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Inleiding
Oudenaarde combineert het beste van twee werelden: de charme van 
een bescheiden en gezellige historische stad met daarin toch alle 
voorzieningen die je in een grotere stad kan verwachten!

Begin 2015 waren we met 30.722 inwoners, het is in de eerste plaats 
voor hen dat het stadsbestuur nu al een aantal jaren fors investeert 
in stadsvernieuwing: de projecten Scheldekop/Scheldeboorden en De 
Ham, nieuwe parkeergelegenheid in de buurt van het centrum en na-
tuurlijk de geplande heraanleg van de Markt. 
Een prominente plaats op deze Markt is en blijft gereserveerd voor 
ons statige stadhuis: hier is het MOU gehuisvest, het Museum van Ou-
denaarde en de Vlaamse Ardennen. Je ontdekt er 1000 jaar geschiede-
nis op een interactieve manier en kan er genieten van onze kunstcol-
lecties.
Onze stad verdient ook een plaatsje op de kaart als winkelstad: ver-
trekkende vanop de Markt kan je eindeloos kuieren in de talloze win-
kelstraten die er, dankzij de nieuwe accentverlichting, nog gezelliger 
bij liggen. De keuze is groot: van luxueuze boetiekjes over trendy inte-
rieurwinkels en speciaalzaken tot de bekende grote ketens. 

Moe van al dat winkelen? Geniet dan van een lekker Oudenaards bruin 
biertje op een van de vele gezellige terrasjes of in een authentiek café. 
Onze biertraditie is eeuwenoud maar nog steeds springlevend!

Eerder het sportieve type? Geniet dan van onze zeer uitgebreide sport-
accommodatie: finse piste, tennisvelden, skatepark, voetbalvelden, … 
Vanaf de zomer van 2017 wordt het ook genieten in het gloednieuwe 
stedelijk zwembad, dat aanzienlijk groter en moderner wordt dan het 
huidige. 

Wie Oudenaarde zegt, denkt ook aan fietsen.
Naast prachtige fietstochtjes doorheen de Vlaamse Ardennen en uit-
dagende mountainbikeroutes, is er ook aandacht voor het functioneel 
fietsverkeer: met een nieuwe fietskaart wil het stadsbestuur van Ou-
denaarde het bestaande fietsnetwerk promoten. Deze kaart is gratis 
verkrijgbaar: vraag ernaar!
Oudenaarde is natuurlijk ook al enige jaren de aankomstplaats van 
Vlaanderens Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. Wil je de geschiede-
nis en sfeer van de Ronde ook tijdens het jaar opsnuiven, spring dan 
eens binnen in het Centrum Ronde van Vlaanderen. 

Sinds kort heeft Oudenaarde ook een volledig vernieuwde website 
(www.oudenaarde.be), waarop alle informatie nog makkelijker is terug 
te vinden en waar we ook streven naar een betere online dienstverle-
ning. 
Vind je in deze gids of online toch niet wat je zoekt of wil je meer info 
over een bepaald thema, neem dan gerust contact met ons op, wij hel-
pen je graag verder! 
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college van burgemeester 
en schepenen

marnic de meulemeester
Burgemeester / Voorzitter gemeenteraad
Open VLD

Bevoegd voor: 
ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,
communicatie, toezicht OCMW

Nederenamestraat 348
Telefoon: 055 49 70 67 & 055 33 51 28 (ACM)
Mail: burgemeester@oudenaarde.be
Zitdag: maandag van 10u tot 12u in het ACM

Lieven cnudde
1ste schepen

CD&V

Bevoegd voor: 
jeugd- en gezinsbeleid,  
kinderopvang, mobiliteit,  
onderwijs

Tussenmuren 17
Telefoon: 055 33 51 34 (ACM)

Mail: lieven.cnudde@oudenaarde.be
Zitdag: na afspraak via mail

carine portois
Schepen

Open VLD

Bevoegd voor: 
burgerzaken, internationale
betrekkingen, Zustersteden

Stationsplein 81
Telefoon: 055 31 81 02

& 055 33 51 21 (ACM)
Mail: carine.portois@oudenaarde.be

Zitdag: na afspraak

John adam
Schepen

Open VLD

Bevoegd voor: 
personeelszaken,
feestelijkheden,  
gelijke kansen

Jagerij 66
GSM: 0478 38 02 65

Mail: john.adam@oudenaarde.be
Zitdag: na afspraak

peter Simoens
Schepen

Open VLD

Bevoegd voor: 
sport, recreatie, regie  
grondbeleid

Volkegemberg 30
Telefoon: 055 31 95 32,

GSM: 0475 28 28 59
Mail: peter.simoens@oudenaarde.be 

of simoens.peter@skynet.be
Zitdag: woensdag

guy hove
Schepen

Open VLD

Bevoegd voor: 
openbare werken,
cultuur

Ommegangstraat 4
Telefoon: 055 30 96 98

& 055 33 51 33 (ACM)
Mail: guy.hove@oudenaarde.be

Zitdag: vrijdag van 11u tot 12u: ACM

richard eeckhaut
Schepen

CD&V

Bevoegd voor: 
ruimtelijke ordening,  
milieu, landbouw,  
kerkfabrieken,  
aankoopdienst 

Spoorweglaan 47
Telefoon: 055 31 13 78  

& 055 33 51 32
Mail: richard.eeckhaut@oudenaarde.be

Zitdag: donderdag van 16u tot 18u: ACM

peter dossche
Schepen

Open VLD

Bevoegd voor: 
financiën, informatica,
administratieve  
vereenvoudiging, dierenwelzijn

Keirestraat 19
Telefoon: 055 45 58 31

Mail: peter.dossche@oudenaarde.be
Zitdag: donderdag van 16u tot 17u30: ACM

Stefaan Vercamer
Schepen / OCmW-voorzitter

CD&V

Bevoegd voor: 
sociaal beleid, seniorenbeleid,  
mensen met een beperking,  
sociale economie,
ontwikkelingssamenwerking

Generaal Merchiersstraat 37
GSM: 0496 29 94 29

Mail: stefaan.vercamer@dekamer.be
Zitdag: na telefonische afspraak

Stadssecretaris: Luc Vanquickenborne
Tussenmuren - 055 31 46 01
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Open VLD 
dirk de bock
Mijttestraat 2
055 30 42 77
GSM 0474 39 38 72
debockmeister@gmail.com

gemeenteraad

Open VLD
Sybille de Vos
Riedekens 95
055 31 04 58
GSM 0479 55 01 62
sybille.de.vos@skynet.be

Open VLD
Katrien de Temmerman
Deinzestraat 55 bus 6
055 21 52 85
GSM 0497 40 81 03
katriendetemmerman@gmail.com

CD&V
Jeanique Van den heede
Sint-Laurentiusstraat 71
GSM 0476 53 25 87
jeanique.vandenheede@telenet.be

CD&V
Wim merchie
Gentstraat 165
GSM 0498 10 68 21
wim.merchie@telenet.be

Onafhankelijk
bruno Van Waeyenberghe
Roosstraat 3
0476 27 95 34
bruno.vanwaeyenberghe@n-va.be

Onafhankelijk
hilde de Smet
Stijn Streuvelsstraat 34
GSM 0496 68 84 47
hilde.de.smet@pandora.be

Groen
Tim Vanderhaeghen
Trekweg Rechteroever 25
tim.vanderhaeghen@gmail.com

Open VLD
danny Lauweryns
Mgr. Lambrechtstraat 30
055 49 74 41
GSM 0499 41 38 30
dannylauweryns@hotmail.com

Open VLD
marleen Vansteenbrugge
Kanunnikenstraat 9
055 31 83 39
marleen.vansteenbrugge@skynet.be

Open VLD
murat Yurtay
Désiré Waelkensstraat 40
GSM 0486 70 76 20
yurtay_m@hotmail.com

CD&V
mathieu mas
Vontstraat 3 bus 2
GSM 0494 59 21 69
mathieumas@hotmail.com

CD&V
brigitte coppitters
Wortegemstraat 128
055 30 09 76
GSM 0478 64 16 07
brigitte.coppitters@gmail.com

N-VA
Kristof meerschaut
Tuintjesstraat 3
GSM 0478 71 01 50
kristof.meerschaut@n-va.be

Groen
Steven bettens
Diependale 27
055 30 08 37
steven.bettens@groen.be

SPa
dagmar beernaert
Ladeuzestraat 6
dagmar.beernaert@vlaamsparlement.be

Open VLD
günther botteldoorn
Stuivegemstraat 4
GSM 0478 88 83 20
g.botteldoorn@telenet.be

Open VLD
Franka bogaert

Galgestraat 19
GSM 0496 10 87 82
franka.bogaert@hotmail.be

CD&V
mathieu de cock
Wolvenstraat 37
055 31 36 86
mathieudecock@telenet.be

CD&V
els bostyn
Bloemenhof 39
GSM 0496 32 92 51
els.bostyn@telenet.be

N-VA
roland Van heddegem
Dijkstraat 3
055 31 72 09
rolandvanheddegem@gmail.com

Groen
elisabeth meuleman
Borgveld 9
055 38 58 07
GSM 0473 41 61 47
elisabeth.meuleman@groen.be

SPa
maarten blondeel
Doornikstraat 15
maarten.blondeel@hotmail.
com
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bereikbaarheid en openingsuren 
stadsdiensten

diensten in het administratief centrum maagdendale
Onthaal

algemeen nr: 055 31 46 01 - Fax 055 30 13 45 
Tussenmuren 17

dienst bevolking en burgerlijke stand
Dienst bevolking

De dienst bevolking is iedere werkdag in de voormiddag open 
van 8.30u tot 12u. Op maandagnamiddag is deze dienst open 
van 13.30u tot 19u.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag open van 
13.30u tot 17.30u. Op vrijdagnamiddag open van 13.30u tot 16u.

Openingsuren vreemdelingenadministratie:
Maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u, namiddag enkel op afspraak: 

maandag tot donderdag van 13.30u tot 17.30u. Niet op vrijdagnamid-
dag. tel 055 335 112 of een afspraak maken aan de balie.
Tijdens de kerst- en zomervakantie open van 8.30u tot 12u, op
maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
De andere namiddagen open van 13.30u tot 16u. 
Kerstvakantie: vanaf 24/12 enkel open in de voormiddag

Tel. 055 33 51 30 en 055 33 51 40 - Fax 055 33 51 20 
mail: bevolking@oudenaarde.be

Dienst burgerlijke stand
Elke werkdag van 8.30u tot 12u en in de namiddag van 13.30u tot 17.30u; 
op maandag tot 19u; op vrijdagnamiddag op afspraak.
Aangifte geboorte en overlijden: elke werkdag van 8.30u tot 11.30u
Nationaliteitsaanvragen, buitenlandse huwelijken en buitenlandse er-
kenningen op afspraak.
Tijdens de kerst- en zomervakantie open van 8.30u tot 12u, op maan-
dagnamiddag van 13.30u tot 17.30u. De andere namiddagen open van 
13.30u tot 16u. 
Vrijdagnamiddag op afspraak.
Kerstvakantie: vanaf 24/12 enkel open in de voormiddag

Tel. 055 33 51 13 en 055 33 51 65 - Fax 055 33 51 20 
mail: burgerlijke.stand@oudenaarde.be

bestuur infrastructuur administratie
Het bestuur infrastructuur administratie is op werkdagen in de voor-
middag open van 8.30u tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 335 136 - Fax 055 33 51 88 
mail: administratie.infrastructuur@oudenaarde.be

bestuur infrastructuur milieu
Het bestuur infrastructuur milieu is op werkdagen in de voormiddag 
open van 8.30u tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 44 - Fax 055 33 51 88  
mail: milieu@oudenaarde.be

bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening
Het bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening is op werkdagen in de 
voormiddag open van 8.30u tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 43 - Fax 055 33 51 88  
mail: stedenbouw@oudenaarde.be

bestuur infrastructuur ontwerp
Het bestuur infrastructuur ontwerp is op werkdagen in de voormiddag
open van 8.30u tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 37 - Fax 055 33 51 88  
mail: ontwerp.infrastructuur@oudenaarde.be

dienst communicatie
De dienst communicatie is op werkdagen in de voormiddag open van 
8.30u tot 12u. Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u 
tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 31 - Fax 055 30 13 45 
mail: stad@oudenaarde.be

dienst economie
De dienst Economie is op werkdagen in de voormiddag open van 8.30u 
tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 67 - Fax 055 30 13 45 
mail: economie@oudenaarde.be

dienst personeel
De dienst personeel is op werkdagen in de voormiddag open van 8.30u 
tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 25 - Fax 055 30 13 45  
mail: personeel@oudenaarde.be

Sociale dienst
De sociale dienst is op werkdagen in de voormiddag open van 8.30u 
tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 24 - Fax 055 30 13 45  
mail: sociale.dienst@oudenaarde.be

bestuur financiële zaken
Het bestuur financiële zaken is op werkdagen in de voormiddag open 
van 8.30u tot 12u. Open op maandag- en woensdagnamiddag van 
13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 15 en 055 33 51 17 
Tel. 055 33 51 16 en 055 33 51 69 
Fax 055 30 13 45 
Bank: Belfius: Pachecolaan 44 - 1000 Brussel 
|iBan-nr.: Be 80091000315277 - Swift-adres: gKCCBeBB 
mail: gemeentebelastingen@oudenaarde.be 
mail: efacturatie.leveranciers@oudenaarde.be

dienst cultuur
De dienst cultuur is op werkdagen in de voormiddag open van 8.30u 
tot 12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 33 51 35 - Fax 055 30 13 45  
mail: cultuur@oudenaarde.be

Secretariaat
Het secretariaat is op werkdagen in de voormiddag open van 8.30u tot 
12u.
Open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.
Tijdens de kerst- en zomervakantie is de dienst open op werkdagen 
van 8.30u tot 12u en op maandagnamiddag van 13.30u tot 17.30u.

Tel. 055 31 46 01 - Fax 055 30 13 45  
mail: secretariaat@oudenaarde.be

Openingsuren andere stadsdiensten
bestuur infrastructuur uitvoering (technische dienst)
De technische diensten zijn van maandag tot vrijdag open van 8.30u tot 
12u en van 13.00u tot 16.30u.

Paalstraat 9 - Tel. 055 31 11 37 - Fax 055 31 54 44 
mail: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

containerpark
•  Tijdens de zomerperiode (1 april – 30 september)

open van dinsdag tot vrijdag van 12.30u tot 17.45u 
en op zaterdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16.45u.

•  Tijdens de winterperiode (1 oktober – 31 maart)
open van dinsdag tot vrijdag van 12.30u tot 16.45u 
en op zaterdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16.45u.
Leebeekstraat 
Tel. 055 31 55 07

Jeugddienst
Maandag gesloten
Dinsdag open van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 18u
Woensdagvoormiddag gesloten; open in de namiddag van 13.30u tot 
17u
Donderdag open van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 17u
Vrijdagvoormiddag gesloten; open in de namiddag van 13.30u tot 19u
Tijdens de schoolvakanties is de jeugddienst van maandag tot vrijdag 
open van 7.30u tot 12u; gesloten in de namiddag.
De jeugddienst is gesloten de eerste week van september en tijdens
de kerstvakantie.

Jeugdcentrum Jotie - Hofstraat 14 
Tel. 055 33 44 90 
mail: jeugdcentrum@oudenaarde.be

dienst onthaalouders oudenaarde vzw
Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 17u of 
na afspraak.

Woeker 22 
Tel. 055 33 02 35 
mail: www.dogoudenaarde.be

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap/Thuishulp
Maandag: van 8.30u tot 12u; namiddag na afspraak
Dinsdag: van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Woensdag: van 8.30u tot 12u, van 13u tot 16.30u
Donderdag: van 8.30u tot 12u, gesloten in de namiddag
Vrijdag: van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 16u

Louise mariekaai 7, Oudenaarde 
Contactpersoon: Katelijne moerman - 055 23 08 68 
katelijne@thuishulpoudenaarde.be 
Pwa_oudenaarde_moerman@skynet.be

Speel-o-theek de Zevensprong
Maandag en woensdag van 13.30u tot 17.00u
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 12.00u

maagdendale 27 
Tel. 055 33 02 34 
mail: speelotheek@oudenaarde.be

dienst toerisme & evenementen
•  Zomerperiode (van 1 april tot 30 september):

Maandag tot en met zondag van 9.30u tot 17.30u
•  Winterperiode (van 1 oktober tot eind februari):

Weekdagen van 9.30u tot 17u 
zaterdag en zondag van 14u tot 17u

Sluitingsdagen: 1 november, 11 november, 24-25-26 december, 31 de-
cember, 1-2 januari

Stadhuis - markt  
Tel. 055 31 72 51 
mail: toerisme@oudenaarde.be 
evenementen@oudenaarde.be
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dienst bevolking

adresopzoekingen
Met het oog op de bescherming van de privacy wordt het verstrekken 
van informatie aan derden uit de bevolkingsregisters en het vreemde-
lingenregister beperkt. Het is voor privé-personen verboden om deze 
registers te raadplegen. Enkel de wettelijke vertegenwoordiger (ou-
ders van een kind, voogd,..) en een bijzondere gemachtigde kan uit-
treksels uit de registers verkrijgen. Iedereen kan wel uittreksels over 
zichzelf verkrijgen.
Elke persoon en elke publieke of privé-instelling kan, op schriftelijk en 
ondertekend verzoek, een uittreksel of getuigschrift uit de registers 
krijgen betreffende een inwoner van de gemeente, wanneer de afgifte 
van die documenten door of krachtens een wet is voorgeschreven of 
toegestaan.

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

arbeidskaart voor vreemdelingen
Aanvragen van een arbeidskaart of –vergunning
Sinds 1 mei 2009 worden de aanvragen voor een arbeidskaart of – ver-
gunning ingediend bij de Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbu-
reaus, die deze dienstverlening heeft overgenomen van de VDAB.
Sinds 1 mei 2009 aanvaardt de VDAB geen aanvragen meer.
Arbeidskaart A of C
De aanvraag wordt samen met het dossier ingediend bij de Dienst Mi-
gratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus van de provincie Oost-Vlaan-
deren, departement werk & sociale economie, dienst economische 
migratie, Koningin Maria Hendrikaplein 70/bus 60, 9000 Gent.
Arbeidskaart B
De werkgever dient een aanvraag in bij de Dienst Migratie en Arbeids-
bemiddelingsbureaus van de provincie Oost-Vlaanderen.
Verlengen arbeidskaart
Gebeurt ook door de Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus.
Beroepskaart zelfstandige vreemdelingen
Sinds 1 januari 2009 zijn de erkende ondernemingsloketten belast met 
de in ontvangstneming van de aanvragen voor een beroepskaart van 
zelfstandige vreemdelingen of vreemdelingen die kandidaat zijn voor 
de uitoefening van een zelfstandige activiteit en welke geen onderdaan
zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, maar die 
wel gemachtigd zijn om in België te verblijven.

Tel 055 33 51 12, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

bevolkingsdocumenten
Inlichtingen, uittreksels en getuigschriften, zoals uittreksels uit de be-
volkingsregisters, bewijs van woonst, bewijs van leven, bewijs van na-
tionaliteit, samenstelling van het gezin, getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag,… kunnen bij de dienst bevolking verkregen worden.

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

elektronische identiteitskaart
Elke Belg die minstens 12 jaar oud is en ingeschreven is in het bevol-
kingsregister moet een elektronische identiteitskaart (EID) bezitten.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht deze kaart steeds bij zich 
te hebben. Indien de identiteitskaart beschadigd is, de foto niet meer 
gelijkend is, men van naam verandert of de Belgische nationaliteit ver-
werft, moet een nieuwe identiteitskaart worden aangevraagd. Diefstal 
van de identiteitskaart moet onmiddellijk worden aangegeven bij de 
lokale politie. Bij verlies of vernietiging moet men aangifte doen bij 
de dienst bevolking. Indien de verloren of gestolen kaart binnen de 7 
dagen wordt teruggevonden, moet men zich onmiddellijk aanmelden 
bij de bevolkingsdienst.
Ongeveer twee weken nadat bij de dienst bevolking een pasfoto werd 
bezorgd en het basisdocument werd ondertekend, ontvangt men een 
witte omslag met daarin een geheime pin- en pukcode. Met deze code 
begeeft men zich naar de dienst bevolking voor het activeren van de 

kaart en het afhalen. De code kan eventueel gewijzigd worden naar een 
gemakkelijk te onthouden cijfer.
Voorlopige identiteitskaart
Wie zijn/haar identiteitskaart verloren heeft, geen reispas heeft en 
naar een West-Europees land wil reizen, kan een voorlopige identi-
teitskaart aanvragen in het FOD Binnenlandse zaken, Algemene Di-
rectie Instellingen en Bevolking, Rijksregister eID Oost-Vlaanderen, 
Kouterpoort – Savaanstraat 11/001, 9000 Gent. Men moet daarvoor 
in het bezit zijn van een attest van verlies of diefstal, afgeleverd door 
de politie of gemeente, en een aanvraag voor een voorlopige identi-
teitskaart van de bevolkingsdienst. Voor de afgifte van deze voorlopige 
identiteitskaart, die een geldigheidsduur van 2 maanden heeft, is een 
recente pasfoto nodig.

Tel 055 33 51 40, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

elektronische identiteitskaart voor kinderen (KIdS-Id)
De kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinde-
ren van 0 tot 12 jaar. Ze vervangt het vroegere kartonnen ‘identiteits-
bewijs’ dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan en 
is geldig voor reizen binnen Europa en enkele niet-Europese landen.
Dankzij de gegevens op de chip kan de kaart ook op het internet ge-
bruikt worden om veiliger te chatten. De kaart biedt kinderen bovendien 
een extra bescherming in noodgevallen. Dankzij een telefoonnummer 
op de kaart kan steeds iemand bereikt worden die het kind kan helpen 
op voorwaarde dat de lijst van telefoonnummers geactiveerd werd.
Voor de aanvraag van de kids-ID dient men over een pasfoto met witte 
achtergrond van het kind te beschikken. Tussen de aanvraag en de af-
haling is er e en termijn van twee weken.

Tel 055 33 5140, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

eretekens
De dienst bevolking behandelt de aanvragen voor arbeids-, beroeps-
verenigings-, mutualiteits- en landbouweretekens en eretekens voor 
zelfstandigen.

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

Wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie, 
teraardebestelling
Elke meerderjarige inwoner van Oudenaarde kan – in het ka-
der van voorafgaande zorgplanning – een aantal keuzes do-
cumenteren die het levenseinde regelen. In de dienst bevolking 
kunnen drie documenten geregistreerd worden:

1. Voorafgaand wilsverklaring inzake euthanasie:
Elke meerderjarige inwoner van Oudenaarde kan de wil tot euthanasie 
laten registreren indien de arts vaststelt dat deze zich in een onom-
keerbaar coma bevindt, als gevolg van ongeval of ziekte (en enkel al-
leen in dit geval). Het registratieformulier kan bekomen worden via het 
digiloket van de stad of afgehaald worden aan de balie.
-  vul de aanvraag volledig in en laat door alle betrokken personen on-

dertekenen (aangever, eventueel gevolmachtigden, getuigen en ver-
trouwenspersonen)

- bezorg dit formulier aan de dienst bevolking
-  de verklaring wordt geregistreerd in de sociale zekerheid waar art-

sen het kunnen raadplegen
De verklaring is 5 jaar geldig vanaf de datum van ondertekening en kan
op ieder moment herzien of ingetrokken worden. De aanvrager moet 
dit zelf opvolgen.
Bij de dienst bevolking gebeurt enkel de registratie.

Tel 055 33 51 61, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be 
Voor meer info kan men terecht bij netwerk Levenseinde,  
Sint-Walburgastraat 9, 055 20 74 00, info@netwerklevenseinde.be 
Open elke vrijdag van 10 tot 12u.  
indien men zich niet kan verplaatsen, zijn huisbezoeken mogelijk. 
www.netwerklevenseinde.be

mou museum
•  Zomerseizoen (01/03 tot 30/09)

Dinsdag tot zondag: 10.00 - 17.30* 
Gesloten op maandag (met uitzondering van feestdagen) 
* Ticketverkoop tot 17.15u bezoek mogelijk tot 18.00u

•  Winterseizoen (van 01/10 tot 28/02)
Dinsdag tot vrijdag: 10.00 - 17.00* 
Zaterdag en zondag: 14.00 - 17.00* 
Gesloten op maandag en feestdagen 
* Ticketverkoop tot 16.15u
Stadhuis - markt  
Tel. 055 31 72 51 - mail: mou@oudenaarde.be

Koninklijke academie voor beeldende kunst
Secretariaat open op:
Maandag: 13.15-20.30

Dinsdag: 13.15-16.30
Woensdag: 13.15-20.30

Vrijdag: 16.30-20.30
Zaterdag: 09.00-12.45 & 13.15-17.00
maagdendale 31 
Tel. 055 31 34 01 - mail: kabk@oudenaarde.be

Stedelijke academie voor muziek en woord
Openingsuren secretariaat:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u tot 20u
woensdag van 10u tot 12u en van 12.30u-20u
zaterdag van 9u tot 14.30u
Wijkafdeling Eine, Serpentstraat 15
Wijkafdeling Mater, lokalen in Ontmoetingscentrum De 3 Sleutels, 
Driesleutelstraat 11

Woeker 3 
Tel. 055 31 45 84 of 055 39 03 60 - Fax 055 39 03 69 
mail: muziekadmin@oudenaarde.be

Sportdienst
Van maandag tot donderdag open van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 
16.30u. 
Op vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 16u.

Prins Leopoldstraat 89 
Tel. 055 31 49 50 - Fax 055 30 26 56 
mail: sportdienst@oudenaarde.be

Stedelijk zwembad de.zwem.com
Tijdens schooldagen
Maandag, donderdag en vrijdag: 16u30 - 17u55 • 19u - 20u55
Dinsdag:  16u - 17u (enkel senioren) ten laatste binnen om 16u30 

17u00 - 17u55 • 19u00 - 20u55
Woensdag: 14u00 - 17u55 • 19u00 - 20u55

Middagzwemmen
Dinsdag en Vrijdag: 11u45 - 13u00
Tijdens het weekend (ook tijdens schoolvakanties)
Zaterdag: 09u30 - 11u55 • 14u00 - 16u55
Zondag: 08u30 - 11u55 • 14u00 - 16u55
Schoolvakanties (Krokus, Pasen, Kerst-, Zomer- en Herfstvakanties, 
brugdagen)
10u00 - 11u55 • 14u00 - 17u55 • 19u00 - 20u55
Cafétaria: 0496/104 225 vanaf 16u00
woensdag vanaf: 14u00
maandag gesloten
zaterdag en zondag vanaf 9u00
schoolvakanties van maandag tot vrijdag vanaf 14u00
Let wel: de kassa wordt gesloten 35 minuten voor sluitingstijd.

Prins Leopoldstraat 91 
Tel. 055 33 99 62 - mail: de.zwem.com@oudenaarde.be

de Woeker
Woeker 3

Telefoon informatie over voorstellingen: 055 335 135 (dienst cultuur)
Telefoon reservatie kaarten: 055 30 13 66 
mail: cultuur@oudenaarde.be 
mail: cc.de.woeker@oudenaarde.be 
On line reservatie abonnementen

brandweer
De brandweeradministratie is bereikbaar van maandag tot vrijdag van
8.15u tot 12u en van 13.15u tot 17.30u.

Bedrijvenpark Coupure 21 
Tel. 055 31 15 60 (administratief nummer tijdens kantooruren) 
Dringende oproepen: 112 
Fax 055 30 21 96 
mail: oudenaarde@bvlar.be

bibliotheek
Maandag en woensdag van 14u tot 18u
Dinsdag en vrijdag van 14u tot 20u
Donderdag van 10u tot 18u
Zaterdag van 10u tot 16u

Vleeshuis, markt 35 
Tel. 055 30 19 33 
Telefoon reservaties De Woeker: 055 30 13 66 
mail: bibliotheek@oudenaarde.be

archief
Open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 16.30u

abdij maagdendale - maagdendale 13 
Tel. 055 30 07 06 
mail: archief@oudenaarde.be
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Verblijfsrecht vreemdelingen
Elke persoon die niet de Belgische nationaliteit bezit is een vreemde-
ling.
Vreemdelingen die naar België willen komen moeten één van de on-
derstaande procedures volgen om een verblijfsstatuut te bekomen. De 
verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt af van het 
doel van het verblijf in België.
- Vreemdelingen die naar België komen voor een ‘kort verblijf’
- EU-burgers die in België willen verblijven
- Vreemdelingen die in België willen komen wonen bij een familielid
- Vreemdelingen die naar België willen komen om er te studeren
- Vreemdelingen die naar België willen komen om er te werken
-  Vreemdelingen die in België erkend willen worden als vluchteling of 

een beroep willen doen op subsidiaire bescherming
-  Vreemdelingen die een verblijf om medische redenen willen beko-

men
-  Vreemdelingen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of men-

sensmokkel
- Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
- Vreemdelingen die staatloos zijn
-  Vreemdelingen die in België willen blijven omwille van humanitaire 

redenen
- Vreemdelingen die willen terugkeren na langdurige afwezigheid

Tel 055 33 51 12, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

Wettigen handtekening
De wettiging van een handtekening gebeurt onmiddellijk

2. Orgaandonatie
Sinds 13 juni 1986 bestaat in België een wet over het verwijderen van 
organen voor transplantatie. Deze wet gaat ervan uit dat elke burger 
ermee instemt dat na zijn overlijden, diens organen voor transplantatie 
kunnen gebruikt worden, indien hij tijdens zijn leven hier niets over liet 
registreren. In de praktijk zal de arts meestal aan de familie vragen of 
zij ermee akkoord gaat. Dit gebeurt niet vaak. Wie helemaal zeker wil 
zijn dat zijn organen wel of niet worden weggenomen voor transplan-
tatie, zet dit best vooraf op papier.
Als inwoner kan men op de dienst bevolking zijn beslissing hierover 
laten optekenen. Dit kan zowel een uitdrukkelijk akkoord zijn, maar 
evenzeer een verzet tegen het wegnemen van organen. De dienst be-
volking registreert de gegevens en stuurt ze door naar het Ministerie 
van Volksgezondheid, waar ze worden bewaard en geregistreerd in het 
bevolkingsregister.

Tel 055 33 51 63, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be 
Voor meer info kan men terecht bij netwerk Levenseinde,  
Sint-Walburgastraat 9, 055 20 74 00, info@netwerklevenseinde.be  
Open elke vrijdag van 10 tot 12 u.  
indien men zich niet kan verplaatsen, zijn huisbezoeken mogelijk. 
www.netwerklevenseinde.be

3. Wilsverklaring inzake teraardebestelling
Wie uitgesproken wensen heeft over de wijze van teraardebestelling 
en/of uitvaart, kan deze laten registreren. De begrafenisondernemer 
moet elk overlijden melden aan de burgerlijke stand, en krijgt meteen 
bericht indien er een wilsverklaring is geregistreerd. 

Tel 055 33 51 63, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be 
Voor meer info kan men terecht bij netwerk Levenseinde,  
Sint-Walburgastraat 9, 055 20 74 00, info@netwerklevenseinde.be 
Open elke vrijdag van 10 tot 12u.  
indien men zich niet kan verplaatsen, zijn huisbezoeken mogelijk. 
www.netwerklevenseinde.be

reispas
Binnen de Europese Unie volstaat de elektronische identiteits-
kaart. Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een 
geldige reispas
vereist. De aanvrager moet de identiteitskaart, een recente 
kleurenpasfoto, die voldoet aan de voorwaarden voor een bio-

metrisch paspoort (vragen aan de fotograaf) en eventueel de 
vervallen reispas meebrengen. In principe moet voor het bekomen 

van een reispas rekening gehouden worden met een termijn van 5 
werkdagen. Bij een spoedprocedure wordt die termijn teruggebracht 
tot 24 uur. De geldigheidsduur van een reispas beloopt 7 jaar.
Kinderen onder de 18 jaar moeten over een persoonlijke reispas be-
schikken indien ze naar een land reizen waar dergelijke pas wordt ver-
eist. De pas wordt voor 5 jaar verleend. Kinderen die jonger zijn dan 12 
jaar moeten naast een reispas over een eigen identiteitskaart beschik-
ken en eventueel de schriftelijke toelating van hun ouders dat ze met 
andere personen of een organisatie naar het buitenland mogen reizen.
Voor minderjarigen die een reispas nodig hebben, is de machtiging van 
de vader, de moeder of voogd nodig. Bij verlies van een reispas dient 
men zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie.
Voor een groot aantal landen is naast de reispas ook een visum vereist. 
Visa dienen aangevraagd bij de ambassade of het consulaat van de be-
treffende landen.

Tel 055 33 51 63, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be 
Voor meer info over reizen met Belgische identiteitsdocumenten: 
www.diplomatie.be

rijbewijzen
Iedereen die een motorvoertuig wenst te besturen dient in het bezit
te zijn van een vervoersbewijs. Deze worden bij de dienst bevolking:
- aangemaakt
- vernieuwd (bijkomende categorie, medische schifting,…)
- omgeruild (buitenlands rijbewijs omzetten in een Belgisch)

- duplicaat (bij verlies, diefstal, beschadiging)
Het rijbewijs wordt ± na twee werkdagen afgeleverd.

Tel 055 33 51 63, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

rijksregisternummer
Op de elektronische identiteitskaart is het rijksregisternummer op de 
keerzijde vermeld.

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

Samenwonen
Wanneer men gaat samenwonen met een andere persoon, dan wordt 
dit geregistreerd bij de dienst bevolking. Er is de keuze tussen feitelijk 
samenwonen en wettelijk samenwonen.
Feitelijk samenwonen
Bij deze vorm van samenwoonst zijn er geen specifieke verplichtin-
gen of bijzondere rechten voor de samenwonende partijen. Men geniet 
hierdoor dus niet van bescherming van woonst, gezinslasten of eigen-
dom.
De voorwaarden zijn:
- minstens 18 jaar en rechtsbekwaam zijn
- officieel op hetzelfde adres wonen

Wettelijk samenwonen
Bij wettelijke samenwoonst bieden de beide partijen zich aan voor de 
wettelijke registratie van samenwoonst. Bij deze vorm van samen-
woonst hebben de partners de plicht bij te dragen in de lasten van de 
samenwoonst naargelang zijn of haar mogelijkheden. Ze genieten te-
vens van een zekere bescherming van de gezamenlijke woonst, de ge-
zinslasten en de eigendom van goederen. Indien een notaris vooraf een 
samenlevingscontract heeft afgesloten, dan kan dat in de verklaring
worden opgenomen.
De voorwaarden zijn:
- minstens 18 jaar en rechtsbekwaam zijn
-  ongehuwd zijn en niet gebonden zijn door een andere wettelijke sa-

menwoonst
- officieel op hetzelfde adres wonen
De wettelijke samenwoonst wordt opgenomen in het bevolkingsregis-
ter. Bij het ondertekenen van de verklaring ontvangt men enkel een 
ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke 
samenwoonst ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet 
ontbonden is.

