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Daar is de lente, daar is de zon (?) 

Wanneer we deze tekst schrijven,  
schijnt buiten alvast een stralend  
lentezonnetje en beginnen de vogeltjes 
opnieuw volop te fluiten. 

Of dit ook het geval is wanneer dit  
infomagazine bij u in de bus valt,  
kunnen we helaas niet garanderen.  
Over het weer heb je nooit zekerheid.

Wat wél zeker is, is dat ook een nieuw 
wielerseizoen is aangebroken.  
De eerste koers op Belgische bodem  
is gereden; op de hoogmis van  
het wielervoorjaar is het echter nog  
eventjes wachten tot zondag 2 april.  
Die dag komt Vlaanderens Mooiste,  
De Ronde van Vlaanderen, opnieuw aan  
in onze stad!  

Middenin dit magazine leest u in een 
aparte en uitneembare brochure hoe  
we De Ronde en alles er rond in  
Oudenaarde zullen kunnen beleven. 

Koers zet ons op de kaart.  
En hierbij gaat het om meer dan enkel  
het puur sportieve. Het heroïsche van  
de Flandrien, de sfeer en het volkse  
van de koers, het samen supporteren  
en napraten, de schoonheid van de 
Vlaamse Ardennen...  

Dit alles komt samen in onze stad,  
Oudenaarde.

Vooraleer we echter té poëtisch  
beginnen worden, gaan we snel over  
naar de cijfertjes. Oudenaarde doet  
het goed op financieel vlak: verderop  
in dit magazine geeft onze financieel  
beheerder wat duiding bij de geldzaken 
van onze stad.

Los van geld en wielrennen, valt er in  
deze ‘Info Oudenaarde’ ook op cultureel 
vlak van alles te ontdekken: zo is maart 
jeugdboekenmaand, en dat laten  
verschillende diensten niet onopgemerkt 
voorbij gaan.  
 
Op 23 april is het dubbel feest: naast  
‘Erfgoeddag’ (dit jaar met als thema 
‘Zorg’), vieren we die dag ook alweer  
de vijfde (!) verjaardag van het MOU,  
het Museum van Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen. 

Tenslotte lichten we ook al een tipje  
van de sluier over een groot tentoon- 
stellingsproject rond Adriaen Brouwer… 

Veel leesgenot!

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

ditoe
14

Oproep
Ben jij onze nieuwe cultuurambassadeur? 

De Woeker houdt de vinger aan de pols en 
wil kinderen en jongeren bereiken met een 
aantrekkelijk aanbod. We willen jongeren 
met een passie voor cultuur ook effectief 
betrekken bij de werking van De Woeker. 

Ben je tussen 16 en 20 jaar en gebeten door 
theater, muziek, comedy, concert, film,…? 
Kriebelt het soms om zelf de handen uit de 
mouwen te steken? 
 
Bruis je van creatieve inspiratie?
Dan ben jij misschien een geknipte Cultuur-
Ambassadeur!  
Neem contact op voor meer info:  
sofie.nobels@oudenaarde.be
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T
ijdens het aanhoudende 
vriesweer begin dit jaar, werd 
samen met de aannemer 
besloten om af te stappen van 
een al te strikte fasering. Door 

de vorst konden de bestratingswerken 
(van fase 2) toen namelijk niet worden 
verdergezet, maar kon men wél verder 
werken aan de riolering (van fase 3).

Daarom werden tijdens fase 2 reeds 
rioleringswerken van fase 3 uitgevoerd en 
werkte de aannemer dan zodra het weer 
het toeliet op verschillende plaatsen 
(zowel zuid- als westkant) aan de bestra-
ting. Een positief gevolg van deze beslis-
sing is dat de oorspronkelijke timing toch 
kan worden aangehouden: verwacht wordt 
dus dat tegen de zomer alle voetpaden 
rondomrond de Markt afgewerkt zullen 
zijn, helemaal klaar voor het terrasjes-
seizoen! 
Voor het zo ver is, hebben we echter nog 
heel wat werk voor de boeg.Als alles zoals 
gepland is verlopen (tot het ter perse gaan 
van dit infomagazine was dit alleszins 
het geval), zouden de weg- en riolerings-
werken op de zuid-oostelijke hoek van de 
Markt wanneer u dit leest net wel of net 
niet voltooid moeten zijn.

Eens het wegdek hier is aangelegd en 
uitgehard, kan gelukkig ook de Brood-
straat terug worden opengesteld voor alle 
verkeer. Dat betekent dat we reeds bij fase 
4 (van in totaal 6) zijn aanbeland!
Tijdens deze fase neemt de aannemer 
de oostkant van de Markt (de kant van de 
Einestraat) onder handen. 
Het archeologisch onderzoek gaat steeds 
de eigenlijke werken vooraf, dus een deel 
van het wegdek is om die reden reeds 
opengebroken. 
Ook aan deze kant zullen nu de riole-
ring, de rijweg en de voetpaden worden 
vernieuwd. De aannemer begint aan de 
Broodstraat en werkt zo verder richting 
Nederstraat (zijkant Stadhuis). 

Bedoeling is dat fase 4 tegen midden juni 
volledig is voltooid.

HH
Heraanleg

Markt

#Heraanleg Markt: op naar fase 4!
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PRAKTISCHE GEVOLGEN?

Bij de start van fase 4, zouden de 
west- en zuidkant van de Markt 
moeten voltooid zijn. 

Je kan de Markt nog steeds bereiken 
via de Hoogstraat, en ook de Brood-
straat wordt dus opnieuw openge-
steld. 

De Markt verlaten kan vanaf nu ook 
via de Minderbroedersstraat. In het 
tweede deel van fase 4 is ook aan-
rijden via de Minderbroedersstraat 
mogelijk. 

Dan is het echter niet langer mogelijk 
om van de westkant naar de oostkant 
van de Markt te rijden (of omgekeerd). 

Dit om te vermijden dat het markt-
plein opnieuw een groot rond punt 
wordt dat ook doorgaand verkeer 
naar het centrum van de stad trekt. 

#Heraanleg Markt: op naar fase 4!
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S
askia leidt de Oudenaardse 
fi nanciële dienst en doet er 
samen met dit voltallige team 
dagelijks alles aan om tot een 
effectief, effi ciënt en zuinig 

bestuur te komen. 
Als fi nancieel beheerder is zij de eind-
verantwoordelijke voor de boekhouding 
en bereidt ze samen met het stads-
bestuur en het managementteam, 
het fi nancieel beleid voor. 

INFO: Om met de deur in huis te vallen: 
hoe doet Oudenaarde het op fi nancieel 
vlak?

SASKIA: In vergelijking met andere gelijk-
aardige steden mag Oudenaarde zeker bij 
de betere leerlingen van de klas gerekend 
worden. 

Om geen appels met peren te vergelijken, 
kijken we hiervoor naar de jaarlijkse vergelij-
kende fi nanciële studie, die Belfi us maakt op 
basis van zogenaamde ‘clusters’. 
Deze socio-economische clusters groepe-
ren gemeenten in functie van vergelijkbare 
kenmerken op demografi sch, economisch en 
sociaal gebied, zoals onder andere het aantal 
inwoners, economische activiteit, tewerkstel-
lingsgraad, leeftijdsstructuur, enz…
Niet alleen heeft Oudenaarde zijn exploitatie-
uitgaven –dat zijn de kosten voor de dagelijk-
se werking– onder controle en zijn deze vol-
ledig gedekt door de exploitatie-ontvangsten, 
maar daarnaast blijft Oudenaarde onvermin-
derd investeren, meer zelfs, zonder hiervoor 
bijkomend schulden te moeten aangaan.

