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WINTER 2021

Voorwoord
Fijne en veilige feesten in een schitterend Oudenburg!
Oudenburg baadt opnieuw in een lichtrijke kerstsfeer. Overal waar je komt
zie je lichtjes die de stad verwarmen: het Abtspark, het Oudenburgse
Marktplein, de wereldberoemde kerstverlichting van Ettelgem, het
Bolsjewistenplein en de reuzenkerstboom op de Westkerkse markt.
We roepen ook alle inwoners op om Oudenburg te doen schitteren! Zet
versiering voor je raam, plaats iets zichtbaars in je voortuin, hang iets aan
je deur of gevel, … zo kunnen de wandelaars ook meegenieten van al
dat moois en maak je zelf kans op een mooie prijs.
Helaas zijn we nog niet van corona af en moeten we ons nog steeds aan
de maatregelen houden. Bij deze nogmaals een warme oproep om het
veilig aan te doen in Oudenburg. Enkel door zorg te dragen voor elkaar
en onze omgeving komen we door deze periode heen, en ik ben ervan
overtuigd dat onze inwoners dit kunnen.
Ondertussen doen we met het stadsbestuur volop verder om van onze
stad een prachtige plek te maken voor iedereen. We kijken uit naar de
opening van de vernieuwde Abdijhoeve in het voorjaar van 2022, naar
veiligere schoolomgevingen én naar
de finalisatie van het masterplan ‘Een
Toekomst voor Ettelgem’.
Kortom, zoals steeds is er altijd beleving
in onze stad.

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
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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

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
•
•
•
•

vrijdag 24 december 2021 (namiddag);
zaterdag 25 december 2021 (Kerstmis);
vrijdag 30 december 2021 (namiddag);
zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar.
Gelieve tijdens de kerstvakantie rekening te houden met een
beperkte dienstverlening.

“Ik wens alle inwoners van
onze stad een gelukkig, maar
voorál gezond 2022 toe!”
“Ik wens iedereen warme
feesten! Ik hoop jullie allemaal te
mogen ontmoeten in 2022, om
samen te beleven in ons
prachtige Oudenburg!”

Tahira Malik

Anthony Dumarey
"Ik wens jullie het komende jaar
een goede gezondheid en meer
vrijheid toe. Dat we ons sociaal leven
terug kunnen hervatten en meer dan
ooit samen mogen genieten van de vele
belevingen in Oudenburg."
Stijn Jonckheere

"Ik wens jullie een nieuw
jaar vol gezondheid en
vreugde zonder pijn of verdriet.
Een jaar vol mogelijkheden, kansen en positiviteit!"
Gino Dumon

“9.729 x bedankt voor jullie inzet! Ook in 2021 toonden
jullie zich van jullie warmste en
meest verbonden kant in Oudenburg!
Laat ons ook in het nieuwe jaar elkaar
steunen waar nodig. Ik wens jullie een
warm, gelukkig en liefdevol 2022
toe.”
Romina Vanhooren

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

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

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

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

Romina Vanhooren
Ganzenstraat 1
0472-90 62 38
romina.vanhooren@oudenburg.be
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#SAMENTEGENCORONA

Samen veilig de winter door
Aangezien de bescherming die de vaccinatie tegen COVID-19 biedt na
een aantal maanden begint de dalen, werd in het Overlegcomité beslist
dat de hele bevolking (+ 18 jaar) een extra vaccinatiedosis moet krijgen.
De herhalings- of boosterprik zorgt ervoor dat de bescherming opnieuw
naar het hoogste niveau wordt opgetild. Het is een “boost” voor je immuniteit.

Een nieuw plekje voor
je stekje
Alle inwoners van Oudenburg, Gistel en Ichtegem kunnen voor hun
derde prik, of zogenaamde 'boosterprik', tegen het coronavirus terecht
in het vaccinatiecentrum op het industrieterrein Konijnenbos in
Gistel: Rochesterlaan 13.

Wanneer word ik opgeroepen voor mijn
boosterprik?

Vergeet zeker niet om je identiteitskaart en oproepingsbrief mee te
brengen wanneer je langskomt voor jouw ‘boosterprik’.

Net als bij de vorige vaccinatierondes zal er vanuit het Agentschap Zorg en
Gezondheid een oproepingsbrief verstuurd worden. Hierbij wordt rekening
gehouden met je leeftijd. Alle 65-plussers en risicogroepen ontvangen in
eerste instantie een oproepingsbrief. Inwoners worden van oud naar jong
uitgenodigd.

Opgelet! Het vaccinatiecentrum (en het callcenter) sluit tussen
kerst en nieuw even de deuren van 24 december 2021 tot en met
2 januari 2022.

Voor de timing van je boosterprik wordt niet enkel rekening gehouden met
je leeftijd, maar ook met welk vaccin je eerder al kreeg.
• Pfizer-vaccin: zes maand na je 2e prik
• AstraZeneca: vier maand na je 2e prik.
• Johnson & Johnson-vaccin: twee maand na je 1e prik.
Zolang het interval niet verstreken is, zal je geen uitnodiging ontvangen.
Word je opgeroepen voor je boosterprik, meld je dan zeker aan!
We behaalden binnen onze eerstelijnszone al een hoge vaccinatiegraad en
daar mogen we trots op zijn. Ook nu zal er alles aan gedaan worden om
iedereen vlot van zijn extra prik te voorzien.
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Vlot naar het nieuwe
vaccinatiecentrum
•
Je kan het vaccinatiecentrum makkelijk bereiken met de wagen of de
fiets: Rochesterlaan 13 – 8470 Gistel.

Wie met het openbaar vervoer gaat, neemt in Westkerke buslijn 52
(Brugge – Jabbeke – Gistel – Oostende) en stapt af aan de halte ‘Gistel
Klokkenhof’. Deze halte bevindt zich op wandelafstand van het vaccinatiecentrum. Pijlen geven duidelijk de wandelrichting aan. Meer info om je
route vlot te plannen vind je op www.delijn.be.

Hulp nodig?
Heb je geen eigen vervoer en kan je niet met het openbaar vervoer in het
vaccinatiecentrum geraken? Kan een familielid, vriend, kennis of buur je
niet brengen? Neem dan contact op met de medewerkers van Sociale
Hulplijn op het nummer 059-40 19 95 of via sociale.hulplijn@oudenburg.be. Je kan hen bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9
en 17 uur.
De medewerkers zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing. Bel
hen minimum twee werkdagen voor je vaccinatiemoment op, zodat er
voldoende tijd is om afspraken te maken. Ook voor het bevestigen van je
afspraak kan je bij hen terecht.

Opgelet nieuw nummer
callcenter!
Wie moeilijkheden ondervindt bij het bevestigen van een afspraak of specifieke vragen heeft over zijn/haar vaccinatie, kan telefonisch terecht op
het nummer 050-89 36 99. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar
tussen 8.30 en 12.30 uur. Door de vele telefonische vragen van burgers
kan het gebeuren dat je even niemand aan de lijn krijgt. Bedankt om dan
wat geduld te hebben of later opnieuw te proberen.
Wie enkel hulp nodig heeft bij het bevestigen van de afspraak, kan dit
trouwens ook heel eenvoudig met een mailtje naar vaccinatie@gistel.
be. Je vermeldt dan best je voornaam, familienaam en je rijksregisternummer. Op die manier is de klus snel geregeld én blijft de lijn van het
callcenter vrij voor andere vragen.
Opgelet, ter plaatse in de vaccinatiecentra is er geen helpdesk meer,
dus langskomen met vragen is niet meer mogelijk.
Meer info vind je op www.oudenburg.be/corona, www.laatjevaccineren.be en www.info-coronavirus.be.