Tel 055 33 51 61, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

uittreksel uit het strafregister
Dit is het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Er zijn twee 
soorten uittreksels, namelijk model 1 en 2. De uittreksels model 1 zijn 
niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-me-
disch sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescher-
ming, animatie of begeleiding van minderjarigen. De uittreksels model 
2 zijn daar wel voor bestemd. Het model 1 en model 2 wordt onmiddel-
lijk afgeleverd; 

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

Verhuizen
Elke verandering van hoofdverblijfplaats moet binnen de acht werk-
dagen nadat de nieuwe woning werd betrokken, aangegeven worden 
in de gemeente waar men gaat wonen. Nieuwe inwoners melden hun 
adreswijziging bij de dienst bevolking. Wanneer het onderzoek naar de 
reële verblijfplaats na vaststelling door de wijkagent een inschrijving 
tot gevolg heeft, moet de elektronische identiteitskaart worden aan-
gepast.
Wie uit Oudenaarde vertrekt, meldt dit bij de dienst bevolking van de 
gemeente waar hij gaat wonen. Personen die zich in het buitenland 
vestigen, doen aangifte van hun vertrek bij de dienst bevolking.

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Elektronische identiteitskaart 3 weken Meebrengen oproepingskaart en recente pasfoto  
en afgeven oude identiteitskaart

Machtiging voor minderjarigen om naar het 
buitenland te gaan (meertalig formulier) Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart

Uittreksel bevolkingsregister Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart
Getuigschrift van nationaliteit Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart

Getuigschrift van leven Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart
Militiegetuigschrift Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart

Attest laatste wilsbeschikking Onmiddellijk Bij aangifte overlijden identiteitskaart overledene voorleggen
Attest afstand van organen Onmiddellijk Bij aangifte overlijden identiteitskaart overledenevoorleggen

Wettigen handtekening Onmiddellijk Voorleggen van formulier en identiteitskaart
Slachtbewijs Onmiddellijk Voorleggen van identiteitskaart en beslagnummer

Erfrechtverklaring Gebeurt op het Ministerie van Financiën
Akten van de Burgerlijke Stand  

(uittreksels of afschriften van de akte  
van geboorte, huwelijke of overlijden)

Onmiddellijk
Voorleggen identiteitskaart; kan enkel afgeleverd worden 

aan betrokkene, bloedverwanten in stijgende en dalende lijn, 
echtgeno(o)t(e), erfgenamen

Rijbewijs 2 à 3 keer per week,  
afhankelijk van de koerier

Afgeven van het ondertekende aanvraagformulier  
eneventueel recente pasfoto + betalen

Voorlopig rijbewijs 2 à 3 keer per week,  
afhankelijk van de koerier

Afgeven aanvraagformulier + eventueel recente pasfoto  
+ betalen

Internationaal rijbewijs Volgende werkdag in de namiddag Afgeven van aanvraagformulier en recente pasfoto + betalen

Reispas
Gewone procedure: 5 à 6 werkdagen,  

dag vanaanvraag niet inbegrepen
Spoedprocedure: 1 werkdag

Invullen inlichtingenblad en afgeven 2 recente
pasfoto’s+ betalen

Arbeidskaart: aanvraag  
Arbeidskaart: afhalen Onmiddellijk Af te halen na bericht van de dienst migratie in Gent

Getuigschrift kandidaat vrijwilliger Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart

Uittreksel uit het strafregister model 1: onmiddellijk  
model 2: onmiddellijk

Voorleggen identiteitskaart;  
kan enkel afgeleverd worden aan betrokkene  

of aan een derde person die door betrokkene is gemachtigd

Servicenormen burgerzaken

de Varen
3x138

aoxmI00a
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De aangifte moet binnen de 15 dagen gebeuren.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden meegeteld. Valt de 15de 
dag in het weekend of op een feestdag, dan heeft men tijd tot de eerst-
volgende werkdag om de aangifte te doen. De aangifte mag door de 
vader, de moeder en/of beiden gebeuren.
Wat meebrengen?
-  het geboorteattest, opgemaakt door de kraaminrichting of de ge-

neesheer;
- de identiteitskaarten van de vader en de moeder van het kindje;
- het trouwboekje of de erkenningsakte
Bij de aangifte ontvangt men formulieren voor de geboortepremie en
kinderbijslag, voor de inschrijving bij de mutualiteit en voor de inenting
van het kindje.

Tel 055 33 51 13, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

grafconcessies
Grafconcessies worden enkel toegestaan ingeval van een overlijden.
Info kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken.

Tel 055 33 51 65, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

huwelijk
De toekomstige echtgenoten nemen best een paar maanden voor 
het huwelijk contact op met de dienst burgerlijke stand. Zo kunnen 
zij datum en uur van het geplande huwelijk reserveren. Bij dit eerste 
contact worden alle gegevens genoteerd. Op die manier kunnen alle 
documenten die bij het huwelijksdossier moeten gevoegd worden tijdig 
door onze diensten worden aangevraagd. Dit geldt voor akten van de 
burgerlijke stand die in België zijn opgemaakt of overgeschreven en 
betreft onder andere een geboorteakte en eventueel een echtschei-
dings- of overlijdensakte. Documenten afkomstig uit het buitenland 
worden door de toekomstige echtgenoten zelf aangevraagd. Men dient 
er rekening mee te houden dat dit heel wat tijd in beslag kan nemen.
Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken in het stadhuis.

Tel 055 33 51 65, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

nationaliteit
Het wetboek van de Belgische Nationaliteit bepaalt hoe de Belgische 
nationaliteit wordt toegekend of verkregen.
Informatie over de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te beko-
men kan verkregen worden bij de dienst burgerlijke stand.

Tel 055 33 51 65, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

overlijden
De aangifte van een overlijden wordt zo snel mogelijk gedaan door een 
familielid of door de begrafenisondernemer. Volgende documenten 
zijn vereist: het overlijdensattest, afgeleverd door de behandelende 
geneesheer, het trouwboekje van de overledene of indien hij/zij onge-
huwd was, het trouwboekje van de ouders, de identiteitskaart en even-
tueel het rijbewijs van de overledene.
Voor personen die niet in Oudenaarde zijn ingeschreven, moet een at-
test in verband met de laatste wilsbeschikking inzake de manier van 
teraardebestelling worden voorgelegd. Dat attest wordt afgeleverd 
door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

Tel 055 33 51 13, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

uittreksels burgerlijke stand
Uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand (geboorte, hu-
welijk, overlijden, echtscheiding, ...) kunnen verkregen worden bij de 
dienst burgerlijke stand. De uittreksels moeten persoonlijk worden af-
gehaald maar kunnen ook schriftelijk of telefonisch aangevraagd wor-
den. De aanvraag moet volgende gegevens vermelden:
- naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
-  voor een geboorteakte de geboortedatum, voor een huwelijksakte de 

huwelijksdatum, voor een overlijdensakte de overlijdensdatum en 
voor een echtscheidingsakte de datum van huwelijk of echtscheiding;

- het adres van domicilie waarnaar het uittreksel moet worden opge-
stuurd;

Tel 055 33 51 13, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

dienst burgerlijke stand

akten
Een akte van geboorte, overlijden of huwelijk van een Belg die in het 
buitenland werd opgemaakt, kan gratis in de registers van de Burger-
lijke Stand van Oudenaarde worden overgeschreven. Een afschrift van 
de originele akte, voorzien van de nodige legalisatie en vertaling moet 
worden voorgelegd. Er is een lijst van beëdigde vertalers voorhanden 
voor het geval de originele akte nog vertaald moet worden.
Vonnissen van verbetering van akten, adopties, betwistingen vader-
schap, naams- of voornaamsverandering worden overgeschreven in 
de registers van de Burgerlijke Stand.

Tel 055 33 51 13, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

begraafplaatsen
Oudenaarde telt 13 begraafplaatsen, één per deelgemeente. Enkel op 
de stedelijke begraafplaats van Eine (Pontstraat) wordt nog begraven. 
Er kan begraven worden in niet-geconcedeerde (gewone) grond, con-
cessie (grond en kelder). 
Urnen worden bijgezet in het columbarium of urnenveld. Hier heeft 
u de keuze tussen bijzetting van de urne in een niet-geconcedeerde 
(niet-gekochte) nis of geconcedeerde nis. Of begraven van de urne in 
niet-geconcedeerde grond of in een concessie (grond of kelder). Er is 
ook mogelijkheid om de as te verstrooien op de strooiweide.
Op de begraafplaatsen van de vroegere deelgemeenten vinden er en-
kel nog bijzettingen plaats in bestaande concessies.
Voertuigen worden niet toegelaten op de stedelijke begraafplaats. En-
kel personen in het bezit van een toelating worden met een voertuig 
toegelaten. Deze toelating wordt afgeleverd door de dienst burgerza-
ken. Personen in het bezit van een parkeerkaart voor mindervaliden 
moeten geen toelating aanvragen. 

Tel 055 33 51 65, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

echtscheiding
Een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt 
t.o.v. derden van kracht vanaf de datum van overschrijving van 
het vonnis of arrest in de registers van de Burgerlijke Stand. 
Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de 

rechtbank, waar de echtscheiding is uitgesproken en binnen de 
maand nadat het in kracht van gewijsde is gegaan.

De overschrijving gebeurt binnen de maand na ontvangst door de 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van huwelijk.

Tel 055 33 51 65, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

erkenning van kinderen
Vanaf een zwangerschap van 6 maanden mogen de beide ouders sa-
men naar de burgerlijke stand komen voor een erkenning voor de ge-
boorte. Als deze erkenning gebeurd is, kan na de geboorte één van de 
ouders alleen komen om het kindje aan te geven. De erkenning kan 
zowel gebeuren in de woonplaats van de ouders als in de toekomstige 
geboorteplaats van het kindje.
Een kind kan worden erkend op om het even welk ogenblik van zijn/
haar bestaan. Alle nodige documenten die in België kunnen worden 
bekomen, worden door de dienst burgerlijke stand zelf aangevraagd. 
Gelieve vooraf contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand 
voor wat betreft de voorwaarden en de vereiste documenten.

Tel 055 33 51 13, fax 055 33 51 20, burgerlijke.stand@oudenaarde.be

geboorte
De aangifte van een geboorte is verplicht.
De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stad in de 
gemeente waar het kindje geboren is. Het gemeentebestuur van de 
geboorteplaats stuurt een bericht aan de verblijfplaats van de moeder 
(het kind moet in de bevolkingsregisters van de gemeente worden in-
geschreven).
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bestuur infrastructuur milieu

bebossen agrarisch gebied
Wie agrarisch gebied wil bebossen, moet daarvoor toelating krijgen 
van het College van Burgemeester en Schepenen. Voor bebossings-
projecten kunnen subsidies verkregen worden van de Vlaamse over-
heid, Agentschap voor Natuur en Bos. Alle informatie kan verkregen 
worden bij de milieudienst.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

containerpark
Sinds 1 juli 2014 is het gebruik van het containerpark betalend. In na-
volging van de Vlaamse regelgeving moet een bezoeker, die grofvuil, 
harde plastic en houtafval op het containerpark aanbiedt, voor deze 
fracties betalen. Voor alle andere fracties (behalve landbouwfolie), 
krijgt elk gezin 16 gratis beurten per jaar.
Wie verstandig omspringt met zijn containerparkgebruik, zijn afval wat 
opspaart en goed sorteert, zal met het gratis aantal beurten weinig 
invloed ervaren op zijn diftarfactuur.
Praktisch: De ingang van het containerpark is voorzien van een sas 
met dubbele slagboom. De bezoeker aan het containerpark moet zich 
in dit sas registreren met zijn identiteitskaart en de instructies die op 
het scherm verschijnen opvolgen. Een automatisch meetsysteem deelt 
de bezoeker in in een bepaalde categorie (afhankelijk van het volume 
van de wagen). Wanneer de bezoeker grofvuil, houtafval of harde plas-
tic wenst af te geven, moet hij dit zelf aangeven aan de registratiezuil.
Hij ontvangt een ticket met de noodzakelijke gegevens voor controle 
door de toezichthouder. Dit ticket wordt op eenvoudig verzoek getoond 
aan de toezichthouder. Wie geen correct ticket heeft, zal ook geen grof-
vuil, houtafval of harde plastic kunnen afgeven in het containerpark.
Er komt extra controle op het gebruik van de eigen identiteitskaart en 
er wordt een administratieve boete van 50 euro opgelegd aan personen 
die zich niet hebben aangemeld met hun eigen identiteitskaart of niet 
hebben aangegeven dat zij grofvuil, houtafval of harde plastic bij zich 
hebben. Voor Oudenaardse gezinnen, die enkel luierafval willen aan-
bieden, is er een afzonderlijke afgiftemogelijkheid ter hoogte van de 
dienstinrit. Deze bezoekers melden zich daar aan door een druk op de 
‘pamperbel’, waarbij een toezichthouder de identiteit van de bezoeker 
controleert en het luierafval in ontvangst neemt. Op die manier worden 
geen beurten aangerekend, vermits men voor de speciale luierafval-
zak reeds betaald heeft.
Wanneer men naast luierafval ook ander afval mee heeft, biedt men 
zich via de gewone ingang op het containerpark aan.
Containerpark, Leebeekstraat, tel. 055/31.55.07. 
Tijdens de zomerperiode (1 april-30 september) 
open van dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 17.45u 
en op zaterdag van 9 tot 12u en van 13 tot 16.45u. 
Tijdens de winterperiode (1 oktober-31 maart) 
open van dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 16.45u 
en op zaterdag van 9 tot 12u en van 13 tot 16.45u. 
Gesloten op maandag. Alle inlichtingen bij de milieudienst.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

diftarcontainer
Restafval wordt aangeboden in de Diftarcontainer, die bij de woning 
hoort. Deze container wordt bij verhuis of overlijden automatisch over-
gezet of geblokkeerd. Voor activatie van een Diftarcontainer voor ver-
huis of verlenging van activatie na een verhuis of overlijden:

milieudienst, tel. 055 33 51 44.

glascontainers
In alle deelgemeenten en het containerpark staan glascontainers op-
gesteld voor de inzameling van hol glas (flessen, glazen en bokalen).
Verwijder het deksel en spoel het glas grondig schoon vooraleer het in
de container te gooien.

Het achterlaten van lege dozen, flessen of ander verpakkingsmateriaal 
in de omgeving van de glascontainers wordt beschouwd als sluikstor-
ten en wordt ook als dusdanig bestraft. Om geluidsoverlast voor de 
buurt te voorkomen, wordt gevraagd géén gebruik te maken van de 
glascontainers tussen 20u ‘s avonds en 7u ‘s morgens.
Voor inlichtingen of klachten kan men zich wenden tot de milieudienst.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Snoeihout
Snoeihout (samengebonden met natuurtouw) wordt enkel op afroep 
aan huis ingezameld. Een ophaling kan aangevraagd worden via www.
ivla.be. Per ophaling kan maximum 3m3 meegegeven worden, kost-
prijs €15. De datum van ophaling wordt u meegedeeld tijdens uw aan-
vraag. Inlichtingen kunnen verkregen worden op het gratis nummer 
0800 90 270

grof huisvuil
Brandbare materialen of metalen voorwerpen die door hun omvang 
niet in een diftarcontainer kunnen worden gestopt, mogen met het grof 
huisvuil worden meegegeven. Per ophaling kan maximum 3m³ mee-
gegeven worden, kostprijs 30 euro. Het grof huisvuil wordt enkel op 
afroep aan huis ingezameld. Een ophaling kan aangevraagd worden via 
www.ivla.be. De datum van ophaling wordt u meegedeeld tijdens uw 
aanvraag. Inlichtingen kunnen verkregen worden op het gratis num-
mer 0800 90 270.

bedrijfsafval
Handelaars en ambachtelijke bedrijven, verenigingen, instellingen, 
diensten en organisaties kunnen een schriftelijke aanvraag indienen 
om met hun bedrijfsafval toegelaten te worden in het containerpark.
Het gaat hierbij enkel over met huishoudelijk afval vergelijkbaar be-
drijfsafval; industrieel afval wordt niet aanvaard. Betaling gebeurt met 
een vooraf betaalde retributiekaart.
Schriftelijke aanvragen richten aan de dienst milieu.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

huisvuil
Het gewone huisvuil wordt opgehaald en verwerkt door de in-
tercommunale I.Vl.A. Voor de huisvuilophaling werd het grond-
gebied van de stad in 5 sectoren ingedeeld. Raadpleeg uw af-
valkalender om te weten wanneer het huisvuil in uw sector wordt 
opgehaald.
In de loop van de maand december van elk jaar wordt een afvalkalen-
der aan huis bezorgd, waarin alle ophaaldata en nuttige inlichtingen 
over de verschillende afvalfracties zijn opgenomen.
Alle informatie bij de milieudienst.

Tel 055 33 51 44, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be 
of op het gratis nummer 0800 90 270

Klein gevaarlijk afval
Afval van gif- en bestrijdingsmiddelen, afwas- en schoonmaakpro-
ducten, vetten en oliën, batterijen, cosmetica e.d. horen, liefst in hun 
oorspronkelijke verpakking, thuis in de milieubox. Men kan met KGA 
terecht op het containerpark.

Tel 055 335 147, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Leefmilieu
Voor alle milieu-aangelegenheden zoals:
- milieuklachten;
- milieuvergunningen;
- educatieve begeleiding milieuprojecten;
- geleide bezoeken en voordrachten;
- afvalverwerking en organisatie van de ophalingen;
- handelsafval
- Milieuraad;
- Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP);

bestuur infrastructuur  
administratie

aanbestedingen
Inlichtingen over aanbestedingen uitgeschreven door het stadsbestuur 
kunnen verkregen worden bij het Bestuur Infrastructuur Administratie

Tel 055 33 51 36 en 055 33 51 42 of fax 055 33 51 88, 
aanbestedingen@oudenaarde.be

aankopen
Voor het aankopen van materiaal en materieel voor de stadsdiensten
wordt rekening gehouden met de wetgeving op de overheidsopdrach-
ten en de in het budget voorziene kredieten.
Alle grote aankopen worden gecentraliseerd bij het Bestuur Infra-
structuur Administratie.

Tel 055 33 51 36 of 055 33 51 82, fax 055 33 51 88, 
aankoop.infrastructuur@oudenaarde.be

grachten
Aanvragen voor het overwelven van grachten moeten gebeuren bij het
bestuur infrastructuur administratie.
Het aanvraagformulier vind je op www.oudenaarde.be

Tel 055 33 51 82, fax 055 33 51 88, 
administratie.infrastructuur@oudenaarde.be

Inname openbare weg
Niemand mag de openbare weg in gebruik nemen of gebruiken zonder 
voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid. Er 
wordt een borgtocht gevraagd van 50 euro/m² tot 100 euro/m², naarge-
lang de inname gebeurt in een niet gerenoveerd stadsdeel dan wel in 

een gerenoveerd deel.
Voor het inrichten van bouwwerven (containers, kranen, stel-

lingen, werfketen...) moet de aanvraag worden gericht aan het 
Bestuur Infrastructuur Administratie.
Tel 055 33 51 18, fax 055 33 51 88,  
administratie.infrastructuur@oudenaarde.be

Technische dienst
Paalstraat 9.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, 
meld.oudenaarde@oudenaarde.be

monumentenzorg
Voor inlichtingen in verband met restauraties van monumenten en de
subsidiëring ervan kan je contact opnemen met het Bestuur Infra-
structuur Administratie.

Tel 055 33 51 36 of 055 33 51 42, fax 055 33 51 88, 
administratie.infrastructuur@oudenaarde.be

Voor inlichtingen in verband met de stedenbouwkundige aspecten er-
van: bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 5188

restauratiepremie
Er wordt enkel een restauratiepremie toegekend voor de restauratie 
van geklasseerde woningen. Het bestuur infrastructuur administratie 
behandelt de dossiers.

Tel 055 33 51 36 of 055 33 51 42, fax 055 33 51 88, 
administratie.infrastructuur@oudenaarde.be

riolering
Het aanvraagformulier vind je op www.oudenaarde.be.
Er is een onderscheid tussen een huishoudelijke aansluiting en een 
niet-huishoudelijke aansluiting. Een huishoudelijke aansluiting is voor 
particulieren; een niet-huishoudelijke aansluiting betreft onder an-
dere meergezinswoningen, appartementen, handels-, industriële en 
ambachtsgebouwen en landbouwgebouwen.
- Huishoudelijke rioolaansluiting
De stad onderzoekt je aanvraag en deelt je binnen de 14 dagen het 
bedrag mee dat je stort op de rekening van de stad.  Na je schriftelijk 
akkoord en de betaling voert de aannemer binnen de 25 werkdagen je 
rioolaansluiting uit.
- Niet-huishoudelijke rioolaansluiting
De stad onderzoekt je aanvraag en vraagt haar aannemer om je binnen 
de 14 dagen een kostenraming te bezorgen.  Je bevestigt schriftelijk je 
akkoord aan de aannemer en stort de helft van de geraamde kostprijs 
op zijn rekening.  Vervolgens voert de aannemer binnen de 25 werkda-
gen je rioolaansluiting uit en ontvang je de definitieve afrekening.

Tel 055 33 51 82, fax 055 33 51 88, 
administratie.infrastructuur@oudenaarde.be

Voor verstopte rioolputjes of straatkolken moet contact opgenomen
worden met de technische dienst uitvoering.

Paalstraat 9, tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, 
technische.diensten.uitvoering@oudenaarde.be

De keuring van de riolering gebeurt door een erkende keurder (zie Vla-
rio-lijst op www.vlario.be), die die door de eigenaar zelf gecontacteerd 
en betaald wordt.

Straatverlichting
Wie een defect of een beschadiging aan de openbare verlichting 
vaststelt, kan dat melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of via  
www.straatlampen.be
Volgende gegevens worden verwacht: gaat het om een defecte lamp 
of een andere beschadiging, de juiste plaats, dus vermelding van de 
straat en het dichtstbijzijnde huisnummer en bij voorkeur het nummer 
van de verlichtingspaal.

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Rioolaansluiting 6 weken
Termijn mede afhankelijk van toelating andere instanties  

zoals AWV voor de gewestwegen en akkoordverklaring aanvrager 
met financiële tussenkomst op forfaitaire basis.

Overwelven grachten 6 weken
Termijn mede afhankelijk van toelating andere instanties  

zoals AWV voor de gewestwegen en akkoordverklaring aanvrager 
met financiële tussenkomst.

 Openbare verlichting – defecten 2 weken Ook rechtstreeks door de burger te melden op  
www.straatlampen.be of via gratis telefoonnummer. 0800/635 35.

 Gebruik stadsdomein door particulieren Van 2 tot 14 dagen
Afhandelingstermijn naargelang de aard van de aanvraag  

(parkeerplaats tot werfinrichting). Stellen van een waarborg  
per m² en plaatsbeschrijving is nodig.

Servicenormen infrastructuur administratie
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- vegetatiewijzigingsvergunningen;
- aanvragen vermindering op de afvalwaterheffing;
-  aanvragen subsidies onderhoud KLE’s, hernieuwbare energiebron-

nen, herbruikbare luiers, zwaluwnesten:
neem contact op met de milieudienst.

Tel 055 33 51 60, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde

milieuvergunningen
Inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmi-
lieu dienen een milieuvergunning aan te vragen of dit te melden. Het 
gaat om:
- industriële bedrijven;
- installaties van kleinere omvang met ambachtelijk karakter
-  inrichtingen van huishoudelijke aard, geëxploiteerd zonder handels-

oogmerk (bijvoorbeeld mazoutopslag door particulieren vanaf 5.000 
Liter of een butaan- of propaangastank).

Aan het verlenen van een vergunning gaat een openbaar onderzoek 
vooraf, zoals voorgeschreven door de wetgeving (VLAREM). Tijdens dit 
onderzoek kunnen alle betrokkenen bezwaar indienen.
Voor inlichtingen: Inrichtingen klasse 2 (worden vergund) en 3 (mel-
ding wordt geakteerd): milieudienst

Tel 055 33 51 60, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be
Inrichtingen klasse 1: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Deputatie, tav 
Dienst milieu- en natuurvergunningen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. 
Tel. 09/267.78.78

ontleding putwater
Om na te gaan of putwater drinkbaar is, kunnen particulieren het laten 
ontleden. Inlichtingen hierover kan je krijgen bij de milieudienst

Tel 055 33 51 44, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

papier en karton
Papier en karton wordt om de twee weken opgehaald door de ophaal-

diensten van de intercommunale I.Vl.A. Papier en karton mag in kar-
tonnen dozen of papieren zakken op het voetpad worden geplaatst. 

Het mag ook worden samengebonden (met natuurkoord). Los 
papier wordt niet meegenomen. Raadpleeg uw afvalkalender 
voor de ophaaldata. Met papier en karton kan men ook terecht 
op het containerpark. Inlichtingen bij de milieudienst.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

plastiek, metaal en drankkartons (pmd)
Plastiek, Metaal en Drankkartons (PMD-afval) worden opgehaald in 
blauwe plastiekzakken. Deze soorten afval mogen in één en dezelfde 
zak worden gestopt. De blauwe zakken zijn verkrijgbaar aan het ont-
haal van het Administratief Centrum en in verschillende winkels.

Raadpleeg uw afvalkalender voor de sorteerinstructies en precieze op-
haaldata. Meer info bij de milieudienst.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Subsidies milieudienst
Bij de milieudienst kunnen subsidies aangevraagd worden voor ge-
bruik van alternatieve energiebronnen (zonneboiler, pelletketel voor 
centrale verwarming, warmtepomp en micro-WKK) bij bestaande wo-
ningen en beperkte renovaties.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Subsidies milieuraad
De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren 
voor milieuzorg in de ruime zin van het woord, onder andere natuur-
beheer, afvalvoorkoming, landschapszorg,… De milieuraad zal hiertoe 
natuurverenigingen, scholen en andere organisaties en verenigingen 
ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van concrete activiteiten 
en projecten in deze domeinen.
Samenwerking tussen verschillende verenigingen met diverse doel-
stellingen worden gewaardeerd en aldus met stip gehonoreerd.
Aanvragen voor een tegemoetkoming dienen met het voorziene formu-
lier ingediend te worden bij de milieuraad, via de milieudienst.
De milieuraad betaalt ook een subsidie voor het gebruik van herbruik-
bare babyluiers, tot 75% van het factuurbedrag met een maximum van 
150 euro per kind jonger dan 3 jaar. De milieuraad geeft ook een sub-
sidie voor de bescherming van zwaluwnesten.
Afhankelijk van het aantal nesten kan een subsidie bekomen worden 
tussen 25 en 100 euro per jaar.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Vegetatiewijziging
Aanvragen vergunningen voor het rooien of aanplanten van bomen en 
Kleine Landschaps Elementen, het aanleggen of dempen van poelen, … 
in natuur- of bosgebieden of in agrarisch waardevol gebied: contacteer
de milieudienst.

Tel 055 33 51 47, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Veldkanonnen
Wie een veldkanon wil gebruiken moet daarvoor een vergunning aan-
vragen bij de milieudienst.

Tel 055 33 51 44, fax 055 33 51 88, milieu@oudenaarde.be

Verbranden van afval
Wie zelf zijn afval wil verbranden, moet opletten dat hij zijn vingers 
niet verbrandt. Afval verbranden is streng verboden. Wie de geldende 
bepalingen aan zijn laars lapt, staan fikse boetes te wachten. Meer 
informatie bij de milieudienst.

Tel 055 335 147, fax 055 335 188, milieu@oudenaarde.be

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Milieuvergunning klasse 2 3 maand 1) wettelijke termijn
2) voor een tijdelijke vergunning bedraagt de beslissingstermijn 2 maand

Melding klasse 3 Geldig vanaf de  
dag na de indiening

Aanvraag bodeminformatie 2 weken
Erkenning muziekactiviteit 8 weken

Vergunning veldkanon 1 week
Vrijstelling afvalwaterheffing 3 weken

Vergunning bebossen landbouwgrond 30 dagen Wettelijke termijn
Natuurvergunning 3 maand Wettelijke termijn

Aanvraag putwateronderzoek 2 maand Analyse wordt uitgevoerd door TMVW
Aanvraag Diftar Container 1 tot 2 weken Eindproduct wordt afgeleverd door IVLA

Toelating bedrijfsafval - Toelating gebruik containerpark 
tweede verblijven, niet-mobiele personen,…

1 week
2 weken

* Behandeling van milieuklachten via algemene procedure klachtenbehandeling.

Servicenormen infrastructuur milieu

bestuur infrastructuur 
ruimtelijke ordening

atlas buurtwegen
De Atlas kan digitaal bevraagd worden op de website van Oost-Vlaan-
deren: http://www.gisoost.be/home/atlasbw.php

parkeervergunning zone betalend parkeren
Wie in een zone betalend parkeren woont kan een parkeervergunning 
aanvragen, waarmee in de betrokken zone onbeperkt kan worden ge-
parkeerd.
Per gezin kunnen twee vergunningen uitgereikt worden. De eerste ver-
gunning kost 74,40 euro per jaar, de tweede 125 euro per jaar.
Ook huisartsen en verpleegkundigen die veelvuldig in de betalende 
zone moeten parkeren om klanten te bezoeken kunnen een parkeer-
vergunning kopen. De prijs bedraagt 74,40 euro per jaar. Aanvragen bij 
de dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 41, fax 055 33 51 88, luc.dhont@oudenaarde.be

parkeervergunning blauwe zone
Wie in een blauwe zone woont kan een parkeervergunning aanvragen, 
waarmee in de straat onbeperkt kan worden geparkeerd. Per gezin 
kunnen twee vergunningen uitgereikt worden. De eerste vergunning is 
gratis, de tweede kost 74,40 euro per jaar.
Aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 41, fax 055 33 51 88, luc.dhont@oudenaarde.be

aanvraag parkeerplaats voorbehouden 
voor personen met een handicap
Onder bepaalde voorwaarden kan een parkeerplaats voorbehouden 
voor personen met een handicap in de omgeving van de woning voor-
zien worden.
De voorwaarden zijn:
•  u moet beschikken over een geldige parkeerkaart voor personen met 

een handicap;
•  u mag niet beschikken over een garage of oprit;
•  er moet een wagen ingeschreven zijn op het adres;
Voor de aanvraag van een dergelijke plaats in de buurt van de woning 
moet u zich aanmelden op het administratief centrum, derde verdie-
ping, Tussenmuren 17, 9700. Breng zeker uw geldige parkeerkaart 
voor personen met een handicap mee.
Opgelet! Indien in de buurt van uw woning een plaats voorbehouden 
voor personen met een handicap wordt voorzien is dit geen voorbehou-
den plaats voor u persoonlijk maar mag iedereen die beschikt over een 
geldige parkeerkaart voor personen met een handicap daar parkeren.

bouwklachten
Vaststelling van bouwovertredingen en klachten met betrekking tot de 
fysieke toestand van woningen die gevolgen kunnen hebben voor de-
openbare veiligheid: contacteer de dienst ruimtelijke ordening.
Met anonieme klachten wordt geen rekening gehouden.

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

bouwen / verbouwen
Wie wil bouwen of verbouwen, moet over een stedenbouwkundige ver-
gunning beschikken. Een stedenbouwkundige vergunning is ook ver-
eist voor de afbraak van bestaande gebouwen, het vellen van bomen, 
het wijzigen van het bodemreliëf, het stallen van caravans, afgedankte 
auto’s en vrachtwagens, het plaatsen van afsluitingen, het stallen van 
verplaatsbare woningen of voertuigen die men als woning kan gebrui-
ken, het plaatsen van een prefabconstructie, …
Voor administratieve inlichtingen en het indienen van een steden-
bouwkundige aanvraag: contacteer de dienst ruimtelijke orde-
ning.

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88,  
stedenbouw@oudenaarde.be

Inlichtingen over het indienen van beroep tegen een beslissing 
van een bouw- of verkavelingvergunning:
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
t.a.v. dienst ruimtelijke ordening
W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent
Tel 09 267 75 70
stedenbouw@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/
vergunningen/bouwvergunningen/index.cfm

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument 
dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het 
geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het 
gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de 
voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de 
ruimtelijke ordening aanbelangen.
Voor elke gemeente wordt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
vastgesteld. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar 
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt. 
Het kan van het richtinggevend deel van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen en van het provinciaal ruimtelijk structuurplan slechts af-
wijken op grond van de motieven.
Voor inlichtingen en inzage: dienst ruimtelijke ordening en op de web-
site www.oudenaarde.be

Tel 055 33 51 49, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be
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IVa grondbeleid
IVA Grondbeleid staat in voor de aankoop van leegstaande panden of 
de aankoop of onteigening van gronden met het oog op de uitrusting, 
verkaveling en tekoopstelling ervan als bescheiden woningen, bouw-
grond, ambachtelijke of industriële grond.
Voor ambachtelijke of industriegrond wordt rekening gehouden met 
tewerkstelling, de aard van de activiteit, de reden van aankoop en de 
herkomst van het bedrijf. Hier geldt een bouwverplichting binnen de 
2 jaar en de verplichting binnen de 4 jaar de activiteiten op te starten.
Voor bescheiden woningen wordt verwezen naar het gemeentelijk toe-
wijzingsreglement van 25 oktober 2010.
Inlichtingen: IVA Grondbeleid

Tel 055 33 51 36, fax 055 33 51 88, regie.grondbeleid@oudenaarde.be

renovatiepremie
Het stadsbestuur geeft zelf geen renovatiepremies, maar je kan bij de 
dienst ruimtelijke ordening terecht voor alle informatie over premies 
die door andere instanties uitgekeerd worden (installatie sanitair, ver-
beteringswerken aan het dak, aanleg van nieuwe elektrische leidin-
gen, vervangen van ramen, deuren, rolluiken, …)
Inlichtingen: dienst ruimtelijke ordening

Tel 055 33 51 86, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Slopen
Het slopen van een gebouw is onderworpen aan een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning. Inlichtingen bij de dienst ruimtelijke 
ordening.