Ter vergelijking: voor Oudenaarde bedraagt 
de openstaande schuld slechts € 649 per 
inwoner, terwijl het gemiddelde van de 
cluster met € 1.149 per inwoner een heel 
stuk hoger ligt. Ook in de toekomst zal de 
totale openstaande schuld van Oudenaarde 
verder dalen van ca. € 18,5 miljoen in 2017 
naar € 15 miljoen in 2019.

Als we de evolutie van onze jaarlijkse 
schuldenlast bekijken, zien we dat deze ook 
hier een stuk onder het clustergemiddelde 
van € 121 blijft. Het bedrag aan kapitaal- 

en intrestafl ossing dat Oudenaarde 
jaarlijks betaalt, bedraagt nog zo’n € 91 
per inwoner. 
De historische schuldenlast wordt dus 
afgelost, en dat terwijl de stad toch 
volop blijft investeren. Lang niet slecht 
dus.

INFO: Hoe moeten we dat eigenlijk 
zien, het fi nancieel plaatje van een 
stad laten kloppen?

SASKIA: Eind vorig jaar keurde de 
gemeenteraad het budget voor 2017 en 
het aangepaste meerjarenplan goed. 
Dit meerjarenplan is een zorgvuldige 
fi nanciële raming van alle dagelijkse 
ontvangsten en uitgaven, evenals alle 
voorziene investeringen. Daarin werd 
reeds beslist om tot 2019 geen nieuwe 
leningen meer aan te gaan.

Het voorbereidend werk gebeurt door 
de verschillende stadsdiensten, omdat 
zij natuurlijk het best zicht hebben op 
hun eigen werking en de daarmee ge-
paard gaande uitgaven en ontvangsten. 
Geen eenvoudige oefening want de stad 
streeft ernaar om zowel het resultaat op 
kasbasis als de autofi nancieringsmarge 
jaarlijks positief te houden. 

Financieel

Beleid

II# Investeren zonder te lenen
Een gesprek met onze financieel beheerder Saskia Van Cauwenberghe
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INFO: euh…?

SASKIA: Met het overschot op het exploitatiebudget moet 
de jaarlijkse leningslast kunnen worden betaald. 
Wat dan nog overblijft, wordt in technisch jargon een 
positieve autofi nancieringsmarge genoemd (AFM). 

De “spaarpot”, die opgebouwd wordt doorheen de jaren,  
wordt in technisch jargon aangeduid als het resultaat op 
kasbasis.
Dit zijn 2 opgelegde maatstaven voor elk lokaal bestuur om 
het fi nancieel evenwicht van de planning aan te tonen. 
De stad wil beter doen dan de wettelijke normen, zodat we 
voor nieuwe investeringen geen bijkomende leningen moeten 
aangaan, maar deze met eigen middelen kunnen betalen. 

INFO: Onder het motto “stilstaan is achteruit gaan” 
blijft Oudenaarde dus verder investeren, ondanks het 
nog steeds niet makkelijke economische klimaat?

SASKIA: Dat klopt.  Qua investeringen staan er voor 2017 
ongeveer 16 miljoen uitgaven gepland. Meest in het oog 
springend hierbij zijn natuurlijk de heraanleg van de Markt en 
de renovatie van de stedelijke sporthal. Daarnaast is er ook 
nog de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad. 

Maar je mag niet vergeten dat ook minder opvallende projecten, 
zoals het geplande groot onderhoud van wegen over het hele 
grondgebied of maatregelen tegen wateroverlast langs de 
Oossebeek, een grote impact hebben op het stedelijk budget.  

En dat zijn dan enkel nog maar de investeringen; ook alle 
exploitatie-uitgaven, de ‘dagelijkse werking’ zeg maar, 
moeten zorgvuldig worden ingecalculeerd. 

Een doordacht fi nancieel beleid is dus een must voor elke 
stad of gemeente; in elk geval mag Oudenaarde zich tot 
de budgettair gezondere lokale besturen rekenen.

INFO: Betekent dit dat de belastingen gaan dalen?

SASKIA: Het verhogen of verlagen van belastingen is 
en blijft een politieke beslissing.

Belastingen zijn een belangrijke bron van inkomsten 
voor steden en gemeenten. Het geld wordt gebruikt om enerzijds 
nieuwe investeringen te kunnen blijven doen en anderzijds ook 
voor het onderhoud van de openbare ruimte, het aanbieden van 
sport en cultuur, maar bijvoorbeeld ook voor ondersteuning van 
politie, OCMW, brandweer, vuilnisophaling,… 
Alles om het leven in de stad zo aangenaam mogelijk te maken.
De belangrijkste belastingen van de stad zijn de aanvullende 
personenbelastingen en de opcentiemen op onroerende voorhef-
fi ng. Beide belastingen worden niet rechtstreeks geïnd door de 
stad zelf. De stad ontvangt hiervoor doorstortingen.
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
vertaalt zich in een percentage. In Oudenaarde is dit al jarenlang 
ongewijzigd 7 %. Ter vergelijking: de gemeenten uit de cluster 
hanteren tarieven van 7,5 % tot 8 %.

Daarnaast betaal je in Oudenaarde sinds 2003 slechts 1200 
gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffi ng, 
terwijl deze bij de  gemeenten uit de cluster gemiddeld 
ca. 1400 bedragen.

De eigen gemeentebelasting is de jaarlijkse Algemene 
Gemeentelijke Heffi ng Gezinnen en Bedrijven. De AGH was 
sinds de invoering in 1991 nooit verhoogd en werd in 2014 
eenmalig aangepast. 

De stad heeft deze inkomsten nodig, omdat er reeds enige jaren 
een strategie wordt aangehouden om ervoor te zorgen dat er op 
het exploitatiebudget jaarlijks een overschot is, waardoor inves-
teringen gedeeltelijk kunnen worden gefi nancierd met 
deze eigen middelen. Het andere deel wordt gefi nancierd 
vanuit de “spaarpot”, die opgebouwd werd doorheen de jaren.
M.a.w. het is nodig om deze overschotten te blijven creëren, 
indien de stad bovenvermelde strategie wil kunnen behouden. 
Ook de volgende legislaturen moet de stad immers nog haar 
aangegane engagementen kunnen blijven betalen en nieuwe 
investeringen kunnen blijven doen.

Door deze manier van werken wordt niet alleen de historische 
schuldenlast afgebouwd, maar moeten er ook geen nieuwe 
leningslasten worden aangegaan. Ondanks het feit dat de 
rentevoeten de voorbije jaren historisch laag stonden, bleef en 
blijft het immers nog steeds interessanter om geen bijkomende 
leningen te moeten aangaan en beschikbare gelden niet op 
minder renderende rekeningen te moeten laten staan.

# Investeren zonder te lenen
Een gesprek met onze financieel beheerder Saskia Van Cauwenberghe
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# Centrummanagement: 
inzetten op een aangename en bruisende handelskern 

O
udenaarde wil haar positie als regionale winkelstad 
behouden en versterken, en blijft daarom inzetten 
op een sterke en aantrekkelijke handelskern in de 
binnenstad.  
 

Naast infrastructuurwerken zoals de volledige vernieuwing 
van de Markt, wordt ook aandacht besteed aan het organisato-
rische aspect. 

Na een traject van overleg, brainstorms en workshops, zag in 
juni 2016 de vzw ‘Oudenaarde Winkelstad’ het levenslicht.  
Deze vzw vertegenwoordigt alle handelaars en horeca-uitbaters 
in het afgebakend centrumgebied en zal op een gestructureerde 
manier initiatieven en maatregelen uitwerken om het lokale 
handelsleven te promoten en te ondersteunen.  
De werking wordt gefinancierd met een verplichte jaarlijkse 
bijdrage door de centrumondernemers van € 300.  
Dit bedrag gaat integraal naar de werking van de vzw.

