
Oudenaarde, 26 maart 2021

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende 
voorstellen/vragen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van maandag, 29 maart 2021 
worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad houdende:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen 
aan de agenda toevoegen. 
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van 
beslissing en een toelichtende nota. 
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een 
voorstel van beslissing en toelichtende nota. 
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de 
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord”.

De voorzitter, 

Lieven Cnudde.

DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

HP1. Wijzigen huishoudelijk reglement wijze van stemmen digitaal bij geheime zitting

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat Artikel 29 inhoudt dat geheim gestemd wordt met vooraf gemaakte stembiljetten;
Overwegende dat het ook aan te raden is de mogelijkheid van elektronisch stemmen te voorzien;
Overwegende dat het elektronisch stemmen gebeurt door middel van een elektronisch stemsysteem;
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur; 
Besluit: 
Artikel 1. Art. 29 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad wordt aangepast als volgt:
Wanneer niet kan gestemd worden met vooraf gemaakte stembriefjes, gebeurt de geheime stemming 
elektronisch.
Het elektronisch stemmen gebeurt door middel van het elektronisch stemsysteem, Het raadslid is ingelogd 
en volgt de instructies zoals aangegeven in de software en handleiding.



VRAGEN EN VOORSTELLEN

1. Raadslid Franka Bogaert

1.1. Vraag 1: kerkhof

Daar ik de laatste tijd toch regelmatig negatieve reacties zie op verschillende media en ik ook al enkele 
keren werd aangesproken over de triestige situatie op het kerkhof ben ik zelf eens gaan kijken. Wat me 
opviel is dat in deze moeilijke tijden van corona veel mensen steun zoeken, hoe raar het ook moge 
klinken, bij overleden familieleden. Ook jonge mensen kon ik er aantreffen. Met enkelen heb ik 
gesproken en steeds dezelfde klachten kwamen tijdens het gesprek naar boven.  Spijtig genoeg klachten 
die al jaren meegaan.

- Drassige voetpaden (onbereikbaar of onbegaanbaar voor oudere mensen of mensen met een 
rollator -  zie foto)

- Kapotte wandelpaden (Daar waar wel wandelpaden liggen zijn die meestal in een heel slechte 
staat -  zie foto)

- Gedenkbeeldjes (Ik durf zeggen dat ik mensen zien wenen heb omdat er weeral eens een beeldje 
gestolen werd op het graf van hun geliefde)

- Onderhoud  is meestal wel goed maar daar waar mensen al heel lang liggen is het verschil van 
onderhoud heel groot. 

- Iedere dag wordt het kerkhof hermetisch afgesloten maar naast de poort is er een heel groot gat. 
(zie foto)

- Er staan borden (zie foto) met volgende woorden “Wij willen ons verontschuldigen voor de 
paden op dit perk. Deze winter vernieuwen we deze naar grastegels om de toegang te verbeteren” 
. Er staat niet bij in welk jaar.

- Vernieuwd gebouw aan de ingang staat zo goed als altijd leeg.  
- De personeelsruimtes zijn er slecht aan toe. 

Vragen : 
- Hoe zullen al deze problemen aangepakt worden?
- Wat gaat er met het gebouw gebeuren dat vooraan staat? kan dit deels voor het personeel gebruikt 
worden?
- Waarom moet er zo een groot gat blijven naast de poort achteraan? Dieven hebben dan toch alle kansen 
om ’s avonds en ’s nachts alles te stelen wat ze maar willen? 

      



      

2. Raadslid Tineke Van hooland

2.1. Vraag 1: gele, medische brooddozen

Veiligheid gaat ons allen aan. Door de coronacrisis krijgt dit woord een meer dan ooit nog een sterkere 
betekenis. Wanneer alleenstaande ouderen en hulpbehoevenden thuis in nood verkeren of vermist blijken, 
vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie niet altijd de nodige medische 
achtergrondinformatie. In verschillende steden zoals Gent en Brugge, werd daarom gestart met het 
verdelen van gele ‘medische brooddozen’ voor 65 plussers. De doos zelf bevat een ringboekje waarin 
persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische gegevens kunnen ingevuld worden.  Het bewaren 
van de doos gebeurt op een herkenbare plaats, nl in de koelkastdeur, omdat dit een gemakkelijk vindbare 
plaats is voor de hulpdiensten. Een meegeleverde blauwe sticker kan op de binnenkant van de voordeur 
geplakt worden, zodoende politie, brandweer en andere hulpverleners weten dat iemand zo'n gele doos in 
zijn/haar koelkast bewaart. Het idee komt overgewaaid vanuit Quebec (Canada) en de eerste resultaten in 
Gent en Brugge zijn zeer positief. De gele doos kan het verschil maken en levens redden.
Vraag:

 Op welke termijn kan Stad Oudenaarde het initiatief nemen om in samenspraak met de 
veiligheids- en hulpdiensten zoals politie en brandweer dit initiatief te onderzoeken? 

 Onder welke voorwaarden kan een proefproject uitgewerkt worden om de gele, medische dozen 
ter beschikking te stellen aan alleenstaande ouderen en zelfstandig wonende hulpbehoevenden? 