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Stedenbouwkundige attesten
Stedenbouwkundige attesten, die inlichtingen verschaffen over de be-
stemming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel, 
dienen aangevraagd bij de dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Studietoelagen
De formulieren voor het bekomen van studietoelagen voor het se-
cundair of het hoger onderwijs, moeten gedeeltelijk door een aantal 
stadsdiensten worden ingevuld.
De nationaliteit van de aanvrager moet worden bevestigd door de 
dienst bevolking.

Tel 055 33 51 30, fax 055 33 51 20, bevolking@oudenaarde.be
Mensen die een woning huren kunnen voor het invullen van de kadas-
trale gegevens op de aanvraagformulieren terecht bij de dienst ruim-
telijke ordening.

Tel 055 33 51 45, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Terrassen
De aanvragen voor het plaatsen van terrassen met afgebakende wan-
den voor o.m. drankgelegenheden moeten worden gericht aan de 
dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Verkavelingvergunning
Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingvergunning een stuk 
grond verkavelen. Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwil-
lig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels 
te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of 
een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te 
bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of de 
oprichting van constructies.
Aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt 
ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
De voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
kunnen niet afwijken van de voorschriften van de provinciale en de ge-
westelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Voor inlichtingen: dienst ruimtelijke ordening

Tel 055 33 51 07, fax 055 33 51 88,  
stedenbouw@oudenaarde.be, www.oudenaarde.be

gewestplan
Het gewestplan werd vastgesteld bij KB en duidt in de regio de bestem-
ming van de gronden aan: woongebied, industriegebied, ambachtelijk 
gebied, recreatiegebied, agrarisch gebied, parkgebied, bosgebied, na-
tuurgebied, zone voor gemeenschapsvoorzieningen, ontginningsge-
bied, ...
Ondergeschikte plannen, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), 
kunnen er eventueel van afwijken.
Voor inlichtingen en inzage: dienst ruimtelijke ordening

Tel 055 33 51 07, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be 

huisvestingspremies
Allerlei inlichtingen over huisvestingspremies (wie komt in aanmer-
king, hoe worden de premies berekend, wanneer worden ze uitbetaald, 
adressenbestand van de bevoegde administraties, ...), tegemoetko-
mingen in de aflossing van hypothecaire leningen, aanpassings- en 
verbeteringspremies, huursubsidies en installatiepremies : contacteer
de dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 86, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Lichtreclames
Voor het aanbrengen van een (licht)reclame op de gevel van een ge-
bouwis een vergunning vereist.

Inlichtingen en aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening
Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

monumentenzorg
Voor inlichtingen in verband met de stedenbouwkundige as-
pecten van monumentenzorg: dienst ruimtelijke ordening

Tel 055 33 51 43, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

onbewoonbaarverklaring
Een woning die niet beantwoordt aan de basisvereisten inzake stabi-
liteit, veiligheid, bouwtoestand of minimaal comfort en bijgevolg on-
geschikt is of veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bewoners 
inhoudt, is onbewoonbaar. Een dergelijke woning kan door de burge-
meester onbewoonbaar worden verklaard.
Bij het verhuizen van een ongezonde naar een gezonde woning of voor 
het verbeteren van een ongezonde woning kan in vele gevallen een 
toelage bekomen worden. Hiervoor kan men zich wenden tot dezelfde 
dienst.
Inlichtingen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 86, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

onteigeningen
Onteigening is een bijzondere wijze van verwerving van onroerende 
goederen, bijvoorbeeld voor de realisatie van een GRUP, in het kader 
van stadsvernieuwings- of herwaarderingsprojecten, voor het verwe-
zenlijken van een rooilijn, ... Vooraleer de stad onteigent, wordt steeds 
getracht “in der minne” aan te kopen.
Inlichtingen over aankopen en de uitvoering ervan door de stad inzake 
ruimtelijke planning, openbare wegen (rooilijnen), stadsvernieuwing 
en -herwaardering: dienst ruimtelijke ordening.

Tel 055 33 51 49, fax 055 33 51 88, stedenbouw@oudenaarde.be

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen
Bouwvergunning - Eenvoudige en uitgebreide samenstelling:

• Zonder openbaar onderzoek en zonder adviesaanvragen
• Met openbaar onderzoek

8 weken
14 weken

Afhandelingstermijn te rekenen vanaf datum ontvangstbewijs.
Servicenorm enkel voor aanvragen gelegen binnen RUP,  

BPA, verkaveling.
Verkavelings(wijzigings)vergunning

• Zonder openbaar onderzoek en zonder adviesvragen
• Met openbaar onderzoek

• Project-Mer voor aanvragen

8 weken
14 weken

Afhandelingstermijn te rekenen vanaf datum ontvangstbewijs.
Servicenorm enkel voor aanvragen gelegen binnen RUP,  

BPA, verkaveling.
Servicenorm niet van toepassing voor verkavelingen metwegenis.

Stedenbouwkundige inlichtingen
• balie (mondeling)
• uitgebreide vraag

Onmiddellijk
10 weken

Indien geen bijkomend onderzoek nodig is.
Aanvraag adviezen noodzakelijk gelet op de locatie waarop

de vraag betrekking heeft (bijv. Vlaams Gewest, Monumentenzorg,…..).
Stedenbouwkundige inlichtingen notarissen 1 week

Parkeerplaatsen mindervalide 4 weken Advies politie – goedkeuring GR (afhankelijk datum GR)
Bewonerskaarten onmiddellijk Indien aanvrager ingeschreven in bevolkingsregister

Bewegwijzering
• Gemeentewegen

• Gewestwegen
2 à 4 weken
4 à 6 weken

Wordt geplaatst na goedkeuring in SC  
en na betaling plaatsingskosten door de aanvragende firma

Advies AWV

Servicenormen infrastructuur ruimtelijke ordening

dienst personeel

Vacatures
Mededelingen over openstaande betrekkingen bij het stadsbestuur 
worden gepubliceerd in de pers. Spontane sollicitaties worden opge-
nomen in het sollicitatiebestand. De vacatures kunnen eveneens wor-
den geraadpleegd via www.oudenaarde.be
Daar vind je ook een invulformulier voor spontane sollicitaties.

Tel 055 335 174, personeel@oudenaarde.be

Vakantiejobs stadsbestuur
Tijdens de zomervakantie worden jobstudenten aangeworven ten be-
hoeve van verschillende stadsdiensten.

Tel 055 335 125, personeel@oudenaarde.be

gIKo, Je ZIeT er goed uIT
6x91

apLhg00a

porTaS
3x91

apqVZ00a
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Aanvragen voor het aanleggen van opritten 
moeten gebeuren bij de technische dienst.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44,  
meld.oudenaarde@oudenaarde.be

rattenverdelging
Meldingen van bruine ratten en mus-
kusratten, zowel op het openbaar als 
op privéterrein moeten, met opgave 
van naam, adres en telefoonnummer 

gebeuren bij de technische dienst, die 
RATO verwittigt. De dienstverlening van 

RATO is gratis voor inwoners van Ou-
denaarde.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, 
meld.oudenaarde@oudenaarde.be

composteren
Het gebruik van een compostvat biedt de mogelijkheid om de recycla-
gekringloop volledig rond te maken, er een nuttig product aan over te 
houden en op die manier de afvalberg mee te helpen verkleinen.
Aankoop compostvaten en beluchtingsstokken van maandag tot vrijdag
van 8 tot 12 u en van 13 tot 16.30 u. Thuislevering is mogelijk. Er moet 
contact opgenomen worden met de technische dienst uitvoering
in de Paalstraat.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Sluikstorten
Sluikstorten is strafbaar. Indien de sluikstorter kan geïdentificeerd 
worden, en dat is zo goed als elke keer het geval, wordt een boete 
opgelegd.
Opgelet: het achterlaten van lege dozen en zakken in de omgeving van 
de glascontainers, wordt ook als sluikstorten beschouwd en als dus-
danig beboet!
Sluikstorten kunnen gesignaleerd worden bij de technische dienst.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Voetpaden
Alle werken aan voetpaden (heraanleg, onderhoud, herstellingen) 
moeten worden aangevraagd bij de technische dienst.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, meld.oudenaarde@oudenaarde.be

bestuur infrastructuur  
uitvoering (technische dienst)

aanleg en onderhoud
Voor het aanleggen, onderhouden en herstellen van stadswegen, voet-
paden, opritten, parkeerplaatsen, voetwegen, greppels, boordstenen, 
grachten, waterlopen, parken en plantsoenen : technische dienst.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, meld.oudenaarde@oudenaarde.be

grachten
Aanvragen voor het ruimen van grachten moeten gebeuren bij de tech-
nische dienst.

Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44, meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Inname openbare weg
Voor een beperkte, tijdelijke inname van de openbare weg, bv. 

naar aanleiding van een verhuis, moet de aanvraag gericht 
worden aan de technische dienst, waar ook de nodige signali-
satie kan verkregen worden.
Tel 055 31 11 37, fax 055 31 54 44,  

meld.oudenaarde@oudenaarde.be

dienst communicatie 
De uitdaging voor de dienst communicatie is, in één slogan, “Beter de 
Boodschap overbrengen naar de Burger”.
Deze dienst werkt ondersteunend voor de communicatie van andere 
diensten en heeft als taak om hiervoor de juiste kanalen te zoeken én 
te vinden. 

Info-magazine
Info-Magazine wordt vier keer per jaar huis-aan-huis bedeeld en bevat
artikels met achtergrondinformatie over beleidsbeslissingen, projec-
ten en stadsactiviteiten. Het verschijnt in maart, juni, september en 
december.

e-nieuwsbrieven
Via de website www.oudenaarde.be kan je intekenen op verschillende
digitale nieuwsbrieven (o.a. beleidsinfo, cultureel nieuws of bood-
schappen specifiek voor ondernemers). Je ontvangt dan regelmatig 
e-brieven in je mailbox.

Website
De website www.oudenaarde.be werd onlangs volledig vernieuwd. Alle 
informatie is nu makkelijker terug te vinden en de online dienstverle-
ning werd uitgebreid.
Eventuele opmerkingen of suggesties kunnen gemeld worden via

Tel 055 33 51 31, stad@oudenaarde.be

Facebookpagina’s Stad oudenaarde
Verschillende stadsdiensten beheren elk een eigen Facebookpagina 
met een specifieke boodschap en/of doelgroep (o.a. Jeugdcentrum Jo-
tie, Toerisme & Evenementen, Sportdienst Oudenaarde en De Woeker).
Like ze en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

nieuwsbrief
Op regelmatige basis verschijnt een nieuwsbrief in De Streekkrant en 
in Rondom. Ook andere media worden ingeschakeld om nieuwsberich-
ten te verspreiden.

promotionele ondersteuning
De dienst communicatie verzorgt de promotionele ondersteuning van
andere stadsdiensten: redactioneel, op vlak van lay-out, opstellen van
promotieplannen, plaatsen van advertenties,…

Klachtenbehandeling
Klachten zijn een bron van informatie, die ons kunnen helpen om onze
werking te verbeteren. We willen een lerende en communicerende or-
ganisatie zijn.
Het stadsbestuur en de ambtenaren streven steeds naar de best mo-
gelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte en profes-
sionele afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren 
dat je niet tevreden bent en een klacht hebt. Deze kan je o.a. via het 
meldingsformulier op de website aan het stadsbestuur bezorgen.

bestuur financiële zaken

algemene gemeentelijke heffing (agh)
Sedert 1991 betalen de Oudenaardse inwoners en bedrijven een Alge-
mene Gemeentelijke Heffing (AGH). De AGH is ten laste van gezinnen, 
natuurlijke en rechtspersonen en feitelijke verenigingen (land- of tuin-
bouwbedrijven, nijverheidsbedrijven, handelsbedrijven en beoefenaars 
van een vrij beroep).
Informatie over de AGH en over vermindering of vrijstelling ervan kan 
verkregen worden bij het bestuur financiële zaken.

Tel 055 33 51 15, gemeentebelastingen@oudenaarde.be 
Tel 055 33 51 69

betalingen
Betalingen aan het stadsbestuur gebeuren bij voorkeur via een over-
schrijving op stadsrekeningnummer BE 80 0910 0031 5277 of op het 
specifieke stadsrekeningnummer, vermeld op uw betalingsaanvraag.

budget, budgetwijziging en rekening
Het budget, de budgetwijziging, het meerjarenplan en de jaar-
rekening is digitaal raadpleegbaar op de website.

e-facturatie leveranciers
Om een snelle betaling van de facturen te garanderen, heeft 
de stad zijn leveranciersboekhouding geautomatiseerd via e-
facturatie.
De facturen worden bij voorkeur per mail bezorgd op ‘efacturatie.le-
veranciers@oudenaarde.be’ en dit uitsluitend als pdf-bestand.
De stad is gedeeltelijk BTW-plichtig en valt ook onder de BTW-wetge-
ving. Dit betekent dat alle facturen dienen opgemaakt te worden con-
form de BTW-regeling. Indien je in opdracht van de stad onroerende 
werkzaamheden uitvoert, welke onder toepassing van de regelgeving 
‘BTW te voldoen door medecontractant’ valt, dient de factuur ook in die 
zin opgemaakt te worden (netto factuur zonder BTW met vermelding 
‘BTW verlegd’).

Alle facturen dienen gericht te zijn aan het stadsbestuur Oudenaarde, 
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, BTW-nummer BE0308.252.043.
Teneinde de factuur correct en snel te kunnen behandelen, is het be-
langrijk dat het bestelbonnummer en de contactpersoon binnen de 
stad op de factuur is vermeld.

Toelagen
De behandeling van aanvragen voor het verlenen van stadstoelagen 
aan instellingen of verenigingen (senioren, jeugd, gezinnen, sport, cul-
tuur, …) gebeurt door de respectievelijke diensten. Indien u twijfelt tot 
welke dienst u zich moet wenden, neemt u ofwel contact op met het 
bestuur financiële zaken ofwel met het onthaal. Zij zullen u verder op 
weg helpen.

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen
Meldpunt gebreken openbaar domein.

Tel. 055/311 137 - Fax: 055/315 444
DL_Technische Dienst

Of via meldingskaart website www.oudenaarde.be
Bij gevaarlijke situaties politie verwittigen:

055/33 88 88

1. Calamiteit met onmiddellijk 
gevaar voor de inwoners:  

binnen de 24 uur.

Minimumactie is plaatsen van signalisatie indien het probleem  
van dusdanige aard is dat er niet onmiddellijk een oplossing  
kan aan geboden worden. Onder gevaar wordt ook begrepen  

een verstopping waardoor het normaal functioneren  
van de riolering/gracht niet meer mogelijk is.

2. Calamiteit ter hoogte van 
een openbaar gebouw of  

handelszaak: controle binnen  
de 24 uur. Uitvoering binnen  

de 30 dagen.

Minimumactie is plaatsen van signalisatie indien het probleem  
een gevaar inhoudt en van dusdanige aard is dat er niet onmiddellijk  

een oplossing kan aangeboden worden.

3. Herstel van openbaar  
domein in hinderlijke toestand: 

binnen de 120 dagen.

Onder hinderlijk wordt begrepen elke toestand waarbij er nog geen 
direct gevaar is voor de inwoners maar waarbij de hinder tijdelijk  

en voorlopig kan opgevangen worden.
4. Opkuis onkruid, overwas of 
slecht onderhouden openbaar 

groen: binnen de 20 dagen.

Voor zover het onkruid of de overwas geen gevaar inhoudt.  
Indien dit wel zo is, wordt dit behandeld als een calamiteit  

met onmiddellijk gevaar voor de inwoners. (zie 1.)

Aanleg van een te betalen oprit Binnen de 30 dagen  
na ontvangst betaling.

Ophalen kadavers Binnen de 24 uur
Ophalen zwerfvuil/sluikstort Binnen de 5 dagen.

Algemene opmerking: geen van de opgegeven afhandelingstermijnen zijn wettelijk bepaald maar worden door de dienst zelf voorgesteld.

Servicenormen infrastructuur uitvoering
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bestuur infrastructuur ontwerp

ontwerp
Het bestuur infrastructuur ontwerp staat in voor het ontwer-
pen van: openbare ruimte, wegen en riolering, gebouwen, re-
novaties/restauraties van gebouwen,…

Tel 055 33 51 37, ontwerp.infrastructuur@oudenaarde.be

Toezicht en controle werven
Het bestuur infrastructuur ontwerp staat in voor het toezicht en de op-
volging van weg- en rioleringswerken, herinrichtingsprojecten open-
bare ruimte, onderhoudswerken wegen en riolering, onderhoud en 
renovatie gebouwen, onderhoud waterlopen derde categorie, overwel-
vingen en rioolaansluitingen.

Tel 055 33 51 85, ontwerp.infrastructuur@oudenaarde.be

rioleringen
De stad Oudenaarde is als rioolbeheerder verantwoordelijk voor de 
Uitbouw, renovatie, onderhoud en beheer van het rioleringsstelsel.

Veiligheid
Elke gemeente of stad in België is verplicht om een gemeentelijke vei-
ligheidscel op te richten en een algemeen nood- en interventieplan op 
te maken, dat het multidisciplinair optreden regelt en de algemene 
richtlijnen en de nodige informatie bevat, om het beheer van een nood-
situatie te verzekeren.
Het algemeen nood- en interventieplan moet dan ook continu gecon-
troleerd, aangepast, bijgewerkt, geoefend en geëvalueerd worden.
Enkel hierdoor zal in geval van een ernstige nood- of crisissituatie de 
schade aan mens, dier, natuur en materiële belangen kunnen worden 
beperkt of hopelijk kunnen worden voorkomen.
Meer informatie bij de ambtenaar noodplanning.

Tel 055 33 51 39, tom.de.bleeckere@oudenaarde.be

Jeugddienst
Hofstraat 14
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be 
Volg “Jeugdcentrum Jotie” op Facebook

Waarvoor kan je bij de jeugddienst terecht? 
De stedelijke jeugddienst staat in voor: 
1.  Het organiseren van activiteiten en evenementen voor kinderen en 

jongeren in Oudenaarde.
2.  Het ondersteunen van jeugdwerk in Oudenaarde. 
3.  Het stimuleren van inspraak vanuit kinderen, jongeren en jeugdwerk 

in Oudenaarde om te komen tot een breed jeugdbeleid. 
4.  Het aanbieden van een algemene dienstverlening aan inwoners en 

verenigingen d.m.v. de uitbating van een uitleendienst en de zalen-
verhuur van jeugdcentrum Jotie. 

activiteiten voor kinderen en jongeren 
Themakampen 
Wat?  Themagericht weekkamp (zonder overnachting).
Voor wie? Kinderen tussen 5 en 13 jaar
Wanneer? In de krokus- en herfstvakantie.
Waar? Jeugdcentrum Jotie
Capaciteit?  Max. 75 kinderen.  
Info?  Vooraf inschrijven via de webshop. 
Deelname is steeds voor de volledige week.

Speelpleinwerking ZAP Oudenaarde 
Wat? Volledige of halve dag speelpleinwerking
Voor wie? Kinderen tussen 5 en 15 jaar, met of zonder beperking.
Wanneer?  In de paas- en zomervakantie.
Waar?  In de gebouwen van het Bernarduscollege.
Capaciteit?  Onbeperkt. 
Info?  Vooraf registreren en een Jotie-Pas aanvragen.  
Combinatie met Krullewiet mogelijk.

Krullewiet
Wat?  Gevarieerd activiteitenaanbod in de namiddag.
 (sport en spel, bezoekjes, uitstappen, knutselen,…)
Voor wie?  Kinderen tussen 5 en 15 jaar.
Wanneer?  In de paas- en zomervakantie.
Waar? Jeugdcentrum Jotie (soms op andere locatie).
Capaciteit?  Beperkt, naargelang de activiteit.
Info?  Vooraf inschrijven. Combinatie met ZAP mogelijk.

Kleuterkampen 
Wat?  Themagericht weekkamp (zonder overnachting).
Voor wie?  Kinderen van 3 en 4 jaar.
Wanneer?  In de paas- en zomervakantie.
Waar? In de gebouwen van het Bernarduscollege.
Capaciteit?  Max. 30 kleuters. 
Info?  Vooraf inschrijven. 
Deelname is voor volledige week. 

evenementen
Kadeefeest 
Wat?   Straatfeest met diverse attracties, 
 animaties en een speelgoedbeurs. 
Voor wie?  Voor alle kinderen en tieners.
Wanneer?  Laatste zaterdag van juni (weekend Bierfeesten) 
Waar?  Hoogstraat
Kostprijs?  Gratis 
Info: www.kadeefeest.be

Intrede van de Sint 
Wat?   Sinterklaas maakt zijn intrede in Oudenaarde per boot. 

In de namiddag zijn er 3 Sinterklaasshows (de Woeker).
Voor wie?  Voor alle kinderen. 
Wanneer?  Zondag in november. 
Kostprijs?  De intrede is gratis, show tegen betaling
Info: Intrede is vrij toegankelijk, show op reservatie. 

dienstverlening
Uitleendienst
Via de uitleendienst leent het jeugdcentrum materiaal uit aan vereni-
gingen, scholen en Oudenaardse jongeren en gezinnen. 
Het aanbod bestaat uit: volksspelen, new games, big games, breinbre-
kers, spelkoffers, technisch materiaal, tenten, casinogames en water-
spelen.

Zalenverhuur
Het jeugdcentrum beschikt over enkele aangename ruimtes die ver-
huurd kunnen worden aan verenigingen, scholen of jongeren voor ver-
gaderingen, repetities, activiteiten, workshops, vormingen,…
In het jeugdcentrum is naast de jeugddienst ook het Jongeren Advies-
Centrum (JAC) gevestigd. Jongeren kunnen er terecht voor info, advies 
en begeleiding bij al hun vragen of problemen. 

Vrijwilligerswerk
De jeugddienst is altijd op zoek naar enthousiaste animatoren, 
die de kinderen animeren en begeleiden tijdens de krokus-, 
paas-, zomer- en herfstvakantie en op evenementen.
Vrijwilligerswerk bij jeugdcentrum Jotie kan vanaf het jaar dat 
je 16 wordt. 

breed jeugdbeleid 
De jeugddienst is niet enkel aan zet om kinderen en jongeren een aan-
gename vrijetijdsinvulling te bezorgen. De jeugddienst is begaan met 
het algemene welzijn van de doelgroep en volgt verschillende facetten 
op in onze stad waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen: 
fuifbeleid, speelruimte, verkeersveiligheid, jeugdinformatie, kansar-
moede,…
Maak van jouw straat een speelstraat en geniet van de gezellige drukte 
en de contacten met de buren. Vraag de infobundel over speelstraten 
aan bij jeugdcentrum Jotie. 

ondersteunen van jeugdwerk 
Erkende jeugdwerkinitiatieven worden op diverse manieren onder-
steund door de jeugddienst. Op onderstaande website kan u de con-
tactgegevens van jeugdverenigingen terugvinden.

meer info?
Kom gerust lang op de jeugddienst en 
vraag naar onze brochures. 
Volg “jeugdcentrum jotie” op  ! 
of check onze webstek www.jotie.be, 
http://www.jotie.net en schrijf je 
daar in op onze nieuwsbrief.

peTereYnS oude meTaLen
3x138

apgmV00a
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dienst toerisme  
& evenementen

Stadhuis – tel 055 31 72 51

Toerisme
- Toegangstickets voor bezoek MOU museum
- Toegangstickets voor tijdelijke tentoonstellingen
-  Fiets-, mountainbike-, wandel-, auto-, ruiter- en menroutes: deze 

kunnen ook online besteld worden via www.oudenaarde.be
-  Informatie over bezienswaardigheden, horeca, evenementen,…
- Boeken en souvenirs
- Toeristische rondleidingen met gids
- Oudenaardebon

toerisme@oudenaarde.be

evenementen
-  Evenementen organiseren/materiaal ontlenen: wie een evenement 

wenst te organiseren (buurtfeest, rommelmarkt, enz..) dient dit aan 
te vragen bij het stadsbestuur. Het aanvraagformulier hiervoor kan u 
terugvinden op de website van de stad www.oudenaarde.be of opvra-
gen via mail naar onderstaand adres.

-  Vergunningen publiciteit langs gemeentewegen: alle verenigingen 
kunnen hun evenement aankondigen door het plaatsen van aankon-
digingsborden langs de gemeentewegen of door het aanplakken van 
affiches op de officiële stadsborden. Dit kan gratis mits toelating van 
het stadsbestuur.

-  Stadslokalen: een overzicht van de verschillende stadslokalen en 
ontmoetingscentra in de deelgemeenten is eveneens terug te vinden 
op de website van de stad www.oudenaarde.be

-  Coördinatie kermissen en kerstmarkt (centrum en deelgemeenten)
evenementen@oudenaarde.be

ontvangsten
Echtparen die 50 (goud), 60 (diamant), 65 (briljant), 70 (platina) of 75 
(radium) jaar getrouwd zijn en eeuwelingen kunnen officieel door het 
stadsbestuur worden gevierd. De betrokkenen worden een aantal 
maanden vooraf door het stadsbestuur gecontacteerd.

ontvangsten.stadhuis@oudenaarde.be

dienst economie
-  De dienst economie is het aanspreekpunt voor de ondernemer op lo-

kaal niveau. De dienst staat als accountmanager in voor het opvolgen 
van verschillende dossiers binnen de administratie en de communi-
catie erover aan de ondernemers.

-  Ondernemers kunnen bij het uniek aanspreekpunt eveneens terecht 
met problemen, vragen en klachten. De dienst zal, indien mogelijk, 
zelf een antwoord geven of een oplossing uitwerken. Indien dat niet 
kan, wordt ervoor gezorgd dat je melding bij de juiste dienst terecht-
komt.

-  Een andere opdracht van de dienst economie is initiatieven te nemen 
die kaderen in de versterking van het handelscentrum, promoten van 
het ondernemerschap, organiseren van overleg en communicatie on-
der de economische actoren.

-  Ook het Minder Hinder-contactpunt bij wegeniswerken wordt geïnte-
greerd binnen de dienst economie.

-  Je kan ook een afspraak voor een bezoek van de ambtenaar aanvra-
gen, indien je een persoonlijk gesprek op prijs stelt. De ambtenaar 
kan ook langskomen in je onderneming op het afgesproken tijdstip.
Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

ambulante handel
Voor het uitoefenen van ambulante handel dient men in het bezit te zijn 
van een machtiging tot ambulante activiteit (leurkaart). Voor het afle-
veren van de machtigingen zijn de ondernemingsloketten bevoegd. Zij 
ontvangen de aanvragen, controleren de toekenningsvoorwaarden en 
geven of weigeren de machtigingen. Voor een lijst van ondernemings-
loketten in Oudenaarde kan je terecht bij de dienst economie.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

avondsluiting en wekelijkse rustdag 
bij speciale gelegenheden
De wet op de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 
voorziet dat bij tijdelijke omstandigheden het College van burgemees-
ter en schepenen, op aanvraag van een groepering van handelaars of 
ambachtslui, afwijkingen kan toestaan op de bepalingen van deze wet. 
Elk jaar worden vooraf een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag 
vastgelegd. Overzicht is te verkrijgen bij de dienst economie.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

dienst voor verhuren van een voertuig
met bestuurder en taxidienst
Voor dergelijke exploitatie is een vergunning nodig, die moet aange-
vraagd worden bij de dienst economie.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden afgegeven bij de dienst economie. 
Afhalen van gevonden voorwerpen gebeurt eveneens bij de dienst eco-
nomie. Gevonden voorwerpen die niet binnen de zes maanden door 
de rechtmatige eigenaar worden afgehaald, worden automatisch ei-
gendom van de stad. Na het verstrijken van deze termijn worden ze 
per stuk en per opbod openbaar verkocht. Dergelijke verkoop wordt 
bekendgemaakt in de plaatselijke pers.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

ondernemen
Wie in Oudenaarde als ondernemer actief is of er zich wil vestigen, kan
voor alle ondernemingsgerelateerde inlichtingen terecht bij de dienst
economie van de stad.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

ondernemingsloketten/ondernemingsnummer
Elke persoon die een handelsactiviteit wil uitoefenen, moet zich eerst 
tot een ondernemingsloket naar keuze richten, om er zich in te schrij-
ven in de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (KBO). Daar wordt 
een uniek nummer toegekend. De ondernemers worden daar ook 
bijgestaan om hun formaliteiten inzake toegang tot de activiteit te 
volbrengen. Een lijst van ondernemingsloketten kan u krijgen bij de 
dienst economie.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

oudenaardebon
Met het invoeren van de Oudenaardebon wil het stadsbestuur in de 
eerste plaats de locale handel stimuleren. Belangrijk is dat de consu-
ment zijn uitgaven lokaal besteedt en mogelijks nieuwe handelszaken
ontdekt.
Deelnemen als handelaar is volledig gratis! We vragen enkel dat u het
reglement volgt en inschrijft als deelnemer via het inschrijvingsfor-
mulier. Deze handige en stijlvolle cadeaucheque kan je besteden bij 
verschillende handelszaken en horecazaken in Oudenaarde. De Ou-
denaardebon is verkrijgbaar in waarde van 5 euro – 10 euro – 25 euro. 
Je kan ze aankopen bij de dienst toerisme in het stadhuis, de biblio-
theek en aan het onthaal in het Administratief Centrum Maagdendale.
De Oudenaardebon is 1 jaar geldig vanaf de aankoop en is niet inwis-
selbaar tegen geld. De deelnemende handels- en horecazaken kan je 
herkennen door het kenteken aan de inkom.
Alle deelnemende handelaars worden vermeld op de lijst die met elke 
Oudenaardebon meegegeven wordt, en ook op de lijst die te consulte-
ren is op www.oudenaarde.be

Vergunning horeca-inrichting
Voor elke opening of heropening van een horecazaak dient de uitbater
zich in orde te stellen met het geldend reglement. Daarin worden alle
afzonderlijke formaliteiten gecentraliseerd, zodat een horeca-uitbater
zich slechts op één dienst moet aanmelden om alle nodige attesten of
toelatingen te bekomen.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

Socio-economische vergunning
Zodra de verkoopsoppervlakte van een winkel 400m² of meer 
is moet een socio-economische vergunning aangevraagd wor-
den.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

bedrijvenvereniging
Sinds juni 2010 is vzw IZOS actief. Bedrijfsleiders werken samen voor 
een duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein. IZOS is het 
klankbord en de spreekbuis van alle aangesloten leden. Eind decem-
ber 2012 startte op de bedrijventerreinen een BIN.

Tel 055 33 51 67, fax 055 33 51 20, economie@oudenaarde.be

Verzekeringen
Ongevallen, waarbij door derden schade werd berokkend aan gemeen-
tegoederen, moeten worden aangegeven bij de dienst economie. Inza-
ke de burgerlijke aansprakelijkheid van de stad na het berokkenen van 
schade aan goederen van derden, kan men bij dezelfde dienst terecht.

Tel 055 335 167, fax 055 335 120, economie@oudenaarde.be
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dienst landbouw

Landbouw
Toelagen aan landbouworganisaties, toelagen voor grondontleding en 
groenbemesting, commissie voor vaststelling van schade aan teelten.

Tel 055 33 51 63, fax 055 33 51 20, landbouw@oudenaarde.be

Slachtbewijzen
Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) werd het traceringssysteem “Beltrace” ingevoerd. In deze cen-
trale Beltrace-databank worden alle gegevens over de professionele 
en particuliere slachtingen op elektronische wijze verzameld. Particu-
liere aangevers van slachtingen moeten zich voorafgaand en éénmalig 
identificeren en laten registreren bij hun gemeentebestuur. Zij krijgen 
dan een uniek registratienummer dat bij elke toekomstige slachting 
gebruikt kan worden.
Professionele aangevers die al een registratienummer in het centrale 
systeem Sanitel hebben (=beslagnummer), kunnen dit nummer verder 
gebruiken, ook bij particuliere slachtingen voor eigen gebruik.

Tel 055 33 51 63, fax 055 33 51 20, landbouw@oudenaarde.be

NIET VOOR RUNDEREN
Bij thuisslachtingen moet een ‘bewijs toelating tot particuliere slach-
ting buiten het slachthuis’ afgehaald worden bij de dienst bevolking.
Identiteitskaart en beslagnummer moet meegebracht worden.
Het bewijs moet minimum 2 dagen vòòr de slachting afgehaald worden 
en is geldig voor 8 dagen.

Secretariaat

briefwisseling
Het secretariaat staat in voor het versturen van alle uitgaande brief-
wisseling. De inkomende brieven worden op het secretariaat in een 
register ingeschreven voor ze verdeeld worden naar de diensten voor 
verdere behandeling.

gemeenteraadsvergaderingen
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve wan-
neer de besprekingen over personen gaan. In principe vergadert de 
gemeenteraad maandelijks, behalve in juli en augustus. De zittingen 
vinden plaats in de volkszaal van het stadhuis, op maandagavond om 
19u. Wie de agenda van de vergaderingen vooraf wil, kan dat aanvragen 
in het secretariaat. De agenda wordt ofwel opgestuurd, ofwel gemaild. 
De agenda kan ook geraadpleegd worden via www.oudenaarde.be 
en in het secretariaat.

Tel 055 33 51 78, secretariaat@oudenaarde.be

Speel-o-theek de Zevensprong
Open maandag en woensdag van 13.30 uur tot 17 uur.
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur.

De speel-o-theek richt zich tot kinderen en volwassen personen met 
een beperking, langdurig zieken, moeilijk lerenden en mensen met 
een psychische problematiek. Bedoeling is het gebruik van aangepast 
en ontwikkelingsgericht spel- en bezigheidsmateriaal te bevorderen.
Daarnaast wil de speel-o-theek een bijdrage leveren in het zoeken 
naar bezigheden die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de 
interesses van de gebruikers.
Naast de organisatie van bezigheids-en vormingsactiviteiten beschikt 
de speel-o-theek over een documentatie- en informatiecentrum, waar 
men terecht kan voor advies en documentatie over spelontwikkeling, 
aangepast bezigheidsmateriaal, activiteitenbegeleiding en dienstver-
lening. In de speel-o-theek kan aangepast spel- en bezigheidsmateri-
aal en literatuur terzake worden ontleend.