Tips voor een veilige winter
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Opwaardering van de Oudenburgse begraafplaatsen
Het stadsbestuur is begaan met de laatste rustplaats van haar inwoners. Oudenburg telt vier begraafplaatsen waar in de laatste jaren zowel ruimtelijke
als infrastructurele tekortkomingen werden vastgesteld. Daarnaast wordt de stad ook geconfronteerd met een stijgend aantal verwaarloosde en onbeheerde grafmonumenten. Dit wordt nu grondig aangepakt met als doel een goed beheer van de verschillende begraafplaatsen.
Op lange termijn is het de bedoeling de begraafplaatsen te laten evolueren naar begraafparken, met respect voor iedereen. In navolging van de begraafplaatsen van Roksem en Westkerke (in 2020) is nu de begraafplaats van Ettelgem aan de beurt.
Gedurende 1 jaar wordt de ontruiming bekendgemaakt aan het betrokken grafmonument (of aan de betrokken columbariumnis), alsook aan de ingang
van de begraafplaats. Zonder reactie van de rechthebbenden of erfgenamen zal tot ontruiming worden overgegaan.
Wil je het graf alsnog behouden, dan kan je daarvoor in de meeste gevallen nog steeds de concessie vernieuwen of verlengen, maar zal je het grafmonument ook in ere moeten herstellen.
Heb je vragen in verband met een bepaald graf, urnekelder of nis, dan kan je altijd terecht bij de dienst burgerzaken (op het nummer 059-56 84 31 of
via burgerzaken@oudenburg.be).

Tariefwijziging identiteitsdocumenten
Jaarlijks worden de tarieven van identiteitsdocumenten (elektronische identiteitskaarten voor Belgen, kids-ID’s, elektronische en biometrische
kaarten afgeleverd aan vreemde onderdanen) op 1 januari herzien. Hieronder vind je de tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022.
eID
Kids-ID > 12 jaar
eID 75 plussers

Kids-ID (tot 12 jaar)

Elektronische vreemBiometrische vreemdedelingen kaarten
lingen kaarten
(EU, EU+, F, F+ kaarten) (A, B, C, D, H en M kaarten)

Normale procedure

19,20 EUR

6,70 EUR

19,20 EUR

19,70 EUR

Dringende procedure

104,40 EUR

91,90 EUR

104,40 EUR

104,40 EUR

Spoedprocedure

136,60 EUR

124,40 EUR
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Groene vingers en zin om
een nieuw sociaal project te
helpen laten groeien?
Het welzijnshuis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich kunnen
vrijmaken om samen met ons lekkere, (h)eerlijke groentjes te kweken.
Naast de Romaanse kerk in deelgemeente Ettelgem wordt alles in gereedheid gebracht voor de opstart van de achttien dorps- of volkstuintjes (meer
info op p. 20). Het welzijnshuis neemt er een perceeltje van 65m² voor
haar rekening.
Opzet van het tuinieren? Mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding activeren
en begeleiden via het project ‘ons volkstuintje’. Medewerkers van het
welzijnshuis volgen de deelnemers op. Een team vrijwilligers staat samen
met de deelnemers in voor het zaaien en planten, wieden, onderhoud en
oogsten.
De oogst wordt geschonken aan de voedselbedeling De Lage Drempel-De
Kerit. Op die manier worden de voedselpakketten in de oogstmaanden
aangevuld met extra gezonde groenten.
Geen ervaring met tuinieren maar gemotiveerd om deel te nemen?
Niet getreurd, er worden workshops georganiseerd en ondersteuning aangeboden.
Enthousiast? Contacteer ons op het nummer 0499-71 66 11 of via
welzijn@oudenburg.be.

Naar de markt met de bus!
Vanaf januari 2022 zal de marktbus inwoners ophalen in alle deelgemeenten om hen tegen een vergoeding van 1 euro per rit van en
naar de markt te brengen. Hiermee zet het bestuur in op verschillende
doelstellingen uit haar meerjarenplan: het sociaal isolement doorbreken, deelgemeenten volop betrekken, inzetten op sterke mobiliteit en
een aantrekkelijke markt creëren.
De marktbus is een proefproject dat vanaf januari 2022 zal worden
uitgerold. Er wordt gebruik gemaakt van het busje van WZC Riethove.
Daarin zijn 9 plaatsen beschikbaar en kan er eventueel ook iemand
met een rolwagen vervoerd worden. De bus heeft verschillende stopplaatsen: ‘Ettelgem Markt’, ‘Roksem Hoge Dijken’, ‘Roksem Dorp’,
‘Westkerke Kerk’, ‘Westkerke Gemeentehuis’ en ‘Oudenburg Markt’.
De bus vertrekt om 13.30 uur aan de markt en rijdt eenmaal per uur
deze route. De laatste bus vertrekt om 18.30 uur aan de markt, voldoende tijd dus om nog gezellig wat na te praten in één van de zaken
in het centrum van Oudenburg alvorens naar huis terug te keren.
De haltes zullen duidelijk aangeduid worden met het logo hierboven.
Voor vragen en een gedetailleerd rittenoverzicht kan je terecht aan het
onthaal van LDC Biezenbilk, telefonisch op het nummer 059-40 19 95
of via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be.
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Lokaal Loket Kinderopvang
Verwacht je een kindje? Dan ga je best meteen op zoek naar kinderopvang. Het is echter voor veel gezinnen een uitdaging om tijdig de
geschikte opvang te zoeken en te vinden.
Omdat de zoektocht naar kinderopvang vaak niet stopt aan de gemeentegrenzen slaan de drie buurgemeenten, Oudenburg, Gistel en
Ichtegem, de handen in elkaar en starten een digitaal loket dat alle informatie voor ouders bundelt. Dankzij het Lokaal Loket Kinderopvang
wordt het aanbod duidelijker, toegankelijker en overzichtelijker zodat
ouders makkelijk een opvangplaats kunnen zoeken. Naast de digitale
tool kan iedereen uiteraard ook nog terecht bij het Huis van het Kind.
Surf naar www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg en ontdek het
Lokaal Loket Kinderopvang!

Een goeie match
Pleegzorg is maatwerk. Het juiste gezin zoeken voor het pleegkind of de
pleeggast die daar nood aan heeft, een pleegzorgbegeleider die een klik
heeft met het pleeggezin én de ouders, de juiste zorgintensiteit …
Tijdens de zoektocht wordt gezocht naar de ideale match voor het
pleegkind en het pleeggezin.
In sommige gevallen volstaat een pleeggezin voor weekends en vakanties,
soms is er de klok rond en 7/7 ondersteuning nodig. Dat allemaal uitzoeken
en bij mekaar puzzelen zorgt voor de goede match waar pleegzorg om
draait.

Wist je dat?
• Pleegzorg te vinden is op 8 verschillende locaties in West-Vlaanderen?
• Er in onze provincie meer dan 1.200 pleegkinderen en -jongeren, en
meer dan 150 pleeggasten (volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek) in ruim 1.100 pleeggezinnen begeleiden?
• Van die pleegkinderen, jongeren en -gasten 69% opgevangen wordt bij
bekenden en 31% bij een gezin dat ze op voorhand niet kenden.
• Er meer dan 170 werknemers zijn bij Pleegzorg West-Vlaanderen die
kinderen, jongeren en volwassenen, hun pleeggezinnen en hun ouders
ondersteunen?

Meer info
Pleegzorg Vlaanderen: 0800-30 181 – www.pleegzorgvlaanderen.be
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Het Luiermandje
Eerder dit jaar nam het Huis van het Kind Oudenburg de werking van de Pamperbank over en werd het omgedoopt tot Het Luiermandje. De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare ouders. Daarom zamelt Het Luiermandje luieroverschotten in. De luiers worden gesorteerd volgens maat en in pakketjes van 25 stuks verkocht voor
1 euro.

