
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 01 APRIL 2019 OM 16.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois: 
schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Bart Dossche, Cindy Franssen: schepenen

SECRETARIAAT

1. Verslag van de vergadering van de zoneraad van Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op 1 
februari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de zoneraad van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen op 1 februari 2019.

2. Verslag van de vergadering van het zonecollege van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
op 22 februari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het zonecollege van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op 22 februari 2019.

3. Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 12 maart 2019. 
Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 
intercommunale SOLVA.

TOERISME

4. Toelage Centrum Ronde van Vlaanderen.

Het college gaat akkoord met een toelage van 105.000,- euro aan het Centrum Ronde van Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor de overdracht van een zelfcarwash gelegen Westerring 29 te Oudenaarde

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van de overdracht van een 
zelfcarwash Westerring 29.

6. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor een tijdelijke bronbemaling voor rioleringswerken gelegen Robert De Preesterstraat-
Landlos-Bellebroek-Hamstraat te Oudenaarde 

Het college neemt akte van de melding van een tijdelijke bronbemaling voor rioleringswerken in de 
Robert De Preesterstraat, Landlos, Bellebroek en Hamstraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

7. Masterplan Linkeroever - Goedkeuring plan van aanpak derde participatieronde.

Het college gaat akkoord met het plan van aanpak van de derde participatieronde voor het project 
Oudenaarde Linkeroever.

8. GIS-samenwerkingsovereenkomst.

Met de provincie Oost-Vlaanderen wordt opnieuw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de 
duur van 2 jaar. Daarbij kan de stad een beroep doen op GIS-specialisten (Geografisch 
InformatieSysteem) van het provinciebestuur.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Gentstraat 35.  Plaatsen veranda.



Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een veranda Gentstraat 35.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Borgveld 3.   Verbouwen van een woning.

Voor de verbouwing van de woning Borgveld 3 verleent het college een omgevingsvergunning.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Aalststraat 3.  Vellen bomen.

De stad levert een omgevingsvergunning af voor het vellen van bomen Aalststraat 3.

12. Weigeren omgevingsvergunning.  Rotelenberg 33.  Verbouwen en wijzigen bestemming woning 
tot bed & breakfast.

De vergunningsaanvraag werd door de aanvrager ingetrokken.

13. Aktename melding.  M. Van Torhoutstraat.  Plaatsen dakraam.

Het college neemt akte van de melding van de plaatsing van een dakraam Martijn Van Torhoutstraat 159.

14. Geen aktename Melding.  Spoorweglaan 28.  Opslag materiaal in tuin.

Het college neemt geen akte van de melding van de opslag van materiaal in de tuin Spoorweglaan 28.

15. Weigeren omgevingsvergunning.  Schapendries 50.  Verbouwen woning

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Schapendries 50.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Industriepark De Bruwaan 53.  Bekleden van een gevel.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bekleden van het pand Industriepark De 
Bruwaan 53.

17. Weigeren omgevingsvergunning.  Rotelenberg 33.  Regulariseren garage in bijgebouw en deels 
verbouwen tot een kamer met sanitair.

Het aanvraagdossier werd ingetrokken.

18. Verlenen omgevingsvergunning. L Vandefonteynelaan 18. Wijzigen en ophogen van aanbouw.

Voor de wijziging en ophoging van de aanbouw bij de woning Lucien Vandefonteynelaan 18 wordt een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

19. Masterplan Linkeroever - plan van aanpak 3de participatieronde.

Het college stemt in met het plan van aanpak voor de derde participatieronde in het project Oudenaarde 
Linkeroever.

20. Voorstel van antwoord op het schrijven van De Bree Solutions nv van 8 maart 2019.

Het college gaat akkoord met het voorstel van antwoord aan De Bree Solutions in het kader van het 
opvullen van de vijver t.h.v. de site Santens met niet-verontreinigde bodem.

21. Herlocalisatie politie.

Het college stemt in met de herlocalisatie van de politiegebouwen op  de site Meerspoort.

22. GIS-samenwerkingsovereenkomst

Het college gaat akkoord met de verlenging van de GIS-samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
Oost-Vlaanderen voor de duur van 2 jaar.

BESTUUR CULTUUR

23. Aanvraag Feestcheque/Muziekcheque VZW Ename Koestert 2019.

De aanvraag van een feest- en muziekcheque door de VZW Ename Koestert 2019 voor de organisatie van 
de driedaagse Koesterfeesten op 9, 10 en 11 augustus 2019 wordt goedgekeurd.

BURGERZAKEN BEVOLKING

24. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister.