Doelgroep
- Personen met een mentale handicap (ernstig, matig, licht)
- Personen met een fysieke handicap
- Personen met een meervoudige handicap
- Autisme, ADHD
- Kinderen met een leerstoornis
- Mensen met een psychische problematiek
- Sociaal onaangepaste jongeren
- Demente bejaarden

- Langdurig zieken
-  Andere doelgroepen (ouders, hulpverleners, leerkrachten, stu-

denten)

Materialen
Het spel- en bezigheidsmateriaal is opgesplitst per functie
- Grove motoriek
- Fijne motoriek
- Puzzels

- Constructiemateriaal
- Expressiemateriaal

- Gezelschapspelen
- Pedagogisch materiaal

- Literatuur

Informatie-en documentatiecentrum
Je kan in de speel-o-theek terecht voor informatie en documentatie 
rond:

- Spelontwikkeling
- Aangepast bezigheidsmateriaal
- Vrijetijdsbesteding
- Dienstverlening
- Allerhande problematieken

Snoezelen
De speel-o-theek beschikt over een snoezelruimte. Bij het snoezelen 
wordt gezocht naar een toegang tot de zorgbehoevende mens die in zijn 
belevingswereld leeft. Bij het snoezelen staan aangepaste hulpmidde-
len ter beschikking, gecombineerd met sfeermateriaal gericht op een 
selectief aanbod van prikkels (tactiel, vibratorisch, visueel en auditief). 
Door deze uitnodigende hulpmiddelen, die verwondering opwekken, 
kunnen overactieve, onrustige en gespannen mensen ontspannen.

Gebruik: maximum 2 personen: begeleiding nodig en zelf voorzien.
Wanneer: op afspraak of tijdens de openingsuren
Hoelang: maximum 45 minuten
Kostprijs: 1,50 euro

Tel 055 33 02 34, speelotheek@oudenaarde.be

Sociale dienst
De sociale dienst richt zich tot alle Oudenaardse burgers. Naast de 
wettelijk opgelegde taken wordt voor alle vragen en problemen van so-
ciale aard een oplossing gezocht. Indien de dienst niet kan tegemoet-
komen aan de vragen, wordt contact opgenomen met of doorverwezen 
naar andere gespecialiseerde diensten.
Voor inlichtingen in verband met pensioenen, sociale wetgeving, huur-
subsidies en installatiepremies, parkeerkaarten, sociaal telefoonta-
rief, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, vermindering van perso-
nenbelasting of onroerende voorheffing, vrijstelling voor het dragen 
van de veiligheidsgordel, vrijstelling van BTW, inschrijvingstaks en 
verkeersbelasting, kinderopvang,… kan je terecht bij de sociale dienst.
Bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen worden huisbezoeken af-
gelegd na afspraak.

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Bij de FOD Sociale Zekerheid kan een tegemoetkoming voor personen 
met een handicap aangevraagd worden voor personen van 21 tem 64 
jaar (de inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming) en 
voor personen ouder dan 65 jaar (de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden).
Beide tegemoetkomingen kunnen verkregen worden na een onder-
zoek van de medische toestand, de gezinssituatie en het inkomen.
Wie enkel zijn medische toestand wil laten onderzoeken en geen tege-
moetkoming wil aanvragen kan een aanvraag indienen voor attesten 
voor het verkrijgen van sociale en fiscale voordelen.
Deze tegemoetkomingen kunnen aangevraagd worden bij de sociale 
dienst van de stad.

de parkeerkaart voor personen met een handicap
De parkeerkaart kan verkregen worden door:
- personen met een blijvende invaliditeit van 80%
-  personen met een toekenning van minstens 2 punten op het crite-

rium ‘verplaatsing’
-  personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de on-

derste ledematen
-  personen met een volledige verlamming of amputatie van de boven-

ste of onderste ledematen
Personen met een gebroken been, zwangere vrouwen, ... kunnen geen
parkeerkaart krijgen.
De parkeerkaart wordt aangevraagd bij de sociale dienst.

het sociaal tarief voor kabeldistributie
Personen met een invaliditeit van 80% van de FOD Sociale Zekerheid 
moeten slechts de helft van het abonnementsgeld voor de kabeldistri-
butie betalen.

het sociaal telefoontarief
Bepaalde personen hebben recht op het sociaal telefoontarief.
Het betreft:
- personen ouder dan 65 jaar
- personen met een invaliditeit van minstens 66%
- gerechtigden op een leefloon van het OCMW
-  sommige gehoorgestoorden en personen bij wie een laryngectomie 

werd uitgevoerd.
In al deze situaties moet ook de gezinssituatie en het gezinsinkomen 
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Voor het indienen van je aanvraag kan je hulp krijgen bij de sociale 
dienst van de stad.

het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit kan toegekend worden aan
volgende personen:
- genieters van een inkomensvervangende tegemoetkoming
- genieters van een integratietegemoetkoming

- genieters van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
- genieters van het leefloon
-  genieters van de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd 

inkomen

de vrijstelling van de saneringsbijdrage
opgenomen in de waterfactuur
Een aantal mensen hoeft om sociale redenen geen heffing te betalen.
Het betreft:
- genieters van een inkomensvervangende tegemoetkoming
- genieters van een integratietegemoetkoming
- genieters van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
- genieters van het leefloon
-  genieters van een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaar-

borgd inkomen

de vermindering van de onroerende voorheffing
Wie kan vermindering krijgen?
Je bent eigenaar of huurder en ...
- je hebt 2 of meer kinderen
- jij of één of meer gezinsleden is gehandicapt
- jij of één of meer gezinsleden is groot oorlogsverminkte
Opgelet:
De vermindering kan maar£worden toegekend aan personen die hun
invaliditeit verkregen hebben voor de leefijd van 65£jaar.£
Je bent eigenaar en ...
- je woont in een bescheiden woning
-  je kan je woning niet bewonen (bv omwille van vernieling,
renovatie, ...)
Ben je eigenaar, dan worden de verminderingen automatisch toege-
past.
Ben je huurder, dan kan je voor je aanvraag terecht bij de sociale dienst 
van de stad.

de vermindering van de personenbelasting
De belastingsplichtige van wie het gezin één of meerdere per-
sonen met een handicap telt, heeft recht op één of meerdere 
verminderingen van het belastbaar inkomen.
Je invaliditeit moet wel verkregen zijn voor de leeftijd van 65 
jaar en de handicap moet op 1/01 van het aanslagjaar vastge-
steld zijn.
De belastingsplichtige moet op zijn aanslagbiljet aanduiden dat hij 
een invaliditeit heeft en het bewijs meesturen met zijn aanvraag.

de fiscale voordelen op autovoertuigen
Om welke voordelen gaat het?
- Fiscaal voordeel inzake BTW (6% ipv 21%)
- Teruggave van de BTW van 6%
- Verlaging van de BTW voor onderhoud en herstelling
- Vrijstelling van de belasting op inverkeersstelling
- Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting
Voor het indienen van je aanvraag kan je hulp krijgen bij de sociale 
dienst.

de Vlaamse zorgverzekering
Zorgbehoevenden hebben naast medische kosten ook niet-medische
kosten zoals schoonmaakhulp, oppashulp, ...
Deze kosten werden in het verleden niet of amper terugbetaald. De 
Vlaamse zorgverzekering wil deze kosten gedeeltelijk dekken. Voor 
bijkomende informatie kan je terecht bij de sociale dienst, je mutua-
liteit of het OCMW.

de vrijstelling voor het dragen van de autogordel
Sommige personen moeten om medische redenen geen veiligheids-
gordel dragen.
Het aanvraagformulier is te bekomen bij de sociale dienst.

Voor deze dienstverlening vanaf 1/02/15 naar het sociaal huis, 
meerspoort 30
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Kinderopvangdiensten

dienst babysitting
Voor ouders die een avondje-uit plannen of ‘s avonds hun hobby wil-
len beoefenen. Alle inwoners van de stad kunnen zowel overdag als ‘s 
avonds (met eventuele overnachting) beroep doen op de diensten van 
bekwame babysitters van minimum 16 jaar oud die bij de sociale dienst 
van de stad zijn ingeschreven en die verzekerd zijn tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen tijdens de prestaties en 
op weg naar en van de plaats waar de prestatie wordt uitgevoerd. In-
lichtingen bij de stedelijke sociale dienst.

Tel 055 335 110, fax 055 30 13 45, dienst.baysittingj@oudenaarde.be

dienst onthaalouders oudenaarde vzw
De stedelijke Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw is erkend door 
Kind en Gezin en staat in voor de opvang van kinderen tussen 0 en 
12 jaar. De dienst biedt gezinsopvang aan (bij onthaalouders thuis) en 
groepsopvang (2 of 3 samenwerkende onthaalouders). De dienst vindt 
een kwaliteitsvolle kinderopvang belangrijk, met o.a. aandacht voor 
geborgenheid, individuele aandacht, veiligheid, gezonde voeding, vol-
doende spelmogelijkheden.
De onthaalouders worden voortdurend begeleid.
Er is dagopvang (volle- en halve dagen) mogelijk en buitenschoolse 
opvang.
Als ouder betaal je een bijdrage op basis van je inkomen.
Inlichtingen bij Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw, Woeker 22 (bu-
relen)

T 055 33 02 35, www.dienstonthaaloudersoudenaarde.be
Sociale dienst (bestuur)

T 055 33 51 24, jessy.wandels@oudenaarde.be

buitenschoolse opvang in de scholen
De stad staat in voor de voor- en naschoolse opvang in de Ou-

denaardse basisscholen. De opvang wordt verzorgd door vaste 
opvangkrachten die bijgestaan worden door vrijwilligers en 
PWA krachten.
Er wordt gewerkt met 1 opvangkracht per 14 kinderen.

De ouderbijdrage bedraagt:
1 euro per kind per begonnen half uur

6 euro vroeg- en laattijdigheidsbijdrage per kind per begonnen half 
uur (voor 7u en na 18u)
Het tarief wordt ’s morgen aangerekend tot 30 minuten voor het begin 
van de lessen en ’s avonds vanaf 15 minuten na het beëindigen van de 
lessen.

Dienst buitenschoolse opvang: 055 33 51 68 
Buitenschoolseopvang@oudenaarde.be 

Vakantieopvang begijnhof voor schoolgaande kinderen
De vakantieopvang gaat door in KBO St-Walburga, Smallendam 6 en 
dit tijdens de schoolvakanties van 7 uur tot 18 uur.
Volgende tarieven zijn van toepassing:
- 1/3 dag (0 uur tot 3 uur): 6,00 euro per kind
- Halve dag (3 uur tot 5 uur): 8,00 euro per kind
- Volle dag (meer dan 5 uur): 14,00 euro per kind
- Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief.
De kinderen brengen zelf hun lunchpakket en 10- of 4-uurtje mee.
De opvang wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met 
monitoren. Er wordt gewerkt met een dagstructuur en kinderen kun-
nen deelnemen aan activiteiten.
Er kunnen maximum 42 kinderen opgevangen worden.
Inschrijven is verplicht bij de stedelijke sociale dienst, Tussenmuren 17

Jessy Wandels 
055/33 51 24 - Jessy.wandels@oudenaarde.be

Alle ouderbijdragen worden gefactureerd via de factuur van de vooren
naschoolse opvang. Elk jaar ontvangt u een fiscaal attest voor de
kosten van al deze opvanginitiatieven.
Er wordt een boete aangerekend van 50 % van het normale tarief indien
er werd gereserveerd voor de vakantieopvang en het kind/de kinderen
niet komen opdagen.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:
Buitenschoolse opvang:
Linda Reyns en Els De Vos

maagdendale 27 
055 33 51 68, buitenschoolseopvang@oudenaarde.be

Vakantieopvang Begijnhof:
Jessy Wandels, sociale dienst

Tussenmuren 17, Oudenaarde 
055/33 51 24, Jessy.wandels@oudenaarde.be

Algemeen:
Stedelijke sociale dienst, diensthoofd sociale zaken en kinderopvang, 
Jessy Wandels

Tussenmuren 17, Oudenaarde 
055/33 51 24, Jessy.wandels@oudenaarde.be

Meldpunt kinderopvang Zuid-Oost-Vlaanderen
Ben je op zoek naar kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in 
Oudenaarde en omstreken, surf dan naar www.kinderopvangzov.be en 
klik door naar Oudenaarde of een andere gemeente waar je opvang 
zoekt.

Heb je vragen over opvoeding,  
surf dan naar www.overopvoeden.be

VZW oudenaarde  
& Zustersteden

Meer dan 35 jaar geleden werd door een reeks vrijwilligers, hierin snel 
gevolgd door het stadsbestuur, het initiatief genomen om gestalte te 
geven aan de concrete uitbouw van Europa binnen onze stad.
Momenteel telt de VZW Oudenaarde en Zustersteden ongeveer 200 le-
den. Een 40-tal onder hen zijn werkende leden die heel regelmatig, 
rond een bepaalde zusterstad of voor alle zustersteden samen activi-
teiten organiseren.

Bijna ongemerkt brengt de VZW Oudenaarde en Zustersteden ieder 
jaar meer dan 1000 mensen uit Oudenaarde direct en indirect in con-
tact met mensen uit de zustersteden of met de zustersteden zelf.
Wij steunen talrijke verenigingen in hun relatie met de zustersteden 
of helpen hen in het leggen van contacten. Voorbeelden hiervan zijn 
de bijna jaarlijks wederkerende activiteiten zoals voetbaltornooien, 
de nieuwjaarsontmoeting, jeugdmeetings, 3de leeftijd uitwisselingen, 
reizen, weekends rond een bepaalde zusterstad. Bijzondere aandacht 
gaat naar samenwerking tussen jongeren omdat daar de toekomst van 
Europa ligt.

Het is dan ook niet toevallig dat de stad Oudenaarde voor deze inzet en 
een benadering op mensenmaat van de Europese integratie in 2004 de 
Europaprijs, dit is de hoogste onderscheiding die een stad kan verwer-
ven, van de Europese Unie kreeg.

Oudenaarde is verbroederd met:
Coburg, Duitsland,
Arras, Frankrijk
Castel Madama, Italië,
Bergen op Zoom, Nederland
Hastings, Verenigd Koninkrijk
Buzau, Roemenië

VzW Oudenaarde en zustersteden, stadhuis, markt 1 
Tel 055 31 72 51, zustersteden@oudenaarde 
www.oudenaardeenzustersteden.be

de meYer TaxI
3x91
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de conIncK hanS muZIeKhandeL
3x91

aoYeT00a

porToIS carIne
3x91

apVeS00a

JoKa monTage
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passantenhaven
In een oude Scheldearm, net buiten het stadscentrum, tussen de sluis 
en de ophaalbrug, vind je de passantenhaven. De haven bevindt zich in 
een rustige, groene en bloemrijke omgeving. De aanlegsteiger heeft 

een lengte van 350 meter.

Voor inlichtingen in verband met het aanmeren en de prijs van 
de ligplaatsen, kunt u zich wenden tot de havenmeester Lu-
cien De Waele.

Samen met zijn echtgenote bezorgt hij u een hartelijke en war-
me ontvangst. De aanlegsteiger is ook bereikbaar voor rolstoel-

patiënten.
Het eerste weekend van juli worden er traditioneel havenfeesten ge-
organiseerd.
Meer info op de website.

Tel 0475 560 70, lucien.dewaele@telenet.be 
www.yachtingvlaamseardennen.be

onthaal administratief centrum 
maagdendale

Het onthaal is dagelijks open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur 
tot 17.30 uur. Op vrijdag open tot 16 uur.
Tijdens de kerst- en zomervakantie open van 8.30 uur tot 12 uur en op
maandagnamiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Vanaf 24 december 2015 is het onthaal gesloten tot en met 4 januari 
2016.

De telefoniste/receptioniste staat in voor het persoonlijk en telefonisch 
onthaal in het Administratief Centrum Maagdendale. Aan de onthaal-
balie kunnen Oudenaardse inwoners zich blauwe PMD-zakken voor 
plastiek, metaal en drankkartons aanschaffen, witte zakken voor lui-
erafval en gele evenementzakken afhalen, een visvergunning aanvra-
gen en betwisting van parkeerretributies inleveren. Je kan ook aan het 
onthaal terecht voor de aankoop van de Oudenaardebon.

Nieuwe inwoners worden persoonlijk uitgenodigd op een onthaalavond. 
Dergelijke onthaalavond wordt twee keer per jaar georganiseerd.
De inwijkelingen worden door de burgemeester verwelkomd en krij-
gen een gratis rondleiding in het stadhuis en een receptie aangeboden.
Bij hun inschrijving in de bevolkingsregisters krijgen de nieuwe inwo-
ners een informatiepakket met recente stadspublicaties aangeboden.

algemeen telefoonnummer onthaal: 055 31 46 01 
onthaal@oudenaarde.be

academies

Stedelijke academie voor muziek, Woord en dans
De Stedelijke Academie heeft een rijk verleden. Ook vandaag schrijft 
deze kunstenschool een boeiend en actueel verhaal. 
Sinds september 2015 biedt de academie, naast de studierichtingen 
Muziek en Woordkunst, ook de studierichting Dans aan.
Musici, woordkunstenaars, acteurs, dansers werken aan een fijne 
leeromgeving waarbinnen kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwas-
senen zich ten volle ontwikkelen tot actieve musici, vertellers, spre-
kers, acteurs, auteurs, dansers en cultuurparticipanten.
Kinderen van de basisschool leren hun favoriete instrument bespelen 
en zetten hun eerste stappen op het podium als verteller, spreker, ac-
teur of danser.
Jongeren worden verder begeleid tot zelfstandige, actieve kunstbeoe-
fenaars. Stapsgewijs maken ze kennis met pop en jazz en met uiteen-
lopende vormen van creatie (theater, improvisatie, compositie, poëzie 
schrijven, ICT-applicaties, …).
Kinderen en jongeren die in functie van onderwijs speciale ondersteu-
ning nodig hebben omwille van een beperking, zijn eveneens welkom 
in de academie. In overleg met de ouders en het leerplichtonderwijs 
wordt onderzocht hoe het leertraject aangepast kan worden. 
Volwassenen krijgen een bijzondere plaats in de academie. Ze kun-
nen zonder vooropleiding starten in de studierichtingen Muziek en/of 
Woordkunst. Voor wie al eerder een muziek- en/of woordkunstoplei-
ding volgde, tekenen we een nieuw traject uit. Voor volwassenen die 
meer willen weten over grote componisten, hun drijfveren, schep-
pingsproces, stijl en de tijd waarin ze leefden, is de cursus Muziekge-
schiedenis een aanrader.

Hoofdschool: Parkstraat 2a, 9700 Oudenaarde, 055/390.360,  
muziekadmin@oudenaarde.be

Openingsuren secretariaat:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u00 tot 20u00
woensdag van 10u00 tot 12u00 en van 12u30-20u00
zaterdag van 9u00 tot 14u30
Wijkafdeling eine, Serpentstraat 15
Wijkafdeling mater, lokalen in Ontmoetingscentrum De 3 Sleutels, 
Driesleutelstraat 11

de Koninklijke 
academie voor 
beeldende Kunst, 
oudenaarde:  
een beloftevolle 
omweg !
6-11 jaar:
Kinderen kunnen in de 
academie terecht vanaf 6 
jaar.  Zij worden begeleid door 
enthousiaste leraren/kunstenaars 
die hen gaandeweg de boeiende wereld 
van de kunsten binnenleiden.  De lessen voor kinderen worden 
aangeboden in Maagdendale, Eine, Mater, Kluisbergen en Kruis-
houtem.  

12-17 jaar: 
De jongeren kunnen op woensdag- en vrijdagavond en zaterdag lessen 
volgen.  Voor elke klas staan twee leraren, die elk vanuit hun opleiding/
specialisme, maar vooral door de kruisbestuiving van beide discipli-
nes, de leerlingen begeleiden. 

Vanaf 18 jaar:
U kunt terecht in het atelier beeldhouwkunst, keramiek, tekenkunst, 
schilderkunst, vrije grafiek, mixed media.

De academie is een ontmoetingsplaats, waarin iedereen leert van el-
kaar, en eenieder zelf leert, en op zijn of haar manier. in het voortdu-
rende experiment en de reflectie, en in een omgeving van vertrouwen, 
generositeit, empathie, openheid, en kwetsbaarheid, blijven allen als 
het ware ‘eeuwig student’.

KaBK: maagdendale 31, 9700 Oudenaarde 
055 31 34 01, kabk@oudenaarde.be
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Sportdienst

Initiatiecursussen sportkampen
De sportdienst organiseert het hele jaar door allerlei sportcursussen 
en sportkampen. Van alle sportcursussen worden afzonderlijke flyers 
gemaakt. De folder van de sportkampen wordt verspreid in januari.
Inschrijven dient te gebeuren via het formulier (zie website). Je kan dit 
formulier ook laten invullen bij de sportdienst. Een volledige kalender 

en inschrijvingsformulier vind je terug op www.oudenaarde.be
Tel 055 31 49 50, sportdienst@oudenaarde.be

Stedelijke sportaccommodatie
de.zwem.com
Prins Leopoldstraat 89

telefoon: 055 33 99 62
de.zwem.com

De stedelijke sporthal en sportzalen
• Adres: sportcentrum
• Telefoon: 055 33 99 60
•  Enkel na reservatie bij de sportdienst, liefst via mail naar  

sportdienst@oudenaarde.be
Gebruik van de sporthal: 22 euro per uur 
(1/2 zaal: 11 euro; 1/3 zaal: 7,30 euro)
Huur van de sportzaal Serpentstraat Eine: 8 euro per uur.

Voetbalvelden
Op het Burgemeester Thienpontstadion (deel sportcentrum) liggen het
A- en B-terrein.
Achter de sporthal Rode Los liggen de terreinen C (kunstgrasveld), D,
E, F, G, H1 en H2.
Gebruik van de voetbalvelden per beurt van 90 minuten: 14 euro

Atletiekpiste
De zomermeetings van KASVO vinden plaats op het Burgemeester 
Thienpontstadion op de kunststofpiste. Ook de scholen maken dank-
baar gebruik van de atletiekaccommodatie.

Finse piste
Deze omloop van 1400m ligt eveneens achter de sporthal Rode Los en 
is ideaal om rustig te joggen of een zware looptraining door te laten 
gaan.

Dit pad loopt langs de 
voetbalterreinen en tus-
sen de nieuwe groenaan-
plantingen.
Lopen op deze onder-
grond van gemalen boom-
wortels is stukken minder 
belastend voor rug, knieën 
en enkels, dan lopen op ver-
harde oppervlakten.
De Finse piste is op weekdagen ver-
licht tot 22 uur.
Het gebruik ervan is gratis.

Skatepark
Op het geasfalteerde plein achter de sporthal staan verschillende 
skatetoestellen rond het multifunctioneel sportterrein.
Deze investering kent succes bij vele jongeren tijdens de vrije dagen.
Het gebruik ervan is gratis.

Multifunctioneel terrein
Het terrein kan gereserveerd worden bij de sportdienst.

Speelpleinen
• Centraal speelplein, Sportcentrum, Prins Leopoldstraat (Oudenaarde) 
• St Anna, St-Annastraat (Eine)
• St Amandus, St Amandusstraat (Heurne)
• Pelikaanstraat (Nederename)
• Ham, Hamstraat (Nederename)
• Elfdagwandkouter (Ename)
• Walleke, Wallestraat (Ename)
• Tivoli, Tivolistraat (Volkegem)
• Fonteintje, Fonteinplein (Leupegem)
• Dorpshuis De Linde, Berchemweg (Melden)
• Kerkkouter (Bevere)
• Stuivegem (Edelare)
• Dorre Wei (Ename)
• Driesleutelstraat (Mater)

Donkvijver
Recreëren, wandelen, joggen kan in de prachtige natuur rond de vijver.
Vissers, surfers, zeilers en roeiers.

Mountainbikeroute
De Oudenaardse mountainbikeparcours omvatten 1 groen basispar-
cours (14 km) uitgebreid met een blauwe (14 km) en een rode lus (14 
km).
Deze routes zijn in deze kleuren aangeduid via bordjes van BLOSO.
Het basisparcours, dat enkel met een mountainbike op een veilige ma-
nier kan gereden worden, door de steile en geaccidenteerde hellingen, 
loopt grotendeels op het grondgebied Edelare.

Op de Edelareberg heeft men een uniek uitzicht op de Vlaamse Arden-
nenheuvels.
De eerste lus (rode) loopt via de trekweg naar de beruchte kasseien 
van de Koppenberg en sluit in Leupegem aan bij het basisparcours. 
De tweede lus (blauwe) vertrekt van het basisparcours in de Tivolis-
traat en loopt over de Volkegemberg en op Maters grondgebied. De 
combinatie van de basisroute en deze beide lussen wordt enkel aanbe-
volen aan geoefende mountainbikers.

Verbindingsroutes mountainbike
De interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen is een 
samenwerkingsverband tussen 9 gemeentelijke sportdiensten: Ou-
denaarde, Ronse, Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Pete-
gem, Maarkedal, Zingem en Zwalm.
De sportieveling kan zelf zijn afstand en de moeilijkheidsgraad die hij 
wenst te overwinnen, bepalen. Om dit allemaal overzichtelijk te maken 
heeft de interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen 
een handige folder ontworpen. In de folder is elke route afzonderlijk 
opgenomen en vind je op de overzichtskaart alle verbindingsroutes 
tussen de verschillende parcours, zodat je zelf jouw parcours kan 
voorbereiden.
De uniforme Bloso-bewegwijzering leidt de fietser over de mountain-
bike- en verbindingsroutes (gele pijltjes) en op elke startplaats staat
ook een overzichtsbord.
Alle info: www.bloso.be/sportpromotie/mountainbikeroutes

Stedelijke sportdienst: Prins Leopoldstraat 89 
Tel 055 31 49 50, sportdienst@oudenaarde.be

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Jaarreservering sportaccommodatie Aanvragen voor 15 mei
Antwoord voor 15 juli

Gezien er jaarlijks overleg moet gebeuren
tussen sportclubs en de sportdienst

Eénmalige reservatie sportaccommodatie De dag zelf Enkel via reserveringsprogramma
recreatex te boeken!

Reservering sportkampen Binnen de 5 dagen  
bevestiging

Reservering sportinitiaties Binnen de 5 dagen  
bevestiging

Personen op wachtlijsten worden verwittigd als erplaats vrij komt  
of als er een nieuwe reeks begint

Servicenormen sport

bastien garage
6 x 138

aphFI00e
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Stadsarchief
Sinds 1828 heeft de stad Oudenaarde, quasi ononderbroken, een ar-
chivaris in haar personeelskader. De archiefdienst huist naast het 

Administratief Centrum Maagdendale in het 17de eeuwse abdis-
senkwartier van de oude Cisterciënzerinnenabdij Maagdendale. 

De hoofdtaak van de stedelijke archiefdienst is het bewaren, 
ontsluiten en valoriseren van de documenten die ooit door de 
stedelijke administratie werden opgemaakt en ontvangen. De 
oudste documenten gaan terug tot de 13de eeuw. De jongste 

stukken zijn slechts een paar maanden oud.

Het stadsarchief Oudenaarde bewaart uitzonderlijke bronnenreek-
sen die ontstonden door toedoen van de vroegere stedelijke adminis-
tratie.
Door de opeenvolgende generaties archivarissen werd het stadsarchief 
verder aangevuld met waardevol archief van notarissen, ambachten, 
schuttersgilden, rederijkerskamers, kerkelijke instellingen, verenigin-
gen, families en personen. Sinds april 2011 zijn enkele archiefstukken 
opgenomen in de voorlopige lijst van “Topstukken Archivalisch en Do-
cumentair Erfgoed” bij het Vlaamse Agentschap Kunsten en Erfgoed 
en de Minister van Cultuur.

Naast archief vindt men hier ook een rijke bibliotheek: de collectie van 
de vroegere stadsbibliotheek Oudenaarde die werd opgericht in 1842. 
Deze stadsbibliotheek is grotendeels samengesteld uit giften van 
particuliere boekenliefhebbers. Ze bevat delen van de voormalige bi-
bliotheken van voormalige kloosters (kloosterbibliotheek van Ename, 
Maagdendale Oudenaarde, ...).
Sommige drukken zijn zeer zeldzaam en sommige handschriften zijn 
unieke stukken. Ook de bibliotheek van de familie Liedts wordt be-
waard in het archief.
Het archief bewaart ook collecties museale objecten. Je vindt er ver-
zamelingen autografen, bedevaartsvaantjes, bidprentjes, boekban-

den en maculatuur, 
doodsbrieven, foto’s, 
iconografie (afbeel-
dingen/kaarten/plan-
nen), koningsbriefjes, 
munten en pennin-
gen, porseleinkaarten, 
prentkaarten, rederij-
kersargumenten, volks-
liederen, watermerken, 
(schepen)zegels, zegelstem-
pels, ...

De raadpleging van sommige documenten vereist een zekere voorken-
nis (oud schrift/Latijn/...). Om deze kennis aan te leren organiseert het 
archief in samenwerking met een aantal partners een cursus “stam-
boomonderzoek voor begineers”.
Het stadsarchief biedt je toegang tot duizenden institutionele en per-
soonlijke verhalen. Je vindt er waarschijnlijk ook een deel terug van 
jouw verhaal ... Ben je op zoek naar historische informatie over je fa-
milie, het bouwplan van het huis dat je net hebt aangekocht, een oude 
foto van je straat, de geschiedenis van Oudenaarde en haar deelge-
meenten: het stadsarchief biedt antwoord op vele vragen.
De medewerkers van het stadsarchief helpen je graag op weg bij je 
zoektocht naar het verleden!

Stadsarchief, abdij maagdendale, maagdendale 31 
Tel 055 30 07 06, archief@oudenaarde.be

bibliotheek
De bibliotheek is gehuisvest in een ge-
restaureerd historisch gebouw ‘Het 
Vleeshuis’. Je kan er boeken voor vol-
wassenen, jongeren en kinderen ontle-
nen. De jeugdafdeling is ondergebracht 
in de kelder aan de achterzijde van het 
gebouw. De verhalende boeken zijn ge-
rangschikt volgens leeftijdscategorie en 
staan alfabetisch. De weetboeken staan vol-
gens onderwerp. Verder vind je strips, pren-
tenboeken, boekjes voor beginnende lezertjes, 
makkelijk lezen boekjes en luisterboeken. Voor onze 
boekbaby’s hebben we badboekjes en kartonboekjes.
In de kelder aan de voorkant kunnen de jongeren terecht in de adoles-
centenafdeling voor romans en strips. Daar staan ook de poëziebun-
dels en toneelwerken.
De volwassenenafdeling bevindt zich op de eerste verdieping. Verha-
lende boeken staan alfabetisch gerangschikt op auteur en de infor-
matieve boeken volgens onderwerp. Naast Nederlandstalige romans, 
zijn er ook Franse, Engelse, Duitse, Spaanse en Italiaanse werken. 
Op verdieping +1 vind je ook heel veel reeksen strips, graphic novels, 
grootletterboeken, luisterboeken en taalcursussen. De leeszaal is op 
de tweede verdieping. Je kan er naslagwerken, kranten en tijdschrif-
ten inkijken. Tijdschriften (behalve het laatst verschenen nummer) 
kunnen ontleend worden.
Op het gelijkvloers van de bib vind je cd’s en dvd’s. Alle muzikale gen-
res zijn aanwezig, van hardrock tot klassiek.  De collectie dvd’s bevat 
films, concerten en documentaires. Er is ook een beperkte collectie 
blue ray en LP’s.

Interbibliothecair leenverkeer
Boeken, cd’s en dvd’s, die niet in de bibliotheek aanwezig zijn, kan je 
interbibliothecair aanvragen. Fictionwerken die in elke bibliotheekcol-
lectie thuishoren of te recent zijn, komen niet in aanmerking voor IBL. 
De vergoeding voor IBL is 1,25 euro voor boeken en 2,50 euro voor cd’s 
en dvd’s.

Internet
Met je lidkaart kan je gratis internet raadplegen 
in de leeszaal. Het is aangewezen vooraf te re-
serveren.

online bib
De catalogus van de bibliotheek kan je online raad-
plegen op zoeken.oudenaarde.bibliotheek.be 
Je kan je registreren op Mijn Bibliotheek.be en 

zo je geleende bibliotheekmaterialen beheren: 
verlengen, reserveren, uitleenhistoriek bijhouden, 

aankoopsuggesties indienen.

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, 
afdeling oudenaarde

De KJV leert kinderen en jongeren kritisch lezen en laat ze een stem 
uitbrengen bij het verkiezen van het beste jeugdboek. Dit gebeurt per 
leeftijdscategorie. De juryleden komen 6 keer per schooljaar samen 
om de gelezen titels te bespreken.

Leesclub
De leesclub van de bibliotheek werd opgericht in 1985 en telt 
op dit moment 20 leden. De leden komen maandelijks samen 
en bespreken telkens één roman.

poëzieleesgroep
De poëzieleesgroep komt 8 keer per jaar samen en bespreekt telkens 
één dichter en zijn oeuvre.

beheersorgaan bibliotheek – de Woeker
Het beheersorgaan is samengesteld uit 18 leden met een evenredige 
vertegenwoordiging van de politieke partijen in de gemeenteraad en 
gebruikers van de bibliotheek en De Woeker. 
Het beheersorgaan geeft advies over de dagelijkse werking van beide 
culturele instellingen.

Product Afhandelingstermijn
Algemene vragen leners Fysieke balie: onmiddellijk Digitale balie: 2 werkdagen

Vragen voor verlengingen en reserveringen  
aan de balie, telefonisch, via mail Onmiddellijk (tijdens de openingsuren)

Online verlengen, reserveren, aankoopsuggestie 24 uur per dag
Online catalogus 24 uur per dag bereikbaar

Brief afhalen gereserveerd werk 1 dag nadat gereserveerd werk binnengebracht  
werd door vorige lener

Aankoopsuggestie 2 dagen

Servicenormen bibliotheek
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brandweer
De Hulpverleningszone is nu een feit vanaf 1/1/2015. Aan het hoofd van 
deze zone met 13 gemeenten en 8 brandweerposten staat een waarne-
mende zonecommandant Majoor Peter De Vijlder.
De brandweerpost Oudenaarde staat onder de leiding van Majoor Ver-
planken Frank.
De administratie van de brandweer is open van maandag tot vrijdag 
van 8.15 uur tot 12 uur en van 13.15 uur tot 17.30 uur.

brand
De brandweer staat in voor de brandbestrijding. Bij een brand is 

het aangeraden alle deuren en ramen te sluiten, de elektriciteit 
en gas uit te schakelen en bij aankomst van de brandweer de 
nodige inlichtingen over de locatie van de brand te geven. Bij 
brand, bel het noodnummer 112.

hulpoproepen
De brandweer kan ook ter hulp geroepen worden in een aantal 

welomschreven andere noodgevallen, o.m. hulp aan personen in nood, 
bevrijden van geknelde personen,…
De brandweer is 24 uur op 24 uur bereikbaar via het noodnummer 112.

