Oudenaarde, 24 april 2019

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende
voorstellen/vragen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van maandag, 29 april 2019
worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad houdende:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen
aan de agenda toevoegen; Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de
algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter.”
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van
beslissing en een toelichtende nota.
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een
voorstel van beslissing en toelichtende nota.
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord”.

De voorzitter,

Lieven Cnudde.
VRAGEN EN VOORSTELLEN GEMEENTERAAD
1.
1.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman
Vraag 1: Autorally Eine.

Omdat de jaarlijkse rallysprint een grote impact heeft op buurtbewoners en landbouwers langs het
parcours krijgen wij hier regelmatig vragen over. Om buurtbewoners correct te informeren kregen
wij graag antwoord op volgende vragen :
 Zal de rallysprint opnieuw plaatsvinden dit jaar en wanneer?
 Blijft het parcours hetzelfde als de voorbije jaren?
 Wordt aan een uitbreiding van het evenement gedacht?
 Hoe kadert de rally in het Burgemeestersconvenant? Wordt de uitstoot in kaart gebracht en
wordt compensatie overwogen?
 Was er al overleg met buurtbewoners en wat is daarvan het resultaat?
1.2.

Voorstel 2: Statiegeld op blikjes.

Op 18 april voerde ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, nog maar eens actie voor de invoering van
statiegeld. Het wil de Vlaamse regering aansporen om na 26 mei de versnelde invoering van statiegeld

op blikjes op te nemen in het regeerakkoord. Boeren leiden ontzettend veel schade door blikjes die in
weilanden belanden. De schade voor de Vlaamse veehouderij wordt op 4,5 tot 6,8 miljoen euro geschat.
Jaarlijks worden in Vlaanderen 6200 dieren ziek door blikjes waarvan er tussen de 2050 en 2500
overlijden.
Het stadsbestuur wilde in het verleden niet toetreden tot de statiegeldalliantie, een netwerk van steden en
gemeenten en andere organisaties die ijveren voor statiegeld en druk willen uitoefenen op de Vlaamse
regering om statiegeld in te voeren. Ondertussen zijn 850 organisaties lid, waaronder honderden steden
en gemeentes in Nederland en België. Het is symbolisch erg belangrijk, zeker in onze streek, dat wij als
stad mee aan die kar trekken en ook dit signaal geven.
Vandaar nog eens het voorstel:

-

2.
2.1.

bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode, treedt Oudenaarde toe tot de
statiegeldalliantie
Oudenaarde neemt de voortrekkersrol op zich en neemt het initiatief om samen met alle
gemeentes uit de Vlaamse Ardennen die nog niet toetraden, toe te treden in groep en op
die manier het signaal te versterken.
Raadslid Steven Bettens
Vraag 1: Liedtspark.

In mei 2018 was een deel van het achterpark van park Liedts met dranghekkens afgesloten. “Dit
parkgedeelte is afgesloten omwille van gevaarlijke omstandigheid bomen,” konden we lezen op
affiches die aan de hekkens hingen. De hekkens stonden er omdat rode beuken door onzorgvuldig
uitgevoerde werken, aan het afsterven waren. De droge takken en stammen vormden een gevaar,
zodanig dat in samenspraak met de veiligheidsambtenaar de zone werd afgebakend.
Hoewel er dus meerdere bomen staan die voor een 'gevaarlijke omstandigheid' zorgen en er dit
voorjaar bovendien meerdere dagen met hevige rukwinden waren, is het achterpark al maanden
terug vrij toegankelijk.
Vragen:
- waarom is de zone in het achterpark waar de dode of bijna dode beuken staan, niet langer
afgesloten?
- wat zijn de plannen met de zieke en dode bomen?
- hoe staat het met de opmaak van het beheerplan voor het ganse park?
3.
3.1.

Raadslid Folke D'Haeyer
Vraag 1: Autovrije zondag.

Op de website van Netwerk Duurzame Mobiliteit lezen we “Voor wie een activiteit wil organiseren op
Autovrije Zondag is starten met organiseren in het voorjaar geen slecht idee. Afhankelijk van hoe je het
geheel wil opvatten kan je alvast beginnen met de goede ideeën te laten rijpen.”
Op zondag 22 september 2019 organiseren verschillende gemeenten en steden een autoloze zondag.
Behalve milieu- en klimaatvoordelen heeft de autoloze zondag nog veel leuke voordelen. Er is rust in de
straten, kinderen kunnen overal spelen, mensen ontdekken nieuwe vervoersmodi op straat, politici leren
de gemeente anders te lezen en iedereen ademt voor één dag lekker frisse lucht.
Het is maar één dag op een heel jaar, dus een mooie ambitie. Als dit op voorhand goed gecommuniceerd
wordt en er duidelijke afspraken en uitzonderingen worden vastgelegd, kan iedereen zich goed
voorbereiden.
Op 22/04/2019 stonden al twee gemeenten geregistreerd op de website van het Netwerk Duurzame
Mobiliteit. Hopelijk is Oudenaarde de derde! Wij zien graag een ambitieuze Autoloze Zondag, waar we
de nationale pers mee kunnen halen.
Vraag: Wil Oudenaarde zich registreren als deelnemende gemeente aan de Autoloze Zondag en een
ambitieus programma uitwerken voor die dag?