Het college keurt de lijst goed met opgave van de personen die ambtshalve uit het bevolkings- en 
vreemdelingenregister worden afgevoerd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

25. Verslag van de vergadering van de kerkraad Kf. Sint-Walburga

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de Sint-
Walburgaparochie.

EVENEMENTEN

26. Politiereglement op het verkeer nav brouwers in het bos

Het politiereglement op het verkeer n.a.v van het evenement Brouwers in het bos op 1 juni 2019 wordt 
goedgekeurd.

27. Politiereglement op het verkeer nav Schapendriesrommelmarkt

Het politiereglement voor het parkeer- en verkeersvrij maken van Schapendries, Rennemonde, Koekstraat 
en een deel van Onderbos voor de organisatie van een rommelmarkt in de Schapendries op 27 april 2019 
wordt goedgekeurd.

28. Politiereglement op het verkeer nav verkeerspark KBO Nederename

Het parkeer -en verkeersvrij maken van de parking achter de kerk in Nederename n.a.v. de installatie van 
een verkeerspark door KBO Nederename op 28/05/2019 wordt goedgekeurd.

29. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Bergstraat

Het parkeer -en verkeersvrij maken van diverse straten op 31 mei 2019 voor de organisatie van een 
rommelmarkt in de Bergstraat wordt goedgekeurd.

30. Politiereglement op het verkeer nav KSA Eine: vriendjesnamiddag en bbq

Naar aanleiding van de organisatie van een Vriendjesnamiddag met barbecue door KSA Eine in de 
Kapittelstraat wordt een tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd.

31. Politiereglement op het verkeer nav opening nieuwbouw scouts Ename

Naar aanleiding van de opening van de nieuwbouw van Scouts Ename in de Sint-Salvatorstraat op 11 mei 
2019 wordt een tijdelijk politiereglement op het verkeer goedgekeurd.

32. Inrichten van tijdelijke randevenementen i.k.v. Ronde van Vlaanderen 2019 (aanvulling)

Het college zet het licht op groen voor de organisatie van aanvullende randactiviteiten ter gelegenheid van 
de aankomst van de Ronde van Vlaanderen op 7 april 2019.

33. Evenement op openbaar domein: Retro Ronde 2019

De aanvraag voor de organisatie van de jaarlijkse Retro Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde op 15 en 
16 juni 2019 wordt goedgekeurd.

34. Evenement op openbaar domein: vriendjesnamiddag en barbecue KSA Eine

Het college geeft KSA Eine de toelating op 27 en april 2019 een Vriendjesnamiddag met barbecue te 
organiseren in de Kapittelstraat.

35. Evenement op openbaar domein: NOX.X Ename

Het college gaat akkoord met de organisatie van de 18de editie van NOX.X Ename op 6 juli 2019 op het 
Enameplein, de Lijnwaadmarkt en de ruimte rond de kerk van Ename.

36. Evenement op openbaar domein : federal truck beldonor

Het college geeft de toelating voor het organiseren van een Ssnsibiliseringscampagne rond orgaandonatie 
voor de leerlingen van het Bernardus Technicum op 29 en 30 april 2019.

37. Evenement op openbaar domein: oktoberfest



Het college gaat akkoord met de organisatie door de vzw Find The Bird van het Oktoberfest in de lokalen 
van OBC, Meersbloem Melden op 5 oktober 2019.

38. Evenement op openbaar domein: Flandrien Run

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Flandrien Run door de vzw Marnixring i.s.m. SportID 
op 5 mei 2019 op en rond de Koppenberg.

39. Pilootproject: inzet herbruikbeke bekers Jeugdzone RVV

Het college gaat ermee akkoord dat in de jeugdzone aan de aankomst van de Ronde van Vlaanderen op 7 
april 2019 op de Minderbroedersstraat gebruik wordt gemaakt van herbruikbare bekers.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

40. Restauratie bedevaartsoord en kapel  van Kerselare. Voorafgaand onderzoek. Goedkeuren 
betalen stadsaandeel in ereloon.

Goedkeuring voor het ten laste nemen van het saldo van de verschuldigde erelonen van de kerkfabriek 
OLV Geboortekerk van Pamele voor voorafgaand onderzoek m.b.t. de restauratie van het bedevaartsoord 
en de kapel van Kerselare.

41. Restauratie van de Sint-Laurentiuskerk te Ename. Gunstig advies van de beslissing va de 
kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 19 februari 2019 houdende goedkeuren van het 
aangepast beheersplan.

Goedkeuring van het aangepast beheersplan van de Sint-Laurentiuskerk Ename.

42. Rietgracht - ontdubbelen van de verbindingsriolering - Aquafinproject 22.812. Goedkeuring 
van het verslag nopens de biedingen, voorlopig bepalen van het stadsaandeel en machtigen van 
NV Aquafin tot het gunnen der werken.  

