
 

 

Prioriteitennota ACW Oudenburg 

 

Inleiding 

Met deze prioriteitennota willen we aan de democratische politieke partijen uit onze gemeente, de 

bekommernissen die leven in de gemeente kenbaar maken. In de hoop dat men met onze vragen 

rekening houdt bij de uitbouw van hun programma, hun beleidsnota voor de komende legislatuur. 

Deze prioriteitennota is voortgevloeid uit een bevraging die we deden bij de bestuursleden van de 10 

deeltakken die actief zijn in de gemeente. Dit aangevuld met de bekommernissen van de 

deelorganisaties op nationaal vlak. 

Hieronder vindt u een aantal punten waarvan wij als ACW vinden dat er in de komende legislatuur 

werk van gemaakt moet worden. 

Werk 

Werkgelegenheid in eigen gemeente  is een sterke troef. Hierbij vragen we aandacht voor het 

stimuleren van tewerkstelling bij alle lagen van de bevolking en het creëeren van jobs in eigen 

gemeente. Zowel in de reguliere als sociaal-economische sector. 

Bovendien vragen we aandacht voor de begeleiding van kwetsbare jongeren bij deze tewerkstelling, 

bij voorkeur door een mentor die voorafgaandelijk een opleiding heeft gevolgd. 

Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven en bijgevolg het creëren van bijkomende  

arbeidsplaatsen is uiteraard ook het behoud van de huidige arbeidsplaatsen een belangrijke 

uitdaging. 

 

Openbaar vervoer 

Het is opvallend dat de bussen tijdens het spitsverkeer (schooluren) richting Oostende, overvol 

zitten. Daarnaast zien we ook dat heel wat jongeren uit Oudenburg en Ettelgem school lopen in 

Gistel. Helaas moeten we vaststellen dat er geen rechtstreekse busverbinding is. 

Ook de busverbinding vanuit alle deelgemeenten richting Plassendale, waar toch heel wat inwoners 

tewerkgesteld zijn, ontbreekt. Om iedereen te kunnen voorzien van een comfortabel openbaar 

vervoer, dienen deze verbindingsproblemen nader bekeken te worden in samenwerking met de Lijn. 

 

Verkeer 

Bij het aanleggen van nieuwe voetpaden dient rekening gehouden te worden met rolwagen- en 

buggygebruikers. Bijv: bij de heraanleg van het voetpad in de Hoogstraat is het voetpad aan de kant 

van de school veel te hellend om veilig/ makkelijk te zijn voor deze doelgroep. 

Daarnaast vragen wij ook aandacht voor het verhogen van de fietsveiligheid en – comfort. 

 

 

 



Afval 

We vragen ook aandacht voor de problematiek van luiers en incontinentiemateriaal. Zowel jonge 

gezinnen, ouderen als langdurig zieken maken gebruik van incontinentiemateriaal.  Dit neemt zeer 

veel plaats in, in de gewone huisvuilzakken.  Hierdoor heeft men niet alleen kosten bij de aanschaf 

van het materiaal maar ook nog eens een bijkomende last voor de afvalverwerking. In enkele van de 

omliggende gemeenten heeft men reeds maatregelen genomen rond deze problematiek.  

Energie 

Het OCMW wordt steeds meer geconfronteerd met mensen die hun energiefactuur niet meer 

kunnen betalen. We vragen dan ook dat de gratis energiescans net aan deze gezinnen wordt 

aangeboden. Maar dat er ook een opvolging gebeurt. Dit door eventuele kleine energiebesparende 

aanpassingen door de klusjesdienst van het OCMW te laten uitvoeren. 

Mensen die recht hebben op het sociale energietarief maar genoodzaakt zijn om met een 

budgetmeter te werken, zouden hun recht op het sociale tarief moeten kunnen behouden. 

 

 Zorg voor jong en oud 

De vergrijzing van de bevolking en de hiermee gepaarde gaande stijging van thuiszorgsituaties, zijn 

geen onbekend en onbesproken fenomeen. Om de thuiszorg in onze gemeente verder te stimuleren 

en ondersteunen vragen we een versoepeling van de voorwaarden van de gemeentelijke 

thuiszorgpremie, naast het optrekken van het toegekende bedrag. 