4.
4.1.

Raadslid Eva Pycke
Vraag 1: Bijenvriendelijke maatregelen.

Bij het lezen van het nieuwe bestuursakkoord konden we vaststellen dat de stad er wil naar streven
aan “natuurlijker” groenbeheer te doen waar mogelijk, en een bijenvriendelijke gemeente te zijn.
Dit kunnen we alleen maar toejuichen!
Bijen zijn immers van immens groot belang in onze samenleving. Niet alleen voor de bloei van
bloemen, maar eveneens voor de bestuivingen van meer dan 75 % van de voedingsgewassen.
Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van vruchten zoals
kersen, appelen, braambessen en frambozen. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's
zouden verdwijnen zonder de bij.
Wij, burgers, maken van deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is er een rijke habitat
nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.
De laatste jaren is de bijensterfte in onze streken echter alarmerend toegenomen (dit tgv
pesticidegebruik, kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu, en de
Varroamijt). Wij kunnen dit een halt toeroepen door als gemeentebestuur de juiste acties te
ondernemen.
Daarom mijn vragen:
1. is onze gemeente bereid een afgevaardigde aan te stellen om deel te nemen aan de cursus “Wat
kunnen openbare besturen doen voor bijen?”, georganiseerd door het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie? Zodat er meer kennis is over gemeentelijk bijenvriendelijk groenbeheer?
Meer info op https://www.lne.be/wat-kunnen-lokale-overheden-doen-voor-bijen .
2. gaan we onze gemeente inschrijven om mee te dingen naar de bijenvriendelijkste gemeente van
Vlaanderen? Inschrijven kan nog tot eind mei op www.weekvandebij.be .
3. kunnen we tijdens “De week van de bij” (2 tot 9 juni 2019) gemeentelijk iets organiseren om
het belang van onze bijenpopulatie aan te tonen , dit ter sensibilisering van onze burgers om
ook hen te motiveren bijenvriendelijke maatregelen te treffen in hun tuin? De organisatie van
de “Week van de bij” stelt een infostand ter beschikking. De Week van de Bij is een initiatief
van het Vlaamse Departement Omgeving. Het is een start- en prikkelweek voor positieve acties
rond bijen en het leefmilieu. Meer info op https://www.weekvandebij.be/aan-deslag/gemeentebesturen .
4. kunnen we een informatieve en sensibiliserende pagina op de site van onze stad plaatsen rond
bijenvriendelijke acties die de burgers kunnen toepassen in eigen tuin (oa alternatieven voor
pesticiden, bijenvriendelijke planten, insectenhotels...)?
5. kan onze gemeente een duurzaam groenbeheerplan (20-jarenplan) opstellen? Een perfecte
leidraad is “Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer”. Het is een duurzaam,
dynamisch, divers, mensgericht, natuur- en milieugericht groenbeheerplan, waarvan ook onze
bijen
profiteren.
Meer
info
op
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/insertedfiles/vademecum_beheerplan_hpg.pdf
5.
5.1.

Raadslid Eric Meirhaeghe
Vraag en voorstel 1: Jaarlijkse subsidiëring van onze stedelijke adviesraden.

Inzake de brief van de adviesraad voor lokaal overleg kinderopvang sluiten wij ons aan bij de vraag om
de jaarlijkse subsidie voor deze adviesraad te verhogen.
Uit de brief blijkt dat het jaarlijkse bedrag van 1364 euro sinds 2009 onveranderd is gebleven. Dit
bedrag is echter niet langer toereikend om de steeds toenemende activiteiten te blijven organiseren.
In het nieuwe bestuursakkoord lezen we dat de adviesraden een belangrijke rol vervullen en dat hun
adviezen naar waarde worden geschat.
Vraag:
Gaat het stadsbestuur in op de vraag van de adviesraad om de jaarlijkse subsidie op te trekken en dit
bedrag in functie van indexaanpassingen vijfjaarlijks te herzien?
Voorstel:

Gezien de belangrijke rol die de adviesraden in onze stad vervullen, gaat het stadsbestuur bij alle
adviesraden na of de jaarlijkse subsidie toereikend is en wordt deze indien nodig aangepast volgens de
behoefte.
6.
6.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Glasbollen Bevere.

