
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020 OM 16.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, Mathieu Mas: 
schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, Carine Portois: schepenen

SECRETARIAAT VEILIGHEID

1. Besluit van de burgemeester dd. 21 augustus 2020 met versoepeling van de algemene 
mondmaskerplicht op het grondgebied van de stad.

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 21 augustus 2020 met versoepeling van 
de algemene mondmaskerplicht op het grondgebied van de stad met ingang van 22 augustus 2020.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Aankoopbonnen 25 euro - aanpassingen.

Goedkeuring van de verlenging van de geldigheidsduur van de aankoopbonnen die naar aanleiding van de 
coronacrisis aan de inwoners van de stad werden bezorgd tot en met 31 december 2020. Ook de nieuwe 
inwoners die uiterlijk op 1 december 2020 in Oudenaarde gedomicilieerd worden, ontvangen een 
aankoopbon van € 25,-.

TOERISME

3. Jubileums maand september 2020

Het college neemt kennis van de lijst met echtparen die in de loop van de maand september 2020 hun 
gouden, diamanten of platina huwelijksjubileum vieren en daarvoor door de stad in de bloemetjes worden 
gezet.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Goedkeuring subsidies onderhoud en aanplant KLE's

Goedkeuring van de subsidies die aan particulieren worden toegekend voor het onderhoud en/of 
aanplanten van kleine landschapselementen.

5. Goedkeuring subsidieaanvragen zonneboilers

Goedkeuring van de subsidieaanvragen door particulieren voor de installatie van een zonneboiler.

6. Vergunning bebossen landbouwgrond Steenbergstraat

Het college levert een vergunning af voor het bebossen van een perceel landbouwgrond aan de 
Steenbergstraat.

7. Advies van het college van burgemeester en schepenen aangaande een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen en veranderen van een IIOA van klasse 
1 - rundveebedrijf gelegen Hauwaart 5 te Oudenaarde - gedeeltelijk voorwaardelijk 
gunstig/gedeeltelijk ongunstig

Het college geeft gedeeltelijk gunstig en gedeeltelijk ongunstig advies over een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen en veranderen van een IIOA van klasse 1: een 
rundveebedrijf gelegen Hauwaart 5.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Warande 6.  Plaatsen zonnepanelen. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin van de 
woning Warande 6.



9. Verlenen Omgevingsvergunning Dijkstraat 68.  Isoleren en afwerken met crepie en vervangen 
ramen.

Voor het isoleren en afwerken met crepi van de gevels van de woning Dijkstraat 68 en het vervangen van 
ramen wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.

10. Verlenen Omgevingsvergunning Wolvenberg 47.  Bouwen garages en carport.

Voor het bouwen van garages en een carport Wolvenberg 47 levert het college een omgevingsvergunning 
af.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heuvel 6.  Bouwen van een zwembad.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de aanleg van een zwembad Heuvel 6.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Driesleutelsstraat.  Bouwen van 2 woningen.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen in de Driesleutelstraat.

13. Verlenen Omgevingsvergunning. Vlaamse Ardennendreef 10.  Verbouwen van een kasteelvilla 
+ bijgebouwen. 

Voor de verbouwing van de kasteelvilla en bijgebouwen aan de Vlaamse Ardennendreef 10 wordt door 
het college een omgevingsvergunning afgeleverd. De vergunning geldt nièt voor het opdelen van het pand 
in 2 woonentiteiten.

14. Verder exploiteren en veranderen van een brandstoffenhandel  Industriepark De Bruwaan 14 
b.  Advies.  

Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van de  
brandstoffenhandel Industriepark De Bruwaan 14 b.

15. Advies Omgevingsvergunning.  Meersbloem - Leupegem.  Aanleggen van een winterbed 
Maarkebeek.

Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen 
van een winterbed aan de Maarkebeek Meersbloem-Leupegem om overstromingen te voorkomen.

16. Verzoekschrift vernietiging besluit Deputatie.  Bouwen ééngezinswoning.  Esstraat 11.

Het college neemt kennis van het verzoekschrift aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot 
vernietiging van de vergunning door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen voor de bouw van een 
woning Esstraat 11.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

17. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkfabriek Sint-Vedastus 
Nederename op 30 juni 2020.

EVENEMENTEN

18. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Strapdag KBO Sint-Jozef

Het college keurt het politiereglement op het verkeer goed n.a.v. de organisatie van de  Strapdag door 
KBO Sint-Jozef op 18 september 2020.

19. Politiereglement op het verkeer n.a.v. de strapdag van Dé BroeBELschool

Het college keurt het politiereglement op het verkeer goed n.a.v. de organisatie van de  Strapdag door de 
BroeBELschool op 18 september 2020.

20. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Strapdag GO! De Wereldbrug.

Het college keurt het politiereglement op het verkeer goed n.a.v. de organisatie van de  Strapdag door 
GO!-school De Wereledbrug op 18 september 2020.



21. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Strapdag KBO Nedername.

Het college keurt het politiereglement op het verkeer goed n.a.v. de organisatie van de  Strapdag door 
KBO Nederename op 18 september 2020.

22. Politiereglement op het verkeer nav filmopnames Toerisme Vlaanderen

Het college keurt het politiereglement op het verkeer goed n.a.v. filmopnames op 26 augustus 2020 door 
Toerisme Vlaanderen op en rond de Koppenberg in Melden.

23. Kermissen.

Het college beslist de kermissen in Oudenaarde-centrum en deelgemeente Eine alsnog te laten doorgaan 
onder strikte toepassing van de corona-veiligheidsmaatregelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

24. Proximus : Uitvoering van telecommunicatiewerken op het Gentiel Antheunisplein, 
Jezuietenplein , in de Burgscheldestraat en het Lappersfort. Dossiernummer 476841.

