
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Carine Portois: schepen

SECRETARIAAT VEILIGHEID

1. Besluit van de Burgemeester mondmaskerplicht secundaire scholen

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 21 september 2020 met het opleggen 
van een mondmaskerplicht in de publieke ruimte in de omgeving van de Oudenaardse secundaire scholen. 

ONTVANGSTEN

2.  Jubilea oktober

Het college neemt kennis van de lijst van de gouden, diamanten en briljanten huwelijksjubilea die in de 
loop van de maand oktober worden gevierd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor het exploiteren van een iioa van klasse 3 - regularisatie warmtepomp van het postkantoor 
gelegen Beverestraat 45 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding voor het 
exploiteren van een iioa van klasse 3: regularisatie van een warmtepomp in het postkantoor Beverestraat 
45.

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor het exploiteren van een iioa van klasse 3 - tandartspraktijk O'Dent gelegen Stationsstraat 
27A te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van het exploiteren 
van een iioa van klasse 3: tandartspraktijk O'Dent, Stationsstraat 27A.

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor de exploitatie van een iioa van klasse 3 - tijdelijke bronbemaling voor het realiseren van 
een kelder gelegen Broekstraat 142 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van de exploitatie 
van een iioa van klasse 3: een tijdelijke bronbemaling voor het realiseren van een kelder Broekstraat 142.

6. Kandidatuur pilootgemeente Klimaatgezonde Tuin van de Provincie Oost-Vlaanderen en 
inschrijving voor de Green Deal natuurlijke tuinen (Vlaamse Overheid)

Het college gaat akkoord met de kandidaatstelling als pilootgemeente voor het project Klimaatgezonde 
Tuin van de Provincie Oost-Vlaanderen (voortuinen/groengevels) en met de inschrijving voor de Green 
Deal natuurlijke tuinen (Vlaamse Overheid). 

7.  Melding opmaak proces-verbaal nav asbestbrand Hemelrijkstraat 40

Het college neemt kennis van de melding van de opmaak van een  proces-verbaal naar aanleiding van een 
asbestbrand in de Hemelrijkstraat.

8.  Melding van de opmaak van een proces-verbaal wegens verontreiniging van de Diepenbeek

Het college neemt kennis van de melding van de opmaak van een proces-verbaal wegens verontreiniging 
van de Diepenbeek.



9.  Kennisgeving van de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie op de ex-gemeenteschool in de 
Serpentsstraat op 25 en 28/9

Het college neemt kennis van de melding van de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie op de oud-
gemeenteschool in de Serpentstraat in Eine op 25 en 28 september.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. Goedkeuren start- en procesnota GRUP Stationsomgeving.

Het college keurt de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
Stationsomgeving’ goed in functie van de adviesvraag en de raadpleging. De raadpleging over de 
startnota loopt van 9 november 2020 tot en met 7 januari 2021.

11.  Herstelvordering wooninspectie Stationsstraat 30-30B

Het College sluit zich aan bij de herstelvordering van de wooninspecteur van het Agentschap Wonen-
Vlaanderen inzake een inbreuk op de Vlaamse Wooncode voor het pand Stationsstraat 30-30B waarvoor 
proces-verbaal werd opgemaakt op 15/09/2020.

12.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 108.  Renoveren van een woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het renoveren van de woning Kortrijkstraat 108.

13.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Bagettestraat 16. Verbouwen van een eengezinswoning 
(regularisatie).

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de verbouwing van de woning 
Bagettestraat 16.

14.  Geen aktename melding.  Vaddenhoek.  Vellen van bomen.

Het college neemt geen akte van de melding van het vellen van bomen in de Vaddenhoek 84 omdat het 
dossier niet voldoet aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

15.  Geen aktename melding.  Broekstaat 213.  Vellen van een boom.

Het college neemt geen akte van de melding van het vellen van een boom in de Broekstraat 213 omdat het 
dossier niet voldoet aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

16.  Verlenen Omgevingsvergunning.  G. Loberstraat 4.  Regulariseren publiciteit.

Voor de regularisatie van het plaatsen van vlaggenmasten en publiciteitszuilen in de Georges Lobertstraat 
4 wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kouterstraat 34.  Plaatsen van een tuinhuis/overkapping.

Voor het plaatsen van een tuinhuis/overkapping in de Kouterstraat 34 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

18.  Aktename Melding.  Parkstraat 5.  Plaatsen veranda.

Het college neemt akte van de melding van de plaatsing van een veranda Parkstraat 5.

19.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Tivolistraat 113.  Maken van een uitbouw. 