Kelders
In geval van overmacht, watersnood, ramp of zware storm komt de 
stedelijke brandweerdienst tussenbeide om kelders van particulieren 
leeg te pompen.

Wespennesten
Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of 
zwermen, die geen gevaar meebrengen voor personen wordt een retri-
butie gevraagd van 30 euro. Dit tarief wordt opgetrokken tot 60 euro in 
de weekends. Er moet niet betaald worden wanneer de wespennesten 
zich in de woonkamer, badkamer of keuken bevinden.

Tel 055 31 15 60, oudenaarde@bvlar.be

hulpverleningszone Vlaamse ardennen – 
brandweerpost oudenaarde
Om de burger nog sneller te helpen worden alle brandweerkorpsen 
in België hervormd. Zoals bij de politiehervorming in 2000, verlaat de 
brandweer vanaf 1 januari 2015 het gemeentelijk niveau om naar een 
zonaal niveau over te stappen. Bedoeling is de huidige 250 brandweer-
korpsen in te delen in 34 hulpverleningszones.

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volg-
orde, volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluis-
bergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens- 
Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. De brand-
weerkorpsen Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaar-
de, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voor de dienstverlening
binnen de zone.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (brandweer + Civiele Bescher-
ming)
heeft drie belangrijke doelstellingen:
- Een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
- Het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
-  Professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulp-

diensten inzake opleiding, materieel, standaard operationele proce-
dures, uniform statuut van beroepspersoneel en vrijwilligers van de 
brandweer, …

Zo kan heel vlot zonaal materiaal en personeel ingezet worden bij spe-
cifieke of grotere interventies. De basisprincipes die gehanteerd wor-
den bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn 
onder andere:
-  Een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverle-

ningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen 
bij interventies;

-  Een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tus-
sen hulpverleningszones en de Civiele Bescherming

-  Innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en re-
gelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen 
worden;

-  Schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot ge-
volg.

Voor de inwoners van de steden en gemeenten binnen de hulpverle-
ningszone Vlaamse Ardennen verandert er in de praktijk weinig, zij 
zullen nog professioneler en adequater geholpen worden.

Hulpverleningszone Vlaamse ardennen –  
Brandweerpost Oudenaarde 
Bedrijvenpark Coupure 
Tel 055 23 29 31 
www.bvlar.be 
oudenaarde@bvlar.be

aZ oudenaarde
6x280

aoWqx00a
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ocmW oudenaarde
Waar kan u ons vinden
Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde
www.ocmwoudenaarde.be
e-mail: info@ocmwoudenaarde.be

ocmW-raad
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, die door de Gemeenteraad voor een periode van 6 jaar 
verkozen wordt. De Raad regelt alles wat tot de bevoegdheid 
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn be-
hoort, tenzij de wet het anders bepaalt. 

De Raad vergadert ongeveer maandelijks en neemt beslissin-
gen inzake het te voeren beleid, de financiën en het personeel. De 

zitting is openbaar, met uitzondering van de persoonsgebonden ma-
teries.

ocmW-voorzitter

Stefaan Vercamer
OCMW-voorzitter Oudenaarde

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde
055/460 600 - fax: 055/460 609
sve@ocmwoudenaarde.be; 
voorzitter@ocmwoudenaarde.be

Thuis: Gen. Merchierstraat 37 - 
9700 Oudenaarde

0496/ 299 429
www.stefaanvercamer.be

stefaan.vercamer@dekamer.be
CD&V 

het bijzonder comité voor de Sociale dienst
De opdracht van dit Comité bestaat (vooral) in het toekennen van in-
dividuele hulpverlening.  De OCMW-voorzitter vormt samen met vijf 
raadsleden en het hoofd van de Sociale Dienst dit Comité.  Het Comité 
neemt een beslissing op basis van de verslagen van de maatschap-
pelijk werkers.

het bijzonder comité ouderenzorg
De opdracht van dit Comité bestaat in het beheer en de werking van 
het Woon-, Leef- en Zorgcentrum, de Meerspoort, de serviceflats en 
alles omtrent het welzijn van de Oudenaardse senioren. De voorzitter, 
vijf raadsleden en de directeur van WLZ de Meerspoort vormen samen 
dit comité.

ocmW-diensten en Sociaal huis
Het OCMW en het Stadsbestuur hebben samen een Sociaal Huis in Ou-
denaarde opgericht.
Het Sociaal Huis streeft naar een maximale toegankelijkheid van de 
aanwezige maatschappelijke dienstverlening en hulpverlening in Ou-
denaarde.
In het sociaal huis is niet alleen de dienstverlening van het OCMW ge-
huisvest, maar ook de dienstverlening van volgende externe partners:
- Inburgering Oost-Vlaanderen
- Het Huis van het Nederlands
- Palliatief Netwerk Zuid-Oost Vlaanderen
-  Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Zuid-Oost Vlaanderen
- Leerpunt – Centrum voor basiseducatie
-  Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van 

Drugmisbruik (PISAD)

onthaal in het Sociaal huis
Het onthaal is de toegangspoort naar alle diensten in het Sociaal Huis.
Het Sociaal Huis is gevestigd in Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.
Bij elk bezoek aan het Sociaal Huis meldt u zich aan bij het onthaal. Zij 
stellen u in contact met de gewenste dienst of persoon.
•  Financiële Dienst 

maandag – vrijdag: 08u45 - 11u45 
namiddag op afspraak – 055/460 612

•  Dienst Patrimonium - Aankoop  
maandag – vrijdag: 08u45 - 11u45 
namiddag op afspraak – 055/460 630

•  Dienst Personeel en Secretariaat 
maandag – vrijdag: 08u45 - 11u45 
namiddag op afspraak – 055/460 603

•  Sociale Dienst  
maandag – vrijdag: 08u45 - 11u45 
namiddag op afspraak – 055/460 640

•  Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen 
maandag – vrijdag: op afspraak 
055/460 657

•  Inburgering Oost-Vlaanderen Loket Oudenaarde 
Elke vrijdag: 09u00 - 11u30 (behalve schoolvakanties) 
Op afspraak – 09/321 86 04

•  Huis van het Nederlands 
Elke vrijdag: 09u00 - 11u30 (behalve schoolvakanties) 
Telefonisch – 0494/751 265

•  Palliatief Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen 
Adres: St. Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde 
Tijdens de kantooruren : 055/207 400 
24u op 24u: 0497/580 380

• CAW Zuid-Oost-Vlaanderen
*  Crisisopvangnetwerk 

Maandag – vrijdag: 08u45 - 11u45 en 13u15 - 16u15 
055/460 640 
Na de kantooruren via Lokale Politie Vlaamse Ardennen en Brakel

*  Proactieve Woonbegeleiding 
Maandag-vrijdag: 9u -11u45 en 13u15 - 16u15 
0475/752 170 
055/460 640

•  Leerpunt – Centrum voor basiseducatie 
Informatie of een afspraak – 055/207 001

•  PISAD 
Adres: St. Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde 
Telefonisch – 0499/578 495

•  Woon-Zorgcentrum Meerspoort en Scheldekant 
Algemeen nummer: 055/460 511 
08u45 - 11u45 en 13u15 - 16u15 
Sociale Dienst : 055/460 501 
08u45 - 11u45 en 13u15 - 16u15 

archief
Het OCMW beschikt over een waardevol historisch archief. Het omvat 
de archivalia van de verschillende instellingen, waaruit uiteindelijk het 
OCMW is gegroeid.
Dit oude archief werd overgedragen aan het stadsbestuur. 
Voor nadere inlichtingen en voor raadpleging kan u zich wenden tot het 
stadsarchief Oudenaarde, tel. 055/300 706.

dienst patrimonium en aankoop

dienst patrimonium 
Deze dienst beheert de gronden, bossen en gebouwen van het OCMW.
Dit patrimonium omvat:
- ca. 350 ha grond, hoofdzakelijk gebruikt voor landbouwdoeleinden en 
verpacht aan een 135-tal pachters
- 2 hofsteden te Machelen en te Boekhoute 
-  het historisch waardevol O.L.Vrouwehospitaal en kapel en 

het mooie 17de eeuwse Bisschopskwartier met aanpalend 
poortgebouw.

De Kapel en pandgang alsook de raadszaal kunnen door ver-
enigingen en organisaties gereserveerd worden voor culturele 
activiteiten. Inlichtingen zijn verkrijgbaar op de dienst.  
-  de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant en het serviceflatge-

bouw Leupeheem
-  ca. 110 ha bos. De recreatief meest belangrijke boscomplexen zijn 

het Brakelbos en het Koppenbergbos. Deze bossen zijn toegankelijk 
voor wandelaars en er zijn speelzones voorzien.

dienst aankoop
Alle dossiers in verband met werken, leveringen en diensten ten be-
hoeve van alle diensten van het OCMW worden gecentraliseerd op de 
dienst Aankoop.
Hierbij wordt rekening gehouden met de wetgeving op de overheidsop-
drachten en met de voorziene budgetten.

raadsleden

David Vanden Bossche
Meidoornstraat 22 - 9700 Oudenaarde
0478/436 206
david.vanden.bossche@ocmwoudenaarde.be
SP.A

Christine Vandriessche
Ohiostraat 90 - 9700 Oudenaarde
0497/703 733
p7@telenet.be
CD&V

Pieter-Jan Van De Weghe
Tacambaroplein 2 - 9700 Oudenaarde
0497/392 708
http://vandeweghepieterjan.wix.com/11
pieterjan.vandeweghe@gmail.com

Open VLD

Eric Martens
Beverestraat 67 - 9700 Oudenaarde
055/311 061
martenseric@outlook.com
Open VLD

Ingrid Cnudde
Opperije 13 - 9700 Oudenaarde
0472/ 968 179
inrgidcnudde@yahoo.com
Open VLD

Carine De Potter
Boskant 37 – 9700 Oudenaarde
055/310 903
carinedepotter@hotmail.com
CD&V

Kathy Janssens
Galgestraat 90 - 9700 Oudenaarde
055/315 822   0484/500 721
kathy-janssens@porreye.be
Open VLD

Tom Wittebroodt
Wortegemstraat 1 - 9700 Oudenaarde
055/309 918 - 0477/ 525 764
Wittebroodt.tom@skynet.be
Open VLD

Wim Dhont
Kortrijkstraat 18 - 9700 Oudenaarde
0478/ 234 952
wol-dhont@scarlet.be
N-VA

Wouter Decoodt
Diependale 69 - 9700 Oudenaarde
0486/374 903
wouter.decoodt@groen.be
GROEN!
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dienst personeel en secretariaat
De Dienst Personeel en Secretariaat verzorgt de coördinatie tussen 
de diverse OCMW-diensten, verwerkt de inkomende en uitgaande 
briefwisseling en zorgt voor de administratieve afhandelingen van de 
raadsbeslissingen.
Daarnaast staat de dienst in voor de personeelsadministratie van 200 
personeelsleden.

Vacatures
Mededelingen over openstaande betrekkingen bij het OCMW worden 
steeds bekendgemaakt bij de VDAB en via de website van het OCMW 
www.ocmwoudenaarde.be
Spontane sollicitaties worden opgenomen in het sollicitantenbestand.

Sociale dienst ocmW

1. algemeen 
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze dienstverlening heeft tot doel iedereen de mogelijkheid te bieden 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
De maatschappelijk werkers van het OCMW staan ter beschikking en 
luisteren naar de vragen en zorgen van cliënten. Samen met cliënten 
zoeken zij naar een passende oplossing voor hun problemen.

Informatie en advies
De Sociale Dienst verstrekt informatie en advies omtrent sociale voor-
delen en voorzieningen.
Formulieren i.v.m. sociale voorzieningen (kinderbijslag, studietoela-

gen, huurtoelagen, tegemoetkomingen aan minder validen en be-
jaarden,…) kunnen ingewikkeld zijn en de Sociale Dienst helpt 

hierbij graag verder.

2. Financiële hulp
Recht op maatschappelijke integratie

Het bestaansminimum wordt sedert 01 oktober 2002 recht op 
maatschappelijke integratie genoemd.

Dit recht op maatschappelijke integratie omvat niet alleen een geld-
bedrag (het leefloon), maar ook het recht op een opleiding en/of te-
werkstelling.
Als een leefloon wordt toegekend zal de sociale dienst samen zoeken 
naar een opleiding en/of tewerkstelling, aangepast aan de situatie en 
vaardigheden.
Extra aandacht gaat naar jongeren (< 25 jaar).
Er wordt een overeenkomst afgesloten waarbij naast de toekenning 
van een leefloon een engagement wordt gevraagd, waarbij duidelijke 
afspraken worden gemaakt m.b.t. het voltooien van studies, het bege-
leiden naar een opleiding en/of tewerkstelling.
Voorwaarden:
-  Belg zijn, onderdaan EG, als vreemdeling ingeschreven in het bevol-

kingsregister, erkend vluchteling
-  meerderjarig zijn
-  geen of ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn 

om deze te verwerven 
-  blijk geven van werkbereidheid tenzij dit om gezondheidsredenen on-

mogelijk is
-  zijn rechten laten gelden op sociale uitkeringen, zoals werkloosheid, 

pensioen, … 

Recht op financiële bijstand
Indien het leefloon of het inkomen niet voldoende is om in het onder-
houd te voorzien dan kan het OCMW aanvullende financiële bijstand 
verstrekken:

-  tegemoetkoming in de verblijfskosten in onthaaltehuizen voor dak-
lozen 

- tegemoetkoming in de verblijfskosten in een rustoord 
- tegemoetkoming in de huishuur of de huurwaarborg 
- tegemoetkoming in de verwarmingskosten 
-  tegemoetkoming in de medische kosten en de kosten voor genees-

middelen 
- tegemoetkoming in de mutualiteitsbijdragen 
- tegemoetkoming in de bijdragen voor gezins- en bejaardenhulp 
-  voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbij-

slag,.... 
- tegemoetkoming in de schoolkosten
- …

Schooltoelage
Schoolkosten vormen voor het gezin met de laagste inkomens een 
zware belasting op het gezinsbudget. Het OCMW Oudenaarde verleent 
aan gezinnen of alleenstaanden met kinderlast die woonachtig zijn in 
Oudenaarde en houder zijn van een kansenpas, een schooltoelage voor 
de schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar.

Budgetbegeleiding - Budgetbeheer 
De Sociale Dienst komt dikwijls in contact met gezinnen of alleen-
staanden die financiële problemen hebben omwille van een oneven-
wicht in het gezinsbudget.
In vele gevallen is dit het gevolg van een ontoereikend inkomen, maar 
in steeds meer situaties heeft dit ook te maken met een verkeerde 
besteding van het gezinsinkomen, waarbij overkreditering een belang-
rijke rol speelt.
Het OCMW Oudenaarde heeft een jarenlange ervaring omtrent het om-
gaan met dergelijke situaties en is een erkend Centrum voor Schuld-
bemiddeling, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Gemeen-
schap.
Budgethulpverlening kan drie vormen aannemen:
-  budgethulpverlening: een tussenkomst in verband met financiële 

vragen zodat de hulpvrager zelfstandig zijn budget kan blijven be-
heren

-  budgetbegeleiding : samen met de maatschappelijk werker wordt de 
financiële situatie van de cliënt bekeken en geanalyseerd. Er wordt 
een afbetaalplan opgesteld, afbetaalregelingen aangevraagd met 
schuldeisers,… De cliënt blijft zelf instaan voor de besteding en be-
heer van de financiële middelen

-  budgetbeheer: naast begeleiding is er het volledig beheer van het in-
komen met een volmacht aan de Sociale Dienst. De maatschappelijk 
werker zal instaan voor alle betalingen en financiële verrichtingen 
die dienen uitgevoerd te worden.

Budgetbegeleiding en budgetbeheer gebeuren steeds op vrijwillige ba-
sis. Een goede motivatie en optimale medewerking van de hulpvrager 
zijn absoluut noodzakelijk voor het welslagen van de hulpverlening. 

Verwarmingstoelage OCMW 
Het OCMW kent jaarlijks tijdens de maanden november en februari 
een verwarmingspremie toe. Mensen met een leefloon, een inkomen 
gelijk aan het bedrag leefloon of met een inkomensgarantie voor oude-
ren (IGO) kunnen terecht bij het OCMW voor deze toelage.
Tijdens de winterperiode wordt via een bericht in de kranten en de regi-
onale pers de medewerking van de bevolking gevraagd om probleem-
situaties i.v.m. verwarming, voeding,… bij gezinnen, alleenstaande be-
jaarden en gehandicapten te signaleren aan de Sociale Dienst.

Verwarmingstoelage Federale Overheid (stookolietoelage)
De federale overheid kent jaarlijks een stookoliepremie toe aan men-
sen met een lager inkomen. De premie geldt enkel als men de woning 
verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of met bulk-
propaangas. De premie geldt niet voor aardgas via aansluiting op het 
stadsdistributienet en niet voor propaan- of butaangas in gasflessen.
De aanvraag dient te gebeuren bij de Sociale Dienst binnen de 60 da-
gen na de levering van de brandstof.

Budgetmeter
Een budgetmeter laat toe elektriciteit en/of gas te verbruiken via een 
systeem van voorafbetalingen. Men werkt met een oplaadbare budget-
meterkaart.
De klant laadt op voorhand de betaalkaart op aan een oplaadpunt.  Het 
OCMW beschikt over een oplaadterminal. De klant kan voor het opge-
laden bedrag elektriciteit of gas verbruiken aan  het volle vermogen.

3. algemene dienstverlening
Arbeidstrajectbegeleiding 
De dienstverlening, “Weer-Werk”, heeft tot doel personen die een leef-
loon genieten te begeleiden naar een betere inschakeling in de maat-
schappij door hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.
Vanuit de persoon en zijn onmiddellijke omgeving wordt gewerkt naar 
het openen van perspectieven op werk.
Het verhaal van de werkzoekende is hierbij het vertrekpunt. Er zijn di-
verse tewerkstellingsmogelijkheden in de diensten van het OCMW, bij 
vzw’s waarmee het OCMW een overeenkomst heeft en bij privéonder-
nemingen.
Begeleiden betekent opzoeken en selecteren van vacatures, hulp bij 
het opmaken van een sollicitatiebrief en CV, bekijken van de randvoor-
waarden zoals kinderopvang, vervoer,…
Tijdens de tewerkstelling wordt de cliënt verder begeleid en onder-
steund in samensprak met de werkgever/tewerkstellingsplaats. Be-
schikt de persoon over te weinig werkervaring of onvoldoende arbeids-
attitude, dan wordt gezocht naar een passende opleiding.
De dienst WeerWerk staat ook in voor de opvolging van het Brugproject 
binnen het OCMW. Hierbij wordt aan jongeren uit het deeltijds onder-
wijs de kans geboden om eerste werkervaringen op te doen binnen de 
diensten van het OCMW.

Kansenpaswerking 
Voor mensen met een klein inkomen zijn cultuur, 
sport, vrijetijdsactiviteiten, jeugd en kinderaan-
bod,… dikwijls te duur.
Met de kansenpaswerking werd een kansenpas 
(OK-Pas) ingevoerd. Inwoners met een beperkt in-
komen kunnen een OK-Pas aanvragen bij de Sociale Dienst van het 
OCMW.  Met deze OK-Pas kan men aan een zeer laag tarief deelnemen 
aan socio-culturele en sportieve activiteiten. 
Deze OK-Pas geeft ook recht op een belangrijke korting op de kosten 
van schoolactiviteiten in basis- en secundair onderwijs en met de OK-
Pas kan men aan sociaal tarief een volledige warme maaltijd bekomen 
in het Lokaal Dienstencentrum de Vesting.

Psychosociale begeleiding  
Soms is het verlenen van financiële hulp alleen niet voldoende en lig-
gen andere problemen aan de basis van de moeilijkheden :
- relatieproblemen in een gezin
- verslavingsproblemen
- echtscheiding
- werkloosheid
- ziekte
Het Lokaal Dienstencentrum heeft maandelijks een seniorenspreek-
uur. Waar op afspraak een gesprek met een psycholoog kan plaatsvin-
den, T 055/46 05 28. 

Klusjesdienst  
De klusjesdienst heeft tot doel kleine klussen uit te voeren bij bewo-
ners van de stad die lichamelijke en/of psychosociale beperkingen 
hebben en niet in staat zijn noodzakelijke karweien aan hun woning 
uit te voeren.
De klusjesdienst is voorbehouden voor inwoners met een leefloon, een 
inkomen gelijk aan het bedrag leefloon of een inkomen begrensd tot 
150 % van het leefloon.
De kosten voor de gebruikte materialen zijn volledig ten laste van de 
begunstigde. Er wordt eveneens een bijdrage in de loonkosten en ver-
voerskosten aangerekend.

Sociale Winkel  
Het OCMW beschikt over 
een tweedehandswinkel 
(St. Walburgastraat 9, 
9700 Oudenaarde).
De Sociale Winkel kan 
bezocht worden door inwoners die worden doorverwezen door de me-
dewerkers van de Sociale Dienst. De Sociale Winkel is open elke don-
derdag van 09u00 - 11u00. Iedereen die kledij of andere gebruiksgoe-
deren wil schenken aan de sociale winkel kan elke werkdag terecht op 
de Sociale Dienst.

Sociale Kruidenier 
Sinds oktober 2013 be-
schikt het OCMW Ou-
denaarde over een Socia-
le Kruidenier, “De Kaba”. 
De Sociale Kruidenier is een winkel voor mensen met de laagste in-
komens die in het bezit zijn van een kansenpas. De Sociale kruidenier 
“De Kaba” is gevestigd in het oud kloostergebouw op de binnenkoer 
St.Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde. Men kan er terecht op maan-
dagnamiddag van 13u30 tot 18u30 en op donderdagvoormiddag van 9u 
tot 12u om voeding, verzorgings- en kuisproducten te kopen tegen 
verlaagde prijzen. Er kunnen ook gratis voedingswaren gekre-
gen worden via het zero food waste programma van Delhaize.

De Sociale kruidenier en het zero food waste programma van 
Delhaize wordt voornamelijk door vrijwilligers ondersteund. 
Dit gebeurt in samenwerking met VZW Grijkoort en met meer 
dan 20 vrijwillige medewerkers en dankzij de steun van Delhaize 
en verschillende andere lokale handelaars.
Heb je zin en tijd om mee een steen-
tje bij te dragen in deze winkel, aar-
zel niet contact te nemen met 
LDC de Vesting, 055/460 528 
of devesting@ocmwoudenaarde.be

Aan de Sociale Kruidenier is ook 
een ontmoetingsruimte verbon-
den waar men onder meer infor-
matie krijgt over sociale rechten, 
gezonde voeding, 
opvoeding,…

SOCIALE WINKEL OUDENAARDE

DE K ABA OUDENAARDE
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Rap op Stapkantoor
De sociale dienst van het OCMW is in oktober 2015 van start gegaan 
met een Rap op Stapkantoor.
Het Rap op Stapkantoor is vrij toegankelijk voor mensen met een 
kansenpas. Het kantoor zorgt ervoor dat mensen met een kansenpas 
eenvoudiger en goedkoper op reis kunnen gaan, daguitstappen kun-
nen maken en kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het Rap 
op Stapkantoor heeft dus als doelstelling de vrijetijdsparticipatie van 
mensen met een OK-pas te bevorderen.
Het Rap op Stapkantoor is gevestigd in de ontmoetingsruimte van de 
Sociale Kruidenier en is open op maandagnamiddag van 13u30 tot 16u 
en op donderdagvoormiddag van 9u tot 12u.

Crisisopvangnetwerk 
Het OCMW Oudenaarde maakt deel uit van het crisisopvangnetwerk 
Vlaamse Ardennen. Het netwerk biedt crisisopvang aan personen die 
zich in een acute noodsituatie bevinden en daardoor een tijdelijk onder-
dak nodig hebben. Heel vaak gaat het over het ontbreken van huisves-
ting, gepaard met materiële, relationele en psychosociale problemen. 
Personen met een psychiatrische of ernstige verslavingsproblematiek 
worden rechtstreeks doorverwezen naar de PAAZ-AZ Glorieux Ronse.  
Dit crisisopvangnetwerk is het resultaat van een samenwerking tus-
sen 8 OCMW’s (Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-
Petegem , Zingem, Brakel, Zwalm en Horebeke), de 2 politiezones en 
het CAW Zuid- Oost-Vlaanderen.
Het crisisopvangnetwerk beschikt momenteel over 12 woningen voor 
tijdelijke opvang.
Het OCMW Oudenaarde beschikt eveneens over 5 doorgangswoningen 
waar mensen in afwachting van definitieve huisvesting tijdelijk hun 
verblijf kunnen hebben.

Dienst Huisvesting
Voor alle vragen en problemen rond wonen en huren kan je terecht bij 
de Dienst Huisvesting.

De dienst staat in voor tijdelijke huisvesting en voor toekenning of 
hulp bij het aanvragen van allerlei premies huisvesting van de 

Federale Overheid, Vlaams Gewest, provincie of toelagen huis-
vesting van het OCMW.
Het OCMW Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschap-
pij “De Vlaamse Ardennen” hebben een samenwerkingsover-

eenkomst waarin concrete afspraken werden vastgelegd met 
als doel de samenwerking tussen beide organisaties te optimali-

seren en de gemeenschappelijke cliënten te begeleiden.
Het OCMW Oudenaarde is eveneens aangesloten bij het Sociaal Ver-
huurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Het Sociaal Verhuurkantoor ver-
huurt woningen die voldoen aan de noodzakelijke comfortvereisten 
tegen een redelijke huurprijs aan alleenstaanden en gezinnen met een 
laag inkomen. Naast andere externe partners werkt de dienst huisves-
ting nauw samen met het CAW Oost-Vlaanderen en dit in het kader van 
het crisisopvangnetwerk en de proactieve woonbegeleiding

Materiële opvang van asielzoekers 
(Lokaal Opvanginitiatief voor Asielzoekers)
Het OCMW heeft in de stad 2 lokale opvanginitiatieven ingericht waar 
15 kandidaten – vluchtelingen, die aan het OCMW worden toegewezen 
in het kader van het spreidingsplan, kunnen opgevangen worden.
- lokaal opvanginitiatief  St. Walburgastraat 10: 8 personen
- lokaal opvanginitiatief  Zegestraat 7: 7 personen
De vluchtelingen die in het opvanginitiatief worden ondergebracht, 
hebben er recht op een materieel onderhoud en een maandelijks per-
soonlijk zakgeld.

regionale dienst voor Schuldbemiddeling 
Vlaamse ardennen
De Regionale Dienst voor schuldbemiddeling is een samenwerkings-
verband van een groep van 12 OCMW’s uit de regio Vlaamse Ardennen. 
Het betreft de OCMW’s van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruis-
houtem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, 

Lierde, Brakel en Zottegem. De dienst bestaat momenteel uit twee ju-
risten en een maatschappelijk werker, die zich specialiseren in schuld-
bemiddeling en collectieve schuldenregeling en samenwerken met de 
sociale diensten van de verschillende OCMW’s.

- Ondersteuning van de Sociale Dienst
De medewerkers van de dienst schuldbemiddeling geven juridisch 
advies aan de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale 
diensten, in de dossiers budgetbegeleiding-budgetbeheer-collectieve 
schuldenregeling.
Zij formuleren een antwoord op juridische vragen die verband houden 
met schuldbemiddeling.

- Collectieve schuldenregeling 
Wie te kampen heeft met schuldoverlast kan, onder bepaalde voor-
waarden en in bepaalde omstandigheden, aan de rechter een collec-
tieve schuldenregeling vragen.
Als de rechter de collectieve schuldenregeling toestaat, zal hij een 
schuldbemiddelaar aanstellen.   Deze moet er dan voor zorgen dat 
de schulden, in de mate van het mogelijke, afbetaald worden en dat 
de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen blij-
ven leiden.  In het geval de Arbeidsrechtbank het OCMW aanstelt als 
schuldbemiddelaar, dan treden de medewerkers van de Dienst Schuld-
bemiddeling op als schuldbemiddelaar.
Elke inwoner van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zin-
gem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Zot-
tegem en Brakel kan hier terecht voor:
- informatie over de wet op de collectieve schuldenregeling
-  hulp bij het opstellen van een verzoek tot collectieve schuldenrege-

ling
-  het beheer van zijn dossier collectieve schuldenregeling, als de Ar-

beidsrechtbank het OCMW heeft aangesteld als schuldbemiddelaar.
Dit kan op afspraak of na doorverwijzing door de maatschappelijk wer-
ker van de Sociale Dienst.

rechtsbijstand
Gratis Juridisch Advies
De Commissie voor juridische bijstand organiseert wekelijks 2 zitda-
gen waar iedereen een gratis juridisch advies kan bekomen van een 
advocaat (ook telefonisch).
Men kan er een antwoord krijgen op vragen zoals :
- hoe moet ik reageren op een aangetekende brief
- een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen
- wij hebben echtelijke moeilijkheden en willen scheiden
- wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind
Voor dit gratis advies kan u elke dinsdag en donderdag van 10.00u  tot 
12.00u (behalve in juli en augustus) terecht in:
Het Justitiehuis - Lappersfort 1, 9700 OUDENAARDE
(nabij de Grote Markt – zijstraat Einestraat)
Tel. 055/312 144 - Fax. 055/301 120

Bijstand van een advocaat (pro-deo)
Wanneer er nood is aan de bijstand van een advocaat om u te verdedi-
gen en uw rechten te doen naleven dan kan u de kosteloze bijstand van 
een advocaat genieten als uw inkomen ontoereikend is.
Wie komt in aanmerking ?
-  alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen minder dan € 

659
-  alleenstaanden met een persoon ten laste, gehuwden en samenwo-

nenden (onder hetzelfde dak) met een maandelijks netgezinsinko-
men minder dan  € 849 te verhogen met € 74 per persoon ten laste

-  personen die een leefloon of het equivalent leefloon genieten als 
maatschappelijke bijstand op vertoon van een attest van het OCMW 

-  personen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten op ver-
toon van het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Voor een aanvraag gratis rechtsbijstand van een advocaat kan u elke 
dinsdag van 10.00u tot 12.00u terecht in het Gerechtsgebouw, Bour-
gondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.

Lokaal dienstencentrum de Vesting

DE VESTING OUDENAARDE

diensten
> pedicure
> kapper
> vervoersdienst
> personenalarmsysteem
> seniorenspreekuur
> klusjesdienst
> sociale kruidenier de Kaba

actief
> wandelen
> petanque
> bowling
> moestuin

restaurant
de Pelikaan

ontplooien
> naaiatelier
> koken
> bloemschikken
> aquarel
> glaskunst
> handwerk
> leesclub
> europa (verleden, heden, toekomst)
> fotografie
> vrijwilligerswerk

vorming
> talen
> computer
> kruiden
> sudoku
> hondentraining

informatie
> preventie
> voordrachten
> administratieve ondersteuning
> premies
> mobiliteit

ontmoeting
& ontspanning
> ontmoetingsruimte
> gezelschapsspelen
> muziek en dans
> kaarten (bridge, manilen, wiezen)
> film
> reisverslagen

Het Oudenaards dienstencentrum ‘de Vesting’ is een ontmoetings-
plaats waar informatie, vorming en ontspanning centraal staan, alsook 
heel wat dienstverlening. 
De Vesting is open voor iedereen, ongeacht leeftijd, financiële moge-
lijkheden, religieuze overtuiging, capaciteiten en de gezondheidstoe-
stand. 

Het lokaal dienstencentrum (LDC) biedt een brede waaier aan acti-
viteiten: taallessen (Spaans, Frans, Engels), computerlessen (iPad, 
Facebook, …), voordrachten over onder andere gezondheid, energie, 
pensioen, kruiden …, wandeltochten, leesclub, film en fotoreportages, 
hondentraining, workshops en crea-namiddagen zoals naaiatelier, 
bloemschikken, aquarel schilderen, glaskunst Tiffany… 
Mits reservatie kan je er langsgaan bij de kapper en de pedicure aan 
voordelige tarieven. 

Bijna al de activiteiten vinden overdag plaats, behalve: de Spaanse 
praatgroep, kruiden voor gevorderden, bowling en de ontmoetings-
avonden voor weduwen en weduwnaars. 
In de ontmoetingsruimte met buitenterras kan je terecht voor een 
drankje en een babbel. Gratis de krant, tijdschriften of andere week-
bladen lezen is mogelijk vanaf 10u. Een kast vol gezelschapsspelen 
wacht op diegene die graag met andere bezoekers een spelletje speelt 
of een kaartje legt, …

In de Vesting kan je ook terecht voor vragen i.v.m. thuiszorg, sociale 
tarieven en premies, mantelzorg en men biedt hulp bij het invullen van 
papieren en ontlenen personen-alarmtoestellen. 
De werking van LDC de Vesting steunt op de inzet van meer dan 100 
vrijwilligers. Is de vrijwilligerswerk iets voor jou? In de Vesting vind je 
zeker een taak die bij jou past! 
Mail devesting@ocmwoudenaarde.be als je de maandelijkse activitei-
tenkalender digitaal (pdf) wenst te ontvangen of bel voor een papieren 
versie. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten.

Wil je zelf iets organiseren of volgen, maar is het aanbod niet te vinden, 
contacteer eveneens de Vesting, wie weet organiseren zij het voor jou! 

Zelfbedieningsrestaurant de pelikaan 
en warme maaltijdenbedeling
Heb je honger of geen zin om te koken? In een 
groene omgeving kan je in het restaurant De 
Pelikaan – met terras -  elke werkdag genie-
ten van een middagmaal: een dagschotel, een 
vervangmaaltijd, biefstuk, lasagne of een broodje. 
In de zomermaanden kan je een koude schotel be-
stellen. Voor een dagschotel of vervangmenu betaal je € 
10 of €7 als je inwoners bent van Oudenaarde én 65+ of het sociaal 
tarief met een Oudenaardse Kansenpas (OK-pas). 
Een maaltijd bestaat uit soep, een drankje, jouw gekozen gerecht en 
een dessert. Je kan ook elke dag een vegetarische schotel kiezen. 
Voor de tariefvoorwaarden verwijzen we naar de website www.de-ves-
ting.be. 
Het restaurant is elke werkdag open van 11u30 tot 13u00. Iedereen is 
er welkom.

