
OUDENAARDE

Op zondag 6 november houden we 
ons jaarlijks eetfestijn. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. Verdere 
informatie volgt in het volgende huis-
aan-huisblad.

Wilt u Vlaanderen en Oudenaarde 
mee gestalte geven? Heeft u vragen 
of opmerkingen over het N-VA-
programma? 

Wilt u bij ons iets aankaarten of heeft 
u een verrassend voorstel? 

Wilt u N-VA-lid worden of wilt u uw 
steentje bijdragen aan de uitbouw 
van de N-VA in uw stad? 

Wilt u op de hoogte blijven?
oudenaarde@n-va.be of  
0498 11 01 80.
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Ik ben fier verkozen te zijn als 
nieuwe voorzitter van onze 
afdeling. Ik ben er namelijk 
van overtuigd dat er voor onze 
afdeling belangrijke kansen 
zijn in Oudenaarde. Kansen op 
verschillende vlakken.

Binnen onze afdeling
Ik word dagelijks door stadsgenoten aan-
gesproken over het goede werk van onze 
N-VA-mandatarissen in de gemeenteraad 
en het OCMW. Dit positief verhaal wil ik 
verder uitbouwen. Daarom wil ik samen 
met mijn bestuur deze afdeling laten groei-
en en mensen aantrekken met een visie op 
de toekomst van Oudenaarde. Een visie 
over hoe we het gemeenschapsgevoel kun-
nen versterken, een visie op ondernemen, 
op goed financieel bestuur, op ruimtelijke 
ordening, op sportbeleid, op immigratie… 
Kortom een visie op alle aspecten die van 
belang zijn om het leven en ondernemen 
in Oudenaarde aangenaam en leefbaar te 
maken. En daarom ben ik op zoek naar 
sympathisanten die mij en mijn bestuur 
willen helpen om dit toekomstbeeld verder 
te ontwikkelen. 

De N-VA als aanspreekpunt voor alle 
Oudenaardisten
Lokale politiek gaat over luisteren en de 
noden van de Oudenaardse inwoners en 
ondernemers proberen op te lossen. U moet 
bij iemand terecht kunnen met vragen over 
het grasperk voor uw deur dat maar niet 
wordt onderhouden. U moet bij iemand 
terecht kunnen als u zich afvraagt wan-
neer de werken in uw straat beginnen en 

hoelang deze zullen duren. U moet bij 
iemand terecht kunnen met vragen naar 
mogelijke uitbreidingen voor uw bedrijf 
en ondersteuning bij tewerkstelling. Ons 
bestuur en mandatarissen willen hiervoor 
uw aanspreekpunt zijn. 

De N-VA als coalitiepartner
Mijn ambitie is een verdubbeling van het 
aantal verkozenen in 2018. Als ik met onze 
ploeg deze ambitie kan waarmaken, dan 
beloof ik dat we voluit zullen gaan om mee 
te besturen in Oudenaarde. Want na al die 
jaren zit er duidelijk sleet op de formule: de 
oranje-blauwe coalitie heeft aan scherpte 
verloren en stelt zichzelf nauwelijks nog in 
vraag. Een langetermijnvisie is onbestaan-
de, de problemen worden pas aangepakt 
als ze zich voordoen. Wij willen het stadbe-
stuur uit deze lange winterslaap halen.

De N-VA moet als een van de grootste 
spelers in ons politieke landschap ook in 
Oudenaarde mee besturen. Ik zal er als 
voorzitter op toezien, dat we een betrouw-
bare, maar kritische coalitiepartner worden, 
die aan GOED bestuur zal werken.

Dit is onze uitdaging. Krijgen wij uw steun?

Farah Vansteenbrugge
Voorzitter N-VA Oudenaarde

Eetfestijn

Schrijf mee 

geschiedenis

Nieuwe kansen 
voor Oudenaarde

www.n-va.be/oudenaarde
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De schepen van Sport kondigde 
via de sociale media aan dat er op 
zondag 11 september 2016 opnieuw 
een rallysprint mag plaatsvinden in 
Eine. De schade die de vorige editie 
veroorzaakte, is echter nog niet 
hersteld. 

