
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 13 JULI 2020 OM 15.05 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois, 
Mathieu Mas: schepenen;
Helena Ackaert: waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. Terras in de kijker.

Akkoord met het lanceren van de sociale mediacampagne 'Terras in de Kijker' waarbij de plaatselijke 
horecazaken die n.a.v. de coronacrisis tijdelijk hun terras mochten uitbreiden één voor één in een video 
worden voorgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een iioa van klasse 3 - ondergrondse propaangastank van 2.750 liter gelegen Duisbeke 18 
bus 103 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een iioa van klasse 3: een ondergrondse 
propaangastank van 2.750 liter, Duisbeke 18 bus 103.

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van de  iioa van klasse 3 - draai- en freeswerk (revisiewerk) gelegen Karel Martelstraat 3 te 
Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een iioa van klasse 3: een werkplaats met draai- 
en freesmachines (revisiewerk) Karel Martelstraat 3.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vlaamse Ardennendreef 41.  Verbouwen van een vrijstaande 
woning en herbouwen van een bijgebouw.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande woning en het 
herbouwen van een bijgebouw Vlaamse Ardennendreef 41.

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ganzendries 29.  verbouwen en uitbreiden van een 
eengezinswoning, slopen van een bestaande berging

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en uitbreiden van de 
eengezinswoning Ganzendries 29 en het slopen van een bergplaats.

6. Weigeren omgevingsvergunning. Westerring 45.  bouwen inpandige lift, uitpandige trap- en 
lifttoren, herverdelen commerciële panden, creëren van gevelramen zijde parking

Het dossier werd uitgesteld.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Misweg 52.  Aanleggen terras en oprit. 

Voor de aanleg van een terras en een oprit Misweg 52 wordt door het college een omgevingsvergunning 
verleend.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Deinzestraat 10.  Slopen en heropbouwen achterbouw + 
bezetten voorgevel met crepi.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het slopen en heropbouwen van een achterbouw en 
het bezetten van de voorgevel van de woning Deinzestraat 10 met crepi.



9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat. Verkavelen van grond.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van grond in de Robert De 
Preesterstraat.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Kleistraat zn. Graven van een poel.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het graven van een pel in de Kleistraat.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 85 - 87.  Bouwen meergezinswoning met 7 
wooneenheden.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 7 
wooneenheden Beverestraat 85-87.

12. Verlenen Omgevingsverguning.  Hoogstraat 47.  Verbouwen handelshuis met bijkomende 
woning. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van het handelspand Hoogstraat 47 
tot handelspand met bijkomend woonhuis. 

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kattestraat 18.  Verbouwen van een eengezinswoning. 

Voor de verbouwing van de eengezinswoning Kattestraat 28 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wolvenberg.  Bouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Wolvenberg.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Desiré Waelkensstraat 49.  Verbouwen woning. 

Voor het verbouwen van de woning aan de Désiré Waelkensstraat 49 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Baarstraat 29.  Regulariseren gevelwijziging. 

Voor de regularisatie van de gevelwijziging van de woning Baarstraat 29 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

17. Aktename Melding.  Hongerije 74.  Plaatsen van een veranda. 

Het college neemt akte van de melding van de plaatsing van een veranda Hongerije 74.

18. Geen aktename melding.  Bloemenhof 34.  Heraanleggen oprit

Van de melding van de heraanleg van de oprit Bloemenhof 34 neemt het college géén akte aangezien 
voor de gevraagde werken een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.>

19. Beroep.  Bijkomend advies.  Beverestraat.  Bouwen meergezinswoning.

In het kader van de beroepsprocedure tegen de weigering door de Bestendige Deputatie voor het slopen 
van het pand Beverestraat 75 en het bouwen van een meergezinswoning, handhaaft het college  zijn 
advies van 30 maart 2020.

20. Arrest RvVB.  Kortrijkstraat.  Bouwen 5 woningen.

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen met vernietiging van 
de beslissing van de Bestendige Deputatie waarbij een vergunning onder voorwaarden wordt afgeleverd 
voor het slopen van het pand Kortrijkstraat 295 en het bouwen van vijf woningen.

BESTUUR CULTUUR

21. Open Monumentendag 13/09/20 - wijziging.

Het college gaat akkoord met de integrale verschuiving van het oorspronkelijk voorgestelde programma 
voor de Open Monumentendag 2020 naar 2021. Op 13 september 2020 wordt een digitale Open 
Monumentendag georganiseerd.



