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Beste inwoners van
Oudenaarde

Veilig thuis in een welvarend Oudenaarde

Kristof Meerschaut trekt N-VA-lijst
N-VA Oudenaarde heeft haar lijststrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2018 bekendgemaakt: huidig fractievoorzitter
in de gemeenteraad Kristof Meerschaut (39
jaar).

De voorbije maanden hebben wij met onze
bestuursploeg een grote weg afgelegd.
Met de verkiezingen van oktober 2018 in
het vooruitzicht zijn wij volop bezig onze
lokale werking uit te bouwen. En met
resultaat, want we mochten inmiddels
heel wat nieuwe gezichten verwelkomen,
mensen die hun schouders willen zetten
onder het project van N-VA Oudenaarde.
We hebben de voorbije weken en maanden ook volop gewerkt aan de lijstvorming
en het programma. In deze editie lichten
we al een tip van de sluier op. Ik ben blij
te mogen aankondigen dat Kristof
Meerschaut, onze huidige fractievoorzitter
in de gemeenteraad, de N-VA-lijst zal
trekken. Temeer omdat ik regelmatig
aangesproken word over het fantastische
werk van onze huidige N-VA-mandatarissen
in de gemeenteraad en het OCMW.
Wij zullen ons ook in 2018 blijven inzetten
voor u: contacteer gerust onze bestuursleden en mandatarissen met vragen of
opmerkingen.

Kristof Meerschaut: “Ik voel mij vereerd om de N-VA-lijst
in Oudenaarde te mogen trekken. De uitdaging is groot,
maar ik kijk ernaar uit. De N-VA heeft in
Oudenaarde nog een grote groeimarge. Het is de
bedoeling om bij de komende verkiezingen opnieuw
een flinke stap voorwaarts te zetten.”
De voorbije weken en maanden is er vooral achter de schermen keihard gewerkt aan het
programma en de lijst. De komende maanden zal u mogen ondervinden dat de N-VA in
Oudenaarde wel degelijk voet aan de grond heeft.
Er staat een ploeg enthousiaste mensen klaar om ook in Oudenaarde de Kracht van
Verandering waar te maken, met een degelijk beleid dat dicht bij de mensen staat. We
willen het verschil maken met de huidige coalitie die zichzelf heel vanzelfsprekend vindt
en niet meer voelt wat er aan basis leeft. Feesten en liedjes zingen lijken heel belangrijk.
Onze boodschap is duidelijk: zorg eerst dat de straten en voetpaden in orde zijn, zorg dat
de verkeerscirculatie op punt staat en luister naar de mensen.
Wij zijn er klaar voor.

Met uw steun gaan we voor een degelijk
beleid in Oudenaarde!
Fonne Wyckmans
Voorzitter N-VA Oudenaarde

Geslaagd eetfestijn
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Nieuwe gezichten
Stijn Vandriessche
Wie ben je en wat doe je?

’t Eins Feestkomitee.

Ik ben 32 jaar en werk als commercieel afgevaardigde voor een
lokale brouwerij. Samen met mijn
vriendin Nele en onze drie kinderen
vormen we een nieuw samengesteld gezin. We wonen in Eine, en
daar zijn we ook heel actief in het
verenigingsleven. Ik ben ook lid van

Vanwaar je keuze om in de politiek te gaan?

Ik wil mijn steentje bijdragen aan de maatschappij, vanuit de
ervaring die ik opgedaan heb door mijn jarenlang engagement
in het verenigingsleven. Ik ben organisator van De Paasmarkt
Eine, een event dat jaarlijks duizenden bezoekers op de been

Herman Van den Driessche

brengt, en van de eerste pop-upbar in Oudenaarde.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?

Mijn keuze voor de N-VA is een logisch gevolg van het
beleid van de partij op nationaal niveau. Ik ben trots dat ik
de Kracht van Verandering effectief voel in mijn dagelijks
leven. Dat stimuleert mij om ook in Oudenaarde de bakens
te verzetten.

Welke thema’s interesseren jou?

Feestelijkheden en sport zijn voor mij belangrijke thema’s.

Wat wil je graag veranderd zien in Oudenaarde?

Mobiliteit en toegankelijkheid zijn duidelijk voor verbetering
vatbaar in Oudenaarde.

Andy Vandekerckhove

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben 51 jaar en oorspronkelijk afkomstig uit Zottegem.
Ik woon met mijn partner en
vier kinderen in de Galgestraat. Naast mijn functie als
bestuurder bij Van Welden
nv ben ik ook voorzitter van
Unizo Oudenaarde en
penningmeester bij OWS vzw. Ik heb ook een eigen
bedrijfje opgestart dat op basis van natuurlijke producten
kanker bestrijdt.

Vanwaar je keuze om in de politiek te gaan?

Ik heb beslist om in de politiek te stappen vanuit de
overtuiging dat de communicatie en samenwerking
tussen het stadsbestuur en de zelfstandige ondernemers
in Oudenaarde stukken beter kan en moet. Bovenlokaal
wil ik mij inzetten om de stiefmoederlijke behandeling
van de natuurgeneeskunde een halt toe te roepen.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?

De N-VA is een jonge partij die niets te maken heeft met
de postjespolitiek van het verleden. Ik hou van de nuchtere, zakelijke kijk op de samenleving.