Voor het realiseren van een uitbouw aan de woning Tivolistraat 113 wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

20.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Sint - Walburgastraat 10.  Plaatsen nieuwe raamopening.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe raamopening in het pand Sint-
Walburgastraat 10.

21.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Hamstraat 3.  Plaatsen grijze siliconenpleister.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van grijze siliconenpleister op het pand 
Hamstraat 3.



22.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 42.  uitbreiden van een woning, bouwen 
van een bijgebouw met zwembad, regulariseren van een carport. 

Voor het uitbreiden van de woning Vaddenhoek 42, het bouwen van een bijgebouw met zwembad en het 
regulariseren van een carport wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.

23.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Nederstraat 24.  Verbouwen van een handelspand met 2 
appartementen nar handelspand met 3 appartementen.

Voor het verbouwen van het handelspand met 2 appartementen Nederstraat 24 naar een handelspand met 
3 appartementen levert het college een omgevingsvergunning af.

24.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Sleegstraat 3a. Bouwen bureel.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bureel Sleegstraat 3a.

25.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Rekkemstraat 1.  Plaatsen van een elektriciteitscabine. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een elektriciteitscabine naast het 
winkelgebouw Rekkemstraat 1.

26.  Geen aktename melding.  Gevaertsdreef 32.  Verbouwen woning.

Het college neemt geen akte van de melding van het verbouwen van de woning Gevaertsdreef 32 omdat 
het dossier niet voldoet aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

27.  Geen aktename melding.  Korenbloemlaan 3.  Plaatsen van een aanbouw.

Het college neemt geen akte van de melding van het plaatsen van een aanbouw aan de woning 
Korenbloemlaan 3 omdat het dossier niet voldoet aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

28.  O - Weigeren omgevingsvergunning.  Ruibroekstraat zn.  Nivelleren van een perceel.

Het college weigert een omgevingsvergunning te verlenen voor het nivelleren van een perceel grond aan 
de Ruibroekstraat omdat de aanvraag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.

29. Goedkeuren start- en procesnota GRUP Stationsomgeving

Het college keurt de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
Stationsomgeving’ goed in functie van de adviesvraag en de raadpleging. De raadpleging over de 
startnota loopt van 9 november 2020 tot en met 7 januari 2021.

30.  bijkomende natuur PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde

Het dossier werd uitgesteld.

31.  Toelating handelingen aan of in beschermd onroerend goed parochiekerk Onze - Lieve - 
Vrouw van Pamele.

Het college neemt akte van de toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het uitvoeren van 
stedenbouwkundige handelingen in de beschermde parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Pamele. Het 
gaat over het vervangen van het podium dat aansluit op het koor van de kerk.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

32.  Concessies : nieuwe concessies nav een overlijden, bijzettingen in bestaande concessies en 
hernieuwingen

Goedkeuring van de aanvragen om een nieuwe grafconcessie, bijzettingen in bestaande concessies en 
hernieuwingen van verlopen grafconcessies.

33.  Aanvraag begraven oudstrijder op stedelijke begraafplaats

Het college gaat ermee akkoord dat een oud-strijder en lid van de Koninklijke Oudenaardse 
Oorlogsvrijwilligers 1940-1945 begraven wordt op het ere-perk voor oud-strijders op de stedelijke 
begraafplaats in Eine.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

34. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabrieken van Heurne, Sint-
Walburga, Welden en Ename tijdens de periode augustus/september 2020.

EVENEMENTEN

35.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. de Paardenkeuring

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer voor de organisatie van de paardenkeuring op 4 
oktober 2020.

36.  Evenement op openbaar domein: Overgang Scouts Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de organisatie van de overgang georganiseerd door de Scouts Sint-
Walburga Oudenaarde op een grasplein in de Meerspoort van 2 tot 4 oktober 2020 op voorwaarde dat de 
geldende coronamaatregelen worden nageleefd.

37. Evenement: Nationaal Kampioenschap Dressuur Pony en Paarden

Het college gaat akkoord met de organisatie door de Landelijke Rijverenigingen vzw van het nationaal 
kampioenschap dressuur voor pony's en paarden op 3 en 4 oktober op de weiden van de schoolhoeve 
Axelwalle 4. De geldende coronamaatregelen moeten strikt nageleefd worden>.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

38. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2016 - bestek nr. W23792016. Goedkeuring definitieve 
oplevering. 

Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken in het dossier 'cementbetonverhardingen 
dienstjaar 2016'.

39. Renovatie Vlaamse Ardennendreef - bestek nr. W00512017. Goedkeuring definitieve 
oplevering. 

Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken voor de renovatie van de Vlaamse 
Ardennendreef in Leupegem.