22. Tegemoetkoming Noodfonds Vlaamse Overheid ikv Corona; verdeling Jeugd, Sport , Cultuur 
en Evenementen – Voorstel. 

Op voorstel van de vrijetijdsdiensten van de stad (jeugd, sport, cultuur en evenementen) wordt de 
tegemoetkoming van het Noodfonds van de Vlaamse overheid in het kader van de coronacrisis volgens 
een nog te bepalen verdeelsleutel ter beschikking gesteld van het lokale verenigingsleven.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

23. Aanvraag concessie

Goedkeuring van de aangevraagde grafconcessies op de begraafplaats aan de Meulewalstraat.

24. Hernieuwing van een concessie

Goedkeuring van de aangevraagde hernieuwingen van grafconcessies op de begraafplaats aan de 
Meulewalstraat.

EVENEMENTEN

25. Politiereglement op het verkeer n.a.v. vinkenzetting Boomgaardvinken

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een 
vinkenwedstrijd door de Boomgaardvinken Nederename op 19 juli 2020 in Voor Eine.

26. Tijdelijke inname openbaar domein: Herzens schoolbus Boutique Impulse

Akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Boutique 
9 by Impulse, Tussenbruggen 9 voor het plaatsen van een bus voor de verkoop van kledij op 28 augustus 
2020.

27. Evenement op openbaar domein: veldloop Grote Prijs stad Oudenaarde

Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de veldloop Grote Prijs stad Oudenaarde, 
Memorial Valentien De Smet op 6 december 2020 in het Liedtspark voor zover de dan geldende 
coronamaatregelen dat toelaten.

28. Evenement (op openbaar domein): Vinkenzetting Boomgaardvinken

Akkoord met de organisatie van de vinkenwedstrijd door de K.M. De Boomgaardvinken Nederename op 
19 juli 2020 in Voor Eine voor zover de richtlijnen in het kader van de coronacrisis worden nageleefd.

29. Evenement op openbaar domein: aangepaste aanvraag Hyppo's concertjes

Het college gaat in op de aangepaste aanvraag voor de organisatie van Hyppo's terrasconcertjes op 
diverse data in de Sint-Walburgastraat tijdens de zomervakantie.

30. Evenement op openbaar domein: wijziging locatie Sinema

Akkoord met de aangevraagde wijziging van de locatie voor de organisatie van Sinema op 6 juli 2020 van 
de parking aan de Donkvijver naar een deel van de parking aan De Ham.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2019.Aanvullende werken - 
bestek nr W59432019.  Goedkeuring van de 1e verrekening - werken aan overeengekomen 
prijzen.  

Goedkeuring van de 1ste verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen in het kader van het 
dossier buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen dienstjaar 2019. Het gaat over werken voor de 
heraanleg van de parking in recreatiedomein Donk.

32. Aanleg bufferbekken geboortebos Volkegem - bestek nr. W01592018.
Goedkeuren eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening voor de aanleg van het bufferbekken in het geboortebos in 
Volkegem.



33. Aanleg bufferbekken geboortebos Volkegem - bestek nr. W01592018. Goedkeuring voorlopige 
oplevering.

Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de werken voor de aanleg van het bufferbekken in het 
geboortebos in Volkegem.

34. Inname openbaar domein in de Verdurestraat voor het plaatsen van een tijdelijke werfkast 
t.b.v. werken m.b.t. het ontdubbelen van de Rietgracht voor de periode van 20/7/2020 tot en 
met 10/11/2020. Dossier IOD1168812.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen een tijdelijke werfkast in de Verdurestraat ten behoeve 
van de werken voor de ontdubbeling van de verbindingsriolering van de Rietgracht tijdens de periode van 
20/07 tot en met 10/11/2020.

35. Inname openbaar domein in de Weversstraat nrs. 9-11-29-31 voor het plaatsen van 
werfcontainers voor de periode van 7/9/2020 tot en met 7/12/2022. Dossier IOD1167266

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van werfcontainers in de Weversstraat voor de uitvoering 
van grootschalige verbouwingswerken tijdens de periode van 07/09/2020 tot en met 07/12/2022.

36. Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum) - bestek nr. W01392018. 
Goedkeuring schorsing 1

Goedkeuring van de schorsing van de werken met betrekking tot de aanpassingen aan het oud-
schoolgebouw aan de Serpentstraat in Eine, momenteel in gebruik als ontmoetingscentrum.

37. Huur betaalterminals voor diverse diensten. Uitbreiding contract bij Keyware Terminals en 
Transactions. Dienstjaar 2020-2025.