M.b.t. het ontdubbelen van de Rietgracht, goedkeuring van de gunning door Aquafin, het stadsaandeel 
t.b.v. 300.712,06 EUR en machtiging van Aquafin tot het sluiten van de overeenkomst.

43. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal - bestek nr. W00742017. 
Goedkeuren van de 1e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen.  

Goedkeuring van meerwerken t.b.v. 18.151,50 EUR m.b.t. de omgevingswerken aan de stedelijke 
sporthal.

44. Heraanleg Margaretha Van Parmastraat - Marlboroughlaan ( gedeelte tussen Grachtschelde 
en Refugestraat) - bestek nr. W22702014. Goedkeuring definitieve oplevering. 

De werken voor deheraanleg van de Margaretha van Parmastraat - Marlboroughlaan (gedeelte tussen de 
Grachtschelde en de Refugestraat) worden definitief opgeleverd.

45. Heraanleg Margaretha van Parmastraat - fase 2 ( tussen Smallendam en Grachtschelde) - 
bestek nr. W23282015. Goedkeuring definitieve oplevering.

De werken voor de heraanleg van de Margaretha van Parmastraat (fase 2 tussen Smalledam en 
Grachtschelde) worden definitief opgeleverd.  

46. Afvoer van wegenis- en veegvuil - diensjtaar 2019. Goedkeuren gunning aan Catte Containers 
t.b.v. 38.455 EUR (excl. btw).

In het dossier afvoer van wegenis- en veegvuil voor het  dienstjaar 2019 wordt de gunning aan Catte 
Containers goedgekeurd.

47. “Scenografie tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van Emoties": inrichting”. Vrijgave 
resterende waarborg

M.b.t. de scenografie n.a.v. de tentoonstelling rond de Oudenaardse schilder Adriaen Brouwer wordt het 
saldo van de waarborg volledig vrijgegeven.

48. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC, sanitair en elektriciteit - bestek nr. W59032018. 
Goedkeuring gunning perceel 1 aan All Technics Engineering en perceel 2 aan 
Vansteenbrugghe.



M.b.t. het ontwmoetingscentrum Amigo aan de Heurnestraat in Heurne wordt het perceel 1 (HVAC-
sanitair) toegewezen aan All Technics Engineering en perceel 2 (elektriciteit) aan Elektriciteit 
Vansteenbrugghe.

49. Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin Zwartzusterklooster - bestek nr 
D58842018. Goedkeuring gunning aan TV BVVR Omgeving.

Het dossier wordt uitgesteld.

50. Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval - dienstjaar 2019. Goedkeuren 
gunning aan Vermargo t.b.v. 62.675 EUR (excl.btw)

Het college keurt de gunning van het dossier vegen van wegen, afvoeren, verwerking en storten van 
veegafval aan de firma Vermargo goed.

51. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken. 1e verrekening meerwerken 
aan overeengekomen prijzen.

De verrekening van meerwerken aan overeengekomen prijzen in het kader van de werken voor de aanleg 
van een speelplein en uitvoeren van omgevingswerken in recreatiedomein Donk wordt goedgekeurd.

52. Inname openbaar domein – Café De President : plaatsen afvalcontainer

Het college geeft de uitbaters van café De President geen toelating om een afvalcontainer te plaatsen op 
de vernieuwde parking van de stedelijke sporthal.

53. Weg- en rioleringswerken Robert De Preesterstraat ( Puithoekstraat - Nederenamestraat) 
Afkoppelen woningen.

Goedkeuring van het principe inzake het afkoppelen van woningen n.a.v. de weg- en rioleringswerken in 
de Robert De Preesterstraat.

BESTUUR SPORT

54. Politiereglement vrijhouden parkeerplaatsen Sporthal naar aanleiding van het Recrean 
Skippers Clubgala dd. 18.05.2019

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het clubgala van de Recrean Skippers op 18 
mei 2019 wordt goedgekeurd.

55. Politiereglement naar aanleiding van de vinkenwedstrijden K.M. De Vriendschapsvink Bevere

Het college gaat akkoord met het verkeersreglement n.a.v. de organisatie van diverse vinkenwedstrijden 
op diverse data door K.M. De Vriendschapsvink Bevere.

56. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Lenteloop 23.03.2019

Aan de lijst met monitoren en vrijwilligers die mee instaan voor de begeleiding van de lessen ruggym 
wordt met instemming van het college een vrijwilliger toegevoegd.

57. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de vinkenwedstrijden K.M. De 
Boomgaardvinken Nederename

Het dossier wordt uitgesteld.