Na lang aandringen en veel voorbereidend onderzoek werden de glasbollen in de Doornikse Heerweg,
tussen de Wortegemstraat en de Deinzestraat, verplaatst naar de nieuwe site in de Pruimelstraat. Dit was
nodig omdat deze twee glasbollen voor veel overlast zorgden. Er was ook te weinig plaats om de
glasbollen op een comfortabele manier te kunnen gebruiken.
Maar tot ieders verbazing werden ook de twee glasbollen die even verderop stonden mee verplaatst naar
de Pruimelstraat. Dit werd niet gevraagd. Nu zijn er geen glasbollen meer in Bevere.
Vragen:
1. Waarom werden ook de glasbollen in de Doornikse Heerweg, ter hoogte van de kringwinkel,
verplaatst? Waren daar ook klachten?
2. Kunnen die twee glasbollen teruggeplaatst worden?
7.
7.1.

Raadslid Kathy De Rycke
Vraag 1: Parkeercapaciteit petanquehal.

Sinds vorig jaar is de nieuwe petanque -infrastructuur in de Galgestraat in gebruik. Het gaat om 16 buiten
– en 8 binnenbanen. Dit betekent dat heel wat gegadigden tegelijk kunnen spelen. En dit is zichtbaar in
het straatbeeld. Sinds de opening van de petanquehal is de parkeerdruk in de buurt van de Galgestraat
gevoelig gestegen. Aangezien lang niet iedereen op de parking kan, staan velen in de straat. Maar deze
situatie is gevaarlijk, voor fietsers die langs de geparkeerde wagens moeten laveren, maar ook voor de
bewoners die geen zicht meer hebben op het aankomend verkeer wanneer ze van hun oprit willen rijden.
Vragen:
1. Waarom blijft die berg aarde naast de petanquehal liggen? Het wegnemen van die aarde zou de
parkeercapaciteit op eigen terrein kunnen verhogen.
2. Kan de naastgelegen parking van Santens gebruikt worden als overloopparking?
3. Het perceel naast Galgestraat 69 staat te koop. Kan de parkeercapaciteit eventueel uitgebreid worden
op dit perceel?
8.
8.1.

Raadslid André Vansteenbrugge
Voorstel 1: Stedelijke subsidie biologische land- en tuinbouw.

De jongste tijd is er veel aandacht voor klimaat, gezondheid, enz. Hierbij is ook de land- en tuinbouw een
speler van betekenis. Vaak horen en lezen we zware kritiek op die sector wegens massaproductie,
vervuiling van bodem en water. Daarom is het gewenst dat meer en meer boeren en tuinders
overschakelen op biologische teelt. Dat houdt meestal een verlies aan productiviteit (en inkomen) in,
waardoor velen zich hier niet aan wagen.
Een gemeente kan m.i. een impuls geven om op dit vlak een omschakeling te bevorderen. Het duurt
immers een paar jaar voor die omschakeling volledig gerealiseerd en erkend is.
Voorstel:
- Een landbouwer/tuinder die overstapt naar biologische teelt, ontvangt een aanmoedigingspremie van
(b.v.) 6.000€ om de overgang naar bioteelt te vergemakkelijken. De premie wordt over enkele jaren
verdeeld (b.v. 4.000€ het eerste jaar, 2.000€ het tweede jaar). De hoogte van de premie kan
schommelen naargelang van de omvang van de bioteelt.
- Stad Oudenaarde legt de voorwaarden vast waaraan de landbouwer/tuinder moet voldoen (minimale
oppervlakte van bioteelt, hoeveelheid dieren voor biokweek, enz.)
- Een uitgewerkt subsidiereglement wordt zo snel mogelijk opgesteld en boeren en tuinders worden
hiervan op de hoogte gebracht.
- Deze subsidie geldt niet voor privé-/hobbytelers.

9.
9.1.

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag 1: Leegstaande winkelpanden in Oudenaarde.

Het aantal leegstaande handelspanden is in tien jaar tijd fors toegenomen, dat blijkt uit cijfers van
Locatus. In Oudenaarde is de leegstand toegenomen met maar liefst 255%, een beduidend hogere stijging
dan in andere gemeenten. Een trieste vaststelling die de voorbije jaren al meermaals werd aangekaart door
de oppositie. Er is dringend nood aan visie en concrete maatregelen.
Daarbij volgend vragen:
1. Eind 2017 werd ‘Oudenaarde Brouwt’ gelanceerd. Bedoeling was om via een pop-up reglement jonge
en startende ondernemers te steunen bij de stap naar een eigen zaak en in één klap de leegstand van
handelspanden aan te pakken.
a. Hoeveel eigenaars van winkelpanden tekenden in op het project?
b. Hoeveel jonge, startende ondernemers tekenden in op het project?
c. Hoe evalueert het stadsbestuur na anderhalf jaar het project ‘Oudenaarde Brouwt’?
2. Welke concrete maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de leegstand terug te dringen? Welke
timing wordt hiervoor voorzien?
9.2.