Heb je nog een voorraad luiers over?
Gooi ze dan zeker niet weg, maar bezorg ze aan Het Luiermandje. Op verschillende locaties in de stad zal je inzamelpunten tevoorschijn zien komen.
Denk maar aan kinderopvanginitiatieven, de lagere scholen, het OCMW, de stadsdiensten, supermarkten,… Kortom, op plaatsen waar vooral gezinnen
met kleine kinderen komen. De inzamelpunten kan je herkennen aan het nieuwe logo dat je hier al kan bewonderen.

Verjaardagspakketten voor kwetsbare kinderen
Elk kind in Oudenburg verdient het om een leuke verjaardag te hebben. Daarom gaat het Huis van het Kind de samenwerking aan met vzw Feestvarken en worden verjaardagspakketten verdeeld onder de kwetsbare gezinnen.
Kinderen in armoede gaan op hun verjaardag vaak niet naar school simpelweg omdat ze geen cadeautjes of uitnodigingen voor een feestje kunnen
uitdelen. Hun feestdag gaat ongemerkt voorbij en dat is niet ok! Elk kind verdient een fijne verjaardag! Daarom werd er een overeenkomst afgesloten met Feestvarken vzw onder het motto ‘elk kind verjaart
en moet zijn verjaardag kunnen vieren!’.
Met deze samenwerking kan het Huis van het Kind verjaardagspakketten bezorgen aan kwetsbare kinderen tussen 1
en 12 jaar. In elk pakket zit een nieuw en actueel geschenk
op maat van het kind, een traktatie om uit te delen in de
klas (bijvoorbeeld cake of pannenkoekenmix of snoepzakjes)
en materiaal om thuis een feestje te bouwen (zoals bekers,
bordjes, vlaggenlijn en ballonnen). Elk pakket heeft een winkelwaarde van 45 euro.
Wil je een verjaardagspakket aanvragen? Neem dan contact
op met het Huis van het Kind via huisvanhetkind@oudenburg.be of op het nummer 059-34 02 26.
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ZOO BKO

VACATURE

Enthousiaste monitoren
gezocht
Zin om kinderen een topvakantie te bezorgen?
Ben je een actieve speelvogel die graag met kinderen wil
werken? Zoek je een zinvolle en toffe invulling van je schoolvakantie?
Onder begeleiding van de verantwoordelijke sta je in voor de
dagelijkse opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Je bent
een krak in het aanbieden van boeiende activiteiten en dankzij
jouw creativiteit beleef je samen met de kinderen de spannendste
avonturen.
Om als monitor in Zoo BKO te kunnen werken moet je aan een
aantal voorwaarden voldoen:

Nieuw concept vakanties
Er zijn de laatste tijd al heel wat veranderingen gebeurd in de organisatie van de buitenschoolse opvang in Oudenburg. Zo veranderde de
naam van ‘De Kikker’ naar ‘Zoo BKO’, kregen we een nieuw logo en
werken we nu ook elke vakantie op 2 of 3 verschillende locaties.
De begeleiding stond dan ook te springen om nog meer vernieuwing
door te voeren en testte dit in de herfstvakantie uit. We kozen er voor
om vanaf nu elke vakantie zonder vast thema te werken. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer gedaan wordt! Integendeel!
Tijdens de weken voorafgaand aan elke vakantie werkt de begeleiding een gevarieerd aanbod aan activiteiten uit. Ze laten zich daarvoor
inspireren door activiteiten uit boeken, het internet, maar bovenal door
de kinderen zelf. Ze luisteren naar wat de kinderen eens heel graag
zouden doen en werken die ideeën verder uit.
Tijdens de vakantie zelf mogen de kinderen dan aangeven waar ze die
dag zin in hebben en worden de gevraagde activiteiten gedaan. Zo zetten wij als team massaal in op de eigen inbreng van het kind!
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•
•
•
•

minstens 18 jaar zijn;
flexibel, kindvriendelijk en dynamisch zijn;
zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
voldoen aan de diplomavereisten van Kind en Gezin.

Voor meer informatie kan je terecht bij de verantwoordelijke
van Buitenschoolse Kinderopvang Zoo BKO op het nummer
059-56 84 44 of via ibo@oudenburg.be. Of neem een kijkje op
www.oudenburg.be/vacatures.

VRIJE TIJD

Oudenburg blokt!
Ook tijdens deze kerstperiode kunnen de Oudenburgse studenten zich in alle rust voorbereiden op de examens in de kerk van Roksem.
Omdat het bewezen is dat in groep studeren stimuleert, bieden we graag opnieuw deze bloklocatie aan voor alle studenten die nood hebben aan een
rustige, gezamenlijke en veilige studieruimte. Ze kunnen hier terecht vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 4 februari 2022 en dit 7 dagen op
7 van 8 tot 20 uur.
Reserveren is verplicht en kan via www.oudenburg.be/oudenburg-blokt. Lees hier zeker nog eens alle voorwaarden en afspraken na.
We wensen alle studenten alvast heel veel succes!

Spelen in de sneeuw in jouw straat!
Een sneeuwstraat is zoals een speelstraat: een plek waar kinderen een beetje de baas zijn en waar de sneeuw mag blijven liggen. Als het gesneeuwd heeft, worden sneeuwstraten afgesloten voor het verkeer, zodat kinderen onbezorgd in de sneeuw kunnen spelen. Bewoners moeten wel
op voorhand aanvragen of hun straat na sneeuwval een sneeuwstraat mag zijn. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Er mag onder meer geen
handelszaak in de straat liggen en er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden. Het volledige reglement en het aanvraagformulier vind je
terug op onze website (www.oudenburg.be/jeugdaanbod/speel-en-sneeuwstraten)!
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Sport tijdens de vakantie
KERSTVAKANTIE
Lego Masters en omnisport
3 t/m 5 januari 2022, van 9 tot 16 uur
1e leerjaar t/m 6e leerjaar (geb. 2015 en 2010)
Deelnameprijs: 36 euro (inschrijven via i-School)

KROKUSVAKANTIE
Minicircuskamp
28 februari en 1 maart 2022, van 9 tot 16 uur
2e en 3e kleuter (geb. 2017 en 2016)
Deelnameprijs: 24 euro

Circuskamp

Wat een sportprestatie!
Het afgelopen jaar zijn er door de coronapandemie heel wat wedstrijden
en tornooien niet kunnen doorgaan. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er
ondanks corona Oudenburgnaars zijn die in 2021 mooie sportprestaties
behaald hebben en hiervoor mogen gehuldigd worden.
Er zijn vijf sportcategorieën: sportman, sportvrouw, sportclub, beloftevolle
jongere en sportverdienste.

Oproep

2 t/m 4 maart 2022, van 9 tot 16 uur
1e leerjaar t/m 6e leerjaar (geb. 2015 en 2010)
Deelnameprijs: 42 euro

Ken jij iemand die een mooie prestatie heeft behaald of die eens in de
bloemetjes mag gezet worden voor zijn of haar inzet? Of vind je dat jouw
club ook mooie resultaten heeft behaald? Aarzel dan niet en bezorg de
kandidatuur vóór 20 januari 2022 aan de sportdienst via sportdienst@
oudenburg.be.

Inschrijven voor de krokuskampen kan vanaf woensdag
26 januari 2022 om 16 uur via het inschrijvingsplatform i-School
via www.i-school.be/login.

De formulieren voor de kandidaatstelling en het reglement vind je op
www.oudenburg.be/uitreiking-stedelijke-sporttrofeeen.

