
Het stond in de sterren geschreven …
Het zat er al even aan te komen en sinds vrijdag 11 maart is het ook 
een feit: Marc Gilliaert is de nieuwe voorzitter van N-VA Oudenburg. 
Marc, een van de grondleggers van onze N-VA-afdeling en ex-
Oudenburgs gemeenteraadslid, werd door de leden unaniem 
verkozen tot nieuwe voorzitter. We zijn ervan overtuigd dat we 
met Marc de juiste persoon op de juiste plaats hebben om de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2024 voor te bereiden. We wensen 
hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging!

Oorlog in Oekraïne
Het wereldtoneel keek met stijgende verbazing wat er zich de voor-
bije weken heeft afgespeeld in Oekraïne. Wat niemand voor mogelijk 
hield, werd werkelijkheid. Een oorlog in het hart van Europa. Een 
oorlog die pijnlijk duidelijk heeft gemaakt hoe snel verworven 
vrijheden, veiligheid en rechten kunnen teruggeschroefd worden.

De bij momenten gruwelijke beelden die ons vanuit de Oekraïense 
steden bereikten, staan voor altijd op ons netvlies gebrand. De 
beelden die we zien verdwijnen in het niets in vergelijking met het 
onmenselijke leed waar de burgers ter plaatse mee geconfronteerd 
worden. Duizenden burgers zijn op de vlucht. Vrouwen, kinderen, 
bejaarden … allen op zoek naar veiligere oorden.

Bikers Loft open voor vluchtelingen
Ook Oudenburg voelt zich als stad geroepen om haar maatschappelijke 
en menselijke plicht te vervullen. Naast de openlijke steun voor 
Oekraïne heeft Oudenburg het Bikers Lofthotel aan de Groenedijk 
opengesteld om mensen uit Oekraïne een veilig onderkomen aan 
te bieden. N-VA Oudenburg hoopt dat de vluchtelingen hier hartelijk 
verwelkomt worden en dat ze, tot het weer veilig is om naar hun 
land terug te keren, deel mogen uitmaken van onze warme 
Oudenburgse gemeenschap.
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TAFELEN met Peter De Roover
•  Wat? Een boeiende voordracht en nadien een lekkere maaltijd
•  Wanneer? Zondag 15 mei 2022, vanaf 10 uur
•  Waar? Cultuurcentrum ‘Ipso Facto’ (Marktstraat 25, 8460 

Oudenburg)
•  Menu? Kip met frietjes en groenten
•  Inkom?

Voordracht: gratis
Volwassenen: 15 euro, kinderen tot 12 jaar: 7 euro

Inschrijven kan tot en met zondag 8 mei via 
veerle.vandenauweele@n-va.be. Uw inschrijving is pas 
defi nitief na betaling op het rekeningnummer BE47 9733 7016 
6380 met vermelding van uw naam en het aantal personen.
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Stoelendans bij de N-VA: maak kennis met onze 
nieuwe gezichten! 

Ons vernieuwde 
N-VA-bestuur
Van links naar rechts: 
• Stijn Jonckheere 
• Rita Hoste 
• Chris Christiaen 
• Anthony Verlee 
• Marc Gilliaert 
• Alain Antierens 
• Veerle Vanden Auweele

Marc Gilliaert
•  Voorzitter
•  60 jaar
•  Woont in Oudenburg-centrum

•  Gehuwd met Lucrèce

•  Vader van Pieter, Dries en Brecht

•  Grootvader van Laura en Wout

•  Werkzaam als fiscaal deskundige

•  Teamleider van Operaties Douane 

en Accijnzen 
•  Actief lid bij tal van verenigingen

•  Verloor zijn hart aan Oostenrijk 

tijdens verschillende bergvakanties

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Al sinds mijn collegetijd en mijn periode als leider bij de 

KSA-Arnoutkerels ben ik erg Vlaamsgezind en Vlaams 

nationalist”, vertelt Marc. “Vanuit die ideologie koos ik 

bewust voor de opbouw van onze lokale N-VA-afdeling. 