Vorig jaar vond op 20 september 2015, 
op autoloze zondag nota bene, de 
eerste editie plaats van de rally.  Het 
evenement richtte heel wat schade aan: 
de wegbermen kregen het zwaar te 
verduren, niet alleen van de racewagens 
zelf, maar ook van het vele ‘werfverkeer’ 
en wagens van toeschouwers.  Op 

bepaalde plaatsen werd de wegberm 
zo weggeduwd dat de naastliggende 
baangracht dreigt toe te slibben.  Op het 
kruispunt van de Pruimelstraat en de 
Ooikestraat werd de spiegel aan flarden 
gereden.  Op het kruispunt van de 
Doorn en de Loweg werd een paaltje van 
het fietsknooppuntennetwerk geraakt.  

Toen N-VA-gemeenteraadslid Kristof 
Meerschaut het stadsbestuur daarover 
interpelleerde, werd geantwoord dat 
de schade vergoed zou worden door de 
organisator, en dat de stad de schade 
zou herstellen. Ruim een half jaar 
later wachten de inwoners van Eine-

Marolle nog steeds op de nodige en 
aangekondigde herstellingen.  Maar er 
werd wel al beslist een nieuwe editie van 
de rally toe te laten.  Zo zie je maar waar 
de prioriteiten liggen.

De stad Oudenaarde kocht in mei 
2014 de site van de voormalige 
Kompascamping (24,7 ha) voor een 
bedrag van 4 285 500 euro. De stad 
kon tot 30 % van het aankoopbedrag 
terugkrijgen, maar liet die kans 
liggen.

De site is opgenomen in de inventaris 
“Leegstaande en Verwaarloosde 
Bedrijfsgebouwen”.  Sinds 1995 
kunnen lokale overheden bij aankoop 
tot 30 % van de aankoopprijs 
terugbetaald krijgen van het Vlaams 
Gewest. Helaas was het stadsbestuur 
niet bij de les en bleken ze niet op 
de hoogte van het bestaan van deze 
tegemoetkoming, een blunder van 1 
285 600 euro.  

Pas op de gemeenteraad van 
december 2015 viel het de 

burgemeester plots in dat hij 
destijds toch eens gebeld had met 
iemand daarover. Bij gebrek aan een 
geschreven of gedrukte versie van 
deze feiten moeten we de burgervader 
dan maar geloven op zijn woord…    

De zoektocht naar een geschikte 
partner voor de ontwikkeling van 
de site heeft al veel geld gekost maar 
vooralsnog niks opgeleverd. Dit hoeft 
ook niet te verbazen, zonder degelijk 
voorafgaand marktonderzoek. 
De N-VA heeft tot tweemaal toe 
gewaarschuwd voor dit scenario.   

De pop-upcamping van Roompot 
bleek uiteindelijk eerder een 
commerciële stunt dan een oprechte 
poging om de mogelijkheden van een 
permanente camping af te tasten.  

Door haar eigengereide en 
nonchalante houding slaagt het 
stadsbestuur er maar niet in 
om de mogelijkheden van dit 
recreatiedomein aan te boren. 
Ondertussen moet de Oudenaardse 
belastingbetaler het gelag betalen.

In 2010 bouwde het toenmalige 
stadsbestuur een neutrale 
afscheidsruimte op begraafplaats 
Meulewal in Oudenaarde. Die moest 
ter beschikking staan van iedereen, 

met een sanitaire ruimte die altijd 
open zou zijn. Tot op heden blijft 
de ruimte echter gesloten voor het 
publiek. Is men de sleutel kwijt?

De kosten werden geraamd op 330 000 
euro. Bij navraag op de gemeenteraad 
van december kwam aan het licht dat 
het project 465 319,59 euro heeft gekost 
en het gebouw nog nooit gebruikt 
werd. 

Stinkende boel
Bezoekers van de stedelijke 
begraafplaats Meulewal gebruiken 
tot op vandaag de huidige openbare 

toiletten. Deze worden echter van 
november tot en met februari wegens 
vorstgevaar van water afgesloten, 
met als gevolg een stinkende en 
onhygiënische boel. Ook deze toiletten 
werden dan maar op slot gedaan.

Het neutrale afscheidsgebouw is 
verwarmd en het water wordt niet 
afgesloten in de wintermaanden. 
Op ons voorstel om deze ruimte met 
bijhorend sanitair open te stellen, 
kregen we een positief antwoord. Tot 
op heden is dit echter nog steeds niet 
gebeurd.

