
Chaos Schapendries legt pijnpunten bloot
Kristof Meerschaut, voorzitter van de N-VA-fractie in de gemeenteraad, signaleerde al heel vroeg de problemen in en rond de 
Schapendries in Leupegem. Symptomen van een falend beleid, vindt hij.

De Berchemweg werd in april afgesloten voor maandenlange 
werken. Gebrek aan planning en ondermaatse communicatie 
zorgden voor chaos. Vrachtwagens wurmden zich met tientallen 
doorheen de smalle en bochtige straat, met overlast, files en 
beschadigingen van wegdek en trottoirs tot gevolg.

Kristof: “Dit dossier toont hoe gebrekkig het stadsbestuur de 
dingen plant, opvolgt en erover communiceert. De signalisatie 
was bedroevend en niemand wist nog hoe het zat met dat ‘plaat-
selijk’ verkeer. Hinder zal er altijd zijn bij werken, maar het is 
zaak die tot een minimum te beperken. N-VA Oudenaarde pleit 
voor een protocol dat bij alle wegenwerken wordt toegepast.’

Speelgoedactie overtreft 
alle verwachtingen
Bestuursleden Kathy De Rycke, Th ibault Vandeputte en 
Andy Vandekerckhove kennen intussen als geen ander de 
koff erruimte van hun auto’s: de voorbije maanden reden 
ze ettelijke keren heen en weer om speelgoed op te halen. 
Onze speelgoedactie voor het goede doel leverde uiteinde-
lijk – letterlijk – een karrenvracht aan speelgoed op.

Jong N-VA Vlaamse Ardennen op pad
Opmerkelijke actie van Jong 
N-VA Vlaamse Ardennen. 
Voorzitter Kellin Cousaert 
deed Milieufront Omer Wattez 
het bordspel ‘Regenwormen’ 
cadeau.

Daarmee verwees de jongeren-
beweging naar de uitspraken 
van het milieufront omtrent het 
gebrek aan regenwormen en de 
daaraan gekoppelde problemen 
van wateroverlast in Oudenaar-
de en Maarkedal. Jong N-VA 
vroeg hen nu in een brief om hun 
verzet tegen de wachtbekkens 
te staken en samen te werken. 
Jong N-VA Vlaamse Ardennen 
verenigt leden onder de 30 jaar 
die in Oudenaarde, Maarkedal, 
Kluisbergen of Ronse wonen. 

Kellin Cousaert is voorzitter, 
Thibault Vandeputte secretaris, 
Sarah Wandels penningmeester, 
Tim Van Merhaeghe bestuurslid 
en lid afdelingsraad en David 
Vandekerkhove bestuurslid en lid 
afdelingsraad.

Interesse om mee te werken? 
Laat dan zeker van je horen via 
kellin.cousaert@n-va.be.

Sarah Wandels paraat in 
vaccinatiecentrum
Al gevaccineerd? Dan werd je 
misschien wel geholpen door 
Sarah Wandels (21). Ons jongste 
N-VA-bestuurslid was één van de 
vrijwilligers in het vaccinatiecen-
trum in de Qubus. 

Sarah Wandels
Bestuurslid

Dubbelinterview met Andy 
en Thibault op blz.2 en 3!
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Jullie wonen allebei al je hele leven in Oudenaarde. 
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Thibault: “In het uitgaansleven zeker?”

Andy: “Ongetwijfeld.”

Thibault: “Andy is altijd al een euh... opvallend figuur geweest.”

Andy: “Ik ben hier veel uitgeweest, ja, ik was op elke fuif.  
Veel plezier gemaakt en vrienden gemaakt.”

Thibault: “Niet vergeten dat zijn Michael Jackson-imitaties een 
begrip waren in Oudenaarde. Enfin, tot ver buiten Oudenaarde 
eigenlijk.” (lacht)

Andy: “Mocht ik niet al wat ouder zijn en minder soepel, ik 
deed ze nog altijd.”