Voorstel 2: Ondertekening regenboogverklaring 9700.

Uit een debat met Oudenaardse laatstejaars waar de verschillende politieke partijen aanwezig waren,
bleek dat er ook in Oudenaarde nog veel onverdraagzaamheid en discriminatie is tegenover holebi’s en
transgender. Uit enkele moedige getuigenissen van jonge inwoners van onze stad bleek dat ze zich soms
onveilig voelen, vooral in de stationsbuurt en op fuiven in de Qubus. Uit de rotsvaste overtuiging dat
Oudenaarde een stad moet zijn waar iedereen zich welkom moet voelen en zichzelf moet kunnen zijn,
werd een Regenboogverklaring 9700 opgesteld met als doel een duidelijk signaal te geven dat er in onze
stad geen plaats is voor discriminatie en onverdraagzaamheid, ook niet tegenover holebi’s en
transgenders.
Daarbij volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur zich bewust van het onveiligheidsgevoel bij jonge holebi’s en transgenders in onze
stad?
2. Is er bijvoorbeeld bereidheid om een lokaal meldpunt discriminatie op te richten?
3. Zal het stadsbestuur samen met de Oudenaardse verenigingen, scholen, handelaars, organisatoren en
de politiezone onverdraagzaamheid en discriminatie tegenover oa. holebi’s en transgenders mee
bespreekbaar maken?
4. Is het stadbestuur bereid om de regenboogverklaring te ondertekenen en het logo van de
regenboogcampagne aan te brengen aan de openbare gebouwen om zo duidelijk te maken dat er in
Oudenaarde geen plaats is voor discriminatie en onverdraagzaamheid, ook niet tegenover holebi’s en
transgenders?
Daarbij volgend voorstel:
Stad Oudenaarde ondertekent mee de regenboogverklaring om ook als stad een duidelijk signaal te geven
dat Oudenaarde een diverse stad moet zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.
10. Raadslid Vincent Thomaes
10.1. Vraag 1: Voetpad Stationsstraat in slechte staat.
In de stationsstraat liggen meerdere tegels los, gebroken en zeer oneffen wat de kans op valpartijen en
kwetsuren doet toenemen. Kan hier iets ondernomen worden om dit te voorkomen?
10.2. Vraag 2: Verwijdering glasbollen Doornikse Heerweg Bevere.
Blijkbaar waren er twee plaatsen waar glasbollen stonden in Bevere namelijk ter hoogte van de
kringloopwinkel en ter hoogte van de zilverdraad. Was het nodig om deze alle 4 te verplaatsen naar de
Pruimelstraat rechtover Hubo? Dat de glasbollen ter hoogte van de kringloopwinkel voor enige overlast
en ongemak zorgden is begrijpelijk zeker met het pleintje daar waar glasscherven een indirect gevaar
kunnen zijn voor de aldaar spelende kinderen. Maar de glasbollen ter hoogte van de Zilverdraad brengen
weinig of geen overlast met zich mee. Is het mogelijk dat er daar terug glasbollen zouden komen? Veel
mensen uit Bevere zouden dit zeer zeker waarderen want heel wat ouderen hebben het niet gemakkelijk
om de verplaatsing naar de Pruimelstraat te maken.

Wat de glasbollen aan de Pruimelstraat betreft werd er een plateau gegoten in beton. Het niveauverschil
tussen het fietspad en de stootrand van het plateau bedraagt ongeveer 30 cm en daar bovenop staat er nog
een betonnen rand van ongeveer 10 cm wat het opstappen van vooral ouderen onder ons niet makkelijk
maakt en de kans op ongelukken drastisch doet toenemen en valpartijen met snijwonden zal veroorzaken.
Kan hier iets tegen ondernomen worden?

VRAGEN EN VOORSTELLEN OCMW-RAAD
1.
1.1.

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag 1: Dakloosheid in Oudenaarde.

Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal jongeren dat noodgedwongen een nacht moet doorbrengen op de
zetel bij vrienden of familie stijgt. Ook in rurale gemeenten zou dit fenomeen toenemen, dakloosheid is
geen exclusief stedelijk fenomeen, blijkt uit onderzoek van KULeuven. Eén op de dertien OCMWcliënten in landelijke gemeenten blijkt dak- of thuisloos te zijn. Ook Caritas Vlaanderen vzw trekt aan de
alarmbel.
Daarbij volgende vragen:
1.
Heeft het bestuur een zicht op deze problematiek in Oudenaarde?
2.
Is er inderdaad sprake van een stijging van het aantal dakloze jongeren in onze stad?
3.
Welke maatregelen zal het OCMW nemen om dakloosheid, ook bij jongeren, in Oudenaarde te
voorkomen?