Stadsbestuur laat meer dan 1,2 miljoen euro liggen

Afscheidsgebouw begraafplaats blijft gesloten voor publiek

De nieuwe bestuursploeg van N-VA Oudenaarde

Stad laat nieuwe rally toe
Schade vorige editie nog niet hersteld

  Deze stukgereden spiegel wacht nog 
steeds op herstelling

  Gemeenteraadslid Kristof 
Meerschaut aan de toenmalige 
Roompot-popupcamping. Het bleek 
slechts een commerciële actie van 
korte duur.

www.n-va.be/oudenaarde oudenaarde@n-va.be

Voorzitter 
Farah Vansteenbrugge, Omloop 51, 9700 Eine
farah.vansteenbrugge@n-va.be

Ik doe aan politiek vanuit mijn gevoel. Sociaal voor 
wie het verdient, rechts voor wie erom vraagt. Koud 
voor zij die onze maatschappij verzuren, maar 
warm van hart voor wie van deze maatschappij een 
leefbare wereld wil maken voor iedereen.

Organisatieverantwoordelijke
Fonne Wyckmans, Ohiostraat 131, 9700  
Nederename, fonne.wyckmans@n-va.be

Ik wil bijdragen tot het verbeteren van de levens-
omstandigheden en behoeften van de zwakkere 
groepen in onze maatschappij.

Ondervoorzitter
Vander Haeghen Jacques, Doorn 63, 9700 Eine
jacques.vander.haeghen@n-va.be

Als ondervoorzitter wens ik de ruggensteun te zijn 
van de voorzitter en de mandatarissen.

Webbeheerder
Jeroen Covemaeker, Parkstraat 41, 9700  
Oudenaarde, jeroen.covemaeker@n-va.be
Politiek is voor mij belangrijk omdat ik denk dat een 
beter beleid mogelijk is in Oudenaarde. Hopelijk 
brengen we bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 verandering in Oudenaarde. 

Fractievoorzitter
Kristof Meerschaut, Tuintjestraat 3, 9700 Bevere. 
kristof.meerschaut@n-va.be

Ik hecht veel belang aan veilige, propere buurten 
met een warm hart, buurten waar mensen elkaar 
nog kennen.

Gemeenteraadslid
Roland Van Heddegem, Dijkstraat 3, 9700  
Oudenaarde, roland.vanheddegem@n-va.be
Door mijn bijna 20 jaar ervaring als mandataris ben 
ik zowat het levend geheugen in onze stad. Twaalf 
jaar OCMW-raadslid gaf me een inzicht in sociale 
zaken.

Secretaris
Peter Van Oyen, Trekweg Rechteroever 7,  
9700 Oudenaarde, peter.vanoyen@n-va.be

Beroepshalve vertoef ik als journalist regelmatig in 
verre oorden. Ik weet dat je wel degelijk Vlaming én 
wereldburger tegelijkertijd kan zijn.

OCMW-raadslid
Wim Dhont, Kortrijkstraat 18, 9700 Bevere
wim.dhont@n-va.be

Ik wil van Oudenaarde een Vlaamse  voorbeeldstad 
te maken op vlak van ondernemen, immigratie, 
mobiliteit,  veiligheid en gezelligheid. 

Penningmeester 
Michael De Bode, Truielstraat 4, 9700 Mullem
michael.debode@n-va.be

Samen met de vernieuwde ploeg ben ik gemoti-
veerd om N-VA Oudenaarde nog meer op de kaart 
te zetten!

Bestuurslid
Eric Vande Putte, Beaucarnestraat 27, 9700 Ename, 
0472/97.00.85, eric.vandeputte@n-va.be

Ik vind het een privilege mijn steentje bij te dragen 
aan een beter Oudenaarde, via de N-VA.

Ledenverantwoordelijke
Marian Sempels, Doornikstraat 16, 9700  
Oudenaarde, marian.sempels@n-va.be

Kunst, cultuur en de zorg voor het milieu, niet 
noodzakelijk in die volgorde, geven kleur aan mijn 
dagen.

Bestuurslid
Hugo Rau, Volkegemberg 58A, 9700 Volkegem
hugo.rau@n-va.be

Ik wil mij inzetten om de Vlaamse Ardennen 
aantrekkelijker en leefbaarder te maken, in een 
opbouwend-kritisch streekbeleid.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


