
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 8 APRIL 2019 OM 16.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, Carine Portois, 
Cindy Franssen: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: schepen

SECRETARIAAT

1. Schepencollege Paasmaandag.

De collegevergadering van Paasmaandag 22 april wordt verplaatst naar dinsdag 23 april 2019 om 7u30.

2. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 22 maart 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege op 22 maart 2019.

TOERISME

3. Aanstelling belleman Kurt De Smet

De jaarlijkse aanstelling van de Oudenaardse belleman wordt goedgekeurd.

ONTVANGSTEN

4. Lezing Marnixring ism Boekhandel Beatrijs

Het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 9 april 2019 voor de organisatie van de lezing 
'Zonnekoning Lodewijk XIV' door de Marnixring i.s.m. Boekhandel Beatrijs wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek ZN.  Bouwen van een woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning in Vaddenhoek.

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Stuivegemstraat.  Bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning in de Stuivegemstraat.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Burgschelde 70.  Plaatsen gevelreclame.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een gevelreclame Burgschelde 70.

8. Verlenen omgevingsvergunning.  Wallestraat 18.  Verbouwen van een woning Torreken te 
Walle.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van een woning Wallestraat 18.

9. Weigeren omgevingsvergunning.  Blekerijstraat 41-42.  Bouwen meergezinswoning.

Het dossier werd uitgesteld.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Kerkkouter 34.  Plaatsen haag - regularisatie.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een haag Kerkkouter 34.

11. verlenen omgevingsvergunning.  Broekstraat 235.  Plaatsen tuinschermen.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van tuinschermen Broekstraat 235.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  Doornikse Heerweg 115.  Plaatsen terras en overkapping

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een terras en een overkapping 
Doornikse Heerweg 115.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Maalderijstraat lot 2.  Bouwen van een woning



Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning in de Maalderijstraat 
(lot 2).

14. Verlenen omgevingsvergunning.  Maalderijstraat lot 3.  Bouwen van een woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning in de Maalderijstraat 
(lot 3).

15. Beroep. Bijkomend Advies.  Hauwaart 40.

Het college handhaaft het standpunt dat tijdens de collegezitting van 10 december 2018 werd ingenomen.

16. Recht van voorkoop - Maagdendale 12

Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.

17. Voorafgaande vergunning Anima Care Saffrou site.

Het dossier wordt uitgesteld.

18. Subsidiebesluit sanering bedrijfsgebouw Dijkstraat - Gelukstede

Het college neemt kennis van het subsidiebesluit voor de sanering van het bedrijfsgebouw Dijkstraat-
Gelukstede.

19. Posters 3e participatiemarkt Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Het college neemt kennis van het documentatiemateriaal voor de 3de participatiemarkt in het kader van 
het masterplan Oudenaarde Linkeroever.

20. Machtiging Onroerend Erfgoed.  Koppenberg (Steengat).  Aanbrengen markering van een 
finish streep  en de vermelding van finish.

Het college neemt kennis van de toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed om op de Koppenberg 
een finishstreep aan te brengen met de vermelding 'finish'.

BESTUUR CULTUUR

21. Muziekcheques: aanvragen Groen, Oudenaarde.

Het college keurt de toekenning aan Groen Oudenaarde van een muziekcheque voor de activiteiten Groen 
Ontmoet op 3 en 24 mei 2019 goed.

22. Knipoogdag Vtb Kultuur 05/05/19 - inbreng culturele animatie stad.

N.a.v. de organisatie van Knipoogdag door VTB Kultuur op 05/05/19 stemt het college ermee in in te 
staan voor de inbreng en financiering van culturele animatie.

23. Bijeenkomst toneelverenigingen Oudenaarde – datum en voorbereiding.

Het college gaat akkoord met de organisatie van een bijeenkomst met alle toneelverenigingen van 
Oudenaarde op 5 juni 2019 en stelt loods 2 in de BrandWoeker m.i.v. 1 juli ter beschikking als materiaal- 
en atelierruimte voor die verenigingen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

24. Verslag overleg CKB dd. 12 maart 2019

Het college neemt kennis van het verslag van het overleg met het Centraal kerkbestuur op 12 maart 2019.

25. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraden van Mater en Melden.