Begin dit jaar werd bijkomend ook een zogenaamde ‘centrum-
manager’ aangesteld. Kort samengevat is het zijn taak om het  
winkelen of eten en drinken in onze stad voor iedereen nog 
aangenamer te maken.

Na overleg met de vzw ‘Oudenaarde Winkelstad’, besliste het 
schepencollege uiteindelijk hiervoor in zee te gaan met Geert 
Verheyen; een gedreven en lokaal verankerd iemand die de 
gevoeligheden, knelpunten en opportuniteiten in Oudenaarde als 
geen ander kent. Bovendien beschikt hij als huidig voorzitter van 
de middenstandsraad ook over een uitgebreid netwerk onder de 
lokale ondernemers.  

Geert zal deze taak niet alleen vervullen; hij kan rekenen op de 
ondersteuning en expertise van het Kempische bedrijf  ‘CityD’. 
CityD is een partner met heel wat ervaring op het gebied van 
centrummanagement.  

Centrum- 

manager

Eerder werkten ze al samen met steden zoals Blankenberge, 
Genk, Poperinge en Aarschot. Ook in Oudenaarde zal CityD nu 
dus actief mee vorm geven aan het centrummanagement. 

De belangrijkste taak voor het centrummanagement is onze 
stad onder de aandacht van consumenten en investeerders te 
brengen én te houden. Uitgangspunt hierbij is een levend en 
bruisend centrum waar regelmatig activiteiten en evenementen 
plaatsvinden!

WINKELSTAD
OUDENAARDE

VOOR 
EEN
AANGENAME
EN
BRUISENDE
HANDELKERN
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# Nieuw 
            zwembadM

omenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
de bouw van het nieuwe zwembad. 
Op zaterdag 29 april kan iedereen tijdens 
een opendeurdag een kijkje nemen voor en 
achter de schermen en op zondag 30 april 

worden de eerste zwemmers verwelkomd. Het huidige 
zwembad blijft open tot en met zaterdag 15 april.

Voor de bouw en de uitbating van het nieuwe zwembad werd een 
concessieovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur en 
de NV Sportoase. Sportoase zal ook instaan voor de afbraak van 
het huidig zwembad en voor een gedeelte van de omgevings-
werken. Ze realiseren er ook een nieuw speelplein. Hierdoor 
kunnen de werken beter op elkaar afgestemd worden en dus 
effi ciënter uitgevoerd worden.

Het nieuwe zwembad is aanzienlijk groter en moderner dan 
het huidige. Het grote bad is 20,5 bij 25 meter en krijgt acht in 
de plaats van zes banen. Dit houdt in dat overdag, naast scho-
len, ook individuele zwemmers baantjes zullen kunnen trekken. 
Dat kan nu niet doordat de scholen alle zes banen gebruiken. 
Het nieuwe zwembad krijgt ook glijbanen en een recreatiebad 
met onder meer een waterkreek, een bubbelbad, een bruisbult, 
nek- en massagedouches en een peuterzone met speeltuigen. 
Ontspannen kan eveneens in een Finse sauna, een biosauna en 
een hamam.

Bij de nieuwe 
zwemaccommo-
datie horen ook 
een cafetaria met 
keuken,
een polyvalente 
vergaderzaal en 
buitenterrassen.

Oproep: we zoeken nog een naam voor het nieuwe 
zwembad. Alle suggesties kunnen gemaild worden 
naar communicatie@oudenaarde.be vanaf heden tot half 
maart.
De bedenker van de geselecteerde naam mag van 
Sportoase een jaar lang gratis zwemmen!
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MEER INFO:
Het Stadsarchief (het Stadsarchief neemt het secretariaat 
van de G.O.K. waar)
Maagdendale 31  -  archief@oudenaarde.be  -  055 30 07 06

DD# De Handelingen:
        een jaarlijkse neerslag 
van onze Oudenaardse geschiedenis

B
en je geïnteresseerd in de geschiedenis van 
Oudenaarde en wil je meer te weten komen over 
het verleden van stad en streek? 

Dan is het lidmaatschap van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring misschien iets voor jou. De G.O.K. 
(voluit “De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaar-
de, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en 
Ronne”) organiseert in samenwerking met het Stadsarchief 
op regelmatige basis historische voordrachten (die naar 
goede gewoonte worden afgesloten met een drankje).

Jaarlijks publiceert de G.O.K. ook de ‘Handelingen’, een lijvig 
boek met historische artikels van verschillende auteurs. 

Begin februari verscheen deel 54 van deze ‘Handelingen’. 
Het bevat opnieuw 7 uitgebreide artikels over de rijke 
geschiedenis van de stad Oudenaarde en omgeving. 
Editie 2017 start met een artikel van Leen Van Hirtum en 
Tineke Van de Walle over de bevoorrading tijdens voedsel-
crisissen en focust op Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te 
Oudenaarde in de zestiende eeuw. 

Michel Deltenre heeft het over De heren van Pamele-Oudenaar-
de, heersers over het betwiste grensgebied Lessen-Vloesberg 
(Terres de Débat). Rik Castelain stelt zich dan weer vragen over 
het imago van het 16de  en 17de eeuwse Oudenaarde als een 
vuile en gevaarlijke stad.

Karl Van Hoecke onderzocht in zijn 
artikel de geopolitieke positie van 
Wattripont als een brug naar Vlaande-
ren. In het artikel van Johan Decavele 
lezen we over de odyssee van een pro-
testants gezin in de jaren 1572-1583. 

In het derde deel van het artikel van 
Patrick Devos kan je de bemerkingen 
lezen van bisschop Antoon Triest 
gebaseerd op zijn visitatiememoranda 
in de toenmalige dekenij Oudenaarde 
(1624-1654). 

De 
Handelingen

De laatste bijdrage tenslotte werd geschreven door Paul Trio 
en doet het relaas van de problemen met de verkoop in 1468 
van een diamant door Bernard van Huerne aan de Brusselaar 
Willem vanden Heetvelde. Op de laatste pagina’s kan je zoals 
elk jaar het laatste nieuws uit het stadsarchief en de geplande 
initiatieven van de Geschied- en Oudheidkundige Kring vinden. 

Een exemplaar van de Handelingen van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring kost € 20. 
Voor dit bedrag word je meteen ook een jaar lid van de Kring 
en kan je kosteloos deelnemen aan alle activiteiten.
En wie weet; misschien publiceer je graag zelf wel eens 
een (kunst)historisch of archeologisch artikel over de regio 
Oudenaarde?
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# Een toekomstvisie

Parochiekerken

O
ok Oudenaarde kreeg van de Vlaamse overheid de 
opdracht om een zogenaamd ‘kerkenbeleidsplan’ 
op te maken. Zo’n plan schetst de langetermijnvisie 
op de toekomst van de vele parochiekerken in Ou-
denaarde. Dit plan is bovendien ook nodig om aan-

spraak te kunnen blijven maken op verschillende subsidies. 

Hoewel de religieuze functie van kerken volgens de statistieken 
aan belang blijft inboeten, hebben deze gebouwen vanzelfspre-
kend vaak een zeer grote waarde voor de plaatselijke gemeen-
schap.

Oudenaarde is dan ook niet over één nacht ijs gegaan: in over-
leg met de lokale kerkelijke overheid en met de verschillende 
kerkfabrieken maakten we een inventaris met duiding van het 
gebouw, de cultuurhistorische waarde en het actuele gebruik.
De gemeenteraad keurde dit kerkenbeleidsplan ondertussen 
goed; nu is het aan het bisdom.