Jullie werkten allebei mee aan onze recente 
speelgoedactie. Mensen helpen, zit dat in jullie DNA?
Thibault: “Absoluut. Privé en ook professioneel als uitzendcon-
sulent bij AGO Interim. Heel afwisselend. Het fijnste aan die 
job is dat ik in contact kom met zoveel verschillende mensen 
wiens leven ik een nieuwe wending kan geven.”

Andy: “Dat sociale, dat is echt een deel van mij. Ik had een 
zwaar gehandicapt broertje, dat jammer genoeg is gestorven. 
Dat was een keerpunt in mijn leven. Het heeft me mooier 
gemaakt als mens. Ruimdenkender. Ik kan moeilijk tegen 
onrecht, mensen die niet met respect worden behandeld. Kijk, 
ik wil iets voor de mensen betekenen. Er zijn er veel die dat 
zeggen, maar ik wil het ook echt doén.”

Zijn jullie daarom ook in de politiek gegaan?
Andy: “Inderdaad. Oudenaarde, dat is de stad van mijn hart, en 
dat meen ik. Daarom doet het mij hartzeer als ik zie wat er in 
Oudenaarde gebeurt, en ook niét gebeurt.”

Thibault: “Dat herken ik. Er is hier zoveel mogelijk, maar er  
gebeurt zo weinig. Ik ben bij N-VA Oudenaarde gekomen om-
dat ik geloof dat deze partij écht verandering kan brengen.”

Thibault, je bent bewust niet in de voetsporen van je vader 
gestapt, die gemeenteraadslid is voor Open Vld.
Thibault: “Dat had gekund, en dat was wellicht de gemakkelijk-
ste weg geweest. Te gemakkelijk. Maar de N-VA is nu eenmaal 
de partij waar ik mij het best bij voel.”

Andy: “Soms moet je de moeilijkere weg kiezen. De N-VA is 
mijn partij. En de partij die voor verandering kan zorgen.”

En dat is nodig?
Andy: “Dat is zeker nodig. Zowel qua bestuur van deze stad, als 
de manier waarop. Positieve politiek, dat bestaat hier niet meer. 
Ik sta voor een positieve manier van politiek, zonder kliekjes, in 
alle openheid met iedereen.”

Thibault: “Klopt. Aanvallen en commotie maken in de krant, 
dat is gemakkelijk. Maar wat bereik je ermee? Als we deze stad 
beter willen maken, dan gaat het samen moeten gebeuren.’

Wat is het grote probleem volgens jullie?
Andy: “Deze stad staat stil. We trappelen ter plaatse.”

Thibault: “Er is geen visie, geen plan. Alles is verbrokkeld in 
oplapmiddelen, groepjes, kliekjes, het hangt niet samen.”

Andy: (droog) “Er wordt hier nochtans genoeg beton aangevoerd...”

Waaruit blijkt dat gebrek aan een overkoepelende visie?
Thibault: “Oudenaarde is bijvoorbeeld zoveel meer dan alleen 
de Markt en de straten errond. Niemand lijkt dat in te zien.”

Andy: “We moeten Oudenaarde in zijn geheel promoten als een 
grote, gezellige stad waar voor iedereen iets te beleven is. We 
hebben zoveel troeven, ook in de deelgemeenten. Je kan wandelen 
in Mullem, in de Reytmeersen, Ename Bos... De deelgemeenten 
worden al jaren verwaarloosd.”

Thibault: “Niemand beweegt... Er is ook heel wat wantrouwen 
naar het stadsbestuur toe. Je krijgt als burger vaak het gevoel 
dat alles boven je hoofd wordt beslist, dat je als inwoner niet 
betrokken wordt.”

Het stadsbestuur opende toch een website waar je kon 
participeren?
Thibault: (blaast) “Een website... Hoeveel inwoners zijn daarmee 
bereikt? En hoeveel mensen vinden de weg daar naartoe? Men 
vergeet al eens dat veel mensen niet zo digitaal zijn als we denken. 
Zo’n website is een schaamlapje. Het is aan het stadsbestuur om 
zélf open te zijn, om uit eigen beweging te communiceren: zeg 
waar je mee bezig bent, wees transparant.”