Goedkeuring van de uitbreiding van de bestaande overeenkomst met  Keyware Terminals en Transactions 
voor de plaatsing van bijkomende terminals bij de stedelijke sportdienst.

38. Proximus: Uitvoering van telecommunicatiewerken in de Berchemweg-Meersbloem. Dossiernr. 
336262.  

Verlenen van een machtiging voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de Berchemweg en 
Meersbloem.

BESTUUR SPORT

39. Extra zwemtraining triatlonclub Ratrace

Akkoord met de organisatie door de Oudenaardse Triatlonclub Ratrace Team van een extra-zwemtraining 
in de Donkvijver op dinsdagavond.

40. Uitstel betaling Haantjes Oudenaarde

Het college stemt in met uitstel van betaling tot 31 december 2020 van de huur voor gebruik van 
infrastructuur in de stedelijke sporthal aan de Rodelos en sporthal Groenhof door basketbalclub Haantjes 
Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

41. Tijdelijke aanvullend politiereglement - fietsoversteekplaats in de voorrang P. Leopoldstraat

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement met voorrangsregeling voor overstekende fietsers op de 
oversteekplaats van de fietsring in de Prins Leopoldstraat ter hoogte van de parking van het sportcentrum.

42. Tijdelijk politiereglement 15 min. Bergstraat 69

Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement met inrichting van een parkeerplaats voor maximum 15 
minuten ter hoogte van 't Frituurke, Bergstraat 36. De maatregel geldt tot 30 september 2020. 

43. J. Lacopsstraat - maatregelen fietsring in de voorrang

In het deel van de Jacob Lacopsstraat tussen de Gobelinstraat en de Gevaertsdreef wordt geen 
eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer ingevoerd. Het college dringt er op aan de 
fietsmarkeringen extra te accentueren.



44. Signalisatieplan + politiereglement Robert de Preesterstraat

Het college gaat akkoord met het signaisatieplan en het aanvullend politiereglement op het verkeer naar 
aanleiding van de heraanleg van de Robert De Preesterstraat.

45. Stand van zaken schoolroutekaart

Het college neemt kennis van de stand van zaken in het project voor de opmaak van een schoolroutekaart.

46. Toegelaten gebruikers op fietssnelwegen op grondgebied Oudenaarde

Het college gaat ermee akkoord naast fietsers ook bromfietsers van de klasse P toe te laten op het deel van 
de fietssnelweg dat via de oude spoorwegbedding tussen Oudenaarde en Kluisbergen loopt.

47. Samenwerkingsovereenkomst routetaal fietssnelweg F45

Akkoord met de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaaderen voor de 
uitrol van het aanbrengen van de 'routetaal' - wegmarkeringen en signalisatie - op fietssnelweg F45 op het 
grondgebied van de stad.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

48. Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 - kohierartikel 169003134 
- ongunstig

Het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven aanslagjaar 2019 voor kohierartikel 
169003134 wordt door het college als ongunstig beoordeeld en bijgevolg afgewezen.

49. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
84.308,44 euro, 6.768,45 euro, 46.669,38 euro, 4.494,410 euro en 2.100,00 euro.

50. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
452,84 euro, -7.395,50 euro, 1.750,00 euro, 300.717,88 euro, 67,04 euro, 1.250,00 euro, 38.818,40 euro, 
9.400,30 euro, 23,49 euro, 9.117,54 euro, 750,00 euro, 500,00 euro, 4.320,30 euro, 16.478,51 euro, 
25.782,91 euro, 25.000,00 euro, -1.625,33 euro, 37.543,00 euro, 6.768,45, 14.501,62 euro, 1,80 euro, 
10,48 euro en 28.784,06 euro.

51. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 03/07/20

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 3 juli 2020 met een saldo van 7.916,20 euro. Het te verantwoorden verschil 
bedraagt 0,00 euro.

52. Interne controle van de centrale kas d.d. 03/07/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 3 juli 2020.

53. Kastoestand d.d. 30/06/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
30 juni 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 32.520.148,65 
euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

54. Leveren en plaatsen van een ijspiste. Periode:1 december 2020 tot 6 januari 2021 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de  gunningswijze in het aanbestedingsdossier 'Leveren en 
plaatsen van een ijspiste van 1 december 2020 tot en met 6 januari 2021'.



55. Aankoop stoelen en transportkarren voor de inrichting van de Sint-Jozefskerk als 
ontmoetingscentrum - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Goedkeuring van de gunning van de aankoop van stoelen en transportkarren aan de nv Eurochair Projects 
in het kader van de de herinrichting van de Sint-Jozefskerk als ontmoetingscentrum.