Wandel je mee?
Zoals je weet is wandelen gezond. Het verbetert niet alleen je conditie, je
krijgt bovendien een verlaagde bloeddruk en cholesterolgehalte in je bloed.
Wandelen geeft je humeur en geest een flinke positieve boost.
Wandelen in groep is daarbij nog gezelliger en je ontmoet andere mensen.
Momenteel is er nog geen wandelclub in Oudenburg maar jij kan daarin
verandering brengen.
Interesse? Neem dan contact op met de sportdienst op het nummer
059-56 84 47 of via sportdienst@oudenburg.be.
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Wist je dat …
Poëzieweek 2022
Het grootste poëziefeest van de Lage Landen wordt in 2022 voor de
tiende keer gevierd! Het thema van deze poëzieweek is ‘natuur’. De week
gaat officieel van start op gedichtendag, donderdag 27 januari 2022, en
loopt tot en met woensdag 2 februari 2022. Tijdens de poëzieweek zorgen
we, samen met de vrijwilligers van de werkgroep ‘School en bib’, voor een
leuk poëziemoment voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.
Daarnaast maken we in de bibliotheek alle bezoekers warm voor poëzie.
Ontdek onze themastand met nieuwe dichtbundels

… je jouw ontleende bibliotheekmaterialen 24 op 24 kan
inleveren via onze inleverbox
(Hoogstraat 17). Zo kan je vermijden dat jouw uitleningen niet
tijdig terug zijn en je een boete
oploopt. We nemen de materialen ten laatste de volgende
dag in.

Op zoek naar culturele beleving in eigen stad?
Midden januari lanceert de cultuurdienst een cultuuragenda voor de eerste 4 maanden van 2022. Je vindt er voor elk wat wils zoals tentoonstellingen, muziek, voordrachten, films, comedy en zoveel meer.
Als tipje van de sluier kunnen we al met trots meegeven dat er in 2022
schoon volk naar Oudenburg komt. Naast een unieke tentoonstelling
over gladiatoren komt de grappigste quizmaster van het land Erik Van
Looy met zijn eerste zaalshow ooit naar onze stad. Verder zal Ratmosphere, die aan de vooravond van een grote doorbraak staat en een
graag geziene gast is in voorprogramma’s van onder andere Balthazar,
Warhaus en Black Box Revelation voor eigenwijze indie-songs zorgen.
Samen met Rudi Vranckx staan we stil bij de oorlogen en problemen
van deze tijd.
Houd zeker onze website in de gaten en raadpleeg vanaf 15 januari
2022 onze digitale cultuuragenda!
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Laat Oudenburg schitteren als nooit tevoren!
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.
We doen daarom een warme naar alle inwoners van Oudenburg om tot na de eindejaarsfeesten
zoveel mogelijk voor kerstsfeer, licht en warmte te zorgen.
Zet versiering voor je raam, plaats iets zichtbaars in je voortuin, hang iets aan je deur of
gevel , … zo kunnen de wandelaars ook meegenieten van al dat moois. Laat je fantasie en
creativiteit dus de vrije loop om een unieke creatie te vormen (denk maar aan een lichtslinger in de letters van onze stad) en maak zo kans op een leuk geschenkje.
Inwoners die willen deelnemen kunnen hun initiatief tot uiterlijk 31 december 2021 aanmelden via oudenburgschittert@oudenburg.be met de vermelding van hun naam, adres,
telefoonnummer, emailadres en foto van de kerstverlichting. Een jury zal in de loop van de
maand januari de drie mooiste en meest hartverwarmende versieringen bekendmaken.

Unieke kerstkaarten voor het goede doel
Het voorbije jaar is niet voor iedereen even gemakkelijk geweest. We hebben allemaal wel iemand moeten missen die we graag wat meer
hadden gezien. In deze tijden is het dan ook fijn om een kaartje naar een dierbare te sturen en zo een gevoel van verbondenheid te creëren.
We hebben 10 unieke wenskaarten ontworpen die we in de maand december verkopen en waarvan de opbrengst naar een Oudenburgs goed
doel gaat.
De 10 kerstkaarten, geïnspireerd op onze prachtige stad, zijn stuk voor
stuk unieke kaarten met net dat ietsje meer. Wil je bijvoorbeeld een
kaartje sturen naar je oma die heel haar leven opgegroeid is in Ettelgem,
dan bieden wij een gepersonaliseerd kaartje voor Ettelgem aan. Of wil
je graag een ludiek kaartje met een hint naar Kerstmis? Dan hebben we
eentje met de speciale kerstverlichting die in 2020 vaak over de lippen
ging.
Een pakketje van 10 kerstkaarten (en bijhorende enveloppen) kost 5 euro
en is verkrijgbaar in volgende verkooppunten:
• Romeins Archeologisch Museum (RAM / Marktstraat 25)
› dinsdag, donderdag en vrijdag: 10 – 12 uur
› woensdag: 10 – 12 uur en 13.30 – 17 uur
• Bibliotheek (Hoogstraat 17)
› dinsdag en donderdag: 16 – 19 uur
› woensdag: 14 – 18 uur
› vrijdag: 15 – 18 uur
› zaterdag: 9.30 – 12.30 uur
• Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24)
› maandag – vrijdag: 9 – 13 uur en 14 – 17 uur
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De opbrengst van de verkoop van deze kaarten gaat naar een lokaal
goed doel, namelijk Sint-Vincentius De Lage Drempel-Kerit. De voedselbedeling in onze stad heeft de laatste maanden ook veel te verduren
gekregen en hiermee willen we ook voor hen ons steentje bijdragen.

VRIJE TIJD

Het Grote Vogelweekend
Het Grote Vogelweekend nadert : tijd om vogelvoer op te dissen en massaal tuinvogels te turven op 29 en 30 januari
2022. Naar goede gewoonte is Michaël Pas de bevlogen ambassadeur en dit jaar wordt hij voor de eerste keer bijgestaan
door schrijfster Sarah Devos. Zij zitten alvast klaar achter hun verrekijker. Jij ook?
Tel de vogels in je tuin tijdens Het Grote Vogelweekend op zaterdag 29 en zondag 30 januari en doe zo mee aan de grootste vogeltelling in
Vlaanderen.
Meetellen is simpel! Van de echte vogelkenner tot de occasionele vogelliefhebber, iedereen kan vogels tellen en zo zijn steentje bijdragen. Hoe
ga je te werk?
1. Maak je tuin of terras alvast vogelvriendelijk en voorzie goed vogelvoer en proper water.
2. Neem het tellijstje en je verrekijker bij de hand en bekijk de vogels in je tuin of terras gedurende 15 minuten.
3. Noteer per soort het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag en geef daarna je telling in via de website
(www.vogelweekend.be). Tel je nog een keer op een ander tijdstip tijdens het weekend? Geef dan een nieuwe telling door.

Alle informatie en het tellijstje vind je terug op www.vogelweekend.be.

Geen UiT-agenda
Het zijn opnieuw onzekere tijden voor evenementen. Heel wat organisatoren hebben hun activiteiten afgelast. Daarom werd er in
deze editie geen UiT-kalender opgenomen. Je kan steeds de website raadplegen op www.oudenburg.be/uitagenda.
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Jouw organisatie op de nieuwe infoborden
Ondertussen heeft iedereen ze al gezien, de gloednieuwe infoborden van de stad. De oude borden werden vervangen door prachtige led-schermen
die goed opvallen in het Oudenburgse straatbeeld.
De borden worden gebruikt voor informatieve, promotionele en commerciële doeleinden. Zowel verenigingen als handelaars kunnen hier ondertussen gebruik van maken. Er werd hiervoor een nieuw reglement opgesteld dat in werking trad op 1 oktober 2021.
Ter ondersteuning bieden we ook gratis publicaties aan.
• Verenigingen kunnen jaarlijks gebruik maken van 2 gratis publicaties van 12 seconden gedurende een periode van 14 dagen om hun activiteiten in de kijker te plaatsen.
• Handelaars krijgen eenmalig 2 gratis publicaties van 12 seconden gedurende een periode van 14 dagen aangeboden in het kader van het
corona relanceplan.
Opgelet! Wens je iets te publiceren op de infoborden? Dien hiervoor tijdig (een maand voor de gewenste verschijningsdatum) een aanvraag in via
infoborden@oudenburg.be. Je staat zelf in voor het ontwerp dat moet voldoen aan de technische vereisten.
Meer informatie, alle tarieven en het volledige reglement vind je op www.oudenburg.be/infoborden. Heb je toch nog vragen? Stuur dan een
mailtje naar infoborden@oudenburg.be of bel naar 059-56 84 73.

