarrekening over het boekjaar 2020
dat betrekking heeft op het OCMW goedgekeurd en werd de gezamenlijke
jaarrekening definitief vastgesteld. Het geglobaliseerd budgettair resultaat
bedraagt 12.854.992 euro en de geconsolideerde autofinancieringsmarge 1.093.247 euro.
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Verder keurde de gemeenteraad de toetreding goed tot de Intergemeentelijke Dienst voor Omgevingsvergunning en Handhaving. Het betreft
een samenwerkingsverband met de WVI om toe te zien op de naleving
van de stedenbouwkundige voorschriften en de milieunormen. De stad
zal voor een halve dag per week een beroep doen op een gekwalificeerde
toezichthouder die door de WVI ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor
dient de stad 10.000 euro per jaar te betalen.
Ook het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang werd opnieuw geactualiseerd. Sedert vorig schooljaar werden een
aantal organisatorische wijzigingen ingevoerd die een aanpassing van het
reglement vergen. De belangrijkste verandering betreft de gedecentraliseerde werking. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een aantal redactionele verbeteringen aan het reglement aan te brengen.
De raad keurde ook een nieuw reglement goed voor de erkenning en
subsidiëring van de plaatselijke sociaal-culturele verenigingen. De
oude regeling dateerde uit 2002 en was dringend aan herziening toe.
Voortaan wordt gewerkt met categorieën en krijgt elke actieve vereniging
een basissubsidie op basis van haar reguliere werking. Extra middelen
zijn te verdienen via bijkomende, specifieke of speciale activiteiten, het
inzetten op promotie van de activiteiten, het ledenaantal of het hebben
van een jeugdafdeling, het meehelpen aan activiteiten van de raad voor
cultuur of de dienst voor cultuur, en de samenwerking met andere verenigingen. Er wordt ook een extra budget voorzien voor projecten. Het moet
gaan om een eenmalige uitzonderlijke of experimentele activiteit, al dan
niet ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis, die niet of moeilijk past
binnen de reguliere werking van de vereniging.
Daarnaast stelde de raad ook een reglement vast voor het toekennen
van geschenken bij belangrijke levensmomenten. De waarden van
de geschenken werden als volgt vastgelegd: (1) voor een geboorte of een
adoptie: 70,00 euro, (2) voor een huwelijk of een wettelijke samenwoning:
35,00 euro, (3) voor een huwelijksverjaardag of jubileum: 50,00 euro, (4)
voor een verjaardag vanaf 100 jaar: 25,00 euro.
Aan de aanlegsteiger in de Stationsstraat ter hoogte van de Geneverpiete
werd een nieuwe nutszuil voorzien voor de levering van water en elektriciteit. Voortaan dient hiervoor betaald te worden: 0,60 euro per kWh
voor de afname van elektriciteit, en 1 cent per liter voor de afname van
water. De raad keurde het voorgestelde reglement en de voorgestelde
tarieven goed.

Voor de wijkraden van Oudenburg en Ettelgem zijn we op zoek
naar een nieuwe voorzitter of ambassadeur! Ben jij een geëngageerde inwoner? Stel je dan nu kandidaat!
De wijkraad heeft enerzijds het doel om het bestuur te adviseren over het
beleid, anderzijds om de samenwerking tussen de burger en het bestuur
te stimuleren. De ambassadeur is het aanspreekpunt van onze inwoners
en de spreekbuis naar het bestuur.

Na de afbakening van de Groenedijkstraat, de Oude Gistelseweg en een
deel van de Noordstraat als fietsstraat en het centrum van Oudenburg als
fietszone werden nu ook de Cottemweg en een deel van de Zomerweg
als fietszone gekwalificeerd. De raad stelde hiertoe een aanvullend politiereglement vast.

Wie interesse heeft om deze belangrijke rol op zich te nemen, kan zijn
of haar kandidatuur indienen door een mail te sturen naar participatie@
oudenburg.be. We horen graag wat jouw drijfveer is. Kandidaatstellingen,
inclusief motivatiebrief, moeten ten laatste op 12 oktober 2021 ingediend
zijn. De kandidaten worden voorgelegd aan het college van burgmeester
en schepenen. Op de eerstvolgende wijkraad zullen de nieuwe ambassadeurs voorgesteld worden.

Voorts diende de gemeenteraad zich uit te spreken over de aanleg van
een aantal nieuwe wegen en de uitvoering van een aantal infrastructuurwerken voor nieuwe bouwprojecten. Het betrof de woonprojecten
van sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel uit Oostende, respectievelijk in de Vervlotenweg en de Cyriel Astaesstraat, en in de Weststraat
(molensite Acke) enerzijds, en de verkaveling van Raak Invest bv uit
Roeselare in de Oude Brugseweg anderzijds. De voorgestelde plannen
werden goedgekeurd.
Tot slot werd ook het voorstel van raadslid Jens Ballière om te onderzoeken op welke uitgaande facturen een gebruiksvriendelijke QR-code
kan geplaatst worden om eenvoudiger en efficiënter met een mobiel
toestel of smartphone een betaling uit te kunnen voeren, 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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UIT DE RAAD

Nieuwe ambassadeurs
gezocht!

ODB

GRIeZELT
Ontdek meer
op pagina 17

WEDSTRIJD: Verzamel VAN 11 tot 29 oktober 2021 pompoenen en win leuke prijzen!
Ga langs bij de deelnemende handelaars en krijg per aankoopschijf van 10 euro een pompoensticker. Plak de stickers op de spaarkaart en deponeer deze in de urnes. Maak
zo kans op fantastische prijzen! De deelnemende handelaars en Meer informatie over deze wedstrijd vind je terug op www.oudenburg.be/HALLOWEEN
#ODBGRIEZELT