Een samenvatting:

• De hoofdkerken die openblijven voor de eredienst zijn 
Sint-Walburga en de kerken van Eine en Ename. 

• De annexkerken voor de eredienst zijn Bevere en Leupegem. 

• De bestemming van de Pamelekerk is later nog te bepalen.

• De kerk van Edelare wordt onttrokken aan de eredienst. 

• De kerken van Mullem, Heurne, Welden, Mater, Neder-
ename, Volkegem en Melden blijven open voor occasionele 
erediensten maar ook sommige andere, niet-religieuze 
activiteiten kunnen in deze kerken doorgaan.

• De kapel van Kerselare blijft open voor de eredienst. 
Omdat de kapel structureel in slechte staat verkeert, werd 
hiervoor trouwens ook een restauratiedossier opgesteld. 
Het overgrote deel van de kosten zijn subsidieerbaar door 
de Vlaamse overheid (Onroerend Erfgoed). De eigenlijke 
betonrestauratie bevindt zich, gezien de complexiteit, echter 
momenteel nog in de fase van studie en vooronderzoek.

voor onze parochiekerken

Herbestemming Sint-Jozef

De Sint-Jozefskerk is een buitenbeentje binnen het kerken-
beleidsplan: deze kerk is namelijk nog betrekkelijk ‘jong’ en 
beschikt over een goede en bruikbare structuur. 
Daarom tekenden we midden vorig jaar in op de oproep van het 
Projectbureau herbestemming kerken. Het dossier Sint-Jozefs-
kerk werd alvast weerhouden door dit Projectbureau.
Om de mogelijke bestemmingen van dit gebouw grondig te 
onderzoeken, wordt momenteel in overleg tussen de stad, 
het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en architectenbureau 
Bogdan & Van Broeck een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
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van 10 tot 17 uur 
www.oudenaarde.be/erfgoeddag
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Zorg voor ons erfgoed
Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed 
nodig en waarom? Hoe gaan erfgoed-
organisaties en verenigingen met deze 
zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek 
een exclusieve kijk achter de schermen. 

Provinciaal Archeologisch 
Museum  - PAM Ename

Een (erfgoed)dag over passie, expertise en 
de toekomst. Over de zaken waar we zorg 
voor dragen. Waarom we dat doen, hoe 
we dat doen en, vooral, voor wie we dat 
doen. Een belevingsdagje over erfgoed met 
een kleine tentoonstelling, lezingen, een 
demonstratie, performance, live muziek 
en een verteller voor kinderen, met het 
museum als centrale uitvalsbasis.

Onze speciale gast voor deze dag is een 
topstuk uit onze collectie: de kromstaf. 

MOU (Museum Oudenaarde 
en Vlaamse Ardennen)

Het MOU viert op Erfgoeddag haar vijfde 
verjaardag met, onder andere, de 
feestelijke opening van de tentoonstelling 
‘Luxueus Groen: de wonderlijke wereld 
van koolbladverdures in de 16de eeuw’. 

Kinderen kunnen komen luisteren naar het 
verhaal over Nello, een arme weesjongen 
en zijn trouwe hond Patrache, die meer 
dan honderd jaar geleden zorg droegen 
voor elkaar. De voogdenkamer in het stad-
huis onthult haar belang bij de zorg voor 
weeskinderen. 

In Oudenaarde zorgen we samen voor een behouden Erfgoeddag.

D
e zeventiende editie van 
Erfgoeddag heeft als thema 
‘zorg’ en zoekt deze keer 
toenadering tot de zorgsector. 

Een veelzijdig thema, waarvan we in 
Oudenaarde verschillende invalshoeken 
willen belichten.

Herinneringen ophalen 
Dementie is wellicht één van de belang-
rijkste maatschappelijke uitdagingen van 
onze tijd. Erfgoedinstellingen kunnen hier 
heel wat betekenen voor de reminiscen-
tiewerking. Het aanbieden van voorwerpen 
of beelden van vroeger helpt ouderen hun 
herinneringen te reconstrueren. 

Woonzorg OCMW & 
Stadsarchief Oudenaarde 

OCMW Oudenaarde en het stadsarchief 
van Oudenaarde slaan voor Erfgoeddag 
2017 de handen in elkaar. 
Onder het thema ‘zorg’ organiseren ze 
samen op 23 april een tentoonstelling over 
ouderenzorg in het Bisschopskwartier, 
waar ook de ouderen zelf aan het woord 
komen. We willen hun herinneringen uit de 
20ste eeuw vastleggen in interviews en om 
deze verhalen op te rakelen wordt beeld-
materiaal uit het stadsarchief gebruikt.

Provinciaal ErfgoedCentrum – 
PEC Ename

In het erfgoedcentrum gingen ‘Jonge 
erfgoedhelden’ ook aan de slag met herin-
neringen. 250 kinderen brachten erfgoed 
mee naar het erfgoedcentrum en maakten 
er een unieke tentoonstelling mee. Heel 
wat oude voorwerpen hebben echter nog 
niet al hun geheimen prijs gegeven. Kinde-
ren maken hun eigen pop-up tentoonstel-
ling en we roepen (groot)ouders op om ons 
hun verhalen en herinneringen te vertel-
len, die dit erfgoed bij hen oproept.

De geschiedenis van de zorg
Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? 
Hoe is dit doorheen de eeuwen 
geëvolueerd tot de zorg die we vandaag ken-
nen? En vooral, welke sporen vinden we hier-
van terug in collecties en archieven? Enkele 
organisaties uit de zorgsector grasduinden in 
hun verleden op zoek naar cultureel erfgoed. 

Wit-Gele Kruis 

Thuisverpleging wordt in deze tijden steeds 
belangrijker en complexer. 
Wist je dat het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaande-
ren pionier is en reeds 80 jaar 
de baan op gaat om mensen thuis te ver-
plegen? Ontdek in de tentoonstelling hoe de 
opstart verliep in 1937 en hoe het Wit-Gele 
Kruis mee geëvolueerd is doorheen de jaren.

Vrijzinnig Centrum Liedts

Het VC Liedts richt in verschillende 
workshops zijn aandacht niet enkel op 
zorg voor fysieke gezondheid, maar maakt 
op Erfgoeddag ook de morele steun en de 
geestelijke zorg tastbaar. 

In Oudenaarde zorgen we samen voor een behouden Erfgoeddag.
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Tentoonstelling ‘Luxueus 
Groen: de wonderlijke wereld 
van koolbladverdures in 
de 16de eeuw’

E
rfgoeddag, 23 april, bete-
kent ook de start van het 
nieuw toeristisch seizoen in 
het MOU, het Museum van 
Oudenaarde en de Vlaamse 