Aanvragen inname openbaar domein en evenementen
vanaf nu digitaal
De stad Oudenburg werkt verder aan de vereenvoudiging en digitalisering van haar dienstverlening. Sinds 1 december 2021 is het mogelijk om een
inname van het openbaar domein (straten, pleinen, voetpaden, parkeerplaatsen) naar aanleiding van werken, bij een verhuis of andere activiteiten,
aan te vragen via een eenvoudig en toegankelijk online systeem. Wil je een evenement organiseren op het openbaar domein? Ook dat kan je vanaf
nu digitaal aanvragen!
Het Thuisloket wordt dus verder uitgebreid dankzij de toepassing EagleBe van Merkator: een slim vergunningsplatform voor containers, wegenwerken, terrassen, wielerwedstrijden en allerhande evenementen. Alles wordt vanaf nu gecentraliseerd waardoor aanvragen veel vlotter en efficiënter
verwerkt kunnen worden. Surf naar www.oudenburg.be/thuisloket en ontdek de mogelijkheden.

Inname openbaar domein
Als je het openbaar domein wil innemen (bijvoorbeeld om werken uit te voeren) moet je een vergunning aanvragen. Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen en richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan nu dus eenvoudig en vlot van bij jou thuis. De vergunning
zelf kan je binnen de kortste keren in je mailbox terugvinden!

Evenementen
Wie een evenement organiseert op het Oudenburgs openbaar domein moet daarvoor toelating hebben. De aanvraag hiervoor moet gericht worden
aan het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast moet voor alle manifestaties (behalve voor wielerwedstrijden) een manifestatiefiche
ingevuld worden. Ook dit verloopt volledig digitaal.

Let wel: doe je aanvraag tijdig!
Het blijft wel belangrijk om de aanvragen tijdig in te dienen. Zo moet een inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken uiterlijk
7 dagen op voorhand aangevraagd worden. Ook de organisatie van een evenement dient ruim op tijd (minstens een maand op voorhand) te worden
aangevraagd. Vaak moet er immers nog bij andere diensten advies worden ingewonnen.
We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe systeem een tijdsbesparing voor zowel onze medewerkers als onze inwoners zal opleveren. Inwoners die
digitaal niet zo goed uit te voeten kunnen, mogen ons steeds telefonisch contacteren of langskomen bij de dienst vergunningen zodat we de aanvraag samen kunnen uitvoeren.

Vragen?
Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de dienst vergunningen, De Groote Poorte, Weststraat 31-33, 8460 Oudenburg, via vergunningen@
oudenburg.be of telefonisch op het nummer 059-56 84 57.
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Maak kennis met Charlotte Martens van Coiffure Elégance! Deze
dame draagt dit jaar de titel van 'Ik koop lokaal'-ambassadeur voor
Oudenburg met verve en zet lokaal ondernemerschap graag in de
kijker. Niets is fijner dan in eigen stad te kunnen shoppen en genieten!
Samen met haar twee collega’s verwelkomt Charlotte jou graag in
haar kapsalon in de Westkerksestraat 39. Ga zeker eens langs voor
een frisse knipbeurt of een complete make-over!
“Elkaar steunen in je eigen omgeving! Investeren in een
warme samenleving die ons in deze tijden dichter naar elkaar zou moeten brengen. Dat is wat ‘ik koop lokaal’ voor
mij betekent!”

Starters in de kijker
Axense

A sense for relaxing
De jonge en enthousiaste Axelle Rijde besliste een tijdje terug om naast
haar dagelijkse baan als ergotherapeut in WZC Riethove een tweede uitdaging aan te gaan en haar eigen zaak op te starten waar relaxatie centraal staat. Axense verwelkomt graag alle dames die even willen ontsnappen aan de dagelijkse drukte en willen genieten van een deugddoende
relaxerende massage. Naast een massage kan je bij haar ook terecht voor
de algemene verzorging van de voeten en teennagels, beide diensten
kunnen trouwens bij Axelle in de zaak of bij jou thuis worden uitgevoerd.
Mocht je nog twijfelen wat je voor je geliefde onder de kerstboom zou
leggen, een Axense-cadeaubon is altijd een goed idee!
0470-57 18 33
@Axensepedicure
@Axense_
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Onze ‘Ik koop lokaal’ambassadeur

WONEN

Kies voor goedkopere groene stroom en gas
De Provincie West-Vlaanderen organiseert voor de 11e keer een groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven is gratis en vrijblijvend via
www.west-vlaanderen.be/besparen (tot en met 8 februari 2022). De Provincie gaat vervolgens voor jou op zoek naar een voordelig contract.
Iedereen met een leveringsadres in Vlaanderen kan deelnemen, Je kiest
zelf of je voor elektriciteit en/of gas inschrijft. Ook ondernemers en verenigingen met een professioneel contract en een jaarlijks gemeten meter
kunnen meedoen. Houd er wel rekening mee dat het jaarverbruik maximum 50 000 kWh mag zijn voor elektriciteit en 100 000 kWh voor gas.
Doe mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een
beter milieu.
Stapte je al eerder over naar een voordelig (groepsaankoop)contract?
Houd er dan rekening mee dat je energieleverancier je contract kan verlengen aan dure prijzen. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van
energieleverancier en van energiecontract veranderen.
Op 9 februari 2022 wordt een veiling georganiseerd waarop energieleveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen voor een 1-jarig contract voor
100% Belgische groene stroom en/of gas. Daarna krijg je een persoonlijk
voorstel van de winnende leverancier. Ga je in op het voorstel dan wordt
gezorgd voor een vlotte overstap, je hoeft hier zelf niets meer voor te
doen.

Wil je inschrijven of heb je graag meer informatie?
Surf naar www.west-vlaanderen.be/besparen of bel naar 0800-18 711
(ma t/m vr: 8.30 tot 18 uur). Houd je jaarlijkse afrekening voor elektriciteit
en/of gas bij de hand.

Ook stad Oudenburg steunt deze campagne. Heb je geen computer of
wil je weten hoe je kan inschrijven of heb je vragen over hoe de groepsaankoop werkt? Dan kan je bij de woonadviseurs van Woonpunt terecht!

Woonpunt is bereikbaar
Momenteel gelden nog steeds strikte maatregelen om het coronavirus in
te dijken. Woonpunt blijft bereikbaar via telefoon en mail. De vrije loketten
blijven momenteel nog gesloten. Het is wel mogelijk om langs te komen
op afspraak.