Vooraf reserveren is vereist en kan telefonisch of via onze website.
De maaltijd kan ook afgehaald worden (geen drankje en dessert inbe-
grepen).
Het OCMW voorziet eveneens in een bedeling van warme maaltijden 
aan huis en werkt hiervoor samen met traiteurdiensten (meer info op 
vraag).

minder mobielen centrale 
Heb je problemen met vervoer in de streek? Contacteer dan de 
Minder Mobielen Centrale. Indien er voor het gevraagde traject 
geen openbaar vervoer voorzien is of als de openbaar vervoer 
voor jou niet (meer) toegankelijk is, rijden vrijwilligers voor jou. 
Met de ‘MMC’ kan je toch een aantal noodzakelijke verplaatsingen 
maken zoals boodschappen doen, doktersbezoek… De Minder Mobie-
len Centrale staat niet in voor ziekenvervoer, hierdoor neem je contact 
op met jouw mutualiteit. De Minder Mobiele Centrale werkt met vrijwil-
lige chauffeurs die met hun eigen wagen personen vervoeren. Rolstoel-
vervoer is echter niet mogelijk.
De Minder Mobielen Centrale is elke werkdag te bereiken van 08u45 
tot 11u45 via het telefoonnummer van het Sociaal Huis 055/460 640.
Wil je vrijwillige chauffeur worden? Informeer dan in de Vesting 
055/460528 of devesting@ocmwoudenaarde.be
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dienstencheque-onderneming
De dienstencheque-onderneming van het OCMW werd door de over-
heid erkend voor volgende activiteiten: huishoudelijk hulp (poetshulp), 
klein naaiwerk, maaltijden bereiden, wassen, strijken en boodschap-
pen doen.
Met het systeem van dienstencheques kan het OCMW zijn dienstver-
lening op het werk van thuishulp van huishoudelijk aard uitbreiden en 
tegemoetkomen aan bestaande behoeften bij de bevolking.  Tevens 
wordt hierbij een bijkomende mogelijkheid gecreëerd om langdurige 
werklozen en leefloongenieters tewerk te stellen.
De dienstencheque-onderneming heeft een SINE-erkenning om ou-
dere en langdurige werklozen tewerk te stellen.

personenalarmsysteem
Het personen-alarmtoestel wordt thuis aan het telefoontoestel ver-
bonden en biedt de gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn woning 
een noodoproep uit te zenden. Deze noodoproep komt terecht bij een 
hulpcentrale die telefonisch contact zoekt met een aantal mogelijke 
hulpverleners ( familie, buren, huisarts, ...).
Het personen-alarmtoestel is bestemd voor zelfstandig wonende be-
jaarden, maar kan ook dienen voor gehandicapten, chronisch zieken, … 
als tijdelijk hulpmiddel gedurende een nazorgperiode ten gevolge van 
een geneeskundige behandeling.
Er wordt een vergoeding gevraagd in verhouding met het inkomen.

mantelzorgpremie
Het OCMW verleent een toelage aan personen of gezinnen die bij hen 
thuis een bejaarde 75+ verzorgen die hulpbehoevend is. Om aanspraak 
te kunnen maken op deze toelage moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan:
ten aanzien van de bejaarde:

- minstens 75 jaar oud zijn
-  in rechte lijn of zijlijn een bloed- of aanverwant zijn in de eerste of 

tweede graad met de aanvrager
-  aangewezen zijn op verzorging en hulp bij normale dagelijkse 

handelingen
ten aanzien van de aanvrager:
-  in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief 

woonachtig zijn.
-  een beperkt gezamenlijk belastbaar inkomen (aanvrager + 

bejaarde) hebben. 
De toelage bedraagt € 2,48 per kalenderdag met een maximum 

van € 619,73 per jaar.

externe partners  
in het Sociaal huis

Inburgering oost-Vlaanderen – Loket oudenaarde
Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen vanaf 18 jaar 
die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Bel-
gen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de 
ouders niet in België geboren is behoren tot de doelgroep van het 
inburgeringsbeleid. Het onthaalbureau inburgering biedt een cursus 
Nederlands, een cursus over het leven in Vlaanderen en België met 
praktische informatie en de rechten en plichten van de persoon en een 
begeleiding naar werk of onderwijs.

huis van het nederlands
Anderstaligen vanaf 16 jaar die Nederlands willen leren kunnen bij het 
Huis van het Nederlands terecht om zich in te schrijven voor een cur-
sus. Via een gesprek of een test wordt gezocht naar een cursus die het 
best bij de persoon past. Informatie omtrent alle cursussen Neder-
lands in en rond Oudenaarde wordt meegegeven en er wordt doorver-
wezen naar de school. Deze dienstverlening is gratis.

pISad (provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband 
voor aanpak van drugmisbruik)
PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en de (am-
bulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe 
omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.
Zowel op preventief als begeleidend vlak werkt PISAD nauw samen 
met de scholen en de schoolbegeleidende diensten. Deze samen-
werking berust op heldere en eenduidige afspraken tussen jongere, 
ouders, scholen en schoolbegeleidende diensten. Dit geheel wordt 
ondersteund door ambulante en residentiële hulpverlening, politie-
diensten en justitie. Deze dienstverlening is gratis.

netwerk Levenseinde vzw
Het Netwerk Levenseinde wil burgers ondersteunen in de zorg om het 
levenseinde. Ze kunnen er terecht voor zowel palliatieve thuiszorg als 
voor informatie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Het 
Netwerk werkt onafhankelijk en pluralistisch.

Palliatieve thuiszorgteam
Onder leiding van de huisarts begeleidt het palliatieve thuiszorgteam 
ongeneeslijk zieke patiënten, hun naasten en zorgverstrekkers, in de 
laatste levensmaanden. 
Het team biedt zorg op maat van hun noden: advies bij pijn- en symp-
toomcontrole, een luisterend oor, emotionele ondersteuning, het in-
schakelen van een vrijwilliger, …  Het team wordt hierin ondersteund 
door de expertise van de equipe arts. 
Vaak hebben patiënten ook vragen rond beslissingen bij het levens-
einde. Tijdig overleg hierover creëert de rust en sereniteit die nodig is 
om kwaliteitsvol te leven tot het einde. Het team kan een rol opnemen 
in het helpen uitklaren van die vragen. Dan is het belangrijk om tijdig 
betrokken te worden. 

Infopunt Levenseinde
Het infopunt informeert burgers rond de mogelijke beslissingen bij het 
levenseinde zoals het (vooraf) weigeren van bepaalde behandelingen, 
palliatieve sedatie, euthanasie,… . Er wordt geluisterd naar verhalen 
en bezorgdheden en samen bekeken wat mogelijke antwoorden zijn.
Het infopunt ondersteunt ook artsen en hulpverleners. Zij kunnen 
mensen doorverwijzen voor informatie. Anderzijds verwijst het inf-
opunt ook door naar de arts, onder meer voor het uitklaren van levens-
eindevragen en het documenteren van medische beslissingen.
Het infopunt is elke vrijdag open tussen 10h00 en 12h00 (behalve feest- 
en brugdagen, juli en augustus) en geeft gratis informatie, advies en 
alle registratiedocumenten. Huisbezoek is mogelijk.
Sint-Walburgastraat 9 – 055 20 74 00 – info@netwerklevenseinde.be. 

caW (centrum voor algemeen Welzijnswerk)
Bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-Oost-Vlaanderen 
kan iedereen terecht met heel uiteenlopende vragen op vlak van wel-
zijn, relaties, rechten en plichten, ...  
Binnen het sociaal huis in Oudenaarde staat het CAW in voor proac-
tieve woonbegeleiding en het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen:
-  Proactieve woonbegeleiding: bij huurgeschillen en problemen pro-

beert de proactieve woonbegeleiding met huurder en huisbaas een 
oplossing te vinden om uithuiszetting te vermijden. Zo worden ge-
sprekken georganiseerd tussen huurder en huisbaas, worden stap-
penplannen opgesteld om de problemen aan te pakken, wordt de 
huurder bijgestaan bij het vredegerecht en krijgt de huurder goede 
raad en begeleiding naar verdere hulp.

-  Crisisopvangnetwerk Vlaamse ardennen en Brakel: Het OCMW Ou-
denaarde maakt deel uit van het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ar-
dennen en Brakel. Het netwerk biedt crisisopvang aan personen die 
zich in een acute noodsituatie bevinden en daardoor een tijdelijk on-
derdak nodig hebben. Het crisisopvangnetwerk biedt tijdelijk onder-
dak in een crisiswoning, zoekt door vraagverheldering naar concrete 
oplossingen op korte termijn, biedt psychosociale ondersteuning en 
verwijst door naar verschillende diensten naargelang de problema-
tiek.

Leerpunt – centrum voor basiseducatie

Bij Leerpunt kunnen volwassenen hun basisvaardigheden opfrissen 
en versterken. Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun 
werksituatie of tijdens het volgen van een (beroeps)opleiding moeite 
ondervinden met basisvaardigheden op vlak van taal, rekenen, compu-
ter of algemene vorming, dan kan het opleidingsaanbod van Leerpunt 
hen nieuwe kansen bieden.
Er zijn tal van cursussen zoals computer, internet en e-mail, Engels, 
Frans, theorie van het rijbewijs, stress en gezondheid, … Ook voor 
mensen die nog beter willen lezen, schrijven of rekenen biedt Leerpunt 
cursussen op maat.
Via een kennismakingsgesprek omtrent de leervraag kijkt Leerpunt 
wat ze kan aanbieden. De cursussen zijn gratis. Voor een handboek of 
kopies wordt een kleine bijdrage betaald.

ouderenzorg

 Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde Kanunnikenstraat 117 - 9700 Eine

Woonzorgcentrum meerspoort bevindt zich vlakbij het centrum van 
Oudenaarde in een groene, rustige omgeving. Er is plaats voor 109 be-
woners verspreid over twee afdelingen, Buzau en Coburg. Er is een 
RVT-erkenning voor 56 bedden. Op afdeling Buzau is er de mogelijk-
heid om 3 echtparen in een dubbele kamer te huisvesten.  Alle andere 
kamers zijn éénpersoonskamers.
Woonzorgcentrum Scheldekant bevindt zich in deelgemeente Eine en 
ligt vlakbij de kerk. Er is plaats voor 60 bewoners verspreid over drie 
afdelingen : Arras, Bergen Op Zoom en Castel Madama. Er is een RVT-
erkenning voor 30 bedden. Op elke afdeling is er de mogelijkheid om 
2 echtparen in een dubbele kamer te huisvesten.  Alle andere kamers 
zijn éénpersoonskamers

Wonen en leven
De leefruimtes zijn het kloppend hart van onze afdelingen. Hier 
kunnen de bewoners overdag terecht in het restaurantgedeelte 
voor de maaltijden, in het salon om te rusten, tv te kijken, 
samen de krant te lezen,… Dagelijks worden er activitei-
ten in deze ruimte georganiseerd waar de bewoners al 
dan niet actief kunnen aan deelnemen.  Vanuit de leef-
ruimte is er toegang naar buiten om op het terras, en 
later ook in de binnentuin, van de zon te genieten.

In de leefruimte bevindt zich een ruime 
keuken met kookeiland om samen 
met de bewoners soep of het des-
sert voor die dag klaar te maken 
of een pannenkoekenbak te orga-
niseren. Ook de dagelijkse huis-
houdelijke activiteiten krijgen 
hier een plaats: tafels dekken, de 
afwas in de vaatwas stoppen, al-
les terug in de kasten plaatsen,…
Ook dit is mogelijk samen met de 
bewoners.
De verpleegposten sluiten aan bij de 
leefruimte. Hier kan het personeel het 
nodige overleg hebben, dokters ontvangen, 
de medische dossiers bewaren,… Er is zicht op de 
leefruimte en op de passage in de gangen.

De gemeubelde kamers hebben een oppervlakte van 26,5m² en zijn 
voorzien van een bed, een nachtkastje, een comfortzetel, een bureau, 
een kleerkast en een mobiel meubel.   Alle kamers beschikken over 
een televisietoestel en een koelkast.   In de kamers en het gebouw is 
er toegang tot internet al dan niet draadloos.   Het sanitair gedeelte van 
de kamer bevat een lavabo, kast en toilet.   De kamer is ingericht zodat 
het personeel ruimte heeft om de  hulpmiddelen te gebruiken bij 
het verlenen van de nodige zorgen.   Om die reden is aanvullend 
meubilair niet toegelaten.   De kamers kunnen wel persoonlijk 
ingericht worden met kaders, beeldjes,… die ook aan de muur 
kunnen gehangen worden.

De ruime badkamers zijn uitgerust met of-
wel een hoog-laagbad ofwel een par-
kerbad en een inloopdouche.   Zo kan 
voor elke bewoner gekozen worden 
welke manier van wassen het best 
aansluit bij de zorgnood. Eens het 
nemen van een bad onmogelijk 
wordt, kan men met behulp van 
de douchebrancard een bewoner 
liggend douchen. De aankleedta-
fels en de infraroodverwarming 
maken dat ook voor het aan-en 
uitkleden het nodige comfort wordt 
aangeboden. Elke badkamer heeft 
zijn eigen sfeer: oosters, landelijk, 
natuur of maritiem. Op elke af-
deling is er een doucheruimte 
die zelfstandig door be-
woners kan worden ge-

bruikt.
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Dagprijs
Met ingang van 11 mei 2015 bedraagt de dagprijs €55/dag/persoon. 
In de dagprijs zijn de minimale kostprijselementen, zoals bepaald in de 
bijlage van het ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling 
van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste 
van derden aangerekend in de woonzorgcentra van 9 december 2009, 
aangevuld met:
- het gebruik van (bad)handdoeken en washandjes
- huur van flatscreen-tv en tv-abonnement
- internetaansluiting en –toegang
- huur van koelkast
- huur van telefoontoestel
 
Volgende zaken zijn niet in de verblijfsdagprijs begrepen:
- was en stomerij van het persoonlijk linnen
- de oplegkosten voor dokter en geneesmiddelen
- de mutualiteitbijdragen
- de kosten voor de kapper
- de kosten ten gunste van derden (labo, uitstappen,…)
-  het gebruik van dranken buiten deze voorzien bij de maaltijden, met 

uitzondering van drinkbaar water
-  de kosten van externe paramedici, met uitzondering van de kine-

prestaties voor erkende RVT-bewoners.
 
Voor het gebruik van volgende voorzieningen worden supplementen 
aangerekend:
1.  Telefoon op de kamer: abonnementsgeld van € 8,50 per maand, de 

gesprekken worden doorgerekend aan het tarief dat het OCMW aan 
haar telecomprovider dient te betalen.

2.  Was van persoonlijk linnen door de externe wasserij: € 2,00/ver-
blijfsdag.

3.  Voor het gebruik van de TV afstandsbediening wordt er een waar-
borg van € 20,00 aangerekend die u terugkrijgt bij inlevering.

4.  Borg voor elektronische sleutel: € 10,00/sleutel, die u terugkrijgt bij 
inlevering.

 
Bij een afwezigheid van minstens 24 uur wordt er een korting 
van 30%/dag toegekend. De korting is een vermindering voor 
niet gebruikte leveringen en diensten.
De dag van opname wordt aan een nieuwe bewoner een kor-

ting 50% van de dagprijs voor die dag toegekend. 
Bij overlijden van de bewoner beschikken de familie/erfgenamen 

over 5 dagen om de kamer te ontruimen. Gedurende deze periode 
wordt de dagprijs met een korting van 50%/dag toegekend. 
Indien u als echtpaar/wettelijk samenwonenden in het wzc verblijft, 
wordt een korting van 2,5%/bewoner/dag toegekend. 
Deze prijs kan jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd, ten vroegste 
vanaf 1 januari 2017.

Opname
Indien u in het woonzorgcentrum wenst te wonen, neemt u contact op 
met de sociale dienst.  Zij zijn elke dag bereikbaar van 08u45 tot 11u45 
en van 13u30 tot 16u00 en ontvangen u na het maken van een afspraak 
via mail sdmeerspoort@ocmwoudenaarde.be of telefonisch via
- Katrien Lamon: 055 460 501
- Kim Speleers: 055 460 533
- Leen Weyme: 055 460 503 (enkel voormiddag)
 
Bij voorkeur brengt u tijdens deze eerste afspraak volgende documen-
ten mee:
Identiteitskaart
Klevertje van de mutualiteit

Vrijwilligerswerk
In onze visie van vrij-
willigerswerk staat de 
bewoner van het woon-
zorgcentrum centraal. 
Daarbij hebben we niet 
alleen aandacht voor 
de basisdienstverlening 
maar ook voor het fami-
liale karakter.
Vrijwilligers vormen een 
toegevoegde waarde. 
Door de ondersteuning 
en hulp bij allerlei activiteiten en dienstverleningen kan de vrijwilliger 
veel betekenen voor de bewoner en hem gelukkiger maken, zij vormen 
ook een brug tussen de buitenwereld en de bewoner.
Hieronder vind je een overzicht van taken die je als vrijwilliger kan op-
nemen:
- Verstellingen doen aan de kledij van de bewoners
-  Rondgaan met ‘de winkelkar’, zodat bewoners de kans krijgen om 

enkele voedingswaren aan te kopen
- Palliatieve begeleiding
- Assistentie bij de verwendag (bijv. handmassage, voetmassage)
- Helpen bij de kookactiviteiten met de bewoners
-  Bewoners die niet zelfstandig kunnen eten, begeleiden bij de maaltijd
- Creatieve activiteiten begeleiden
-  Grootletterboeken ontlenen in de bibliotheek en rondgaan bij de be-

woners
-  Bewoners die vereenzamen en/of gehospitaliseerd zijn een bezoekje 

brengen
- Kaarten met de bewoners
-  De bewoners de gelegenheid geven om op zaterdag de misviering bij 

te wonen door hen te helpen om van of naar de kapel te gaan en door 
te helpen bij de voorbereiding van de eucharistieviering

- Helpen bij het onderhoud van de tuin en het dierenpark
- Helpen bij de bediening in de bar
- Koffie bedienen aan de bewoners
-  Rolstoelbegeleiding bij wandeling in de tuin, naar de markt of bij uit-

stappen bijv. naar zee
-  Helpen bij het maken van de huiskrant (bv. verslag schrijven over een 

activiteit, krantje bundelen en verdelen,…)
-  Helpen bij grote festiviteiten (bv. kaas- en wijnavond, kerstmarkt,…)
- Begeleiden van bewoners naar ziekenhuis
 
Bent u geïnteresseerd en heeft u wat vrije tijd, neem vrijblijvend con-
tact op met Nathalie Van Haudenhuyse op het nummer 055/602 191 of 
nvh@ocmwoudenaarde.be

WZC Meerspoort, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
Algemene diensten
Directie Nele De Clercq 055 602 160 ndc@ocmwoudenaarde.be

Sociale dienst
Katrien Lamon
Kim Speleers
Leen Weyme

055 460 501
055 460 533
055 460 503

sdmeerspoort@ocmwoudenaarde.be

Onthaal Marleen Van Lantschoot 055 460 511 mvl@ocmwoudenaarde.be
Facturatie Marianne Callebaut 055 460 502 mc@ocmwoudenaarde.be
Kwaliteitscoördinator Sabine Broodcoorens 055 460 515 sb@ocmwoudenaarde.be
Diëtiste Vera Eeckhaut 055 460 535 ve@ocmwoudenaarde.be
CRA Carl Goeminne cra@ocmwoudenaarde.be

Afdeling Buzau
Hoofdverpleegkundige Karen Beheydt 055 602 167 kb@ocmwoudenaarde.be
Zorgpersoneel 055 602 174 mpbuzau@ocmwoudenaarde.be
Nachtdienst 055 602 175

Ergo/animatie Evy Deketele
Sabine Van Schoorisse

055 602 190
055 602 191

ed@ocwmoudenaarde.be
svs@ocmwoudenaarde.be

Kine Peggy D’Hespeel 055 602 193 pdh@ocmwoudenaarde.be

Afdeling Coburg
Hoofdverpleegkundige Dieter Opdecam 055 602 168 do@ocmwoudenaarde.be
Zorgpersoneel 055 602 176 mpcoburg@ocmwoudenaarde.be
Nachtdienst 055 602 177

Ergo/animatie Nathalie Van Haudenhuyse
Sabine Van Schoorisse

055 602 191
055 602 191

nvh@ocmwoudenaarde.be
svs@ocmwoudenaarde.be

Kine Anneleen Van Daele 055 602 194 avd@ocmwoudenaarde.be

WZC Scheldekant, Kanunnikenstraat 117, 9700 Oudenaarde
Hoofdverpleegkundige Yves De Schynkel 055 602 368 yds@ocmwoudenaarde.be

Zorgpersoneel
055 602 371
055 602 372
055 602 373

scheldekant@ocmwoudenaarde.be

Ergo/animatie Marleen Steurbaut
Veerle Van De Velde

055 602 390
055 602 391 mst@ocwmoudenaarde.be

Kine Emilie Vermeulen 055 602 393 ev@ocmwoudenaarde.be

Contact

WIT-geLe KruIS
6x91

apSVx00b



cVo VLaamSe ardennen
6x280

aLKeZ0aa

KonInKLIJK aTheneum
6x280

appgI00a
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KSoo - bernaduSSchoLen
6x280

apupJ00a

de groTe arend
3x138

aphbL00a

SYnTra
6x138

apVTq00a
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adviesraden

milieuraad
De milieuraad heeft tot doel het stadsbestuur te adviseren over het 
stedelijk milieu- en natuurbeleid.
Het secretariaat van de milieuraad wordt waargenomen door het 
Bestuur Infrastructuur, Afdeling Milieu, Administratief Centrum 
Maagdendale, Tussenmuren 17, tel. 055 33 51 47, fax 055 30 13 45,  
milieu@oudenaarde.be

Voorzitter: Catharina Van Canneyt, Koningin elisabethlaan 13,
0474 81 82 07, catharina.van.canneyt@skynet.be 
Ondervoorzitter: Christian De Cock, Kouterstraat 57,
0478 81 25 02, christian.decock@belgacom.net

Sportraad
De sportraad groepeert de Oudenaardse sportverenigingen en advi-
seert het stadsbestuur inzake het sportbeleid. De raad organiseert zelf
sportmanifestaties en verleent zijn medewerking aan organisaties van
derden.

Voorzitter: Frans Delbeke, Kerkgate 79, 
0478 31 98 66, frans.delbeke@Ugent.be 
Secretaris: Luc Degroote, Wijnendale 78, 
055 31 70 08, lucdegroote@live.be 
Penningmeester: andré Chanterie, Kapellestraat 29, 9800 Deinze,
09 386 97 76, andre.chanterie@telenet.be 
PR: Christian Piers, Riedekens 181, 
0476 66 51 31, piecie@base.be 
Deskundige: Jan Lamon, Burgschelde 25 bus 2, 
055 31 82 62, jan.lamon@pandora.be 
Stedelijke sportdienst: tel 055 31 49 50, sportdienst@oudenaarde.be
Contactpersonen: Frans Delbeke, voorzitter 
en Luc De groote, secretaris

Jeugdraad
De stedelijke jeugdraad is het adviesorgaan voor alles wat kin-
deren, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Deze raad is de 
officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het stadsbe-
stuur. Naast het verlenen van adviezen op vraag van het stads-

bestuur of op eigen initiatief, staat de jeugdraad tevens in voor 
het organiseren van enkele activiteiten zoals o.a. de Dag van de 

Jeugdbeweging, een Jeugdraadquiz en een jeugdpodium op de Bier-
feesten.

De jeugdraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een 
Dagelijks Bestuur, dat de vergaderingen van de AV voorbereidt en in-
staat voor de opvolging van de besproken punten. Op deze Algemene 
Vergadering zijn niet alleen vertegenwoordigers van jeugdbewegingen, 
jongerenbewegingen, politieke jongerenverenigingen, jeugdhuizen en 
artistieke jongerenverenigingen welkom, ook voor geïnteresseerde 
jongeren staan de deuren steeds open.
Voor vragen en bijkomende informatie kan je steeds terecht bij  
jeugdraad@oudenaarde.be; www.jeugdraad-oudenaarde.be

Het secretariaat wordt waargenomen door de stedelijke jeugddienst,
Hofstraat 14, 055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter: annelies Van Huffel
Ondervoorzitter: Lander Cnudde 
Penningmeester: Stijn Vandenbroucke
Secretaris: Ruben Tirions
Leden: gilles eeckhout, Lynn Vilyn, eline Huysman, Steffi De meyer, 
maarten galland, michiel Bauters, Julie De Wolf, Tijs Rotsaert, Tars 
Kestelyn

adviesraad voor personen met een handicap
De doelstelling van deze adviesraad is streven naar een optimale leef-
omgeving voor personen met een handicap, opdat hun mate van han-
dicap zo veel mogelijk zou worden beperkt.
De raad kan alle aangelegenheden behandelen, die verband houden 
met de belangen van personen met een handicap in onze gemeente.
De raad zal erover waken dat het gemeentebestuur een inclusief be-
leid voert ten aanzien van personen met een handicap.
Dit inclusief beleid moet de integratie van personen met een handicap
in de maatschappij bevorderen.

administratieve en logistieke steun 
Speel-o-theek De zevensprong 
maagdendale 11 - 9700 Oudenaarde - 055 33 02 34 
speelotheek@oudenaarde.be - adviesraadpmh@oudenaarde.be 
Voorzitter: geert Van Laecke

Seniorenraad
De stedelijk seniorenraad is bij uitstek hét adviesorgaan voor het seni-
orenbeleid binnen de stad en het OCMW.
De samenstelling van deze raad beoogt een vertegenwoordiging van 
alle senioren of ruimer, van alle gepensioneerden. Deze vertegenwoor-
diging is tevens de afdruk van de seniorenpopulatie, gespreid over de 
ganse stad, centrum en deelgemeenten. Er is tevens ruimte binnen de 
raad voor afgevaardigden van de woonzorgcentra, het lokaal diensten-
centrum, de lokale politie, aangeslotenen bij seniorenverenigingen, 
niet-aangeslotenen en deskundigen.
De leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen en worden geacht, 
op pluralistische basis, mee te werken aan de beleidsadviezen, waar-
over eenstemmigheid moet bestaan.
De seniorenraad heeft momenteel een 52 leden, waarvan er 11 ook in 
het Dagelijks Bestuur zetelen.
De sociale dienst van de stad en het OCMW, alsmede de schepen voor 
ouderenbeleid, allen zonder stemrecht, maken van ambtswege ook 
deel uit van de seniorenraad.
Er wordt per jaar 4 à 5 keer vergaderd in plenum en minstens evenveel 
keer in het Dagelijks Bestuur. De raad wordt geleid door een voorzitter, 
2 ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.

De doelstellingen
De concrete doelstellingen kunnen als volgt opgelijst worden:
•  Adviezen uitbrengen bij het stadsbestuur en het OCMW over alle aan-

gelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aan-
belangen; een advies uitbrengen kan niet alleen op vraag van de stad 
of OCMW maar evenzeer op eigen intitiatief;

•  Initiatieven nemen en bewerkstellingen om de samenwerking en de 
sociale cohesie tussen de senioren te bevorderen;

•  Informatie en vorming ten behoeve van senioren bevorderen en in-
dien nodig zelf organiseren;

•  Ondersteunen van het organiseren van activiteiten voor senioren 
door de plaatselijke verenigingen;

•  Opzetten van een actieve samenwerking met het lokaal diensten-
centrum;

•  Bij zoveel mogelijk senioren de interesse in het stedelijk beleid sti-
muleren;

•  Deelnemen aan het eventueel gezamenlijk overleg met andere be-
staande adviesraden;

•  Contact en ervaringsuitwisseling met andere lokale seniorenraden;
•  Actief participeren aan de werkzaamheden van de adviesraden voor 

senioren op diverse niveaus.

De werkgroepen
Naast de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur zijn er mo-
menteel 4 permanente werkgroepen actief: werkgroep zorg, werk-
groep mobiliteit, werkgroep wonen en werkgroep communicatie. Af en 
toe gaat ook een adhoc werkgroep aan de slag (seniorenbeleidsplan, 
subsidiereglement, meerjarenbeleidsplan,…)
Meer info en contact
www.seniorenraad-oudenaarde.be

adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking
De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking heeft als doel het 
overkoepelend en vertegenwoordigend orgaan te zijn van de Ou-
denaardse organisaties, van verschillende strekkingen, die werken 
rond internationale samenwerking, mensenrechten en Noordzuidpro-
blematiek.
De stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking heeft vol-
gende doelstellingen en taken:
•  Het adviseren van het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitwerken 

van een beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, men-
senrechten en Noordzuidproblematiek. De adviezen kunnen op eigen 
initiatief of op vraag van het stadsbestuur geformuleerd worden.

• Uitwerken van een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.
•  Het stedelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking mee helpen 

uitvoeren voor zover dit in overeenstemming is met de visie van de 
adviesraad.

•  Het informeren en sensibiliseren van het stadsbestuur en de bevol-
king inzake ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en Noord-
zuidproblematiek.

•  Het organiseren van eigen activiteiten in samenwerking met het 
stadsbestuur.

•  Het verlenen van advies bij het toekennen van de jaarlijkse verdeling 
van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.
Het secretariaat wordt waargenomen door de sociale dienst, 
Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde 
Tel 055 33 51 04 (Petra De Smet) - fax 055 30 13 45 
sociale.dienst@oudenaarde.be
Dagelijks bestuur: 
Trias: Katrijn De Clercq, voorzitter gROS
Oxfam Wereldwinkel: Luc Denorme
Oxfam Wereldwinkel: Joris Derave
afiadeynigba-ghana: marie-Pierre Hoebeke
11.11.11-actie: Koen Browaeys
Schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking  
Stefaan Vercamer

gezinsraad
De gezinsraad is de oudste stedelijke adviesraad van Oudenaarde. De 
gezinsraad adviseert het stadsbestuur over alle kwesties op lokaal 
vlak, die de gezinnen aanbelangen.
De gezinsraad is samengesteld uit 2 afgevaardigden per afdeling van 
de erkende socio-culturele verenigingen van Oudenaarde, de sche-
pen van gezinsbeleid, 2 gemeenteraadsleden, 1 afgevaardigde van de 
sportraad, de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad en de ad-
viesraad voor personen met een handicap, een vertegenwoordiger van 
de sociale dienst van de stad en gecoöpteerde leden.
Wat besproken of beslist wordt op de gezinsraad wordt door de verte-
genwoordigers doorgespeeld aan hun verenigingen. Zo ontstaat er een 
wisselwerking.

Het secretariaat wordt waargenomen door de stedelijk sociale dienst.
Contactpersonen: sociale dienst,  
Tel. 055 33.51.24 - fax 055 30 13 45 
sociale.dienst@oudenaarde.be
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter: Dina Librecht
Ondervoorzitter: marjan Beugnies
Penningmeester: marjan Beugnies

Lokaal overleg kinderopvang
Doelstelling:
Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft als doelstelling het bevorderen 
van een kwaliteitsvolle, betaalbare, bereikbare en toegankelijke kin-
deropvang voor elk kind in Oudenaarde. Het Lokaal Overleg Kinder-
opvang is bevoegd voor de voorschoolse, buitenschoolse, flexibele en 
occasionele opvang.

Deze adviesraad heeft als wettelijk vastgelegde opdrachten:
•  Het adviseren van het lokaal bestuur bij de opmaak van het lokaal 

beleidsplan kinderopvang;
•  Het adviseren van het lokaal bestuur over de uitvoering van het lo-

kaal beleidsplan kinderopvang;
•  Het adviseren van het lokaal bestuur met betrekking tot de uitbouw 

van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg 
kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij 
als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te in-
formeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen 
in de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan op eigen initiatief of op vraag
van het stadsbestuur adviezen uitbrengen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit:
1. De lokale actoren:

• 1 vertegenwoordiger per kinderopvangvoorziening in
• 1 vertegenwoordiger van het centrum voor kinderopvang
•  1 vertegenwoordiger per organiserend bestuur van het basison-

derwijs
•  1 vertegenwoordiger van de jeugdraad, als vertegenwoordiger van 

de jeugdwerkinitiatieven
• 1 vertegenwoordiger van de gezinsraad
• 1 vertegenwoordiger van de sportdienst of de sportraad
• 1 vertegenwoordiger per dienst ziekenopvang aan huis

2. De gebruikers:
• 1 vertegenwoordiger per ouderraad van elke basisschool
•  1 vertegenwoordiger van de gebruikers per kinderopvangvoorzie-

ning
•  1 vertegenwoordiger van de ouders en 1 vertegenwoordiger van de 

grootouders van de Gezinsbond
• 1 vertegenwoordiger van de VDAB
• 5 vertegenwoordigers van de individuele ouders en grootouders
•  1 vertegenwoordiger per doelgroepwerking (personen met een 

handicap, allochtonen, kansarmen, …)
3. Het lokaal bestuur:

• Sociale dienst stadsbestuur en OCMW
•  1 vertegenwoordiger van de kinderopvang- en vrijetijdsini-

tiatieven van het stadsbestuur
4. een afgevaardigde van Kind en gezin.

Secretariaat: sociale dienst
Contactpersoon: Jessy Wandels
055 33.51.24 - jessy.wandels@oudenaarde.be

middenstandsraad
De middenstandsraad is een advies- en overlegraad die de belangen 
van handel en diensten in Oudenaarde behartigt. Elk straat- en/of han-
delscomité heeft twee afgevaardigen.
Deze raad adviseert en ondersteunt het stadsbestuur bij de totstand-
koming van het middenstandsbeleid. De middenstandsraad heeft vol-
gende opdrachten. Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen 
over aangelegenheden met betrekking tot de lokale handel.
Overleg en samenwerking tot stand brengen onder alle verenigingen, 
instellingen en diensten die actief zijn op het vlak van lokale handel.
Samenwerking met de dienst economie inzake de coördinatie en orga-
nisatie van initiatieven en projecten ter promotie van de lokale handel.
Deze doelstellingen zijn niet limitatief en beogen uiteindelijk de pro-
motie en ondersteuning van de lokale handel
Binnen de raad is een dagelijks bestuur actief, die zorgt voor de voor-
bereiding van de agendapunten van de algemene vergadering alsook 
voor de opvolging van de besproken punten.
Het secretariaat van de middenstandsraad en van het dagelijks be-
stuur ligt bij de dienst economie.