Daarnaast ter ondersteuning van de mantelzorgers vragen we om in de gemeente  een aantal 

plaatsen voor dagopvang voor  zorgbehoevenden te voorzien, al dan niet binnen de muren van het 

nieuwe RVT. 

Een bijkomend aandachtspunt  ter ondersteuning van de thuiszorg is het maximaliseren van een 

buurtwerking, ondersteunen voor de kleine zorgtaken, het ontwikkelen van een 

boodschappendienst.  Dit kan is samenwerking met de mutualiteiten. Bovendien kan dit een kans 

bieden om mensen een  zinvolle arbeid aan te bieden in eigen gemeente. 

 

Tot vreugde van vele jonge ouders heeft de buitenschoolse opvang De Kikker zijn opvangcapiteit 

verhoogd. Helaas  heeft dit geen wijziging in de inschrijvingsprocedure vakantieperiodes met zich 

meegebracht. Nog steeds staan er in de zeer vroege morgen mensen aan te schuiven (te 

overnachten) op de inschrijvingsdatum. We vragen dan ook dat de inschrijvingsprocedure 

herbekeken wordt.  

Op verschillende plaatsen in onze gemeente zijn er speelpleintjes voorzien. Nette en veilige 

speelpleintjes  zijn een troef voor een gemeente. Helaas moeten we vaststellen dat dit niet steeds 

het geval is. Voornamelijk het speelplein aan de Tunne ligt er vaak vervuild bij. Hangjongeren laten er 

hun sigarettepeuken ( al dan niet met drugs) , blikjes/flesjes bier,  afval, … rondslingeren. 

 

Ter ondersteuning van alle gezinnen, is het belangrijk om verder buurt- en nabijheidsdiensten, 

sociale economieprojecten die tegemoetkomen aan verschillende noden van de lokale bevolking 

(bijv sneeuwruimen,klein tuinonderhoud, thuiszorg, klusjesdienst, …) uit te bouwen.  Ouderen 

kunnen dit zelf niet meer en tegelijk creëert men werk voor mensen uit de kansengroepen. Zo is er in 

Oudenburg momenteel een tekort aan PWA-werkkrachten. 

 

 



Kwaliteit van leven 

Vrijwilligersverenigingen zijn het kloppend hart van de gemeente. Zij zorgen voor een versterking van 

het sociaal netwerk, leefbaarheid van de gemeente. Het is dan ook heel belangrijk om nog meer 

ondersteuning te geven aan het vrijwilligerswerk op diverse vlakken: infrastructuur, subsidie, 

promotie.  

Daarnaast stellen we voor om iedere vereniging 1 keer per jaar gratis gebruik te laten maken van de 

zaal in Ipso Facto. Dit is voor beide partijen een win-winsituatie. Ook voor de jeugdverenigingen 

vragen we aandacht: graag degelijke en veilige huisvesting, dichtbij een plaats waar gespeeld kan 

worden. 

Een blijvende uitdaging is ook het verder stimuleren van participatie aan onderwijs, vakantie, sport 

en cultuur. 

 

Betaalbaar wonen 

Betaalbaar wonen is een recht voor iedere inwoner. Vandaar dat we vragen om gemeentelijke 

premies te voorzien in het kader van woningaanpassing voor ouderen, minder mobiele mensen en 

kansarmen voorzien om zo de financiële toegankelijkheid te verhogen. 

Daarnaast zou meer aandacht geschonken moet worden aan de zwakste bevolkingsgroep bij het 

uitwerken en uitvoeren van het lokaal huisvestingsbeleid. Dit kan oa door het verder zetten van de 

aandacht voor het aantal sociale huurwoningen, waarbij men rekening houdt met een gezonde mix 

van soorten gezinnen (jong, oud, alleenstaanden, met kinderen, …)  

Om mensen hun kans op een degelijke woning niet te ontnemen, vragen we dat het OCMW werkt 

het neutraal formulier huurwaarborg. 

Verdere akties vanuit de gemeente ondernemen  om de bekendmaking van het sociaal 

verhuurkantoor beter bekend te maken bij eigenaars en de woonwinkel JOGI naar alle inwoners. 

 

Eerlijke lastenverdeling 

Meer dan ooit voelen alle inwoners de belastingdruk. De vraag om de gemeentelijke opcentiemen in 

de personenbelasting niet te verhogen leeft dan ook sterk. 

 

 

 