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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VENTILEER
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

ZET HET RAAM
OP KIEPSTAND

ZET HET RAAM
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIEROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIESYSTEEM AAN

VERLUCHT
Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

DE WAS DROGEN

Beperk vervuilende
stoffen in huis
en verlucht

DOUCHEN

SCHOONMAKEN

KOKEN

Vermijd CO-vergiftiging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
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Hou je kot gezond

Altijd
en zeke
tijdens r
Corona

RUIMTE & OMGEVING

Volkstuinieren in de Biothope
Heb jij groene vingers? Leer je graag bij? Heb je altijd al je eigen groenten
en fruit willen kweken? Dan ben jij de Oudenburgenaar die we zoeken en
is een volkstuintje écht iets voor jou!
Het stadsbestuur is trots op het aanbod volkstuintjes in Ettelgem. In
samenwerking met de Provincie West Vlaanderen en Velt zullen een 18tal perceeltjes worden aangelegd. Er zijn nog steeds enkele perceeltjes
beschikbaar voor de inwoners van Oudenburg, dit voor een beperkte prijs.
• 40m² aan 30 euro/jaar
• 65m² aan 40 euro/jaar
In de prijs zit ook het gebruik van tuinmateriaal inbegrepen. Het stadsbestuur voorziet ook een gemeenschappelijke berging. De perceeltjes
moeten dienen om groenten of fruit te kweken. Wie zich inschrijft voor
een volkstuintje, heeft ook recht op de gratis cursus ecologisch moestuinieren.
Als volkstuinier leer je gegarandeerd nieuwe gepassioneerde mensen
kennen terwijl je je kennis over (ecologisch) moestuinieren alleen maar
uitbreidt. Een ideale ontmoetingsplek dus voor jong en oud.
Heb jij ook interesse? Stuur dan een mailtje naar milieu@oudenburg.be.

B00M+PLAN
De stad Oudenburg trekt de kaart van de duurzaamheid en wil 1000
nieuwe bomen planten als deel van het Vlaams bomencharter. Dit burgerinitiatief past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar
40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Het planten van bomen heeft vele
voordelen. Bomen geven onze stad verkoeling, zuiveren de lucht, zorgen
voor biodiversiteit en vangen water op. Meer groen is zelfs goed voor ons
mentaal welzijn, want het verlaagt ons stressniveau.
We willen natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven en maakten een
BoomPlusPlan op. Als onderdeel hiervan plant de stad zelf actief bomen
via onder andere het geboortebos, de speelbossen, postzegelbossen en
het Wonderwoudje. Daarnaast wordt elke inwoner aangemoedigd om ook
bomen op privéterrein te planten en deze te melden via de bomenteller
op onze website.
Meld jouw geplante boom (of bomen) via www.oudenburg.be/boomplusplan, want ook jouw boom telt.
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Oudenburg onthardt en vergroent
Oudenburg zet bewust in op het ontharden van de openbare ruimte. Zo
wapenen we ons tegen de steeds vaker voorkomende stortbuien en lange
droogteperiodes als gevolg van de klimaatverandering. Dit kan door bijvoorbeeld meer streepjes groen te voorzien in die grijze voortuin.
`
Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag
is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050
meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder
CO2-opslag door planten en de bodem, slechtere luchtkwaliteit en een
verlies aan biodiversiteit.

Een oprit voor één of meer wagens, een pad naar de voordeur, een plankier voor een terrasplant,… Als je je woning eens van bovenaf zou bekijken, sta je er wellicht van versteld hoeveel oppervlakte er verhard is.
Meer verharden dan nodig om deur en garage te bereiken, is eigenlijk
niet nodig.

Er zijn dus redenen genoeg om te ontharden, de oplossing voor al deze
problemen. Onder het motto ‘kleine daden maken een groot verschil’
wordt elke Oudenburgnaar beloond als hij een steentje bijdraagt of beter nog … wegdraagt. Elke bewoonde woning die 10 m² onthardt, krijgt
106 euro subsidie en dat is precies het bedrag van de jaarlijkse gemeentebelasting. Ook het verwijderen van steriele open verhardingen zoals
lagen boomschors, grastegels en kiezels komen in aanmerking voor betoelaging. Zolang het maar gaat om minstens 10 m².

Praktisch

Wat komt dan in de plaats?
Het gaat om meer dan alleen maar voorkoming van overstromingen of
verdroging. Wat in de plaats komt is evenzeer van tel: dat moeten overwinterende struiken of bomen zijn. Het is de bedoeling om planten te
stimuleren die CO2 opvangen en tegelijk ook nog een positieve bijdrage
leveren tot de biodiversiteit.
Je kiest best voor vaste planten en bodembedekkers, waarvan een deel
groenblijvend zijn. Vermijd soorten die regelmatig snoei vragen. Zet daarom maar één struik of kleine boom en kies voor kleinere soorten die je
niet hoeft te snoeien. Bodembedekkers en lage struiken zorgen voor meer
reliëf dan gemaaid gras. Ze doen je tuin groter lijken. Hoge beplanting
zorgt dan weer voor en groener straatbeeld.

Tegels zouden beter zijn tegen wateroverlast en onderhoudsvriendelijker
ook. Het tegenovergestelde is waar. Hoe minder tegels, hoe minder wateroverlast. Groen maakt de grond immers waterdoorlatend. Steen is daarenboven duurder en intensiever in onderhoud dan goed gekozen groen.
Beperk dus best verharding tot maximum een derde van je voortuin.

Voel je je ook aangesproken om te ontharden en voldoe je aan onderstaande voorwaarden? Vraag dan zeker de onthardingssubsidie aan.
• De ontharding is voor particuliere woningen in Oudenburg en moet
minimaal 10 m² bedragen.
• Per particuliere woning kan slechts 1 aanvraag worden ingediend per
10 jaar. Verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen komen niet
in aanmerking.
• De vervanging moet gebeuren door wintervaste beplanting van inheemse of autochtone aard. De aanplant van éénjarige planten, met
uitzondering van groenten, en de vervanging door een gazon of grasveld komen ook niet in aanmerking. De vervangende nieuwe beplanting dient gedurende minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden.
Afgestorven planten dienen tijdens het eerstvolgende plantseizoen
vervangen te worden.
Meer informatie vind je op www.oudenburg.be/ontharden-voortuinen.
Hopelijk dringt het straks ook bij jou door.
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Fair Trade Folks gezocht
Stad Oudenburg wordt een FairTradeGemeente. We doen er momenteel alles aan om deze titel zo snel mogelijk te behalen en eerlijke handel te stimuleren. En jij kan ons daarbij helpen!
Word jij ook enthousiast als je ‘Fair Trade Folks’ hoort? Krijg je
energie van vrijwilligerswerk? Voel je je onmiddellijk goed als je
omringd bent door andere geëngageerde burgers? Dan ben jij de
geknipte persoon! We willen onze werkgroep Fair Trade versterken
en iedereen met goesting is welkom om zich aan te bieden via
milieu@oudenburg.be.
Laat snel iets van je horen en dan zien we elkaar binnenkort om
lokale en eerlijke handel nog meer op de kaart te zetten in onze
stad!

Verplicht verlicht!
Gezien worden in het verkeer is voor fietsers van levensbelang, zeker tijdens de donkere herfst- en wintermaanden. Nog té vaak worden fietsers gesignaleerd die zonder licht in het donker rijden. Vergeet je fietslicht dus niet voor je vertrekt en zorg zo vooral voor je eigen veiligheid in het verkeer!
Wat is verplicht?
• Verlichting is verplicht tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, m.a.w. als het donker is of wordt.
• Verlichting is ook verplicht als het zicht beperkt is tot 200 meter bijvoorbeeld door mist, regen of sneeuw.
• Verplicht zijn een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan, vast op je fiets of vast aan jezelf of je kledij of rugzak.
• Verplichte reflectoren zijn de witte reflector vooraan, de rode reflector achteraan, in elke pedaal 2 oranje reflectoren en een witte reflecterende strook
op de omtrek van je banden, of 2 zijdelingse oranje reflectoren per wiel.
Opgelet! Tijdens de wintermaanden zijn er gerichte politionele controles op de fietsverlichting van schoolgaande kinderen. Zorg dus voor een goed
werkend voor- en achterlicht, reflectoren en een fluohesje.
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Asbest correct verpakken
Vele materialen bevatten asbest en dat is schadelijk voor onze gezondheid. Als het materiaal in goede toestand is, mag het blijven waar het zit. Toch is er
steeds een risico dat het op termijn beschadigd of verweerd kan raken. Als het materiaal niet is afgeschermd, verwijder je dit best zo snel mogelijk. Als je
asbest verwijderd, is het van vitaal belang dat je dit ook correct verpakt. Sinds 15 juni 2021 is dit zelfs verplicht. Om onze inwoners hierin te ondersteunen
worden in het recyclagepark ook asbestkits en verpakkingen te koop aangeboden.
•
•
•