58. Organisatie Triatlon van Vlaanderen dd.07.07.2019 -  medewerking stadspersoneel 

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Triatlon van Vlaanderen op 7 juli 2019 door WER 
Sports vzw en met logistieke ondersteuning door stadspersoneel van de technische diensten

59. Ambulante Handel Kom op Tegen kanker

Het college gaat akkoord met het aantal standplaatsen voor ambulante handel en het voorgestelde 
standgeld t.g.v. de organisatie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker op 2 juni 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

60. Schelde Eiland: instellen verkeersvrije ruimte

Het dossier wordt uitgesteld.



61. Aanvraag tot voorzien van een parkeerplaats voor personen met handicap in de 
Langbeenstraat

Het college stemt in met het voorzien van een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een 
handicap t.h.v. Langbeenstraat 12.

62. Signalisatie en wegmarkeringen nav heraanleg Adriaan Brouwerstraat

Het college gaat akkoord met de voorgestelde signalisatie en aan te brengen wegmarkeringen in de 
Adriaan Brouwerstraat na afloop van de wegenwerken.

63. Wegmarkering shop 'n go parkeerplaatsen

Het college gaat akkoord met het aanbrengen van de voorgestelde wegmarkeringen op de shop-and-go-
parkeerplaatsen in het stadcentrum.

64. Voorzien parkeerplaats voor minder mobiele mensen in Nederstraat

Het dossier wordt uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

65. Budget 2019. Interne kredietaanpassing 3/2019. Vaststelling.

De vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 3/2019 in het budget 2019 wordt goedgekeurd.

66. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
76.775,22 euro.

67. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
910.765,78 euro, 3.922,40 euro, 66,68 euro, 42,26 euro, 1.013,97 euro, 59.571,90 euro, 62.643,70 euro, 
142.660,12 euro, 21.085,76 euro, 73.500,00 euro, 22.130,14 euro, 31.286,72 euro, 319.993,10 euro, 
27.062,22 euro en 21.014,98 euro.

INFORMATICA

68. Verlengen dossier abonnementen en gesprekskosten vaste telefoondiensten vanaf 1 maart 2019 
tot 31 december 2019. 

De verlenging van het dossier abonnementen en gesprekskosten voor de vaste telefoondiensten van de 
stad van 1 maart 2019 tot 31 december 2019 wordt goedgekeurd.

69. Prefinancieren facturatie Explore abonnementen voor de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen.

Het college gaat akkoord met het prefinancieren door de stad van de facturatie Explore abonnementen 
voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

BESTUUR PERSONEEL

70. Monitor jeugddienst, krokusvakantie.

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een monitor bij de stedelijke jeugddienst voor de periode 
3 maart t.e.m. 7 maart 2019.

71. Vacantverklaring cultuurfunctionaris.

De functie van cultuurfunctionaris wordt vacant verklaard.

72. Arbeidsongeval. Bepalen rente invaliditeit.

Naar aanleiding van een arbeidsongeval wordt de invaliditeitsrente van de betrokken werknemer 
vastgesteld.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS



73. Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week, van Mevr. Janssens Erika met 
ingang van 01 april 2019. Herziening vakken en uurrooster.

Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week van een leerkracht wordt goedgekeurd met 
ingang van 01 april 2019.

KMO - HANDEL

74. Vergunning Horeca Inrichting. De Korte Garde, Oudstrijdersstrat 99 te Oudenaarde.

Aan De Korte Garde, Oudstrijdersstraat 99 wordt een horecavergunning afgeleverd.

75. Bloemenmarkt zondag 5 mei 2019

Het college gaat akkoord met de organisatie van de jaarlijkse bloemenmarkt op de Markt op 5 mei 2019, 
de randanimatie voor kinderen en het promoten van de bloemenmarkt door middel van een advertentie in 
een streekweekblad.

JEUGD

76. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Het college keurt de geactualiseerde lijst van vrijwilligers goed die instaan voor de begeleiding van de 
deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.

77. Organisatie activiteiten jeugddienst

Het college gaat akkoord met de voorgestelde activiteiten van de jeugddienst tijdens de Paasvakantie, de 
logistieke ondersteuning ervan door de technische diensten van de stad en de inschakeling van 
jobstudenten om de activiteiten te begeleiden.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

78. Ophangen regenboogvlag rond 17/05/19

Het college gaat akkoord met het ophangen van de regenboogvlag ter gelegenheid van de Dag tegen 
Holebifobie en Transfobie.

79. Kom kennis maken met de wondere wereld van de tovertafel in de tovertafelweek

Het college gaat akkoord met de organisatie door de stedelijke spelotheek De Zevensprong van een 
kennismakingsweek voor leden, diensten, instellingen en scholen voort kinderen met een beperking.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 29 april 2019.