EVENEMENTEN

26. Politiereglement op het verkeer nav Hallebedevaart

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Hallebedevaart op 3 mei 2019.

27. Politiereglement op het verkeer nav strapdag KBO Sint-Jozef



Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Strapdag KBO Sint-Jozef op 20 september 
2019.

28. Politiereglement op het verkeer nav buurtfeest Ravensdal

Goedkeuring van het verkeersreglement n.a.v. van het buurtfeest Ravensdal op 31 augustus 2019.

29. Politiereglement op het verkeer nav paasfoor

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de paasfoor in het stadscentrum.

30. Politiereglement op het verkeer nav bloemenmarkt

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de bloemenmarkt op 5 mei 2019 op de Markt.

31. Politiereglement op het verkeer nav valiezefeesten

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Valiezefeesten op 14 tot 17 augustus 2019 
in Mullem.

32. Evenement op openbaar domein: pop-up bar d'Oh

Het college geeft toelating aan vzw 't Eins Feestcomité om tijdens de weekends van de bouwvakantie de 
pop-up bar d'Oh op het Ohioplein in Eine uit te baten.

33. Evenement op openbaar domein: KBO run

Toelating voor de organisatie van de 13de editie van de jaarlijkse KBO-run in de centrumstraten op 7 juni 
2019.

34. Evenement op openbaar domein: spookbondsfeest

Het college stemt in met de organisatie door de Gezinsbond van het Spookbondsfeest op 26 oktober 2019 
in het Liedtspark.

35. Evenement op openbaar domein : schoolfeest KBO Nederename

Naar jaarlijkse gewoonte vraagt KBO Nederename om de Pelikaanstraat af te sluiten n.a.v. de organisatie 
van het schoolfeest op zaterdag 18 mei 2019 omdat de school zich aan beide kanten van de straat bevindt. 
Het college heeft geen bezwaar.

36. Evenement op openbaar domein : Koebeestefeesten 2019

Het Koestraatcomité in Bevere krijgt de toelating om op zaterdag 15 juni 2019 de Koebeestefeesten te 
organiseren, een barbecue voor de bewoners van de Koestraat, Marktweg, Maelbekestraat en 
Pijkenherestraat. Een deel van de Koestraat wordt verkeersvrij gemaakt.

37. Evenement op openbaar domein: café vzw - kampdag KSA Oudenaarde

Het college zet het licht op groen voor de organisatie van Café vzw Kampdag door KSA Sint-Jacob 
Oudernaarde op 11 mei 2019 in de BrandWoeker. In de dreef naast het gebouw worden enkele 
infostanden geplaatst.

38. Evenement op openbaar domein : Corpusfeesten

Het Corpuscomité krijgt de toelating om tijdens het weekend van 29 en 30 juni de jaarlijkse tweedaagse 
Corpusfeesten te organiseren. Een deel van de Corpusstraat, de Stedelos en de Eugeen Schepensweg 
worden parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

39. Evenement op openbaar domein nav Paaskermis 

Het college keurt een aantal activiteiten goed die worden georganiseerd ter gelegenheid van de 
Paaskermis van 19 tot en met 28 april op de Markt. De officiële opening van de kermis vindt plaats op 
zaterdag 20 april in de volkszaal van het stadhuis, waarna een rondgang onder muzikale begeleiding 
volgt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

40. Weg- en riowerken in de Broekstraat (1ste fase: Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr 
W00752017. Goedkeuren van de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.



De 3e verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen in het dossier weg- en rioleringswerken in 
de Broekstraat wordt goedgekeurd.

41. Aanleg van het Bergen Op Zoomplein. Proces-verbaal van Ingebruikname.

Het proces-verbaal van ingebruikname van de aanleg van het Bergen Op Zoomplein wordt goedgekeurd. 

42. Rio-totaal - dienstverleningsovereenkomst met Aquafin NV inzake uitbouw en beheer van 
gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Goedkeuren verlengen overeenkomst. 

Goedkeuring van de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met Aquafin tot 31/12/2019.

43. Leveren en plaatsen aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven - bestek nr. W59202019. 
Goedkeuren gunning aan Besix.

Het leveren en plaatsen van aanmeerpalen t.h.v. de fietsersbrug aan de jachthaven wordt toegewezen aan 
de firma Besix.

44. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren 
van de 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

M.b.t. het groot onderhoud van buurtwegen wordt de 1ste verrekening van werken aan overeengekomen 
prijzen goedgekeurd voor het bedrag van 29.730,73 EUR.

45. Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Gunstig adviseren 
van de eindrekening.

De eindafrekening van de vervanging van de verwarmingsinstallatie in de Sint-Amanduskerk in Heurne 
wordt gunstig geadviseerd.

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

M.b.t. de heraanleg van de historische tuin van het Zwartzusterklooster wordt het landschapsbureau TV 
BVVR Omgeving aangesteld. 

47. Aanleg bufferbekken geboortebos Volkegem - bestek nr. W01592018. Goedkeuren gunning 
aan NV Wannijn. 

De aanleg van het bufferbekken in het geboortebos in Volkegem wordt gegund aan de NV Wannijn.

48. Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - dienstjaar 2019 - Goedkeuren gunning aan : perceel 
1-2-8-11 aan Vanheede Environmetal logisticks t.b.v. 23076, 40 EUR (excl. btw) ; perceel 3-5-6 
aan BLC Group t.b.v. 24800 EUR (excl. btw); perceel 4-7- aan  Renewi t.b.v. 4.432 EUR (excl. 
btw); perceel 9-10-12 aan Suez R&R t.b.v. 5115,25 EUR (excl. btw)

Gunning van de opdracht plaatsen en ledigen van afvalcontainers stadsdiensten en OCMW - dienstjaar 
2019 aan diverse bedrijven.

49. Aanstellen studiebureau voor de aanleg fietstunnel onder N8 te Leupegem - besteknr. 
D01432018. Goedkeuring gunning aan Antea Belgium.

M.b.t. de aanleg van de fietstunnel onder N8 in Leupegem wordt Antea Belgium aangesteld als 
studiebureau.    

50. Inname openbaar domein in de Heurnestraat nr. 14. Dossier IOD1054537

Goedkeuring voor het plaatsen van een stelling voor gevelwerken in de Heurnestraat t.h.v. nummer 14 
voor de periode van 23 april tot en met 24 mei 2019.

51. Inname openbaar domein in de Doornikse Heerweg nr. 94. Dossier IOD1053194

Goedkeuring voor het plaatsen van een stelling in de Doornikse Heerweg, t.h.v. nummer 94, voor de 
periode van 09 tot en met 16 april 2019.

52. Inname openbaar domein in de Martijn Van Torhoutstraat nr. 60. Dossier nr. IOD1053603

Goedkeuring voor het plaatsen van een stelling voor gevelwerken in de Martijn Van Torhoutstraat, t.h.v. 
nummer 60, voor de periode van 10 tot en met 26 april 2019.



53. Inname openbaar domein op de hoek Lappersfort nr. 2 – Burgschelde. Dossier IOD1053942

Goedkeuring voor het plaatsen van een stelling voor gevelwerken op de hoek van het Lappersfort met de 
Burgscheldestraat, voor de periode van 11 tot en met 19 april 2019.

54. Inname openbaar domein in de Galgestraat nr. 6. Dossier IOD1054472

Goedkeuring voor het plaatsen van een stelling, container en werfwagen voor verbouwingswerken in de 
Galgestraat, t.h.v. nummer 6, voor de periode van 15 april tot en met 10 juni 2019.

55. Weg- en rioleringswerken in de Broekstraat ( 1ste fase ijkstraat - Gelukstede) - bestek nr. 
W00752017. Goedkeuren van de 1e termijnsverlenging. 

M.b.t. de weg- en rioleringswerken in de Broekstraat wordt de 1e termijnsverlenging goedgekeurd. 

56. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2019 - bestek nr. W59502019. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Voor het dossier aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2019 " worden de lastvoorwaarden en de 
gunningswijze  goedgekeurd.

BESTUUR SPORT

57. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de vinkenwedstrijden van K.M. De 
Lustige Vinkeniers Eine

Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van diverse vinkenwedstrijden van 
K.M. De Lustige Vinkeniers Eine wordt goedgekeurd.

58. Survivaltriathlon voor het basisonderwijs aan de Donkvijver

Het college stemt in met de organisatie door de stedelijke sportdienst van een survivaltriathlon rond de 
Donkvijver voor leerlingen van de 3de graad van het basisonderwijs op 24 juni 2019.