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het 
Gentiel Antheunisplein, het Jezuïetenplein, in de Burgscheldestraat en het Lappersfort.

25. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Windmolenstraat. Dossiernummer 
471276. 

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Windmolenstraat.

26. Inname openbaar domein in de Adriaan Brouwerstraat nr. 8. Dossier IOD1181685

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Adriaan 
Brouwerstraat 8 voor de herstelling van de dakgoot tijdens de periode van 2 tot en met 18/9/2020.

27. Inname openbaar domein in de Baarstraat nrs. 11-13. Dossier IOD1182846

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Baarstraat 11 en 12 voor het 
uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 07/09 tot en met 7/10/2020.

28. Inname openbaar domein in de Gentstraat nr. 268. Dossier IOD1181320

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Gentstraat 268 voor 
het uitvoeren van gevelwerken in de periode van 14 tot en met 18/09/2020.

29. Inname openbaar domein in de Prins Leopoldstraat nr. 102. Dossier IOD1182368

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Prins Leopoldstraat 
102 voor de periode van 01/09 tot en met 09/10/2020.

30. Inname openbaar domein in de Sint-Laurentiusstraat nr. 30. Dossier IOD1181234

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een mobiele kraan en een container in de Sint-
Laurentiusstraat 30 voor de uitvoering van dakwerken tijdens de periode van 26/08 tot en met 
11/09/2020.

31. Inname openbaar domein in de Vontstraat nr. 32. Dossier IOD1174115

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling, werfwagens, een container en het 
stockeren van bouwmateriaal in de Vontstraat 32 voor het uitvoeren van verbouwingswerken in de 
periode van 31/08 tot en met 20/09/2020.

32. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen dienstjaar 2020. Bijkomende opdrachten. 

Het college gaat ermee akkoord de herasfaltering van het deel van de Kortrijkstraat tussen de Beverestraat 
en de Haagstraat als aanvullende werken mee op te nemen in het algemene dossier 'Buitengewoon 
onderhoud aan asfaltverhardingen dienstjaar 2020'. Ook de Onderbos, Rotelenberg en Walkenaarsweg 
worden in het dossier opgenomen.



BESTUUR SPORT

33. Vrijwillige medewerkers sportkampen.

Goedkeuring van de aanstelling van twee vrijwillige medewerkers voor de sportkampen die door de 
stedelijke sportdienst tijdens de zomervakantie worden georganiseerd.

34. Ontsmettingsdispensers sporthallen

Het college gaat akkoord met de aankoop en het plaatsen van vijf ontsmettingsdispensers op staander in 
de sporthallen Rodelos, Groenhof, 't Sportkot en de Serpenstraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

35. Mindervalide parkeerplaats Molenstraat 

Het dossier werd uitgesteld voor verder onderzoek.

36. Mobiliteitsplan Oudenaarde - Verslag PSG 1

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering op 7 juli 2020 van de projectstuurgroep die 
zich over het nieuwe mobiliteitsplan voor de stad buigt.

37. Snelheid Katteberg - brief van AWV

Het college neemt kennis van de antwoordbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de bewoners 
van de Kattenberg met de vraag om snelheidsremmende maatregelen te nemen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

38. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
67.869,69 euro.

39. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
6.748,01 euro, 76,68 euro, 5.813,45 euro, 250,00 euro, 18.072,52 euro, 45.641,73 euro, 500,00 euro, 
16.694,68 euro, 791.107,59 euro, 500,00 euro, 750,00 euro en 49.629,84 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

40. Aankoop van een zitmaaier met hooglosser. Goedkeuring gunning.

Het dossier werd uitgesteld.

41. Drukken en leveren van drukwerk op afroep - goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning voor het drukken en leveren van drukwerk op afroep voor de stads- en 
OCMW-diensten aan drukkerij Arijs.

42. Leveren, plaatsen en verwijderen van variabele zone 30-borden op zonne-energie - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van de aanbestedingsvoorwaarden voor het leveren, plaatsen en verwijderen van variabele 
zone 30-borden op zonne-energie.

BESTUUR PERSONEEL

43. Directeur SAMWD. Vaststellen examenjury.

Goedkeuring van de samenstelling van de examenjury voor de beoordeling van de kandidaten voor de 
functie van directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

44. Vervanging opvangkracht BKO.

Goedkeuring van de aanstelling van een opvangkracht voor de buitenschoolse kinderopvang van 1 
september 2020 tot en met 30 juni 2021.



KMO - HANDEL

45. Vergunning horeca inrichting. Domino's Pizza, Hoogstraat 19.

Het college levert een horecavergunning af voor Domino's Pizza, Hoogstraat 19.

46. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor de gevelrenovatie van het 
handelspand gelegen te Oudenaarde, Markt 34.

Toekenning van een subsidie in het kader van de premiestelsels voor het kernwinkelgebied voor de 
gevelrenovatie van het handelspand 
 Markt 34.

47. Opstelling van twee marktkramen wijzigen omwille van de afstandsregels covid-19.

Akkoord met de wijziging van de opstelling van twee marktkramen op de donderdagmarkt om de 
afstandsregels opgelegd n.a.v. de covid-19-maatregelen te kunnen respecteren.

48. Aanvraag verlenging zomerbar Markt.

Aan de aanvraag om verlenging van de tijdelijke zomerbar op de Markt tot en met 30 september 2020 
wordt een gunstig gevolg gegeven. De oorspronkelijke overeenkomst met de betrokken horeca-uitbaters 
zal in die zin worden aangepast.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 31 augustus 2020.