Voorzitter: geert Verheyen, 
The irish Pipes, Deinzestraat 15, 9700 Oudenaarde 
Ondervoorzitter: nele D’Hondt, 
schoenen Parallel, Broodstraat 17, 9700 Oudenaarde
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de oudenaardse cultuurraad
Dé adviesraad bij uitstek die het op-
neemt voor cultuur, kunst en het 
(volwassen) verenigingsleven in de 
Brouwerstad. We doen dat door het 
stadsbestuur mee in de juiste richting te 
manoeuvreren. en dat via allerlei adviezen 
en initiatieven…

Op onze ‘cultuurcafés’ overleggen we met onze verenigingen, kun-
stenaars en individuele geïnteresseerde cultuurliefhebbers. We 

ontdekken hun noden, behoeftes en vragen. Net die elementen 
vormen de basis voor onze adviezen, die we verlenen aan het 
college van Burgemeester en Schepenen.

Met initiatieven als Onderstroom (2015) willen we al het moois 
dat het cultureel verenigingsleven te bieden heeft promoten. En 

dat is heel wat: een ware onderstroom aan vrijwilligers en creatie-
velingen. Van postzegelverzamelaars tot muzikanten… Amateurs en 
professionelen

Tenslotte vinden we ook dat iedereen – ongeacht afkomst of financiële 
draagkracht – recht heeft op cultuur en verenigingsleven. Via subsi-
dies en materiële steun zorgt de Stad ervoor,  dat het verenigingsleven 
betaalbaar blijft. Voor de mensen met de kleinste portemonnee is er 
de OK-pas die we sterk aanbevelen in alle organisaties.
 
Ben jij actief in een culturele vereniging? Of ben jij zo iemand die het 
Oudenaardse cultuur- en verenigingsleven heel nauw aan het hart 
draagt? Stuur ons jouw gegevens en we nodigen je uit op onze cul-
tuurcafés.

055 335 103, cultuurraad@oudenaarde.be
 
Koen Browaeys  Voorzitter
Hendrik Steverlinck Secretaris
Trudy Ernste Ondervoorzitster
Lieve Van Steenbrugge Bestuurslid
Marieke De Vos Bestuurslid
Jan Verleyen Bestuurslid
Luc Provost  Bestuurslid
Jessika L’Ecluse  Bestuurslid
Anneleen Cassiman Bestuurslid
Sofie Nobels  Cultuurdienst

bedrijvig oudenaarde
Oudenaarde is een bloeiende hedendaagse stad met een centrum-
functie op vlak van economie, tewerkstelling, cultuur en toerisme, 
sportaccommodatie, onderwijs en gezondheidszorg.
De economie vormt de ruggengraat van de stad.
Oudenaarde was de eerste stedelijke fusie in ons land. Reeds op 1 ja-
nuari 1965 vormden 8 gemeenten één geheel. Later volgden nog twee 
fusiebewegingen om tot het huidige Oudenaarde te komen.
Deze vroege fusie ligt aan de basis van de bloei die de stad daarna 
kreeg. Onmiddellijk na de eerste fusiebeweging werd door de nieuwe 
beleidsploeg prioritair werk gemaakt van de uitbouw van een indus-
triezone langs de N60.
Ze werd ontwikkeld in 1967 en was volledig ingenomen in 1985.

Later werden ook ambachtelijke zones ontwikkeld langs de Berchem-
weg – Meersbloem en Hoge Bunders en sinds een aantal jaren is er de 
nieuwe industriezone Coupure met een oppervlakte van 45 ha.
Het bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen waar startende onderne-
mers een stek vinden, is in volle expansie. De moderne infrastructuur, 
het professioneel bedrijfsadvies en het inbegrepen dienstenpakket 
maken van het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen “the place to be” 
voor een ambitieuze starter!

Wanneer we het aantal ondernemingen (natuurlijke personen en 
rechtspersonen) in het jaar 2000 gelijkstellen met 100, dan behaalde 
onze stad in 2009 een score van 214. Het gemiddelde bij middelgrote 
steden – waartoe Oudenaarde ook behoort – was 122,4. We hebben 
een hoge werkgelegenheidsgraad en een hoge werkzaamheidsgraad.
In Oost-Vlaanderen doen enkel Gent en Sint-Niklaas het beter.
Een stad kan enkel flankerend optreden. Invloed op de economische 
conjunctuur is quasi nihil. Maar door het ontwikkelen van bedrijven-
terreinen tegen kostprijs, gronden ter beschikking te stellen voor het 
bedrijvencentrum, het herinrichten van straten en pleinen, het aan-
gaan van publiek-private samenwerking voor stedelijke ontwikkeling, 
ontstaan er mogelijkheden om te ondernemen, om mensen te werk te 
stellen en om op onze mooie stadsterrasjes te genieten van een ‘Ou-
denaardse bruinen’.

mode

geranI
3x105

apqWd00a

IVa
3x105

apupq00a

Immo

Lode Van den heede
6x91

apomh00a



auTo auTo

Van dorpe garage
2x72

apVeu00b

caLLenS - VandeFonTeYne
2x72

apeIW00a

caLLenS maZda
2x72

apeJJ00a

Van hoVe garage
2x72

apVeT00a

cnocKaerT garage
2x72

aprxn00a

baSTIen garage
2x72

aphFI00F

cnocKaerT garage
2x72

aprxo00a

damIenS garage SeaT
2x72

aprxm00a

eecKhouT & TermoTe
2x72

aoxrK00a

ThomaeS garage
2x72

apmFa00a

uYTTendaeLe renauLT
2x72

apeJW00a

garage caLLenS nISSan
2x72

apeKg00a

uYTTendaeLe renauLT
2x72

apeJW00b
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de.zwem.com

openingsuren
Tijdens schooldagen
Maandag, donderdag en vrijdag:  16u30 - 17u55 • 19u00 - 20u55
Dinsdag:  16u00 - 17u00 (enkel senioren) ten laatste binnen om 16u30 

17u00 - 17u55 • 19u00 - 20u55
Woensdag:  14u00 - 17u55 • 19u00 - 20u55

Middagzwemmen
Dinsdag en Vrijdag: 11u45 - 13u00

Tijdens het weekend (ook tijdens schoolvakanties)
Zaterdag: 09u30 - 11u55 • 14u00 - 16u55
Zondag: 08u30 - 11u55 • 14u00 - 16u55

Schoolvakanties
(Krokus, Pasen, Kerst-, Zomer- en Herfstvakanties, brugdagen)
10u00 - 11u55 • 14u00 - 17u55 • 19u00 - 20u55

Cafétaria
0496/104 225 vanaf 16u00
Woensdag vanaf: 14u00
Maandag gesloten • zaterdag en zondag vanaf 9u00
Schoolvakanties van maandag tot vrijdag vanaf 14u00

Kassa wordt gesloten 35 minuten vòòr sluitingstijd!

Tarieven per uur
Volwassenen (vanaf 18 jaar) - gedurende 1 uur  €2,50
Volwassenen die niet in Oudenaarde wonen (vanaf 18 jaar)  €3,50
Kinderen (vanaf 4 jaar t/m 17 jaar) - per uur  €1,70
Kinderen die niet in Oudenaarde wonen
 (vanaf 4 jaar t/m 17 jaar)  €3,00
Senioren (mits vertoon kaart): + 55 j  €1,70
Senioren die niet in Oudenaarde wonen  €3,00
Mindervaliden  €1,70
Mindervaliden die niet in Oudenaarde wonen €3,00
Ok pas  €1,50
Personeel Stad Oudenaarde en O.C.M.W.
 die in Oudenaarde wonen  €1,70
Personeel Stad Oudenaarde en O.C.M.W .
 die niet in Oudenaarde wonen  €3,00
Scholen per lln  €0,75
Scholen buiten Oudenaarde per lln  €1,50
Jarigen gratis, telt niet tijdens schoolzwemmen
Oudenaardse verenigingen vanaf 10 personen
 (vooraf reserveren op telefoonnr: 055/33 99 62)  €1,50 p.p.
Verenigingen buiten Oudenaarde vanaf 10 personen
 (vooraf reservren 055/33 99 62)  €2,50
Whirlpool (per beurt)  €1,70
Turks stoombad (per beurt)  €1,70

Abonnementen
10 beurten voor kinderen (4-17j) die in Oudenaarde wonen  €15,00
10 beurten voor kinderen (4-17j) die niet in Oudenaarde wonen  €20,00
10 beurten voor volwassenen (vanaf 18 j)
 die in Oudenaarde wonen  €20,00
10 beurten voor volwassenen (vanaf 18 j)
 die niet in Oudenaarde wonen  €30,00
10 beurten voor ok pas  €4,50
10 beurten voor senioren die in Oudenaarde wonen  €15,00
10 beurten voor senioren die niet in Oudenaarde wonen  €20,00

Zwemdiploma’s voor mensen die in Oudenaarde wonen  €2
Zwemdiploma’s voor mensen die niet in Oudenaarde wonen  €4
Bij betaling ontvangt u een kasticket. Gelieve dit zorgvuldig te bewaren.
Op uw ticket staat het uur vermeld.
Bij deze tijd telt u 1u.15 min. en dit is het uur waarop u terug aan de 
kassa wordt verwacht.
Bij tijdsoverschrijding zal er een extra uur moeten worden bijbetaald.

KinDeRen TOT en meT 6 JaaR, mOeTen BegeLeiD ziJn DOOR een 
VOLWaSSene Van minimUm 18 JaaR.

Zwembanen
Tijdens de schooldagen
Maandag:  16u30 - 17u55  2 banen
 19u00 - 19u30  1 baan
 19u30 - 20u55  2 banen
indien geen aquajogging  3 banen
Dinsdag:  11u45 - 13u00  6 banen
 17u00 - 17u55  2 banen
 19u00 - 20u55  3 banen
Woensdag:  19u00 - 20u55  2 banen
Donderdag:  16u30 - 17u55  2 banen
 19u00 - 20u55  3 banen
Vrijdag:  11u45 - 13u00  6 banen
 16u30 - 17u55  2 banen
 19u00 - 20u00  1 baan
 20u00 - 20u55  2 banen
Zaterdag:  09u30 - 11u55  2 banen
 14u00 - 16u55  2 banen
Zondag:  08u30 - 11u55  2 banen
 14u00 - 16u55  2 banen

Tijdens de schoolvakanties
Maandag t.e.m. vrijdag:  10u00 - 11u55  1 baan
Maandag t.e.m. donderdag:  19u00 - 20u55  2 banen
Vrijdag:  20u00 - 20u55  2 banen
Zaterdag:  09u30 - 11u55  2 banen
Zaterdag:  14u00 - 16u55
Zondag:  08u30 - 11u55
 14u00 - 16u55

reSTo

arcobaLeno
6x33

apaTS00a

gITa
6x33

apbpZ00c

KerKgaTe
6x33

apupr00a
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Wouter 
Mattelin, 
Axl Peleman, 
Neeka 
& Eric Melaerts
histrology – Lennon 75
John Lennon was de simpele jon-
gen uit Liverpool, de oer-hippie, 
de geniale Beatle en de man 
van Yoko Ono. Hij durfde bloot 
op een bed te gaan zitten, onge-
geneerd LSD te verheerlijken of 
hardop te verlangen naar een be-
tere wereld. Hij was een visionair 
die streed voor zijn doel met de 
machtigste wapens die hij bezat: 
het woord en de muziek.
Axl Peleman leeft al jaren op een 
dieet van platen en boeken van 
The Beatles en John Lennon. 
Eric Melaerts speelde gitaar bij 
Clouseau, Yasmine en Soulsis-
ter, maar in zijn hoofd ook bij The 
Beatles. Neeka maakte 5 platen 
die naast een prachtige karakte-
ristieke stem een grote affi niteit 
met de muziek uit de jaren 60 en 
70 lieten horen. En Wouter Mat-
telin presenteert al 15 jaar radio-
programma’s vol muziek die er 
zonder Lennon niet geweest zou 
zijn. Samen trekken zij je binnen 
in de wereld van John Lennon 
en spelen zij zijn mooiste songs. 
In 2015 zou John Lennon 75 ge-
worden zijn. Dan zou de wereld 
er ongetwijfeld anders uitgezien 
hebben.
www.maandacht.be

Tristero
de 
verbouwing
Ylka en Thomas 
laten hun huis ver-
bouwen. Twee werkmannen zijn 
al maanden in de weer. Op de 
achtergrond speelt radio Contact, 
de koffi e wordt lauw geserveerd, 
de koekjes zijn op, tussen de re-
gels sluimert onenigheid. Op de 
werf ontwikkelt zich een trage 
komedie. ‘De verbouwing’ (1998) 
is een tekst van de Nederlandse 
theatergroep Carver. De naam 
van de groep verwijst naar 
de Amerikaanse auteur 
Raymond Carver (1938-
1988), de meester van 
het dirty realism. De 
dialogen lijken onschul-
dig maar zitten vol insinu-
aties, verkapte aanklachten 
en doortrapte wraaknemingen. 
‘De verbouwing’ mengt humor 
en tristesse op een sublieme ma-
nier. Zelden wordt de maatschap-
pelijke miserie zo glashelder en 
plezant voorgesteld. Helemaal 
geniaal Tristero. (*** Els Van 
Steenberghe – Knack)
Tekst: Theatergroep Carver
Spel: Peter Vandenbempt, Kris-
tien De Proost, Youri Dirkx en
David Dermez
Coach: Jan Geers - Techniek: 
Bart Luypaert
Foto: Mirjam Devriendt
Productie: Tristero i.s.m. Kaai-
theater
www.tristero.be

mou 
museum oudenaarde 
en de Vlaamse  
ardennen

Oudenaarde, startpunt voor een verdere 
verkenning door de Vlaamse Ardennen, dui-
zend jaar geschiedenis te midden van einde-
loos golvende heuvels. Het MOU - brengt die 
geschiedenis tot leven. Via interactieve media en 
bijzondere historische stukken reis je door de tijd, van 
de middeleeuwen tot vandaag.
Je komt keizer Karel tegen, met zijn buitenechtelijke dochter Marga-
retha, en Adriaan Brouwer, met zijn beroemde biertaferelen, en Lode-
wijk XIV, die rond de stad in het zand bijt. Bekende inwoners als Frank 
De Bleeckere leggen uit wat hen fascineert in Oudenaarde. Topmodel
Cesar Casier en vier andere karakterkoppen poseren voor de lens van 
Stephan Vanfleteren.
Het MOU bevindt zich bovendien in een van de mooiste stadhuizen van 
België, centraal gelegen op de markt van Oudenaarde. 
Het neemt er het oudste deel in, de veertiende-eeuwse Lakenhalle, 
symbool voor het roemrijke textielverleden van Oudenaarde. 
Wie na het meanderende parcours de smaak te pakken heeft, kan in de 
bovenlakenhalle 15 originele Oudenaardse wandtapijten bewonderen, 
en in drie andere stadhuiszalen de collectie De Boever-Alligoridès, een 
van de grootste zilvercollecties van Vlaanderen.

openingsuren
Zomerseizoen (01/03 tot 30/09)
• Dinsdag tot zondag: 10.00 - 17.30*
• Gesloten op maandag (met uitzondering 
van feestdagen)
*Ticketverkoop tot 17.15, bezoek moge-
lijk tot 18.00

Winterseizoen (van 01/10 tot 28/02)
• Dinsdag tot vrijdag: 10.00 - 17.00*

• Zaterdag en zondag: 14.00 - 17.00*
Gesloten op maandag en feestdagen

*Ticketverkoop tot 16.15 uur

Toegangsprijs
• inwoners van Oudenaarde: gratis
• volwassenen: €6,00
• 55+: €5,00
• Pasar leden: €5,00
• jongeren 12 - 18 jaar: €1,50
• studenten met studentenkaart: €1,50
• kinderen onder de 12 jaar: gratis
• leraars met lerarenkaart: gratis
• gidsen met gidsenkaart: gratis
• houders van ICOM of ICOMOS kaart: gratis

Flip Kowlier
“Flip doet 
het zelf “
Kowlier, muzika-
le duizendpoot, be-
hoort tot het artiestenras dat alle 
hoeken van de kamer wil gezien 
hebben. En zeker niet als vrijblij-
vende stijloefening, gemakkelijk-
heidsoplossing of carrièrezet. Hij 
sleept zijn hele wereld naar een 
nieuwe plek, om die plek daarna 
helemaal naar zijn hand te zetten. 
Hij deed dit al met ‘t Hof van Com-
merce of al 5 studioplaten lang 
met zijn vaste begeleidingsband.
Nu gaat hij opnieuw de uitdaging 
aan door alles van A tot Z volledig 
zelf te doen. Verwacht je tijdens 
deze solotournee aan een over-
zicht uit zijn uitgebreide oeuvre, 
gebracht met een kwinkslag op 
zijn Kowliers.
www.flipkowlier.be

An Nelissen
de mannen-
monoloog
Mannen zijn met 
uitsterven bedreigd!
Volgens de Australische profes-
sor Jennifer Garner is het man-
nelijke DNA langzaam maar ze-
ker aan het afbrokkelen. Binnen 
5 miljoen jaar zou het helemaal 
verdwenen zijn. De man is dus een 
uitstervende diersoort en daarom 
doet An Nelissen in haar 10de 
soloproductie een warme oproep 
om de man te redden. Want wat 
zouden we doen als mannen niet 
zouden bestaan? Of wat zouden 
we niet doen, als er geen mannen 
meer zijn? Ja, mannen: het is zo-
ver, een feministe neemt het voor 
jullie op. Dat we dat nog mogen 
meemaken!
An Nelissen maakt na een vrucht-
bare carrière in het repertoire-
theater en op televisie, sinds 1997 
boeiende solovoorstellingen voor 
nieuwsgierige mannen en vrou-
wen die graag lachen. Met haar 
spraakmakende “Vaginamonolo-
gen”, “Menopauzemonoloog” en 
“Moedermonoloog” lokte ze tien-
duizenden toeschouwers naar de 
zalen en deed ze de mensen la-
chen met taboeonderwerpen en 
situaties. Dankzij herkenbare en 
zeer persoonlijke verhalen slaagt 
zij er keer op keer in om een ver-
rassende kijk op het leven te bie-
den.
Productie: Drie Pees
Regie: Peter Perceval
Tekst: Peter Perceval & An Nelis-
sen
www.annelissen.com
www.driepees.com

de Woeker 
Voorjaar 2016

€15

Vrijdag  
22 januari  

2016  
20.30u

€20

Zaterdag  
23 januari  

2016  
20.30u

€15

Woensdag  
3 februari  

2016  
20.30u

€15

Vrijdag  
5 februari  

2016  
20.30u
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Stoomboot 
#2
2014 ging hard 
voor Stoomboot: 
een eerste plaat, 
veel airplay, kleine en grote po-
dia en als klap op de vuurpijl een 
MIA-nominatie voor ‘Beste Door-
braak’. Nu begint het grote werk: 
de tweede plaat. Hoe Stoomboot 
#2 zal heten weet niemand maar 
Niels Boutsen weet alvast welke 
richting hij uit wil. Samen met zijn 
geweldige crew ging hij in 2015 
op zoek naar uitgepuurde liedjes 
die niet alleen meer over vrouwen 
gaan die hij niet krijgen kan. De 
eerste single werd met de start 
van het nieuwe schooljaar stipt 
op 1 september naar de radio ge-
bracht en op 6 december, het kan 
niet anders, komt de plaat uit en 
vanaf januari 2016 wordt Stoom-
boot #2 te water gelaten voor het 
Vlaamse publiek.
De pers over Stoomboot #1 Bout-
sen speelt met taal zoals een 
kleuter met blokjes. Een uitste-
kend debuut van een naam die 
heel snel een begrip zal worden. 
De Morgen Stoomboot speelt 
Champions League in Klein-
kunstland, kleinkunstheld in wor-
ding. Humo
www.stoomboot.be

Jenne Decleir
Franciscus, 
de heilige 
jongleur 
van assisi
In 2014 herschreef Dario Fo (No-
belprijs Literatuur 1998) zijn 
gelijknamig theaterwerk “Fran-
ciscus, jongleur van Assisi” naar 
aanleiding van de verkiezing van 
de nieuwe Paus. Dario Fo blijft 
trouw aan zijn stijl. Hij schrijft 
met humor, zelfspot en toespelin-
gen op ons leven vandaag. Jenne 
speelt en zingt met brio. Het is 
een theaterstuk met momenten 
van ontroering maar ook vol lach, 
de lach waarmee we als publiek 
onze menselijke tekortkomingen 
herkennen. Franciscus, de hei-
lige jongleur van Assisi gaat over 
de heilige Franciscus maar heeft 
niets te maken met de mythe die 
na zijn dood ontstond. Franciscus 
is een mens van vlees en bloed, 
praat met de dieren, de zon, de 
maan en al wat leeft en zingt. Hij 
heeft een wereld voor ogen van 
samenhorigheid waarin mensen 
elkaar respecteren en hij verzet 
zich tegen macht en winstbe-
jag. Franciscus leefde in de 13de 
eeuw en noemde zich de “Speel-
man van God”.
Spelcoach: Dario Fo, Caroline van 
Gastel, Fabrizio Di Giovanni, Ma-
ria Chiara Di Marco
Vertaling: Caroline van Gastel
Productie: Omnibus (www.omni-
busvzw.be) i.s.m. Collage
Foto van Jenne: Rudi Schuerewe-
gen
https://www.facebook.com/Fran-
ciscus-1635637703391244/time-
line/

Berlin
JeruSaLem 
[hebr. 
Yerushalim] 
[arab. al quds] - 
holoceen [#1] - 2003/2013
Een indringende voorstelling op 
meerdere schermen over één van 
de meest complexe steden ter 
wereld. Speciaal op Paaszater-
dag. 10 jaar na de fi lmopnames 
van Jerusalem, bezoekt BERLIN 
de heilige stad opnieuw. Geïnter-
viewden worden terug opgezocht, 
beelden op elkaar gelegd, een 
discussie nog eens over gedaan. 
Oude en nieuwe beelden worden 
gemonteerd tot een nieuwe fi lm 
op meerdere schermen met live 
muziek. Wat is er het meeste ver-
anderd in 10 jaar tijd? De stad of 
de mensen? Veranderen steden 
als de inwoners veranderen? Alle 
, vaak ingrijpende politieke en so-
ciale veranderingen die de stad 
en het land in die 10 jaar hebben 
gekend ten spijt, is er au fond 
niets veranderd aan het confl ict 
en blijft het de regio overstijgen. 
Alle breuklijnen komen er samen, 
in de navel van de wereld.
Concept: Bart Baele, Yves De-
gryse
Cello: Katelijn Van Kerckhoven, 
Tine Hubrechts
Gitaar / saz: Peter Van Laerhoven
Muziek compositie: Peter Van 
Laerhove
‘ûd: Tristan Driessens, Ewoud 
Huygens
Percussie: Eric Thielemans

Theater 
Antigone
dagboek van 
een Soigneur
Tom Dupont vertelt 
in Dagboek van een Soigneur een 
verhaal over een onvoorwaarde-
lijk geloof in het wielrennen, en 
het verlies daarvan. Hij schreef 
een stuk over mensen die meer 
hebben verloren dan ze hebben 
gewonnen. Maar ze doen verder, 
ze kunnen niet anders. Ze heb-
ben nooit iets anders gedaan. Jos 
Verbist en Lucas Van den Eynde 
schitteren als twee broers die 
ondanks alles veroordeeld lijken 
tot elkaar. De een trekt van pa-
rochiecentrum naar polyvalente 
zaal, om over zijn jaren als soig-
neur te vertellen. De ander moet 
zijn broer begeleiden, naar 
lezingen over iets wat hij 
liever zou vergeten. Dag-
boek van een Soigneur 
is dus een familiedrama 
tussen twee broers, een 
voorstelling die de wieler-
wereld ontleedt, en een kri-
tische kijk op deze maatschappij 
en haar economische systemen.
Productie: Theater Antigone
Tekst en regie: Tom Dupont
Spel: Lucas van den Eynde, Jos 
Verbist
Beeld: Peter Monsaert
Decor: Giovani Vanhoenacker

Villanella 
& Jaela Cole
Willy Wrat
Viktor is acht 
jaar en woont bij 
zijn mama, omdat zijn papa het 
moeilijk heeft met zichzelf. Viktor 
wil niet zwemmen. In de zwemles 
van juf Esmeralda wordt Viktor 
besmet met Willy, de voetwrat. 
Mama verklaart de oorlog aan 
Willy. Willy verklaart de oorlog 
aan iedereen. Tot Viktor vriend-
schap sluit met Willy. ‘Willy Wrat’ 
gaat over vriendschap, opgroeien 
en durven springen. Want wie niet 
in het zwembad springt, mist alle 
pret. En van aan de rand staan, 
krijg je wratten.
‘Willy Wrat’ beschrijft op een 
grappige en ontroerende manier 

de fysieke en mentale veer-
kracht van een kind. Een 

wratvriendelijke voorstel-
ling gespeeld door de 
fine fleur van het jeugd-
theater.

Tekst en regie: Jaela Cole
Spel: Inge Paulussen, Tina 

Maerevoet, Els Béatse en
Adriaan Severins
Productie: Jaela Cole ism Villa-
nella
www.villanella.be

Cie Side-Show
Wonders
Wonders is een 
dwaaltocht in 
een onbestemde 
ruimte die inspeelt op de nieuws-
gierigheid en de verbeelding van 
de toeschouwer. De confrontatie 
van circusacrobatie met sce-
nografi e en kostuums brengt 
schijnbaar onmogelijke scènes in 
beeld. Wonders opent de poorten 
naar een andere en intrigerende 
wereld. Cie Side-Show maakt een 
circusvoorstelling waarin licha-
men en decors samensmelten 
door middel van acrobatie en ma-
chinerie uit het klassieke theater.
Een voorstelling over perceptie, 
over kijken als vraag en waar-
neming als antwoord. “Move-
Award” selectie 2014
Productie: Side-Show vzw
Coproductie: Theater op de Markt 
/Dommelhof, Humorologie/Festi-
val van de Verwondering, Espace 
Catastrophe, Centre international 
de création des arts du Cirque.
Met de steun van: De Vlaamse 
Overheid, Circuscentrum,Théâtre 
Marni, GC De Kriekelaar.
Concept en realisate: Aline 
Breucker et Quintijn Ketels
Met: Aline Breucker , Elsa Bou-
chez, Philippe Droz, Quintijn Ke-
tels
Scenografie en kostuums: Aline 
Breucker
Choreografie: German Jauregi
Licht: Leonard Clarys
Dramaturgie: Michel Bernard
Bouw decor: Quintijn Ketels
Assistente kostuums: Leila Bouk-
halfa
Foto: Alexis Bertholet

Nigel Williams
accident 
de parcours
In Den Beginne 
Was Er Niets - “De 
mens heeft het vermogen om 
te denken, maar het denken is 
ook de bron van ons lijden”, al-
dus André Malraux in zijn roman 
‘La Condition Humaine’. Elke 
ochtend kijk ik, de malcontente 
mensaap, in de spiegel en denk: 
“Mens toch!” - “Wat ben ik oud 
geworden!” - “Ik moet dringend 
op dieet.” - “Waar maak ik me 
nu weer druk over?” - “Dat had 
ik niet mogen doen.” - “Ik zie het 
niet zitten.” - “Allemaal de schuld 
van de anderen.” - “Verdomde po-
litici / bankiers / racisten / buren / 
TVCelebs / … .” Zal ‘de mens’ ooit 
gelukkig zijn? Of tevreden? En 
moet dat per se? En wat is geluk? 
Kunnen wij niet gewoon ‘zijn’ en 
daar tevreden mee leven? Stand-
upcomedy als levensfilosofie. Ik 
kijk naar mezelf en naar het ge-
drag van anderen en besef dat wij, 
de slimme apen, zowel slachtof-
fers van ons eigen gedrag en in-
telligentie zijn, alsook de grap-
pige clowns van het heelal. ‘ 
‘Accident de Parcours’ - een tra-
gikomedie jou geserveerd door de 
evolutie. Lachen! Het leven duurt 
maar even.
www.nigelwilliams.be

Paljas Produc-
ties - Marleen 
Merckx en An-
nemarie Picard
Vriendinnen
Vriendinnen gaat over een le-
venslange vriendschap tussen 
Maria en Florentine. We volgen 
beide vrouwen vanaf hun jeugdja-
ren tot op het moment dat ze de 
pensioengerechtigde leeftijd al 
lang voorbij zijn. Zoals iedereen 
onder ons kennen zij vreugde en 
verdriet, succes en tegenslagen 
, ruzies en verzoeningen , lachen 
en huilen.
De pers: Een schot in de roos , een 
aanrader (De Morgen), Zeldzame 
vriendinnen, prachtig gebracht 
(Gazet van Antwerpen), Veras-
send en grappig , prima! (VRT Ra-
dio 2) van Ed Vanderweyden 
Bewerkt door Pol Goossen
Regie van Jeroen Maes
Met: Marleen Merckx en Anne-
marie Picard

€15

Zaterdag  
5 maart  

2016  
20.30u

€7 / €10

Donderdag  
11 februari  

2016 
15.00u

€15

Vrijdag  
25 maart  

2016  
20.30u

€15

Zaterdag  
20 februari 

2016  
20.30u

€15

Zaterdag  
26 maart  

2016  
20.30u

€15

Vrijdag  
26 februari 

2016  
 20.30u

€20

Vrijdag  
1 april  
2016  

20.30u

€15

Vrijdag  
4 maart  

2016  
20.30u
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Warre Borg-
mans, Jokke 
Schreurs & Big 
Dave Reniers
blèten
Drie kwetsbare mannen, knapen 
nog, mét of zonder baard of snor 
of klak, getekend door het leven 
de één al wat meer dan de an-
der-, alledrie met haar op hun 
tanden en veel noten op hun zang, 
hopen u te beroeren en ontroeren 
met poëtische teksten, stukjes 
tranche-de-vie en onvergetelijke 
melodieën… tot de tanden ontwa-
penend!
Warre Borgmans (1956) is een 
topacteur met een indrukwek-
kende staat van dienst. Een ras-
verteller. Big Dave Reniers (1969) 
begon mondharmonica te spelen 
op zijn 14de , geïnspireerd door 
grote bluesvoorbeelden als o.a. 
William Clarke, Kim Wilson, Ja-
mes Harman. Jokke Schreurs 
(1960) heeft officieel een diploma 
in de psychologie, maar de liefde 
voor Django Reinhardt dreef hem 
naar een leven in de muziek.
Van: Warre Borgmans, Jokke 
Schreurs en Big Dave Reniers
www.warreborgmans.be.
www.bigdave.be

4Hoog
Keik!
De vogel ach-
terna. Door de 
gietende regen. In 
de gure wind. Op zoek naar een 
boom Voor een ei zonder nest 
Achter het veld. Witte sneeuw 
die smelt. We zien alles tege-
lijk. KEIK! In een mix van film, 
animatie, live muziek en theater 
ontstaat een woordenloos spel 
tussen acteurs op het podium en 
acteurs op het witte doek. Ze cre-
eren de illusie van een bizarre en 
wondere wereld. Live pianomu-
ziek vult de zaal en zet de toon. 
Een streling voor oog en oor! 
”KEIK is zoooooo mooi. Heerlijk!” 
Els Deventer, Gent
”Een ster in de donkere hemel.” 

(over Keik) Eve Janssens
Concept en regie: Jonas 

Baeckeland & Frans Van 
der Aa
Spel: Dounia Mahammed 
& Maarten Schuermans.

Live muziek en spel: Stijn 
Engels & Thomas De Smedt.

Compositie: Stan Vangheluwe & 
Merijn Bruneel
Kostuums: Kathleen Moers.
Vormgeving: Rupert Defossez, 
Jonas Willems & Charlotte De-
bussche
Foto’s: Jeroen Vanneste
Film: Blauwhuis

BROS Produc-
ties ism 
Fakkelteater
The 39 Steps
The 39 Steps is een 
verbluffend leuke toneelbewer-
king van de gelijknamige fi lm 
van Alfred Hichcock uit 1935, over 
een man die ongewild betrokken 
geraakt bij duistere spionage-
praktijken. Zowel op Broadway, 
op West End, in Parijs, Engeland, 
Duitsland en Nederland was deze 
komische thriller een weergaloos 
succes. Het publiek kan Richard 
Hanny, de knappe held tegen wil 
en dank, volgen op zijn chaotische 
vlucht van een schouwburg in 
London, tot op de Schotse Hoog-
landen, en terug. Terwijl de liefde 
zijn pad kruist, wordt hij onterecht 
beschuldigd van moord, raakt hij 
verstrikt in een web vol intriges 
en wil hij door zelf de echte dader 
te vinden, zijn onschuld bewijzen. 
Het ingenieuze decor zorgt dat 
voor een hilarisch tempo, gees-
tige one-liners en verrassend fi 
lmische beelden.
Bewerking: Patrick Barlow.
Naar de film The 39 Steps van Alf-
red Hichcock.
Naar het boek van John Buchan.
Cast: Bert Cosemans, Sofi e Van 
Moll, Maarten Bosmans, Ron 
Cornet.
Regie: Bruun Kuijt (NL), Robert 
Siân.
Vertaling: Lex Passchier

Begijn Le Bleu
met mij gaat 
alles goed.
Volgens de Wes-
terse maatschappij 
zijn er maar drie woorden die er 
toe doen in deze wereld: pluk de 
dag. Al de rest is bagage. Een-
voudig, niet? Hoe Begijn er toch 
telkens in slaagt het leven moei-
lijker te maken dan het is, laat hij 
zien in ‘Met mij gaat alles goed.’ 
Omdat u graag lacht met losers 
maar ook omdat u zichzelf er 
stiekem in herkent. Begijn Le 
Bleu is bekend van het televisie-
programma Foute Vrienden dat 
enthousiast werd opgepikt door 
het grote publiek. Ondertussen 
presenteert hij ‘Taarten van Be-
gijn’ op VTM KZoom. De cabare-
tier is met deze voorstelling niet 
aan zijn proefstuk toe. In 2005 
won hij de jury- en publieksprijs 
van het Camerettenfestival in 
Rotterdam.
“Een beschaafde jongen. Een fou-
te vriend. Een onverwacht dans-
fenomeen. Begijn is een man met 
vele gezichten die zich kameleon-
gewijs aanpast aan zijn omgeving 
of de vorm aanneemt van een van 
zijn typetjes. Zijn spel balanceert 
op het randje van cabaret en co-
medy.” (De Morgen)

De Speelman
Ruth Beeck-
mans, Matteo 
Simoni & Bruno 
Vanden Broecke.
hechten
In ‘Hechten’ zoeken Wim Vande 
Voorde, Gert Brackx en Lise Ver-
rijcken naar manieren om om te 
gaan met de wonden uit hun le-
ven: Wim, boekhouder en koele, 
verbitterde asceet. Zijn jongere 
stiefbroer Gert, eeuwige student 
en romantische dromer en twij-
felaar. Kinderen van dezelfde 
moeder, maar van verschillende 
vaders. Allebei evenveel bin-
dings- als verlatingsangst. Alle-
bei strijden ze om de gunst van de 
intelligente, begaafde maar ho-
peloos verwarde Lise. Lise is 35, 
fi losofe met een zwak voor Niet-
zsche, vrijgezel, ontevreden met 
zichzelf en de wereld, en in alles 
besluiteloos. Ze wil iets doen met 
haar leven. Iets zinvols. Ze weet 
alleen niet zo goed wat ze wil. En 
met wie.
Spelers en makers: Ruth Beeck-
mans, Matteo Simoni & Bruno 
Vanden Broecke
Tekst & regie: Stefaan Van Bra-
bandt.
Licht en geluid: Geert De Vlees-
schauwer.