Asbestzak klein (80x120 cm): 1 euro
Asbestzak groot (120x220 cm): 2 euro
Asbestkit (1 paar wegwerphandschoenen
+ 1 mondmasker FFP3 + 1 wegwerpoverall): 16 euro

Goed verpakt

Slecht verpakt

De kits en verpakkingen zijn niet verplicht. Je kan zelf ook asbest op een veilige manier inpakken in een doorzichtige folie of een zak van minstens 100
micron dik. De verpakking moet de asbest wel volledig bedekken, er mag geen materiaal meer zichtbaar zijn. Verpakken van asbesthoudend materiaal
gebeurt best buitenshuis.
Indien intact en in goede staat, mag dit naar het recyclagepark afgevoerd worden. Eens in het park leg je de verpakte onderdelen voorzichtig in de
asbestcontainer, volgens de richtlijnen van de parkwachter. Indien asbest niet correct verpakt is, wordt het onherroepelijk teruggestuurd.

Uitdoofscenario vuurwerk
Oudejaar en vuurwerk, het lijkt bij elkaar te horen, maar ieder jaar staan heel wat dieren en hun baasjes
doodsangsten uit in onze stad. Daarom werd reeds in 2019 beslist om met een uitdoofscenario te
werken zodat feestvierders vanaf 2024 niet langer vuurwerk afschieten.
Concreet is het bij de overgang van oud naar nieuw in 2021 tussen 23.30 en 1 uur toegelaten om
vuurwerk af te schieten in Oudenburg, in 2022 wordt dat tussen 0 en 1 uur en in 2023 zal dit nog enkel
tussen 0 en 00.30 uur toegelaten zijn. Vanaf oudejaar 2024 is vuurwerk niet langer toegelaten.
Nieuw dit jaar is dat er meldingsplicht is. We vragen iedereen die van plan is om vuurwerk af te schieten
dit te melden via mail naar milieu@oudenburg.be. We hopen dat we op de verantwoordelijkheidszin
van de Oudenburgnaars kunnen rekenen zodat we het nieuwe jaar zonder incidenten kunnen inzetten.
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WZC RIETHOVE

Zomerse dagen doorprikten de
coronasluier, en of we ervan genoten!
Beestenboel in Riethove
Naar aanleiding van Werelddierendag op 4 oktober 2021 kwamen enkele vrijwilligers langs met hun huisdier. Naast een hond en een poes
maakten de bewoners ook kennis met een struisvogelkuiken, Griekse
landschildpadden, een konijn, een ara (papegaai uit Zuid-Amerika) en
cavia’s. De diertjes werden bedolven onder de strelingen en haalden bij
de bewoners de tederste herinneringen naar boven.

Op uitstap
Het liftbusje bracht ons naar verschillende leuke bestemmingen. Zo
kwamen we terecht in het draai- en dansorgelmuseum in Leffinge, bij
de paters van Zevenkerken, het provinciedomein Tillegembos en in ‘het
bosje’ met natuurlijk een bezoekje aan het Koninginnehof.

24 OUDENBURG STADSMAGAZINE

WZC RIETHOVE

Bedankt vrijwilligers!
Ook in het voorbije jaar konden we rekenen op de ondersteuning van talrijke vrijwilligers. Zij hielpen ons elk op hun eigen manier om het leven in WZC
Riethove en de activiteiten in LDC Biezenbilk zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Dat verdiende een lekker feestmaal en een gezellige dansnamiddag! Het was voor velen een aangenaam weerzien.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij deel uitmaken van de huidige enthousiaste vrijwilligersgroep in het woonzorgcentrum en/of in het
lokaal dienstencentrum, geef ons dan zeker een seintje: WZC op het nummer 059-34 02 34 of LDC op het nummer 059-40 19 95.

Kom je op bezoek in ons woonzorgcentrum, vergeet dan niet onze strikte regels na te leven. Zo kunnen we het virus buiten houden!
•
•
•
•

Breng jouw Covid Safe Ticket mee.
Kom niet langs als je je ziek voelt of een risicocontact had.
Was en ontsmet geregeld de handen.
Houd afstand en draag een mondneusmasker.

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
De vergaderingen gingen opnieuw fysiek door, met toepassing van de geldende coronamaatregelen. Hier volgt een bloemlezing uit de behandelde punten.

8 september 2021
Het erkennings- en subsidiereglement voor de Oudenburgse
sociaal-culturele verenigingen werd herzien bij besluit van de
gemeenteraad van 29 juni 2021. Daarin werd voorzien dat voor de
seniorenverenigingen, die sedert 8 juli 2020 beschikken over een eigen
raad, een afzonderlijk subsidiereglement zou worden vastgesteld. Elke
actieve vereniging ontvangt een basissubsidie op basis van haar reguliere
werking. Extra middelen zijn te verdienen op basis van de aanwezigheid
tijdens de vergaderingen van de seniorenadviesraad, en de medewerking
aan activiteiten van het lokaal bestuur of van de seniorenadviesraad. De
raad keurde het reglement nu goed.
Omwille van de coronapandemie hebben de sportclubs,
onderwijsinstellingen en organiserende verenigingen het afgelopen
seizoen weinig of geen werking gehad. Het nieuw algemeen
subsidiereglement voor Oudenburgse sportverenigingen kan hierdoor
niet adequaat toegepast worden. Als tegemoetkoming voor het werkjaar
2020-2021 wordt een alternatieve subsidiëringswijze voorgesteld,
gebaseerd op het gemiddelde subsidiebedrag voor de werkjaren 20182019 en 2019-2020. Het voorstel werd aangenomen.
Na de intense regenval begin 2021 liepen heel wat kelders onder in
de straten van de Mandelwijk waar de riolering en de wegenis waren
vernieuwd. De meeste slachtoffers hebben hiervoor hun verzekering
aangesproken met het oogmerk een vergoeding te bekomen. Er zijn echter
heel wat mogelijke oorzaken of verklaringen voor deze wateroverlast. De
bouwheer van de werken in de wijk, evenals de uitvoerende aannemer en
de andere nutsmaatschappijen, hebben evenwel al te kennen gegeven
niet te zullen tussenkomen aangezien heel wat kelders niet waterdicht
bleken te zijn. Het bestuur heeft begrip voor de frustratie die dit met zich
meebrengt en wil de gedupeerden tegemoet komen. De tegemoetkoming
zou bestaan in een (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten die tussen
1 januari 2021 en 31 december 2022 worden gemaakt met het oog
op het waterdicht maken van de kelders. Enkel de slachtoffers die een
dossier hebben ingediend bij de verzekering komen in aanmerking. De
raad keurde de voorgestelde regeling goed.
Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging gebruik maken van een
taxistandplaats op de openbare weg. Hiervoor is een kaderreglement
nodig dat onder meer de wijze van afgifte, de vorm en de voorwaarden
van de machtiging vaststelt. De nadere uitwerking (zoals het bepalen van
het aantal taxistandplaatsen en hun locatie) behoort tot de bevoegdheid
van het college van burgemeester en schepenen. De raad keurde het
ontwerp goed.
Door de stad werden recent nieuwe ledschermen aangekocht.
Deze digitale informatieborden zullen dienen voor het verspreiden van
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boodschappen van algemeen nut, maar zullen daarnaast ook kunnen
worden gebruikt voor publicaties door derden van zowel informatieve en
promotionele als commerciële aard. Voor de publicatie zal een retributie
verschuldigd zijn afhankelijk van de duurtijd van de publicatie en het aantal
dagen waarop de advertentie vertoond wordt. Zowel voor verengingen als
voor handelaars zijn er gratis publicaties voorzien. Lees meer op p. 16.
De raad beslist ook om het lokaal energie- en klimaatpact met de
Vlaamse regering te ondertekenen. Het pact omvat een aantal zeer
concrete doelstellingen om de nodige transitie in het energie- en
klimaatbeleid waar te maken en bouwt voort op reeds ingeburgerde
initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030, dat reeds door
de stad Oudenburg werd ondertekend. De klemtoon ligt op vier thema's
(werven genaamd) zijnde vergroening, hernieuwbare energie, duurzame
mobiliteit en de droogteproblematiek. De ondertekening van het pact
houdt voor de gemeente onder meer het engagement in om de openbare
verlichting tegen 2030 volledig te verledden. Andere streefdoelen zijn een
jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% en een reductie
van de CO2-uitstoot met 40% in 2030 ten opzichte van 2015. In totaal
wordt er door de Vlaamse regering een subsidie van 24.324.010,00 euro
voorzien. Voor de stad Oudenburg bedraagt deze subsidie 32.234,00
euro.
De stad Oudenburg is eigenaar van een aantal percelen grond gelegen
langsheen de Bekestraat, waar momenteel speelplein De Tunne is
gevestigd. Om de niet benutte perceelsgedeelten aan de straatzijde te
valoriseren werd beslist om ze te verkavelen in vier loten. Om een zo hoog
mogelijke verkoopwaarde voor deze gronden te realiseren lanceert het
stadsbestuur een oproep voor een bouwpromotor.
Tijdens de afsluitende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
werd het reglement goedgekeurd voor de verkoop van babyluiers aan
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De Pamperbank vzw stelt
zich onder meer als doel om luieroverschotten in te zamelen en te
herverdelen, in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Door de
lokale afdeling werd de vraag gesteld of de activiteiten niet door het lokaal
bestuur konden worden overgenomen. Dit zal gebeuren onder de naam
Het Luiermandje. Lees meer op p. 8.