40.  Kruispunt Fietelstraat - Molenstraat. Verkeerstechnische aanpassingen - bestek nr. 
W00532017. Goedkeuren eindafrekening. 

Goedkeuren van de eindafrekening voor de verkeerstechnische aanpassingen aan het kruispunt 
Fietelstraat-Molenstraat in Eine.

41.  O - Drukken en leveren van drukwerk op afroep. Goedkeuren definitieve oplevering en 
vrijgave borg.

Goedkeuring van de definitieve oplevering en vrijgavevan de  borg met betrekking tot de opdracht voor 
het drukken en leveren van drukwerk op afroep.

42. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - Perceel 1: Totaalinrichting. Goedkeuring schorsing 1

Goedkeuring van de schorsing van de werken met betrekking tot de herinrichting van de stedelijke 
openbare bibliotheek in het Vleeshuis aan de Markt.

43. Sint-Jozefskerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr. W00472019. 
Goedkeuring eindafrekening

Goedkeuring van de eindafrekening voor de de aanpassingswerken aan de branddetectie en de 
noodverlichting in de Sint-Jozefskerk.

44. Inname openbaar domein in de Sint-Walburgastraat - dossier IOD1196689

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een stelling 
in de Sint-Walburgastraat 19 voor het uitvoeren van gevelwerken tijdens de periode van 12 tot en met 
19/10/2020.



45. Inname openbaar domein in de Dijkstraat - dossier IOD1197703

Verlenen van een machtiging voor de innemae van het openbaar domein in de Dijkstraat 34 voor het 
plaatsen van een stelling voor de uitvoering van gevelwerken tijdens de periode van 19 tot en met 
23/10/2020.

46. Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020. Deelopdracht herstel Duytstraat en 
Driebek.

Het college gaat ermee akkoord de herstelling van de Duytstraat en Driebek als deelopdracht te laten 
uitvoeren door de aannemer die instaat voor het onderhoud van buurtwegen tijdens het dienstjaar 2020.

47. Weg- en rioleringswerken Nederename ((Oudstrijdersstraat, Ohiostraat, Hemelrijkstraat, 
Robert De Preester (deel)).

Het college gaat akkoord met de voorgestelde timing voor de uitvoering van de weg- en rioleringswerken 
in Nederename ((Oudstrijdersstraat, Ohiostraat, Hemelrijkstraat en deel van de Robert De Preesterstraat).

48.  Beheersplan Liedtskasteel en -park

Het college gaat akkoord met de voorgestelde zones voor evenementen in het Liedtskasteel en het 
Liedtspark in het kader van het beheersplan voor de site.

BESTUUR SPORT

49. Infrastructuursubsidie VV Volkegem vzw - kleine investering

Goedkeuring van een infrastructuurtoelage aan voetbalclub VV Volkegem vzw voor een kleine 
investering door de club: opschik en schudfrezen van de speelvelden.

50. Infrastructuursubsidie VV Volkgem jeugd- kleine investering

Goedkeuring van een infrastructuurtoelage aan voetbalclub VV Volkegem jeugd voor een kleine 
investering door de club: een verlichtingspyloon vervangen door LED-armaturen.

51. Infrastructuursubsidie VV Volkegem jeugd- kleine investering

Goedkeuring van een infrastructuurtoelage aan voetbalclub VV Volkegem jeugd voor een kleine 
investering door de club: plaatsen van een regenwaterpomp en uitvoeren van andere sanitaire werken.

52.  Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de sportdienst

Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger voor medewerking bij de organisatie van 
sportkampen door de stedelijke sportdienst.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

53. Pelikaanstraat

Het college beslist eerst een buurtbevraging te organiseren n het kader van de invoering van maatregelen 
om de verkeersveiligheid in de Pelikaanstraat te verhogen.

54.  Verplaatsing mindervaliden parkeerplaats t.h.v. Liberale Mutualiteit

Het college gaat akkoord met de verplaatsing van een parkeerplaats voor personen met een handicap naar 
de toegang tot een nieuwe Zorgshop t.h.v. het Gentiel Antheunisplein 1.

55.  Geparkeerde bromfietsen aan Stationsplein

Het college gaat akkoord met het voorzien van één parkeerplaats op het Stationsplein voor de stalling van 
bromfietsen die gebruikt worden voor het afleveren van maaltijden aan huis.

56.  Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Aalststraat

Akkoord met de aanvraag voor de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
de woning Aalststraat 110.