Als nieuwe voorzitter wil ik een luisterend oor bieden 

voor de diverse problemen in onze stad. Het is van 

cruciaal belang dat we partijoverschrijdend samenwerken 

aan een beter Oudenburg.”

Anthony Verlee
•  Bestuurslid
•  25 jaar
•  Woont in Ettelgem
•  Leerkracht chemie en biologie in het GO! Atheneum van Veurne•  Gepassioneerd door alles wat met wetenschap en technologie te 
maken heeft

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Ik wil gaan voor een levendige en bruisende stad. Evenementen, gastsprekers, familiale uitjes … geven een boost aan het gezins- en verenigings-leven in onze regio. Gezien mijn relatief jonge leeftijd, wil ik een innovatieve en jonge insteek bieden om alle toekomstige plannen in Oudenburg mee vorm te geven.”

oudenburg@n-va.be

2



Spelotheek
Omdat niet iedereen toegang heeft tot spelen en allerlei 
soorten speelgoed, lanceerden we tijdens de krokusvakantie 
de Oudenburgse spelotheek. Sinds begin maart kan je er 
terecht voor een 80-tal gezelschapsspelen, waarvan een  
belangrijk deel aan smartgames. Die zijn ideaal voor peuters 
en kleuters. Ze stimuleren de cognitieve vaardigheden bij 
onze allerjongsten.

Ben je lid van de bib? Dan kan je de spellen gratis ontlenen. 
Er kunnen maximaal twee spellen per lener uitgeleend 
worden voor een maximale termijn van vier weken. Je hebt 
bovendien éénmaal de kans om een bepaald item met vier 
extra weken te verlengen. Veel spelplezier!

 Schepen van Bibliotheek Stijn Jonckheere in de gloednieuwe spelotheek

Veilige schoolomgevingen
De stad ontving een Vlaamse subsidie van 112.000 
euro om de verschillende schoolomgevingen in  
Oudenburg verkeersveiliger te maken. In de Brou-
werijstraat, Zeeweg en de Oude Brugseweg werden 
recent fietssuggestiestroken aangebracht. De projecten 
worden binnen een straal van 100 meter rond de 
schooltoegang uitgevoerd. De Hoogstraat en het  
vervolg van de Oude Brugseweg zullen binnen-
kort nog aangepakt worden, alsook de Ettelgemse 
schoolomgeving. N-VA Oudenburg is blij dat er 
eindelijk geïnvesteerd wordt in duidelijke verkeers-
signalisatie in onze schoolomgevingen.

Alain Antierens, N-VA-bestuurslid én een bezorgde vader, 
is zeer tevreden: “Met de N-VA in het bestuur wordt  
er effectief iets gedaan om fietsers en voetgangers  

voorrang te geven in onze schoolomgevingen. 

Vernieuwd stadhuis
In het begin van de legislatuur koos de nieuwe coalitie ervoor om het stadhuis 
niet te verhuizen naar de Abdijhoeve, maar te behouden op de huidige locatie. 
Om dat mogelijk te maken, moest er meer bureauruimte voorzien worden in het 
huidige gebouw. Het stadsbestuur liet de raadszaal daarom omvormen tot extra 
bureauruimte. Het balkon werd ingenomen om daar een nieuwe vergaderzaal te 
creëren. Op die manier is er voldoende ruimte voor iedereen en kan er in optimale 
omstandigheden gewerkt worden.

Het gevolg is dat de Abdijhoeve geen administratieve stille plaats wordt, maar een 
levendige omgeving waar de Oudenburgenaar ten volle kan genieten. De hoeve 
wordt volledig gerestaureerd en twee horecazaken hebben er onlangs hun intrek 
genomen. Daarnaast wordt onder impuls van schepen van Cultuur Stijn Jonckheere 
de Arnolduszaal aan een grondige renovatie onderworpen. Zo kunnen verenigingen 
hun activiteiten in een moderne en energiezuinige ruimte organiseren.

www.n-va.be/oudenburg

3



014229