Wat zouden jullie als eerste aanpakken?
Thibault: “Het uitzicht van de stad. De stationsbuurt bijvoorbeeld. 
Stel je voor dat je voor het eerst in Oudenaarde komt, met de trein. 
Je komt aan in een doodse, onaantrekkelijke stationsbuurt.”

Andy: “Goh, aan de achterkant gebeurt er nochtans genoeg, 
maar dan meestal dingen die het daglicht niet mogen zien...”

“Samen maken wij deze stad beter”
Dubbelinterview: Andy Vandekerckhove en Thibault Vandeputte
“Als Oudenaarde durft te vernieuwen, is er heel veel mogelijk", zeggen N-VA-bestuursleden Andy Vandekerckhove (39) en Thibault 
Vandeputte (24). “Samen kunnen we Oudenaarde beter maken. Wij twee, N-VA Oudenaarde en iedereen die wil meewerken.”

oudenaarde@n-va.be
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Thibault: (gaat onverstoord verder) “... en dan kom je in de 
Stationsstraat, één van de lelijkste straten in het centrum. 
Terwijl die Stationsstraat samen met de Nederstraat één lange 
winkelboulevard zou kunnen zijn.”

Mooi idee, maar er is nu al zoveel leegstand. Hoe vinden
we ondernemers?
Thibault: “Die leegstand heeft meerdere oorzaken. Heel wat 
panden zijn in privéhanden, en mensen willen daar een mooie 
prijs voor – dat is te begrijpen. Ik denk dat het stadsbestuur 
vooral actiever op zoek moet gaan naar (jonge) ondernemers. 
Lanceer een online platform met alle leegstaande panden. 
Richt een ontwikkelingsmaatschappij op die panden opkoopt, 
opknapt en weer ter beschikking stelt, waarbij ook de ruimte 
boven de winkels wordt opgewaardeerd. Meer bewoning bete-
kent een minder doods centrum.”

Andy: “Alles is met elkaar verbonden, hé. Een doods centrum 
trekt geen investeerders aan. Als er niets beweegt, komt er geen 
volk, en als er geen volk komt, bloedt de horeca dood, waar-
door er al zéker niemand meer komt. Dit is wat in Oudenaarde 
gebeurt.”

Op de Markt is er deze zomer opnieuw een permanent
zomerterras. Goed idee?
Thibault: “Tuurlijk. Maar was er niet méér mogelijk? Is er 
gedacht over een concept waarbij ook andere handelszaken zich 
op de Markt kunnen tonen?”

Andy: “Ja, zorg eens voor beléving.”

Thibault: “OWS moet zogezegd de handel doen heropleven, maar 
ik heb er nog geen enkel goed idee van gezien.”

Andy: “Allez, Thibault, die modeshow!” (gegniffel)

Andy, wat is voor jou het sleutelwoord?
Andy: “Veiligheid. En daarmee bedoel ik niet alleen crimi-
naliteit. Voor mij is veiligheid dat je je overal in de stad op je 
gemak voelt. Dat gaat dan over deftige voetpaden en fietspaden, 
sluipverkeer, properheid, maar ook bijvoorbeeld dat je als 
jongere met het openbaar vervoer ergens kan geraken vanuit de 
deelgemeenten.”

Thibault: “Oudenaarde moet meer mee zijn met zijn tijd.”

Andy: “Precies. En daarom is er een ‘masterplan’ nodig dat Ou-
denaarde tegen het licht houdt en voorbereidt op de toekomst.”

Thibault: “Maar dat gaat niet van de huidige coalitie komen. 
Die is samen met de stad oud geworden.”

Andy: “We moeten stappen vooruit durven zetten. En dan is 
veel mogelijk... Eén ding is duidelijk: Oudenaarde heeft nood 
aan een nieuwe, frisse wind.”

Wil je meebouwen aan een modern Oudenaarde? Reageren op dit 
interview? Mail dan naar oudenaarde@n-va.be.

Deze stad staat stil. 
We trappelen ter plaatse.” 
Andy Vandekerckhove

Er is hier zoveel mogelijk, 
maar er gebeurt zo weinig.”
Thibault Vandeputte

www.n-va.be/oudenaarde
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

014229