57.  Visibiliteit vervoersfilter zuidzijde Markt

Het dossier werd uitgesteld.



58.  K - Ontwerpverslag bestuurlijke vervoerregioraad 11/09/20

Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de bestuurlijke 
Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen op 15 september 2020.

59.  Subsidies verkeersveilige schoolomgeving

Het college neemt kennis van de brief van de Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia 
Peeters met de toekenning van een subsidie van 102.000,- euro voor het Oudenaardse dossier veilige 
schoolomgevingen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

60. Kohier - Goedkeuring - 1ste Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, 
aj. 2020 ten bedrage van 2.037.072,15 euro

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 1ste kohier betreffende de Algemene 
Gemeentelijke Heffing bedrijven, aanslagjaar 2020 vast ten bedrage van € 2.037.072,15 euro en verklaart 
het uitvoerbaar.

61. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
81.053,05.

62. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
809.623,28, € 45.745,08, € 788,80, € 1.750,00, €-1.510,15, € 1.750,00, € 22.275,80, € -877,89, € -
2.284,78, € 19,03, € 11,71, € 86,95, € 250,00, € 74.179,31, € 22.083,17, € 22.459,06, € 24.121,67, € 
72,42, € 49,20, € 16.312,84, € 1.403,70, € 1.452,44, € 1.750,00 en € 81.977,99.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

63. Huur en onderhoud van waterkoelers op waterleiding - Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier 'Huur en onderhoud van waterkoelers op de 
waterleiding' in de stads- en OCMW-gebouwen aan de firma Aqualex bvba. De loopduur van de 
overeenkomst bedraagt vijf jaar.

64. Aankoop van 57 blauwe beugels voor schoolomgevingen - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning

Goedkeuring van de raming, de lastvoorwaarden en gunning aan het bedrijf VVSnv van het 
aanbestedingsdossier 'Aankoop van 57 blauwe beugels voor de schoolomgevingen'.

BESTUUR PERSONEEL

65.  O - Herwaardering functie geluidstechnicus De Woeker.

Goedkeuring van de herwaardering van de functie van arbeider-geluidstechnicus naar niveau D4-D5.

66.  Aanvullend pensioen tijdens technische werkloosheid.

Het college gaat ermee akkoord de tijdelijke werkloosheid van personeelsleden n.a.v. de 
coronamaatregelen neutraal te maken in het kader van het aanvullend pensioen, de eindejaarspremie en 
het jaarlijks vakantiegeld.

67. N - Aanpassing RPR - selectie AD.

Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling in het kader van de selectieproeven voor de 
aanstelling van een nieuwe algemeen directeur.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

68. Aanstelling verenigingswerker

Aanstelling van een verenigingswerker van 1 september t.e.m. 31 december 2020 voor onthaal en toezicht 
in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.



KMO - HANDEL

69.  Vergunning Horeca Inrichting. Margaretha's, Markt 40 te Oudenaarde

Aflevering van een vergunning voor het uitbaten van de horeca-inrichting Margharetha's, Markt 40.

70.  Toekennen van de tweede schijf subsidie aan VZW Oudenaarde Winkelstad

Toekenning van de tweede schijf van de jaarlijkse werkingssubsidie aan de VZW Oudenaarde 
Winkelstad.

71.  Vergunning voor het plaatsen van verwarming op gas op het verbruiksterras Frietshop 
Sabine, Hoogstraat 13

Het college levert een vergunning af voor het plaatsen van verwarming op gas op het verbruiksterras van 
Frietshop Sabine, Hoogstraat 13.

72. Tijdelijke inname van het openbaar domein. Vraag voor plaatsen van een tent. Superette De 
Bever, Beverestraat 124 te Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein t.h.v. Superette De Bever, 
Beverestraat 124 voor het plaatsen van een tent tot 31 maart 2021.

73.  Vraag toelating voor ambulante handel op privé domein palend aan het openbaar domein. 
Audoor Frank

Het college beslist positief over de vraag om toelating voor het uitoefenen van een ambulante handel op 
het privé-domein Gentstraat 70 palend aan het openbaar domein

74.  Voorstel tegemoetkoming aan nachtwinkels ingevolge maatregelen om de verspreiding van het 
covid-19 virus tegen te gaan

Het dossier werd uitgesteld.

75.  Vlaio oproep Smart Cities. Project Slim Winkelen. Vraag deelname stad Oudenaarde als co-
promotor

Het college gaat ermee akkoord dat de stad Oudenaarde als co-promotor optreedt n.a.v. de VLAIO-
oproep Smart Cities voor het project Slim Winkelen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 5 oktober 2020.