NIEUW! 
De online-verkoop van kaarten voor het programma ‘Voorjaar 2016’ 

start op zaterdag 28 november 2015 vanaf 14u via onze nieuwe site www.dewoeker.be
Om het overzichtelijk te houden, stappen we af van het vroegere abonnementensysteem, maar bieden 

we daarentegen àl onze klanten een vroegboekkorting aan, op élke kaart die ze bestellen. 
Deze regeling loopt door tot en met 31 december 2015. 

Op zaterdag 28 november 2015 zijn we in De Woeker zelf aanwezig tussen 10u en 12u voor een demo 
over het gebruik van het gewijzigde reservatiepakket. 

Vanaf 30 november 2015 kunnen klanten ook weer voor kaarten bij ons terecht via telefoon, 
mail of aan de balie van de bib.

Tel: 055/30.13.66 – Mail: cc.de.woeker@oudenaarde.be - Balie: zie Openingsuren bibliotheek

€15
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€15
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€20
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20.30u
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groen oudenaarde
Oudenaarde is niet alleen een historische, gezellige stad, maar ook 
een groene stad. Onder de noemer ‘Groen Oudenaarde’ presenteren 
we jullie verschillende bossen en parken die onze stad rijk is.

’t Spei
't Spei ligt net buiten het centrum van de stad, op het grondgebied van 
de deelgemeenten Oudenaarde, Bevere en Leupegem. In 1988 werd 
in het kader van de actie 'Plant een bos' een gemengd loofbos aange-
plant van ruim 3 ha. Verschillende plaatselijke scholen werden bij deze 
aanplant betrokken. De actie werd bekroond door de Koning Boude-

wijnstichting.
In 1997 werd een lokale werkgroep opgericht om het gebied ver-

der te ontwikkelen en de optie genomen om een natuureduca-
tieve zone uit te bouwen. In 1998-1999 werd een bomen- en 
struikenleerpad aangeplant: 38 verschillende boomsoorten 
en 24 verschillende struiksoorten werden onder de vorm van 
een determinatiesleutel op basis van de bladkenmerken langs 

een parcours uitgeplant. In het gebied is bijzondere aandacht 
besteed aan de zogenaamde Kleine Landschapselementen (KLE), 

door het aanplanten van gemengde knotbomenrijen, kaphagen, ge-
mengde hagen en gemengde houtkanten. Hierbij werd gebruik ge-
maakt van streekeigen beplanting. De aanplantingen zijn gesitueerd 
in de buitengrenzen van het gebied. De niet beplante zone wordt ont-
wikkeld tot grasland met verspreid enkele ruigtes, struikengroepen en 
solitaire bomen.
Het grasland krijgt sedert 1999 een natuurgericht maaibeheer, waarbij 
2 maal per jaar wordt gemaaid£met afvoer van het maaisel. Op 6 no-
vember 2011 werd een hoogstamboomgaard aangeplant naast ’t Spei.
't Spei is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Enkel wan-
delaars worden toegelaten, rijwielen blijven buiten het gebied. Er mag 
enkel gewandeld worden op de aangeduide wandelpaden. Die zijn on-
verhard en dus niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Uit veiligheids-
overwegingen kunnen tijdens het uitvoeren van beheerswerken ge-
deelten van het gebied gesloten worden voor bezoekers.

Volkegembos
Op de ontginningszone in Volkegem wordt een stadsbos ontwikkeld, 
deels door actieve aanplant met streekeigen boom- en struikensoor-
ten, deels via spontane bosontwikkeling.
In 2000 werd 8,8 ha voormalige ontginningsgrond door de stad aange-
kocht en in 2002 bebost. Een deel wordt jaarlijks aangeplant als ge-
boortebos op initiatief van de Gezinsraad.
Het aanplanten van een geboorteboom staat symbool voor de wens dat 
elk kind moet kunnen opgroeien in een groene én gezonde omgeving.

In 2001 verwierf Natuurpunt een 11 ha. Hier ligt de klemtoon op spon-
tane ontwikkeling gekoppeld aan begrazing.
Vanaf 2009 werd door de stad gestart met de gefaseerde verwerving 
en aanplant van percelen van de lopende leemontginning tussen Holle 
weg en Geraardsbergenstraat. De wandelpaden in de verschillende 
blokken zullen op elkaar aantakken, zodat op termijn een wandelruim-
te van ruim 30 ha ontstaat. De wandelpaden zijn onverhard en dus niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers.

de Vestingen
De vestingen zijn de laatste restant van de vroegere verdedigingswer-
ken rondom de stad en hebben bijgevolg een grote cultuurhistorische
waarde. Ze vormen een parkgebied van 2,7 ha. De natuurwaarde van 
de vestingen is erg hoog. Een belangrijk onderdeel is de langgerekte 
vestingvijver. Aan beide zijden van de vijver is hoogstammig hout aan-
wezig, deels via aanplant, deels via spontane vestiging. Het gebied 
werd in 2 fasen door de stad aangekocht en in 2005 volledig verworven.
Het beheer gaat uit van de reeds aanwezige potenties en een maximale 
natuurontwikkeling. Er wordt gestreefd naar het behoud van het in-
tiem, gesloten karakter van het gebied. Er is een wandelpad tussen de 
Vestingvijver en de spoorweg gecreeerd. Het pad is onverhard en dus 
niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

bos t’ename
Ten zuiden van de dorpskern van Ename ligt een historisch-ecologisch 
uitzonderlijk waardevol gebied, bekend als het Bos t'Ename. Reeds 
van in de Middeleeuwen is deze bosrijke zone nauw verbonden met het 
havenstadje Ename en de abdij. Het bos heeft steeds een belangrijke 
rol gespeeld in het dagelijkse leven in Ename, door zijn natuurlijke 
rijkdommen en als leefomgeving voor mens en dier. Een wandelpad 
vertrekkend aan het museum van Ename benadrukt deze sinds eeu-
wen bestaande historische band.
Het Bos t'Ename is een uitgestrekt bosgebied, waarvan een deel mo-
menteel als natuurreservaat wordt beheerd. Menselijke activiteiten die 
de flora en fauna kunnen verstoren zijn strikt verboden. Bezoekers zijn 
slechts toegelaten tot het natuurreservaat tijdens geleide wandelingen 
waarvan een deel verloopt op houten knuppelpaden, zowat een halve 
meter boven de begane grond zodat de bosbodem en de begroeiing 
niet verstoord worden.
Het bosbeheer in Bos t'Ename streeft ernaar om het natuurlijke land-
schap en de biologische verscheidenheid van een niet verstoorde bos-
biotoop te herstellen. Een educatief wandelpad, genoemd naar Mari-
ette Tielemans werd aangelegd doorheen het Bos t'Ename. Het pad 
start aan het museum, is volledig bewegwijzerd en heeft verschillende 
educatieve informatiepanelen die het botanisch en historisch belang 
van het bos uitleggen.

Liedtspark en herstel ravelijn
Zoals veel steden werd ook Oudenaarde omringd door water en 
vesten. De versterkingen werden reeds aangebracht onder het 
Spaans bewind, maar uitgebreid door de architect van Lodewijk 
XIV, Vauban. Deze vesten met omliggende landbouwgronden 
werden opgekocht door de heer Liedts, gouverneur van Bra-
bant en Henegouwen. Hij gaf opdracht om er een grote pri-
vé-tuin aan te leggen, waarvoor men zich inspireerde op de 
Engelse tuinkunst: typisch landschappelijk, met veel wan-
delpaden, waterpartijen met fontein, grote grasvelden, pri-
eeltjes en veel hoogstambomen. Het bestaande landschap 
was de basis, het moest enkel wat verbeterd worden.
Na het overlijden van baron Liedts (in 1907) gingen het 
park en het kasteel bij legaat naar het stadsbestuur. Na 
de tweede wereldoorlog werd het park toegankelijk voor 
bezoekers, waardoor het vooral een sociale functie kreeg.
Het ravelijn in het Liedtspark, beter gekend als het achter-
park, is één van de zeldzame overblijfselen van de geschie-
denis van Oudenaarde als strategische vestingstad. Momen-
teel vinden restauratiewerken aan het ravelijn plaats. Via het 
Interregproject Manoeuvres krijgt het stadsbestuur daarvoor 
subsidies en het provinciebestuur zorgt voor een co-financiering.
Het 6 ha grote park staat open voor het publiek, vormt dé groene 
long van de stad en is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonson-
dergang.

InTer Immo
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oudenaarde winkelstad
Je kan in Oudenaarde urenlang shoppen, maar toch liggen alle win-

kels op wandelafstand. De keuze is groot: luxeboetiekjes, trendy 
interieurwinkels, speciaalzaken en enkele grote ketens. Het 
zal je misschien verwonderen, maar in onze stad kan je ook 
echt exclusief shoppen: grote Belgische, Franse en Italiaanse 
labels vind je beslist in de rekken. De Broodstraat, de Neder-

straat en de Hoogstraat zijn dé drukke winkelstraten. Geef je 
ogen de kost aan de uitstalramen en je vindt beslist iets dat bin-

nen je budget past. We hebben meer dan 300 speciaalzaken in Ou-
denaarde! Oudenaarde heeft op winkel- en handelsgebied een regio-
nale aantrekkingskracht.
Uit het detailhandelonderzoek van de provincie Oost-Vlaanderen blijkt 
dat in het winkelgebied van Oudenaarde er 311 handelszaken zijn, die 
staan voor circa 60.400m2 winkelvloeroppervlakte. Van het aantal win-
kels in het centrum situeert zich ongeveer 72% in het segment recre-
atief en vergelijkend winkelen. De klant geniet van het flaneren in de 
winkelstraten. Door renovatie van handelspanden creëert men klasse 
en uitstraling, die een meerwaarde geeft aan het straatbeeld.
In 2011 lanceerde het stadsbestuur een subsidie voor gevelrenova-
tie voor leegstaande en onaantrekkelijke handelspanden, en dat in 
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie. 
Maar liefst 21 gevelrenovaties vonden met die steun plaats. 

oudenaarde, zet je bril op
Met het project ‘Oudenaarde, zet je bril op’ zet het stadsbestuur in op 
een lichtplan, waarbij sfeerverlichting wordt aangebracht in een aantal 
winkelstraten en waarbij handelaars worden gestimuleerd hun gevel-
reclame kwaliteitsvol en sfeervol te maken. In eerste instantie wordt 
accentverlichting aangebracht op gevels van panden in de Nederstraat 
en later in de Broodstraat, die opgenomen zijn in de Inventaris.

bouwkundig 
erfgoed. 
Handelaars in die 
straten, die hun 
vergunde gevelre-
clame willen ver-
nieuwen, komen, 
onder bepaalde voor-
waarden, in aanmerking 
voor een stadssubsidie.

oudenaardebon
Verjaardagen, moederdag, vaderdag, Valentijn,… De zoektocht naar dat 
ene geschikte cadeau bezorgt iedereen wel eens wat frustraties…
We willen er namelijk wel zeker van zijn dat we het perfecte presentje 
geven. Vragen zoals ‘heeft hij dit al?’, ‘vindt zij dat wel leuk?’ of ‘moe-
ten we toch niet die andere nemen?’ spoken regelmatig door ons hoofd 
tijdens onze zoektocht. Nu bestaat hier de oplossing voor! Je kan de 
Oudenaardebon kopen. Dit is een handige en stijlvolle cadeaubon die 
een jaar geldig blijft. Het werkt heel eenvoudig: je kiest zelf het bedrag 
dat je wil cadeau doen (in schijven van 5, 10 of 25 euro) en de gelukkige 
ontvanger maakt zelf een keuze waar hij of zij de bon inruilt. 
De deelnemende handelszaken zijn terug te vinden op de website 
www.oudenaarde.be
Een nieuwe outfit, een hapje gaan eten of toch liever die laatste nieuwe
cd… de mogelijkheden zijn eindeloos. Een perfect cadeau voor of van
elke Oudenaardenaar!

Je kan de Oudenaardebon kopen bij de dienst toerisme in het stadhuis,
in de bibliotheek een aan het onthaal van het Administratief Centrum
Maagdendale.

meer info: dienst economie, tel 055 33 51 67, 
economie@oudenaarde.be

Vrije beroepen

adVocaTen
Bauters Janna Gentstraat 152 055 31 17 70 
Bauters Sofie Vogelkersstraat 8 055 61 07 62
Blockeel Luc Deinzestraat 1 055 31 71 08
Blondeel Maarten Doornikstraat 15 055 60 90 83
Bossuyt Mathieu Hoogstraat 38 055 31 65 33
Bothuyne Ilse Stuivegemstraat 6 0477 73 83 34
Browaeys Peter Baarstraat 24 055 61 04 45
Cambier Johan Tacambaroplein 2/13 055 30 25 02
Carrette Maud Stationsstraat 29 055 31 86 47
Cheyns Willem  Martijn Van Torhoutstraat 112 055 31 44 41
Coppens Katie Einestraat 34 054 34 36 60
Crombez Nele Einestraat 22 055 30 29 50
De Backer Pieter Gentstraat 152 055 31 17 70
Decabooter Lucie Voorburg 3 055 30 25 03
Decraeye Jo Markt 41 055 30 13 33 
De Moor Lieven Louise Mariekaai 7 055 42 64 42
De Neve Elfri Stationsstraat 29 055 31 86 47
De Pauw Wendy Stationsstraat 29 055 31 86 47
De Poorter Jan Markt 41 055 30 13 33
De Pooter Wim Markt 41 055 30 13 33
Desmet Leen Einestraat 22 055 30 29 50
Desmet Wesley Hoogstraat 38 055 31 65 33
Diependaele Lieven Bergstraat 33 055 23 10 00
Eeckhout Ann Droesbekeplein 20 055 49 97 97
Fock Ria Markt 41 053 62 52 87
Grymonpré Vicky Bergstraat 13 055 20 66 01
Heerman Ali Einestraat 34 055 31 27 36
Heerman Cyriel Einestraat 34 055 31 27 36
Hove Guy Ommegangstraat 3 055 30 96 98
Lamon Jan Burgschelde 25 Bus 2 055 31 82 62
Lampens Peter Martijn van Torhoutstraat 112 055 31 44 41
Leyman Ben Tacambaroplein 2/13 055 30 25 02
Leysen Sarah Markt 41 055 30 13 33
Nottebaert Henri Voorburg 3 055 31 75 31
Nottebaert Jean-Baptiste Voorburg 3 055 31 75 31
Opsommer Jan Gentstraat 152 055 31 17 70
Ottevaere Lotte Droesbekeplein 2 055 49 97 97
Parmentier Ilse Droesbekeplein 20 055 49 97 97
Redant Filip Einestraat 34 055 31 27 36
Rijckaert Nadine Jezuiëtenplein 18 055 31 70 13
Saveyn Christophe Stationsstraat 55 055 30 38 59
Scheerlinck Pierre Einestraat 38 055 30 02 30

Simoens Peter Volkegemberg 30 055 31 95 32
Stevenaert Gunter Ommegangstraat 3 055 30 96 98
Strickaert Steffi Gentstraat 152 055 31 17 70
Van Biervliet Ann Dijkstraat 75 055 31 41 52
Vancoillie Sylvie Rekkemstraat 95 055 45 72 11
Van Coppenolle Sofie Markt 41 055 30 13 33
Van Den Berghe Carla Hoogstraat 38 055 31 65 33
Vandenbogaerde Eef Markt 41 055 30 13 33
Vandenbogaerde Jonathan Hoogstraat 38 055 31 65 33
Van Den Bossche Jurgen Gentstraat 152 055 31 17 70
Vanden Broecke Paule Doornikstraat 20 055 31 64 74
Van Den Noortgate Jan Einestraat 22 055 30 29 50
Vander Schelden Jacques Voorburg 3 055 31 75 31
Vander Stuyft Koen Einestraat 22 055 30 29 50
Vande Weghe Lien Einestraat 22 055 30 29 50
Vande Weghe Philippe Einestraat 22 055 30 29 50
Van Driessche Johan Dijkstraat 75 055 31 41 52
Van Giel Jonas Einestraat 34 055 31 27 36 
Van Hoecke Ivan Gevaertsdreef 5B 055 30 91 60 
Van Melkebeke Peter Einestraat 22 055 30 29 50
Van Ooteghem Melanie Gevaertsdreef 5B 055 30 91 60
Vanschoubroek Dirk Hoogstraat 38 055 31 65 33
Verroken Koen Hoogstraat 38 055 31 65 33
Volcke Louis Dijkstraat 75 055 60 77 97
Vyls Hugo Kerkgate 19 055 45 60 43
Wauters Flora Droesbekeplein 20 055 49 97 97
Wellekens Elisabeth Doornikstraat 20 055 31 64 74
Wellekens Jan Doornikstraat 20 055 31 64 74
Wellekens Karel Doornikstraat 20 055 31 64 74
Wittebroodt Tom  Wortegemstraat 1 055 30 99 18

apoTheKerS
Apotheek Gyssels NV Nestor de Tièrestraat 207 055 31 25 06
Apotheek Nachtergaele Cindy Kerkgate 5 055 45 58 91
Apotheek Vandeginste Markt 3 055 31 02 01
Apotheek Van Ommeslaeghe Markt 51  055 30 97 35
Appelmans E. Reytstraat 9 055 30 90 38
De Lille - Mortier Rekkemstraat 12 055 31 51 00
De Lindeboom Apotheek Sint-Jozefsplein 3 055 31 27 05
Diependaele Leupegemstraat 10 055 30 46 66
Dincq A-F. Tussenbruggen 2 055 31 14 76
Dobbelaere-Soetaert BVBA Hoogstraat 43 055 31 12 24
Gykiere M. Nederstraat 29 055 31 69 34
Mortier G BVBA Abdijstraat 72 055 31 24 29
Multipharma Nestor de Tièrestraat 152A 055 31 17 43
Pype C. Markt 24 055 30 50 50
Sybephar Beverestraat 50 055 31 21 58
Vandeginste R. Markt 3 055 31 02 01

boeKhouderS
AB Partners Einestraat 26 055 23 29 20
Accountancy Eeckhaudt Wortegemstraat 94 055 31 91 58
Accountantskantoor  

Bekaert BVBA Meersbloem Leupegem 50 055 30 48 71
A.C.T. BVBA Jacob Lacopsstraat 20/207 055 33 09 96
Advanco Aalststraat 68 055 30 40 81
A.M.-Consulting  

and Services BVBA Graaf van Landaststraat 19 055 30 14 41
A.P.O.R. NV Hoogstraat 61-63 055 33 92 22
A&T Consulting BVBA Mijttesraat 47 0496 12 90 29
Atp CVBA Jacob Lacopsstraat 20/207 055 49 84 49
Audoore E. Ronseweg 59-61 055 31 45 35
Bamelis, Kindt & Co Meersbloem Melden 46 055 61 21 09
Batteauw J. Stationsstraat 26 055 31 70 48
Boekhoudkantoor 

James Herbert BVBA Baarstraat 16/2 055 30 00 32
Bo.fi.ba BVBA Stationsstraat 26 055 31 70 48
Boxstaele M. Diependale 58 055 31 19 94
Callebaut Yannick Tivolistraat 79 0477 35 67 65
Caron S. Sterrestraat 23 09 221 50 73
Certifisc Simon de Paepestraat 19 055 30 14 41
Clepkens Jan Boekhouding  

en Fiscaliteit BVBA Dries ter Biest 8 055 30 99 13

adVocaTenaSSocIaTIe
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Coessens L. Monseigneur Lambrechtstraat 59 055 49 80 46
De Jonghe J. Elfdagwandkouter 7 055 30 12 12
De Naeyer G. Prins Leopoldstraat 112 055 30 97 37
De Rooze E. Onderbos 12 055 31 47 42
De Schuymer C. Beverestraat 97 055 30 15 14
De Smet R. Hoogstraat 61-63 055 33 92 22
Detrémerie P. Scheldekant 9 055 33 55 77
Dhuygelaere J. Berchemweg 133 055 31 31 25
Filico CVBA Monseigneur Lambrechtstraat 59 055 49 80 46
Fiscovan NV Aalststraat 2 055 33 74 11
Herbert J. Baarstraat 16/2 055 30 00 32
Keymeulen P. Sterrestraat 23 09 221 50 73
MVDM  Keizer Karelstraat 14 055 31 62 34
Nobels J. Aalststraat 132 055 33 59 33
Pattyn J. Koningin Elisabethlaan 18 055 31 11 63
Peyskens J. Graaf van Landaststraat 19 055 30 14 41
SBB Accountants  

& Adviseurs Wortegemstraat 22 055 33 94 40
Secretariaat Middenstand Aalststraat 132 055 33 59 33
Vandemeulebroecke E. Monseigneur Lambrechtstraat 48 055 49 90 95
Vande Moortel J & co BVBA Scheldekant 9 055 33 55 77
Vander Haeghen L. Aalststraat 2 055 33 74 11
Vanneste J. Aalststraat 68 055 30 40 81
Vansteenbrugge Caroline  

BVBA Tivolistraat 79 055 31 65 01
Waeterloos Eric Accountantskantoor  

BVBA Georges Lobertstraat 20-22 055 31 63 68

dIenSTen aan ZeLFSTandIgen
AB Partners Oudenaarde  

CVBA Einestraat 26 055 23 29 20
Securex (social management) 

 Beverestraat 45-102 055 33 39 11
Unizo (unie van zelfstandige ondernemers) 

 Einestraat 26 055 23 29 29

gerechTSdeurWaarderS
Bergé L. Margaretha Van Parmalaan 15 055 31 45 28

Bre  Margaretha Van Parmalaan 15
Coppitters A. Remparden 66 055 31 18 97
Sparacino Kelly BVBA Ronseweg 95

huISarTSen
Asselman Dirk Baarstraat 67 bus 1 055 31 94 28

Browaeys Luc Aalststraat 162 055 31 44 50
Buyssens Frank Bergstraat 61 055 30 97 57
De Bock Greet Oudstrijdersstraat 78 055 31 12 03
De Boever Elke Aalststraat 57 09 384 55 66
De Lille Renaat Abdijstraat 64 055 30 44 44
De Wolf Vincent Baarstraat 53 055 30 94 94
Dossche Bar Eineplein 9 bus B0 055 604 477
Goeminne Carl M. Van Torhoutstraat 116 055 31 12 03
Janssens Peter Doornikse Heerweg 150 055 30 22 66
Lievens Lut J. Lacopsstraat 3 055 30 48 50
Ovaert Pierre-Paul Stationsstraat 18 055 30 00 72
Van den Herrewegen Piet J. Lacopsstraat 3 055 30 48 50
Van Hauteghem Dirk Ronseweg 2 055 31 58 12
Vanden Broecke Pieter Doornikstraat 33 055 30 40 40
Vanderschaeve Pieter Corpusstraat 75 055 31 12 03
Vansteenbrugge Farah Graaf Van Landaststraat 17 055 30 47 48
Verhoeyen Eva Dijkstraat 79 055 30 38 68
Verzelen Guy Groenstraat 50 055 30 39 39
Wayenberg Mario Reytstraat 216 055 49 72 30

KIneSISTen
Batteauw Renaat Eindrieskaai 4 055 31 91 17
Blommaert Luc Prins Leopoldstraat 110 055 31 82 77
Bodaer Lieve Burg 1 055 31 33 67
Boehme C. Stationsstraat 19 055 30 12 91
Braeckman Christine Kortrijkstraat 164 055 31 51 34
Brusselman Nele Gaverstraat 4 0476 64 73 37

Casaert G. Gentstraat 117 055 31 37 10
Daneels Veerle Berchemweg 285 055 30 32 22
De Bleeckere Caroline Nederenamestraat 121 055 30 07 99
De Boever Gerda Herlegem 71 055 30 03 37
Depret G. Parkstraat 11 055 31 68 82
Depret Julie Parkstraat 11 0476 20 20 99
Deprez Liesbeth Leupegemstraat 22 055 30 32 44
De Rycke Eddy Molenstraat 27 055 31 93 78
De Rycke Joke Martijn van Torhoutstraat 176 0497 104 992
Dvbo Burg 1 055 31 33 67
Herreman Jan Wallestraat 127 055 31 97 73
Messelis Bart Heurnestraat 169 0475 85 53 46
Ottevaere M. Generaal Pershingstraat 2 bus 9 055 31 70 91
Pattyn Sofie Broekstraat 104 055 30 40 44
Rogge Regina Gentstraat 191 055 31 46 37
Roodhooft - De Bleeckere praktijk voor Osteopathie  

en Kinesitherapie Nederenamestraat 121 055 30 07 99
Roosens Els Dijkstraat 73 0486 05 19 60
Schiettecatte Dirk Blote 29 055 31 62 05
Seghers Sigrid Dijkstraat 73 0497 34 65 71
Torremans D. Doorn 17 055 31 76 59
Vandenabeele Peter Wijnendale 115 055 30 14 09
Vanden Haesevelde Ivan Zoetebeekweg 12 055 45 66 60
Van Den Storme Sophie Serpentstraat 12 0498 08 02 28
Vander Haegen Pieter Galgestraat 22 055 31 29 18
Vanderlinden André Gentstraat 217 055 31 46 37
Van Der Meiren J. Fietelstraat 12 055 31 51 57
Vanhee Greet Deinzestraat 283 09 383 82 04
Vanhulle N. Aalststraat 213 055 30 05 13
Van Onderbergen Hilde Hoogstraat 42 0478 61 98 39
Vergaert Leen Eindrieskaai 4 055 31 91 17
Vergucht Ingrid Heurnestraat 35 055 31 68 46
Vergucht Karen Reytstraat 25 0497 93 39 30
Weemaes Joris Kortrijkstraat 164 055 31 51 34

LogopedISTen
Baert E. Prins Leopoldstraat 18 055 30 14 99
De Lille Lisa Nederenamestraat 149 0474 89 88 34
De Roeve P. Elfdagwandkouter 8 055 31 89 05
Detemmerman Delphine Tussenbruggen 13b7 0494 71 60 96
Huysman Eline Gevaertsdreef 59 0472 618 771
Laurez A. Borgveld 2 bis 0496 08 96 40
Logopedische Dienst  

Ter Eecken VZW Terkerkenlaan 1 055 33 36 23
Logopedische Praktijk  

Colyn Inge Puithoekstraat 43 0484 79 74 55
Praktijk Logopedie Achterburg 1/14 055 30 33 21
Van Bost Gunther Meldenstraat 80 055 30 41 78

noTarISSen
Binnemans S. Beverestraat 8 055 31 12 53
Coppejans L. Baarstraat 16 055 31 13 36
Nathalie Hombrouckx  

& Johan De Blauwe Gentstraat 88 055 31 94 57
Lucie Vandermeersch  

& Roseline Michels Burgscheldestraat 13 055 31 19 09

oSTeopaTen
Batteauw R. Eindrieskaai 4 055 31 91 17
De Bleeckere Caroline Nederenamestraat 121 055 30 07 99
De Bleeckere Eveline Gevaertsdreef 79 0486 37 92 90
Declercq Wouter Corpusstraat 79 0478 66 35 20
De Vuyst R. Tussenbruggen 13 055 31 91 74
Paeme Marc Beverestraat 77 055 31 75 84
Pattyn Sofie Broekstraat 104 055 30 40 44
Roodhooft Bert Nederenamestraat 121 055 30 07 99
Van Cauwenberghe Saskia Heurnestraat 169 0479 94 69 85
Van Der Meiren J. Fietelstraat 12 055 31 51 57
Van Rengen J. Gobelinstraat 10 0494 24 45 80
Woestenborghs R D.O  

(MROB) Pauwel Vanderscheldenstraat 58 0475 46 66 18

pedIcure
Aqua Dôme Schatakker 17 0478 57 84 00
Beauty & Wellness Gentstraat 173 0475 24 37 09
Bo  Jezuiëtenplein 8B 055 31 95 96
Boté Nestor de Tièrestraat 141 055 49 97 20
Buerna Lounge Deinzestraat 62 055 38 62 00
Coorevits Lien Keizer Karelstraat 12 0476 25 87 65
Crème de la crème Akkerstraat 39 055 30 97 55
De Keyzer A. Kerkgate 69 055 49 59 34
Delrue Natianna Ronseweg 22 055 31 78 76
De Vlaminck Lien Deinzestraat 62 0473 81 53 59
Estetica Martijn van Torhoutstraat 175 055 30 98 77
Estethiek Linda Hoek 7 055 45 59 25
Georgina Fernandez Vontstraat 44 055 30 37 32
Instituut A-Part Windmolenstraat 12  0473 93 45 84
Janssens Kathy Ter Eecken 16 bus 5 0484 50 07 21
Laelemont Katrien Spendelos 14B 0475 54 25 29 
Leyman L. Wijnendale 5 055 31 94 82
Loeman Julie Denise Broekstraat 155 055 61 37 39
Matton Caroline Leupegemstraat 36 055 31 14 25
Matton P. Deinzestraat 233 0477 42 54 39
Nivo Burg 3 055 30 32 44
PediCaro -  

voetverzorging aan huis Broekstraat 147 0485 83 45 98
Relax & Beauty Tess Kattestraat 12 0488 50 14 44
Salomon M. Mijttestraat 50 055 31 22 47
Vandenberghe J. Graaf van Landaststraat 34 055 31 49 36
Van Den Haute Francette Maartstraat 14 055 49 68 63
Vander Wee K. Pelikaanstraat 90 0497 20 58 20

podoLoge
Griet Brusselman Reytstraat 79 0473 81 67 34

pSYchoTherapeuTen
Aelvoet Katrien Wallestraat 24 0499 26 20 92
Bauters S. Westerring 54 055 60 40 42
Buytaert Els Wallestraat 55 0476 28 93 42
Van Bost Gunther Meldenstraat 80 055 30 41 78
Van Cauwenberghe A. Diependale 69 0485 50 86 30
Vanderwegen Dominique Axelwalle 42 09 384 26 12
Van Mele Hilde Den Bulk 16 0487 49 55 02
Verhaeghe Tom Vaddenhoek 91
Wingender C. Keirestraat 28 - 9700 Mater 055 45 63 70

TandarTSen
Berge J. Tacambaroplein 2 055 31 56 94
Contreras L. Martijn van Torhoutstraat 118 055 31 76 31
Coucke Martine Bekstraat 1 055 30 20 44
De Boever Annemarie Bekstraat 1 055 21 92 60
De Coninck Frank Ronseweg 22 055 31 78 76
De Croock Nathalie Heurnestraat 49 055 30 38 23
Decubber H. Nestor De Tièrestraat 125 055 31 74 90
De Nys P. Bekstraat 1 055 31 63 08
Drieghe F. Aalststraat 4 055 31 68 70
Maeyaert H. Dijkstraat 85 055 31 23 33
Miclotte Stefaan Kerkgate 14 055 45 50 40
ProSmile Jezuiëtenplein 6 055 60 40 77
Speleers R. Parkstraat 33 055 31 83 58
Steyaert J. Dijkstraat 31 055 31 14 37
Vanderschelden I. Tussenbruggen 13 bus 1 055 31 88 88
Vanderstichelen Séverine Beverestraat 94/2 055 38 59 22
Van Enis Stefaan Stationsstraat 44 055 31 28 46
Vanhoorne Patrick Bergstraat 21 055 31 65 53
Vannieuwenhuyze Katrien Prins Leopoldstraat 24 055 30 21 29

ThuISVerpLegIng
Callens Ria Haagstraat 30 055 31 91 43
Cnockaert R. Generaal Merchierstraat 53 055 33 02 32
Daragas K. BVBA Wijnendale 68 055 61 04 95
De Boever C. Dries ter Biest 1 055 31 45 23
De Coninck M. Schorisseweg 14 055 31 58 16
De Temmerman Wendy BVBA  Doolstraat 1 055 61 34 46
De Wint N. Bvba Deinzestraat 277 09 383 62 42
Familiehulp Koningin Elisabethlaan 3 055 33 45 45
Maheur C. Wallestraat 109 055 31 87 23
Medizo BVBA Stuivegemstraat 40 055 31 26 67
Nollet F. Lazerije 15 055 30 28 89
Piers Barbara  Armenlos 4 055 30 52 82
Precura CVBA Rekkemstraat 146 055 31 90 41
Rombout L. Tuintjesstraat 33 055 33 06 36
Solidariteit voor het gezin Remparden 12/96 055 33 44 21
Vandenheede Nancy Steenputstraat 17 0495 41 73 30
Van Eeckhaute BVBA Heurnestraat 378 055 33 08 23
Vanwetter V. Zonnebloemstraat 31 0470 50 76 11
Vindevogel Roos Kerkgate 70 055 45 61 15
Wit-Gele Kruis  

Oost-Vlaanderen Louise Marie Kaai 9 055 31 27 13

VroedVrouWen
Biasino M. Spoorweglaan 44 055 31 81 99
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