Welke thema’s interesseren jou?

Mijn interesse gaat in de eerste plaats naar economie en
ruimtelijke ordening.

Wat wil je graag veranderd zien in Oudenaarde?

Er gaat veel geld verloren door onzorgvuldig opgestelde
contracten met leveranciers. De organisatie en behandeling van aanbestedingen kan beter. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de oude politieke cultuur eruit moet.
Ook dat kan een belangrijke besparing betekenen.

oudenaarde@n-va.be

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben 35 jaar en geboren en getogen in
Oudenaarde. Ik ben technisch adviseur
en doe projectopvolging. In mijn vrije
tijd ben ik graag onder de mensen. Ik
geniet van de sociale contacten en goede
gesprekken met vrienden en kennissen.
Maar daarnaast ga ik ook graag lopen en
fietsen in onze prachtige streek.

Heb je kinderen?

Ja, ik heb één dochter, Luka. Zij is heel sportief, een judokampioene in wording. Ik probeer zoveel mogelijk tijd met
haar door te brengen.

Vanwaar je keuze om in de politiek te gaan?

Politiek heeft me altijd al geïnteresseerd. En omdat ik een echte
‘man van het volk’ ben, acht ik de tijd rijp om me te engageren
en actief mee te werken aan een nieuwe, frisse politieke wind in
onze stad.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?

Ik hou van de transparante en no-nonsenseaanpak. De N-VA
gaat voor een goed, efficiënt en degelijk beleid. Vooral op het vlak
van asiel en migratie en binnenlandse zaken wordt er knap werk
geleverd.

Welke thema’s interesseren jou?

Ik focus me vooral op de sociale thema’s, jeugd en senioren. Maar
ook mobiliteit en veiligheid vind ik belangrijk. Ik volg ook alles
wat sportgerelateerd is.

Wat wil je graag veranderd zien in Oudenaarde?

We moeten weer jongeren en ouderen op straat zien en onze stad
opnieuw laten leven. Oudenaarde moet weer een gezellige stad
worden, een stad waar iedereen zich thuis voelt. Daarom zijn
veiligheid en het terugdringen van de leegstand in het centrum
heel belangrijk. De mobiliteit rond de Markt moet ook dringend
herbekeken worden.
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De scheve paaltjes van de Markt
De stad Pisa heeft haar scheve toren, de stad Oudenaarde haar scheve
paaltjes op de Markt. Om de haverklap wordt er tegen die paaltjes gereden.
Het stadsbestuur wil haar verantwoordelijkheid ontlopen en wijst met een
beschuldigende vinger naar de aannemer en producent van de paaltjes.
Maar die paaltjes zijn eenvoudigweg niet gemaakt om tegen te rijden. Door
een conceptfout – de parkeerzone op de Markt is slecht leesbaar – en het
uitblijven van het parkeergeleidingssysteem ontstaat er chaos op de parkeerzone, met alle gevolgen van dien. En dat is de verantwoordelijkheid van
het stadsbestuur.
Het is bovendien schrijnend te moeten vaststellen dat een groot project
alweer eindigt in een dispuut met aannemers (parking Meerspoort, muziekacademie, OC Nederename ...). Een groot project in
Oudenaarde? Goed nieuws voor advocaten, dat staat als een paal boven... de Markt.

Renovatie sporthal: een gemiste kans

De stedelijke sporthal in de Rode Los staat in de steigers. Het stadsbestuur besliste de sporthal te
vernieuwen. Het gaat om een vrij ingrijpende verbouwing waarbij enkel de gebogen steunpilaren behouden blijven. Een gemiste kans, vindt raadslid Kristof Meerschaut: “De zaal is aan de rand minder
hoog dan in het midden, wat hinderlijk is voor sporten die hoogte nodig hebben, zoals bijvoorbeeld
badminton en volleybal. Om die reden worden er tegenwoordig geen nieuwe sporthallen meer gebouwd met dergelijke gebogen structuren. Gelet op het ingrijpende karakter van de verbouwingswerken is het dan ook onbegrijpelijk dat men niet meteen gekozen heeft om ook die gebogen structuren
te vervangen. Het gaat trouwens over dezelfde steunpilaren die al aanwezig waren toen de sporthal
in 1987 getroffen werd door een brand, wat nog een reden is om het behoud in vraag te stellen.” Het
stadsbestuur koos voor een oud geraamte met een nieuwe jas. Kostprijs: 4,4 miljoen euro.

Gedaan met wildgroei aan
verkiezingsborden
Geen lelijke verkiezingsborden meer: N-VA Oudenaarde sloot met
de andere partijen uit de gemeenteraad een herenakkoord om bij
de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 een wildgroei aan verkiezingsborden te vermijden. Het herenakkoord bevat
duidelijke afspraken over wat wel en niet kan.
Raadpleeg het herenakkoord op www.n-va.be/oudenaarde

N-VA heeft een hart voor
Oudenaarde
Op woensdag 14 februari waren een aantal N-VA’ers al vroeg op pad om
de pendelaars in de stations van Eine en Oudenaarde te verrassen met
een kleine en lekkere attentie. Met deze fijne actie willen we aantonen
dat N-VA Oudenaarde een hart heeft voor onze stad, haar inwoners en
bezoekers.

Veilig thuis in een welvarend Oudenaarde
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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