Ardennen. Het MOU viert die dag zijn 
vijfde verjaardag en je kan gratis de 
tentoonstelling ‘Luxueus Groen: 
de wonderlijke wereld van koolblad-
verdures in de 16de eeuw’ bezoeken.
De tentoonstelling focust op een 
bijzonder genre binnen de wandtapijt-
kunst van de 16de eeuw, de koolblad-
verdures. 
Twaalf wandtapijten uit Oudenaarde, 
Edingen, Geraardsbergen en Brus-
sel zijn in de statige bovenlakenhalle 
tentoongesteld. 
Het doel van dit genre wandtapijten 
is de natuur binnenshuis brengen. 
Dit idee dateert al van de Oudheid, 
toen muurschilderingen en andere 
wanddecoratie aangebracht werden. 
In onze contreien is er tijdens de 
Bourgondische periode een eerste 
poging om de natuur binnenshuis 
te brengen 

met millefl eurstapijten, dat zijn 
decoratieve wandtapijten met kleine 
bloempjes. Dit genre wordt al vlug 
opgevolgd door een nieuw type van 
groenwerk, de koolbladverdure. 
De koolbladverdures verbeelden 
grote, weelderig gekrulde  acanthus-
bladeren, waartussen zich insecten, 
grote en kleine dieren verschuilen. 
Extra bloemen en planten verlevendi-
gen het geheel. 
Heel wat dieren en planten zijn 
exotisch  en  verwijzen naar de toen 
recente ontdekkingen in het Oosten 
en de Nieuwe Wereld (Amerika).
Heel af en toe vinden we ook mensen 
tussen het gebladerte.  Een bijzonder 
Oudenaards wandtapijt, eigendom 
van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
verbeeldt ‘Hercules en de Stympha-
lische vogels’. Deze koolbladverdure 
maakt deel uit van de Herculesreeks, 
waarvan de vier andere wandtapijten 
in het Louvre bewaard worden.

Alle praktische info over gidsbeurten 
en workshops voor  kinderen: 
www.mou-oudenaarde.be

O
p 23 april geeft MOU 
zijn vijfde verjaardagsfeestje 
en dat mag in stijl gevierd 
worden. 

RONDGANG MET GIDS 
In de eerste plaats vergasten de gidsen 
je op boeiende verhalen over de kool-
bladverdures en geven je een inkijk in 
Oudenaardes meest  bloeiende tijds-
periode, de 16de eeuw. 

Daarnaast legt de gids tijdens een 
klassieke rondgang de focus op de 
resultaten van de archeologische 
opgravingen op de Markt. 
Die bevindingen zorgen ervoor dat de 
Oudenaardse geschiedenis voor een 
stuk hertekend en herschreven wordt.

In de benedenlakenhalle, waar MOU 
het 1000-jarig verhaal van de stad 
brengt, zie je aan de hand van een 
multi touch tafel hoe Oudenaarde evolu-
eerde doorheen haar geschiedenis. 

Bij een verjaardagsfeest horen 
uiteraard ook muziek, taart en 
een aperitiefje.

Wij vergeten het jonge volkje niet! 
Kinderen krijgen naar goede gewoonte 
een bijzonder plaatsje in MOU.

Twee bladervrouwen lijken zo uit een 
wandtapijt gestapt en vertellen span-
nende verhalen over planten, dieren en 
mythologische fi guren. In de kinder-
ruimte kan je een eigen bladermasker 
maken en waan je je even een echte 
bladerman of -vrouw. 

De fotograaf legt al dat moois vast 
en als je er zin in hebt prijk je de dag 
daarna op onze facebookpagina.

# 5 jaar MOU
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Het MOU wil deze leemte vullen en biedt het grote publiek de 
kans om de veelzijdigheid, de hoge artistieke kwaliteit en het 
innovatieve karakter van Brouwers kunst te ontdekken. 

De expositie zal lopen van 15 september 2018 t.e.m. 
16 december 2018 en het is de bedoeling topstukken 
van over de hele wereld naar Oudenaarde te halen.
JE HOORT ER NOG VAN!

H
eel veel kunnen we er nog niet over zeggen, 
maar het MOU - Museum van Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen heeft het ambitieuze 
plan opgevat om in het najaar van 2018 een 
groot tentoonstellingsproject op te zetten rond 

‘onze’ schilder Adriaen Brouwer (1605/06, Oudenaarde (?) 
- 1638, Antwerpen). Brouwer werd wellicht in Oudenaarde 
geboren als zoon van een kartonschilder van Oudenaardse 
wandtapijten. 

We kennen allemaal zijn naam (en gezicht) van op de bier-
fl esjes, vanwege de Adriaen Brouwertaart of vanwege de 
jaarlijkse bierfeesten. 
Echter, ook vanuit kunsthistorisch oogpunt is Brouwer van 
uitzonderlijk belang: als overgangsfi guur slaat hij een brug 
tussen de zestiende-eeuwse Bruegeltraditie en de landschaps- 
en genretaferelen van de volgende eeuw. 

Ondanks zijn roem in eigen tijd, geniet Adriaen Brouwer 
vandaag vreemd genoeg (nog?) niet de bekendheid van 
tijdgenoten als een Rubens of Van Dyck.

Hij was nochtans zeer getalenteerd en zijn werk erg 
gegeerd; onder meer Rubens en Rembrandt waren 
fervente verzamelaars van zijn schilderijen! 
De toegankelijkheid en de gelaagdheid van zijn werk maken 
Brouwer een van de boeiendste schilders van de Lange Landen.
De enige (!) overzichtstentoonstelling van zijn werk vond exact 
dertig jaar geleden plaats in de Alte Pinakothek te München. 
In eigen land werd zelfs nog nooit een tentoonstelling gewijd 
aan deze buitengewoon creatieve kunstenaar. 

#Adriaen Brouwer 
                     komt naar huis

Adriaen

Brouwer
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De Vertelf vertelt…
van 14 uur tot 14.45 uur
voorleessessie voor kleuters
Ook zin om je te laten ontvoeren naar 
een land hier ver vandaan, waar niets 
is wat het lijkt en waar humor aan de 
bomen groeit?

Kom dan langs en laat je betoveren 
door de Vertelf. Je ontmoet er groene 
drakenprinsessen, ridders met knikkende 
knieën of een prins met wel vijf hoofden.
En dan heb je nog niet gehoord over die 
gekke olifant die ook wel eens iets anders 
wou zijn.

Zet je luisteroren op, trek je avonturen-
vleugels aan en vlieg mee met de Vertelf
Om 14 uur strooit ze toverpoeder. 
Dan maakt ze met jou en met jullie 
mama’s en papa’s, oma’s en opa’s,… 
een reisje naar het einde van de wereld.
Niet erg hoor, want om 14.45 uur brengt 
ze jullie weer veilig terug.

Booktubes
van 10 uur tot 16 uur
In de babbelbox kan je een fi lmpje of 
‘booktube’ over je favoriete boek 
opnemen en posten.

Deze babbelbox is een realisatie van 
de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst.

PRAKTISCH:

Voor de boekenmarkt, 
de wolkenschrijftafel en de Vertelf 
moet vooraf ingeschreven worden via 
www.oudenaarde.be/jeugdboeken-
maand of 
via bibliotheek@oudenaarde.be

WAT VIND JE IN MAART DOORLOPEND 
IN DE BIB?

TENTOONSTELLING met teksten van 
de cursisten literaire creatie van de 
Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans
MVX-LARGE:
je bent/puzzelt/zoekt/combineert/
mengt in het grote boek wie je bent: 
fi guur/postuur/silhouet/gestalte/
gedaante/identiteit. 
Activiteit van de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunst
BOOKTUBES IN DE BABBELBOX

FAMILIEVOORSTELLING (+6) 
IN DE WOEKER
FRANK COOLS: JONGENS TOCH!
ZONDAG 26 MAART 
VAN 14.30 UUR TOT 15.30 UUR

Frank Cools gaat in de voorstelling 
‘Jongens toch!’ op geheel eigen wijze, 
met heel veel humor en met grote 
ernst de clichés te lijf. 
En dat doet hij met prachtige teksten 
van de allerbeste jeugdauteurs: 
Annie M.G. Schmidt, Joke Van 
Leeuwen, Shel Silverstein, 
Toon Tellegen, Roald Dahl… 
Wat kunnen die daar goed over 
schrijven, zeg! Jongens toch!
Kaarten: -12 jaar: 7 euro / 
volwassenen: 10 euroDe Vertelf vertelt…

D
e jeugdboekenmaand maakt 
dit jaar komaf met clichés die 
er bestaan over meisjes en 
jongens onder het motto 
‘M/V/X’, je bent wie je bent.