59. Minivoetbalclub Domino Trappen Oudenaarde - organisatie 24e editie Memorial Gino Van 
Der Poorten op 7 en 8 juni 2019

Minivoetbalclub Domino Trappen Oudenaarde krijgt toelating voor de organisatie van de 24e editie 
Memorial Gino Van Der Poorten op 7 en 8 juni 2019 op het kunstgrasveld in het stedelijk sportcentrum.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

60. Schelde Eiland: instellen verkeersvrije ruimte 

Het college keurt de parkeermaatregelen op het Bergen Op Zoomplein goed.

61. Schelde Eiland: bewonerskaarten

Het college beslist geen bewonerskaarten uit te reiken aan de bewoners van het Bergen Op Zoomplein.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

62. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 - ongunstig

Het dossier werd uitgesteld.

63. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000053

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000053 voor het pand Krekelput 9-11 wordt ingewilligd.

64. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
69.508,73 euro.

65. Goedkeuren facturen - Kennisgeving



Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
1.123,01 euro, 1.047,06 euro, 32.013,10 euro, 22.327,29 euro, 21.007,49 euro, 135.775,20 euro, 24,67 
euro, 54,06 euro, 284.220,74 euro, 20,68 euro, 1.683,71 euro en 5.722,28 euro.

66. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

De verzamelstaat wordt goedgekeurd.

INFORMATICA

67. Aanpassen beslissing schepencollege dd° 17/12/2018 – Goedkeuring gunning aan CANON 
Belgium NV - Huur kopieermachines t.b.v. stad en OCMW – Verrekening afrekening kopieën.

De gunning aan Canon Belgium nv wordt goedgekeurd.

BESTUUR PERSONEEL

68. Tijdelijke vervanging medewerker sportdienst.

Er wordt een tijdelijke medewerker voor de sportdienst aangesteld om de periode te overbruggen tussen 
het pensioen van een medewerker en de aanstelling van een nieuwe medewerker.

69. Samenstelling examenjury cultuurfunctionaris.

De samenstelling van de examenjury voor de beoordeling van de kandidaten voor de functie van 
cultuurfunctionaris wordt goedgekeurd.

70. Aanstelling jobstudent dienst toerisme - vervanging.

Aanstelling van een jobstudent voor de dienst toerisme op 8 en 9 april 2019.

71. Voorstelling nieuw personeelslid.

Het college maakt tijdens de collegevergadering van 15 april 2019 kennis met het nieuwe diensthoofd 
ICT.

KMO - HANDEL

75. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Huis Van 
Parma, Markt 33

Het college levert een vergunning af voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein 
door Huis Van Parma, Markt 33.

76. Vergunning Horeca Inrichting. Fuzzy Duck, Broodstraat 21 te Oudenaarde

Er wordt een horecavergunning afgeleverd voor het uitbaten van Fuzzy Duck, Broodstraat 21.

77. Dag van de marktkramer

Het college gaat akkoord met de organisatie van de 3de editie van de Dag van de Marktkramer op 
donderdag 30 mei 2019. De dienst KMO van de stad en de stedelijke marktcommissie slaan de handen in 
elkaar voor de organisatie.

78. Vraag voor het uitdelen van flyers op de wekelijke markt door Horta

Het college stemt in met een flyeractie door het bedrijf Horta tijdens de wekelijkse donderdagmarkten van 
11 en 25 april 2019.

JEUGD

79. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

De geactualiseerde lijst van vrijwilligers die instaan voor begeleiding van activiteiten van de stedelijke 
jeugddienst tijdens de paasvakantie wordt goedgekeurd.

80. Internationale dag tegen homofobie en transfobie

Het college geeft de stedelijke jeugddienst de toelating voor het organiseren van een solidariteitsactie met 
alle personeelsleden van de stad en het OCMW n.a.v. de Internationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie op vrijdag 17 mei 2019.



81. Mobiel speelplein

De stuurgroep van Speelplein ZAP organiseert in 2019 met toelating van het college op diverse data en 
locaties een 'mobiele speelpleinwerking'.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

82. Subsidie aan LOGO Gezond +

Het college kent LOGO Gezond+ een subsidie toe van 3.734,76 euro, zoals overeengekomen via een 
samenwerkingsovereenkomst.

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