13 oktober 2021
Sedert deze legislatuur dient het college van burgemeester en
schepenen jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad over het
eerste semester van het boekjaar. Dit rapport bevat de stand van zaken
van de prioritaire acties van het meerjarenplan en een overzicht van de
geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende
jaar. De raad nam hier kennis van.

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en
sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler
per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in
een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. De zeven steden
en gemeenten van het arrondissement Oostende (met name Bredene,
De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg)
engageren zich tot de afbakening van een gezamenlijk werkingsgebied
voor een nieuwe woonmaatschappij, die de opdrachten van de
sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociaal verhuurkantoren
zal verenigen. Als naam voor de nieuwe woonmaatschappij wordt
gekozen voor Woonmaatschappij Middenkust. Zowel sociale
huisvestingsmaatschappij WoonWel en bouwmaatschappij De Mandel
als sociaal verhuurkantoor Woondienst JOGI formuleerden een positief
advies. De Vlaamse regering zal op basis van de voorstellen en de
adviezen de werkingsgebieden effectief vastleggen.
Sinds 1 mei 2011 fungeert Energiehuis WVI als aanspreekpunt voor
energieleningen aan particulieren voor de gemeente Oudenburg. Sedert
2019 dienen de energiehuizen, naast het verstrekken en beheren van
de energielening, bijkomend een aantal basistaken op te nemen in elke
gemeente van hun werkingsgebied. Sindsdien fungeert het Energiehuis
WVI ook als laagdrempelig energieloket, om de inwoners te informeren,
te begeleiden en te ontzorgen bij energetische renovatie. Omwille van de
uitbreiding van de taakstelling van de energiehuizen diende een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met WVI te worden afgesloten. De raad
keurde het voorstel goed. Ook met de intergemeentelijke woondienst
Woonpunt werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
De huidige reglementering inzake het lijkenvervoer en de
begraafplaatsen zit vervat in het algemeen politiereglement van 17 juni
1999 en was dringend aan herziening toe. Er werd een volledig nieuw
reglement opgemaakt. Als gevolg van de vaststelling van een nieuw
reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging diende ook het
retributiereglement op de begraafplaatsen en de wijzen van lijkbezorging
te worden aangepast. Beide voorstellen werden aanvaard.
Tijdens de aansluitende zitting van de raad voor maatschappelijk namen
de raadsleden kennis van het opvolgingsrapport van het vast bureau.
De raad keurde ook het nieuwe reglement goed inzake de toekenning
van een mantelzorgtoelage dat vanaf 2022 van toepassing zal zijn. De
mantelzorgpremie wordt al sinds 1999 toegekend. Het reglement
werd voor het laatst aangepast in 2009. De toekenning wordt om
organisatorische redenen overgeheveld naar het OCMW. Aan de grootte
van de premie (30,00 euro per maand) wordt niet getornd. Er wordt wel
afgestapt van het puntensysteem. Voortaan gebeuren de toekenningen op
basis van de graad van zorgbehoevendheid voor zover die is erkend en
geattesteerd. Dit zorgt niet alleen voor een objectivering van het systeem
maar ook voor een administratieve vereenvoudiging. De opmaak van
een zorgplan wordt behouden maar wordt van nu af aan opgemaakt in
samenspraak met de zorgcoach.

9 november 2021
De agenda van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
bleef beperkt tot de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
De gemeenteraad diende zich onder meer uit te spreken over de
verlenging van projectvereniging Polderrand, over de plaatsing en het van
politiecamera's en over de budgetten van de kerkfabrieken.
De stad Oudenburg maakt sedert eind 2015 deel uit van de
projectvereniging Polderrand, die fungeert als intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst voor de steden en gemeenten Gistel, Ichtegem,
Koekelare, Kortemark en Oudenburg. Polderrand werd in 2016 officieel
als projectvereniging opgericht voor de duur van 6 jaar. Ondertussen
werd voor de periode 2021-2026 een nieuw beleidsplan goedgekeurd
en werd met het Agentschap Onroerend Erfgoed een tweede
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2026.
De raad stemde in met een verlenging van 5 jaar. Op die manier wordt
aansluiting gevonden bij het huidige meerjarenbeleidsplan van Polderrand
en bij de lopende samenwerkingsovereenkomst.
De politie mag onder bepaalde voorwaarden camera’s gebruiken. Ook
de politiezone Kouter wenst op een zichtbare wijze gebruikt te maken van
al dan niet intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op het
grondgebied van de stad. De politie dient hiervoor wel eerst de principiële
toestemming te krijgen van de gemeenteraad. De raad stemde in met de
vraag van de korpschef en besliste meteen ook om hiervoor toelating te
geven aan andere politiekorpsen die op het grondgebied van Oudenburg
actief kunnen zijn.
Tot slot nam de raad kennis van de budgetten van de vier kerkfabrieken:
Onze-Lieve-Vrouw (Oudenburg), Sint-Eligius (Ettelgem), Sint-Michiel
(Roksem) en Sint-Audomarus (Westkerke).

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

“Bovenal een gezond 2022 gewenst, een
jaar met meer dan ooit geluk vinden in kleine
dingen en positieve energie putten uit een
verdraagzaam samenleven. Op naar een
inspirerend en vredevol 2022!”
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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De gemeenteraad keurde voorts ook de gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone voor 2022 goed.