Jeugdboekenfeest
Zaterdag 18 maart 
in de bibliotheek
Boekenmarkt voor en door kinderen
van 10 uur tot 16 uur
Heb je al je boeken uitgelezen? Breng 
ze mee naar de bib en verkoop ze naar 
hartenlust aan de andere deelnemers en 
bezoekers. Je kan ze natuurlijk ook ruilen.
Je vindt de boekenmarkt op de derde 
verdieping

Wolkenschrijftafel
van 10 tot 12 uur
workshop voor kinderen vanaf 8 jaar
Op de ‘wolkenschrijftafel’, een idee van 
de woordreus, regent het letters, sneeuwt 
het gedachten en worden woorden door 
de wind gewiegd en gevormd.
Met de letters die je vangt, die op de tafel 
druppelen,… en door het spelen van een 
paar fantasierijke spelletjes, mag je op 
een speciale briefkaart één (nieuw) woord 
verzinnen. Een woord dat jubelt, iemand 
doet lachen, dat spartelt of gewoonweg 
bloedmooi is.
www.woordreus.be

#Maart = Jeugdboekenmaand
2017 - maart - infomagazine - 15 



Jeugd-

boekenmaand

16 - infomagazine - maart - 2017



Een dag waar Oudenaardse verenigingen, muzikanten, 
kunstenaars en andere creatievelingen elkaar 
ontmoeten en tonen ‘HOE ZIJ HET MAKEN’. Laat je 
verbazen, wandel mee en ontdek ongekende plekjes, 
workshops, mini-ateliers, intieme concerten en kleine 
voorstellingen. Werp een blik achter de schermen en 
gordijnen van onze plaatselijke cultuurstroom.

Wil je meer info? 
Cultuurraad@oudenaarde.be

Volg ons op facebook!

Info- en startpunten: 
Bisschopskwartier, Sint-Walburgastraat 9
St. Jozefskerk, Sint-Jozefsplein 8

ONDERSTROOM
2017

A
stère N

otebaert, Fanfare de Verenigde V
rienden, M

elden, 1992, verschenen in PLU
Skrant – C

ollectie Stadsarchief, fotoverzam
eling

Zo. 30/4/2017
13u –18u

C U LT U U R DAG 
VO O R 
I E D E R E E N
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S
tap mee in ons gemeenschappelijk 
renovatietraject en ontvang gratis 
onafhankelijk advies en begeleiding. 

Beter renoveren
Al van BENOveren gehoord? Dat staat voor BEter reNOveren. 
Het doel is een woning die zo weinig mogelijk energie 
verbruikt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water.

Advies levert op!

Ga je binnenkort renoveren? Doe het dan met advies! 
In de toekomst moeten alle woningen namelijk energiezuinig 
en gezond zijn, ook jouw huis. Met advies doe je het juist. 
Zo ben je zeker van comfort én van een woning die ook in 
de toekomst meerwaarde heeft, zonder te veel te betalen.

Samen sta je sterker

Stap mee in het collectief renovatietraject van de stad 
Oudenaarde en de gemeenten Zingem en Kruishoutem, 
en werk samen aan jouw renovatie. Het Oost-Vlaamse Steun-
punt Duurzaam Wonen en Bouwen en de energiecoaches van 
de Gezinsbond helpen jou graag op weg.
Elk Oudenaards gezin dat van plan is in z’n woning te investeren, 
kan meedoen!

De voordelen even op een rijtje gezet:
• hulp bij het samen opvragen van offertes en bij 

onderhandelingen met aannemers en leveranciers

• gratis onafhankelijk renovatieadvies aan huis voor een 
doordacht en logisch stappenplan (dak- en muurisolatie, 
raam- en glaswerk, verwarming, sanitair, ventilatie)

• leer uit ervaringen van anderen, los concrete renovatie-
problemen op met mensen uit je buurt

• bijstand van de juridische dienst van de Gezinsbond

• informatie over en ondersteuning bij aanvragen 
van premies of goedkope leningen

Deelnemen is gratis maar graag vooraf inschrijven bij 
de Milieudienst  (milieu@oudenaarde.be - 055 33 51 60)
Meer info: www.bouwwijs.be/ikrenoveerdusikben

#Ik renoveer 
                 dus ik BEN!

Ik renoveer 

dus ik ben!

Meer weten over samen duurzaam renoveren?
Kom naar de infoavond op donderdag 23 maart om 20 uur in 
de Volkszaal van het Stadhuis (als dat niet lukt, kan je ook 
aansluiten bij de infoavond in CC De Mastbloem in Kruishoutem 
op maandag 27 maart). Je komt deze avond op nieuwe ideeën, 
leert bij over andere of verbeterde technische oplossingen, 
maakt de juiste keuze in de fasering van je werken en ontdekt 
mogelijkheden voor de fi nanciering van je plannen.

Na afl oop kan je met je concrete renovatievragen terecht bij de 
onafhankelijke adviseurs van de Gezinsbond en het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen. 
Ze helpen je graag persoonlijk verder. 
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V
ind je eerlijk loon naar werken belangrijk? 
Wil je dat ook boeren en producenten in het Zuiden 
een degelijk leven moeten kunnen opbouwen? 
Denk je dat we ook in Oudenaarde ons steentje 
kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige, 

wereldwijde economie? 

Dan is de actiegroep Oudenaarde Fairtrade Gemeente 
zonder twijfel iets voor jou!

Sinds 2015 mag onze stad offi cieel die titel dragen. 
Dat merk je niet enkel aan die prachtige oranje borden op 
de invalswegen van de stad of aan het jaarlijks Wereldfeest, 
dat onze groep enthousiaste vrijwilligers, samen met Wereld-
solidariteit, organiseert. 

De kleine, maar niettemin fi jne actiegroep is er ook in geslaagd 
om verschillende scholen, bedrijven, horecazaken en het stads-
bestuur te overtuigen om fair-tradeproducten te gebruiken of te 
verkopen. 
Maar velen moeten nog overtuigd worden om ook de stap 
te zetten naar eerlijkere producten. 

Heb je zin om ook jouw overtuigingskracht in de schaal te 
smijten, zodat Oudenaarde nog meer fairtrade wordt en blijft? 

Neem dan gerust contact op met de actiegroep:
oudenaarde.fairtrade@gmail.com De groep is ook actief op 
facebook: Oudenaarde voor  Fair Trade Gemeente
Informatie vind je ook op www.fairtradegemeenten.be

Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Wooncode 
leggen minimale kwaliteitsnormen op voor wonin-
gen. Wat kan je doen als je gebreken vaststelt in 
je huurwoning?

Stap 1: maak een lijst van de gebreken in je woning
Ga na of er grote gebreken zijn en lijst deze op en maak foto’s.

Stap 2: ga na wie de werken om de gebreken weg te werken, 
moet betalen.
Als je hulp nodig hebt bij het bepalen van wie verantwoordelijk 
is voor welke werken, kan je contact opnemen met de huurders-
bond die je kan helpen om je belangen te verdedigen. 

Stap 3: verwittig de verhuurder van de gebreken in de woning
Verwittig in elk geval schriftelijk je verhuurder (via e-mail 
of per aangetekend schrijven) als je woning gebreken heeft. 
Als je zelf moet instaan voor de herstellingen vraag je de 
toestemming om de nodige werken uit te voeren, als de 
verhuurder verantwoordelijk is voor de herstellingen, vraag
je de herstellingen te laten uitvoeren. 