56. Huur en onderhoud van waterkoelers op waterleiding - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier 'Huur en 
onderhoud van waterkoelers op waterleiding ten behoeve van de stad- en OCMW-diensten'.

BESTUUR PERSONEEL

57. Jobstudent sportkampbegeleider.

Aanstelling van een jobstudent-sportkampbegeleider bij de stedelijke sportdienst voor de periodes 6 t.e.m. 
10 juli en 24 t.e.m. 28 augustus 2020.

58. Aanstelling jobstudent technische dienst

Aanstelling van een jobstudent ten behoeve van de technische diensten van de stad voor de periode van 
24 juli t.e.m. 14 augustus 2020.

59. Aanstelling onbepaalde duur, jeugddienst.

Goedkeuring van de aanstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een voltijds 
administratief medewerker bij de stedelijke jeugddienst met ingang van 15 juli 2020.

KMO - HANDEL

60. Vergunning Horeca Inrichting. Pladutse 3

Het college levert een horecavergunning af voor de zaak Pladutse 3.

61. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Markt 55

Goedkeuring van de toekenning van een subsidie voor de uitvoering van aanpassingswerken aan het 
handelspand Markt 55 in het kader van de bestaande premiestelsels voor het kernwinkelgebied.

62. Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de braderie in het centrum van Oudenaarde

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een braderie in de 
centrumstraten Krekelput, Broodstraat, Markt kant Nederstraat en Nederstraat.

63. Vraag voor eenmalige standplaats op de wekelijkse markt voor Gaia

Op de vraag van GAIA voor een eenmalige standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt voor de 
organisatie van een petitie voor een verbod op kippenkooien wordt door het college positief geantwoord.

64. Vraag voor standplaats op het openbaar domein voor ambulante handel.

Op een vraag voor een standplaats op het openbaar domein voor een ambulante handel wordt door het 
college negatief geantwoord. De handelaar in kwestie wordt aangeraden een standplaats op de zaterdagse 
boerenmarkt of de wekelijkse donderdagmarkt aan te vragen;

65. Vraag extra terrasruimte Fuzzy Duck, Broodstraat 21.

Akkoord met de inname van een parkeerplaats voor het creëren van  extra terrasruimte t.h.v. de 
horecazaak Fuzzy Duck, Broodstraat 21. Op de sluitingsdagen van de zaak moet het meubilair van de 
parkeerplaats verwijderd worden.

66. Zomersfeer in de winkelstraten door vzw Oudenaarde Winkelstad

Akkoord met het creëren van zomersfeer in de winkelstraten door de vzw Oudenaarde Winkelstad door 
middel van gekleurde lampionnen boven de straten.



67. Vraag voor extra terrasruimte op parkeerplaatsen. Pasta Piccaso, Nederstraat 50

Het college geeft geen toestemming voor het creëren van extra terrasruimte op het openbaar domein ter 
hoogte van de horecazaak Pasta Picasso in de Nederstraat.

68. Vraag voor inrichten pop-up zomerbar in Pruimelstraat 2

Het college geeft geen toestemming voor het inrichten van een pop-up zomerbar Pruimelstraat 2 
aangezien de aanvrager geen reguliere horeca-uitbater is.

69. Vraag voor herziening overeenkomst verbruiksterras Broodstraat 17

Op de vraag voor herziening van de overeenkomst voor de uitbating van een verbruiksterras Broodstraat 
17 wordt niet ingegaan. Het meubilair moet van de ingenomen parkeerplaats verwijderd worden tijdens 
de sluitingsdagen van de horecazaak.

JEUGD

70. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwillige medewerkers die mee instaan voor de 
begeleiding van activiteiten georganiseerd oor de stedelijke jeugddienst .

71. Speelstraten 2020: 2 extra aanvragen

Goedkeuring van twee bijkomende vragen voor de organisatie van een speelstraat waardoor kinderen op 
straat kunnen spelen. Het gaat over Ravensdal (van 21 te.m. 30 augustus) en de Akkerstraat op 29 
augustus 2020. De datum voor de organisatie van een speelstraat in de Blekerijstraat wordt verschoven 
naar 16 augustus.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

72. Project ouders en school 2020 - 2021

Akkoord met de financiering voor het schooljaar 2020-2021 van het Leerpunt-project School & Ouders, 
dat door corona-omstandigheden enigszins anders zal verlopen dan het voorbije schooljaar. Er worden 
digitale inloopmomenten ten behoeve van de ouders voorzien op vaste tijdstippen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 3 augustus 2020.