Stap 4: Onderneem stappen als de verhuurder niets doet aan 
de gebreken die je hebt gemeld en waarvoor hij verantwoorde-
lijk is. Als je de verhuurder van de gebreken in je woning op de 
hoogte hebt gebracht en hij weigert deze op te lossen, kan je 
best een woningonderzoek aanvragen bij de huisvestingsdienst 
van de stad. 

Let op: Het wordt ten zeerste afgeraden aan de huurder om 
zonder instemming van de rechter te stoppen met de betaling 
van de huur, wat ook de tekortkomingen van de verhuurder zijn!

# Oudenaarde 

# Huurwoning
Wat als u meent dat uw huur-
                         woning niet voldoet? 

Meer info?
De dienst huisvesting van de stad, Tussenmuren 17, 9700 
Oudenaarde: 055/335.104. of via huisvesting@oudenaarde.be
Huurdersbond Oost-Vlaanderen VZW, Grondwetlaan 56B, 
9040 Sint-Amandsberg: 09/223.28.77 of 09/223.63.20 of 
huurdersbond.o-vl@telenet.be
Wonen-Vlaanderen: 09/276.25.00. of 
www.wonenvlaanderen.be
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S
oms kan het op onze dienst burgerzaken erg 
druk zijn. Mensen komen langs voor de meest 
uiteenlopende zaken, en die zijn niet allemaal in 
1-2-3 afgehandeld.

Gelukkig beschikt Oudenaarde via ‘Mijn Loket’ over een 
service die inwoners toelaat om online op een 100% beveiligde 
en rechtsgeldige manier bepaalde aktes of attesten aan te 
vragen en deze 24/7, digitaal ondertekend in de mailbox te 
ontvangen.
Het is dus helemaal niet meer nodig om hiervoor nog naar 
het Administratief Centrum te komen en aan te schuiven: 
je kan deze documenten gewoon lekker makkelijk en veilig 
thuis via de computer aanvragen!

Momenteel kunnen onderstaande items online 
verwerkt worden:

• uittreksel geboorteakte
• uittreksel huwelijksakte
• uittreksel bevolkingsregister
• uittreksel overlijdensakte 
• attest samenstelling gezin
• attest van leven
• attest van verblijf / nationaliteit
• attest van verblijf voor een huwelijk
• attest van woonst / woonplaatshistoriek
• attest wijze van teraardebestelling (online aanvragen, 

wordt opgestuurd)

Je vindt de toegang tot ‘Mijn loket’ op onze website 
(www.oudenaarde.be), helemaal bovenaan bij de rubriek 
‘wonen en leven’. Ook per product staat bovenaan de pagina 
steeds een knop om online aan te vragen.

En volgens onze cijfers vinden jullie dit geen slecht systeem: 
de afgelopen maanden gebeurden reeds ongeveer de helft van 
de aanvragen volledig online!

Niet online?

Indien het toch nodig is om persoonlijk langs te komen, kan je 
iedere maandag tot 19 u terecht bij de dienst burgerzaken. 
We beseffen namelijk dat het voor inwoners die elke dag werken, 
niet evident is om voor 17.30 u in het Administratief Centrum te 
geraken.
De afdeling bevolking (identiteitskaart, rijbewijs, reispas, 
adreswijziging,...) is bovendien ook geopend elke eerste zaterdag 
van de maand van 9 u - 11.30 u (behalve in juli & augustus).

Maandag:  8.30 u - 12 u & 13.30 u - 19.00 u
Dinsdag: 8.30 u - 12 u
Woensdag:  8.30 u - 12 u & 13.30 u - 17.30 u
Donderdag:  8.30 u - 12 u
Vrijdag:  8.30 u - 12 u

Zaterdag: iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 9 u en 11.30 u (enkel afdeling bevolking!)

#  ‘Mijn Loket’: 
                  de dienst burgerzaken bij jou thuis

Mijn loket
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Oproep# Orgaandonatie
Laat je registreren als donor

V
andaag wachten in ons land ongeveer 1.300 mensen 
op een levensreddend orgaan. Jaarlijks komt de  
oplossing voor ongeveer 120 mensen te laat. 
 
Volgens de Belgische wetgeving is iedereen automa-

tisch orgaandonor. In de praktijk zal de arts toch aan de familie 
vragen of het kan, maar vaak stemmen de nabestaanden niet 
in wanneer gevraagd wordt om de organen van hun geliefde te 
doneren. Het kan nochtans een wereld van verschil maken voor 
mensen die wachten op een orgaan. 
 
Inwoners kunnen zich officieel laten registreren als donor bij de 
stedelijke dienst burgerzaken. Op die manier is de familie ook 
zeker van je wil en hoeft ze geen instemming te geven.

Orgaandonatie en ethiek

De wet geeft aan dat het schenken van organen gratis moet zijn 
en dat elke handel in organen en weefsels verboden is.

In 1973 bevestigde de Conventie voor de Rechten van de Mens  
dat het menselijk lichaam geen voorwerp van handel mag zijn: 

‘Elke persoon kan zijn diensten en zijn tijd aanbieden, maar mag 
niet verkopen of verkocht worden. Zijn persoon is geen  
vervreemdbare eigendom.’

De anonimiteit tussen de families van de donor en de ontvanger 
moet steeds gewaarborgd blijven om elke vorm van verplichting 
te vermijden.

Wil je meer informatie voor je een beslissing neemt?

www.beldonor.be  -  www.netwerklevenseinde.be 
www.oudenaarde.be/wonen-leven/burgerzaken/overlijden/
orgaandonatie
Dienst bevolking 
ACM -  Tussenmuren 17  - 055 335 189 en 055 335 130

Praktisch

Je kan een verklaring invullen dat je orgaandonor wil  
zijn bij de dienst bevolking. Dit is gratis, je moet enkel je 
identiteitskaart meebrengen.  
De dienst bevolking registreert je verklaring in de  
bevolkingsregisters en je krijgt een ontvangstbewijs. 
Daarna stuurt de dienst bevolking je verklaring naar  
de FOD Volksgezondheid.  
Na overlijden zal de dokter die database raadplegen om  
te zien wat je uitdrukkelijke wens was. Deze wilsverklaring 
is onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.

Het wegnemen van organen en het hechten van het lichaam 
moet gebeuren met het grootste respect voor het stoffelijk 
overschot en de gevoelens van de familie. Het opbaren van het 
lichaam in een kist moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat de 
familie de laatste eer kan betuigen aan de overledene.  
Voor het wegneemteam is de overledene een mens, die  
het beste van zichzelf geeft door andere mensen te redden.
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# Bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker

H
et Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker geeft 
mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar de 
kans om om de twee jaar een stoelgangstaal te 
laten onderzoeken. Ze ontvangen hiervoor een 
brief met een afnameset. 

Een labo, dat volgens strikte richtlijnen werkt, onderzoekt 
het staal. Het onderzoek is gratis.

Meer kankers worden ontdekt in een vroeg 
stadium

Een paar cijfers: in 2015 deed iets meer dan de helft van de 
uitgenodigde mannen en vrouwen mee aan het Bevolkingson-
derzoek. In totaal laat 63% van de Vlamingen uit de doelgroep 
zich preventief onderzoeken op dikkedarmkanker. In 2014 
werden maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden 
dan in 2013. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor 
Kankeropsporing, zegt hierover: ’Deze cijfers tonen aan dat het 
Bevolkingsonderzoek in Vlaanderen werkt. We vinden meer 
vroegtijdige kankers, waardoor de behandeling vaak minder 
ingrijpend is en de genezingskansen ook een stuk hoger liggen. 
Dit Bevolkingsonderzoek werpt zeker zijn vruchten af! 
Jammer dat we niet iedereen bereiken, want dan zouden de 
cijfers nog gunstiger zijn.’

Wat is dikkedarmkanker?

Dikkedarmkanker is een kwaadaardig gezwel in de dikke darm. 
Het is de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen en 
mannen.

Dikkedarmkanker ontstaat uiterst traag en begint vaak met 
poliepen. Die geven geen klachten, maar kunnen zonder dat je 
er wat van merkt uitgroeien tot dikkedarmkanker. Hoe het komt 
dat je poliepen krijgt en waarom dan soms dikkedarmkanker 
ontstaat, is niet altijd duidelijk. Je kunt poliepen wel laten 
wegnemen.

Bevolkings-

onderzoek

De meeste mensen die dikkedarmkanker krijgen, overleven 
de ziekte. Hoe vroeger dikkedarmkanker wordt ontdekt en be-
handeld, hoe groter de kans op genezing. Juist daarom is 
dit bevolkingsonderzoek een goede zaak.

Het resultaat van de stoelgangtest

Ongeveer twee weken nadat je het staal naar het labo hebt 
gestuurd, ontvangen jij en je arts een brief met het resultaat 
van het onderzoek. Meestal wordt geen afwijking vastgesteld 
en is geen bijkomend onderzoek – coloscopie – nodig. 
Twee jaar later ontvang je dan een nieuwe uitnodigingsbrief met 
een afnameset.

Raadpleeg je arts als je intussen klachten hebt 
zoals:

• Bloed of slijm in je stoelgang
• Een verandering in je normale stoelgangpatroon
• Vaak buikpijn of krampen
• Het gevoel dat je naar het toilet moet
• Gewichtsverlies zonder reden

Vraag ook advies aan je arts als meerdere 
mensen in je naaste familie dikkedarmkanker 
kregen.

Binnenkort start het Centrum voor Kankeropsporing met een 
nieuwe sensibiliseringscampagne voor het Bevolkingsonder-
zoek. Je beslist zelf of je al dan niet meedoet, maar informeer 
je goed! 

Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker, 
bel naar het gratis nummer 0800 60 160 of stuur een mail 
naar info@bevolkingsonderzoek.be.
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Onthaalouder, een 
uitdagende en boeiende job!

H
eb je een groot hart voor kinderen en wil je graag 
baby’s en jonge kinderen in je huis opvangen?
Contacteer dan zo snel mogelijk de Dienst 
Onthaalouders Oudenaarde voor meer info.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen:

• In Oudenaarde (of een deelgemeente) wonen
• Een kindvriendelijke woning hebben
• Stressbestendig zijn
• Communicatieve vaardigheden hebben
• Beschikken over een goed organisatietalent
• Voldoende pedagogische kwaliteiten hebben
• Goed Nederlands spreken
• De vorming ‘kennis maken met en werken in 

de gezinsopvang’ volgen

De Dienst Onthaalouders biedt:

• Een maandelijkse belastingvrije onkostenvergoeding
• Een uitkering bij afwezigheid van kinderen
• Een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en 

arbeidsongevallen
• Opbouw van pensioenrechten
• Een verzekering bij ongevallen
• Bijscholing en ondersteuning door de dienst
• De facturatie, een startpremie,…

Op de website www.ikwordonthaalouder.be vind je alle 
informatie over het specifi eke statuut van een onthaalouder, 
die aangesloten is bij de dienst.

Je kan de Dienst Onthaalouders 
Oudenaarde vzw contacteren:

Woeker 22
tel 055 33 02 35 - fax 055 30 44 95
info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be
www.dienstonthaaloudersoudenaarde.be

# Gezocht
Onthaalouders 

S
inds een aantal jaren wordt het folkloristisch ritueel 
van de zogenaamde ‘Belleman’ in verschillende 
steden en gemeenten in ere hersteld. De benaming 
‘Belleman’ is een verwijzing naar de bel die de 
stadsomroeper in vroegere tijden gebruikte om 

de aandacht van de menigte te trekken, vooraleer hij vanop 
de pui van het gemeentehuis of vanop de roepsteen bij kerken 
gemeentelijke berichten aankondigde. 
Tegenwoordig beschikken we als stadsbestuur natuurlijk over 
andere communicatiekanalen, en is de rol van de Belleman 
geëvolueerd naar het aankondigen van evenementen en 
feesten. Maar hij kan evengoed ingehuurd worden voor 
bijvoorbeeld rondleidingen en activiteiten van de middenstand 
of van verenigingen.

Ook in Oudenaarde willen we nu opnieuw invulling geven aan 
de functie van ‘stadsomroeper’; hij of zij moet een echte 
ambassadeur worden voor onze stad!
Ben je dus gezegend met een “klokke van een stemme” die 
ver draagt? Woon je in Oudenaarde, beheers je het “Ouenoards 
dialect” en heb je basiskennis van onze geschiedenis? 
Aarzel dan niet en stel je vòòr 1 mei 2017 kandidaat voor deze 
ceremoniële functie!
Tijdens een 1ste en 2de roep zullen alle kandidaten zich kunnen 
bewijzen aan de hand van een aantal specifi eke opdrachten voor 
een professionele jury. Deze jury is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de Orde van de Bellemannen, medewerkers 
van de stedelijke vrijetijdsdiensten en leden van verschillende 
adviesraden. 
Zij beslissen wie uiteindelijk onze Belleman (m/v) wordt. 
Naast eeuwige roem en de eer om Oudenaarde offi cieel te 
vertegenwoordigen, zorgen wij voor op maat gemaakte kledij 
(in Engelse stijl) en een socio-culturele vergoeding 
(zo’n 33 euro per prestatie).

# Gezocht: 
Belleman (m/v)

Meer info en kandidaatstellingen:

Dienst Toerisme & Evenementen
Stadhuis
9700 Oudenaarde
055 31 72 51  
 evenementen@oudenaarde.be
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# Schepencollege
Burgemeester

Marnic De Meulemeester
ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid, 
communicatie, toezicht OCMW
tel 055 335 128  
Burgemeester@oudenaarde.be
zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen

Lieven Cnudde
jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit, 
onderwijs
gsm 0477 13 13 69
lieven.cnudde@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak via mail of gsm

Peter Simoens
sport, recreatie, regie grondbeleid
tel 055 31 95 32 en 0475 28 28 59
peter.simoens@oudenaarde.be
zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak: 
bureau sportdienst

Carine Portois
burgerzaken, internationale betrekkingen, zustersteden
tel 055 31 81 02  en 0479 074911
carine.portois@oudenaarde.be
zitdag: na telefonische afspraak

John Adam
personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen
tel 0478 38 02 65 
john.adam@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak

Guy Hove
openbare werken, cultuur
tel 055 30 96 98 
guy.hove@oudenaarde.be
zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM

Richard Eeckhaut
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken, 
aankoopdienst
tel 055 31 13 78 
richard.eeckhaut@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

Peter Dossche
fi nanciën, informatica, administratieve vereenvoudiging,
dierenwelzijn
tel 055 45 58 31 
peter.dossche@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM

Stefaan Vercamer
sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een beper-
king, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking
tel 0496 29 94 29 
stefaan.vercamer@dekamer.be
zitdag: na telefonische afspraak 
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Hoewel de geschiedenis goed 
gedocumenteerd is vinden ze 
onder de grond oudere sporen 
dan verwacht.