3. Raadslid Cindy Franssen

3.1. Vraag 1: snelheidsbeperkende maatregelingen Brandnetelstraat

De Brandnetelstraat is een zijstraat van de Graaf van Landaststraat die toegang verleent tot een  nieuwe 
woonwijk en ligt in een zone 30 km.



Vanaf de toegang tot de Graaf Van Landaststraat is de Brandnetelstraat een recht stuk straat. 
Buurtbewoners klagen dat sommige chauffeurs op dit recht stuk weg veel te snel rijden en zelfs racen 
waardoor er een onveilige verkeerssituatie in de woonwijk ontstaat. Het snel optrekken, zorgt bovendien 
voor enorme geluidsoverlast. Ook dit is zeer hinderlijk. 
Tijdens een vergadering met de buurbewoners zou het probleem ook al gesignaleerd zijn aan o.m. de 
wijkpolitie. Ook Stad Oudenaarde zou hiervan reeds op de hoogte zijn gebracht.
Vragen:

1. Op welke wijze is er aan de klacht van de omwonende(n) gevolg gegeven?
2. Kunnen er snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen in Brandnetelstraat? Zo ja welke? 

Zo neen, waarom niet?

4. Raadslid Elisabeth Meuleman

4.1. Voorstel 1: aankoop van CO2 meters voor Oudenaardse scholen

Volgens een bevraging van Teacher Tapp, een internationaal meetinstrument dat de bekommernissen van 
leerkrachten op wetenschappelijk gevalideerde wijze in kaart brengt, is er in meer dan zes op de tien 
klassen in Vlaanderen nog steeds geen CO² meter aanwezig. Kapsalons, contactberoepen… allemaal 
werden ze verplicht om een CO² meter te hebben bij de heropening enkele weken geleden, om er voor te 
zorgen dat er minder kans is op verspreiding van het virus door onvoldoende verluchting en slechte 
luchtkwaliteit. Scholen bleven al die tijd open, en nog steeds zijn er veel te weinig CO² meters aanwezig.
Voorstel:
het stadsbestuur koopt CO2 meter aan om te verdelen in de scholen. Dit is een effectief instrument om de 
veiligheid te verhogen en besmettingen te voorkomen.

4.2. Vraag 1: bijkomende zitbanken op Oudenaards grondgebied

De voorbije maanden waren voor veel mensen heel erg moeilijk. Weinig sociale contacten, het gemis van 
knuffels, misschien het verlies van een geliefde…Corona zorgde echter wel voor één lichtpuntje : we 
gingen met zijn allen veel meer naar buiten. Nog nooit werd er zo veel gewandeld. Nog nooit genoten we 
zo hard van de natuur in ons buurt.. Wij kregen daarbij de vraag van heel wat mensen : waarom zijn er 
niet meer zitbanken langs Oudenaardse wegen en wandelpaden? Een plek om even te rusten, iets te eten, 
te genieten…
Groen deed een bevraging via postkaartjes. Bewoners konden hun suggesties voor plekken waar 
zitbanken gewenst zijn doormailen. De respons was bijzonder groot en heel enthousiast. Het resultaat is 
een lijst met plekken waar bewoners graag extra zitbanken zouden zien. Vaak terugkomende plekken zijn 
het Spei, langs de Schelde in oa Heurne, in Mater (bijvoorbeeld aan de molen), in het geboortebos in 
Volkegem..etc.. 
Vragen:



Is het stadsbestuur de idee genegen om extra zitbanken te plaatsen om mensen te laten genieten van de 
natuur in hun buurt? Eventueel uit te werken via een participatief traject? 

5. Raadslid Steven Bettens

5.1. Vraag 1: sporthal Groenhof

De stad liet gedurende een langere periode metingen uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek. De metingen tonen op geheel objectieve manier aan dat de geluidsnormen tijdens 
naschoolse activiteiten overschreden worden. 
Tijdens de commissie sport van 18 maart 2021 werd meegedeeld dat Scholen van Morgen van bij 
aanvang wist dat de sporthal voor naschoolse activiteiten zou gebruikt worden. Metingen stellen vast dat 
het gebouw niet voldoet aan de van kracht zijnde geluidsnormen.
Scholen van Morgen wil slechts 4000 euro betalen voor maatregelen die de geluidsoverlast kunnen 
beperken. De stad Oudenaarde had op voorhand gesteld dat het de helft van de kostprijs voor maatregelen 
op zich wilde nemen. Met de beschikbare 8000 euro kan je netten tegen de wanden spannen. Deze 
maatregel zal enig effect sorteren maar is niet de beste oplossing.
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek schoof het plaatsen van netten als een mogelijkheid naar 
voor maar niet als de beste oplossing. De ideale oplossing is het plaatsen van een binnenwand met spouw. 
Die kost echter 44 000 euro. 
Door het (te) beperkte bedrag dat Scholen van Morgen bereid is uit te geven, zal de overlast slechts 
gedeeltelijk aangepakt worden.
Vraag:
welke maatregelen zal de stad tegen Scholen van Morgen nemen? Zal de stad Scholen van Morgen in 
gebreke stellen? 
5.2. Voorstel 1: tonnagebeperking op Ohioplein en de Ankerstraat

Op de participatievergadering van 4 maart was het zwaar verkeer over het Ohioplein en door de 
Ankerstraat en de overlast dat het bezorgde een van dé onderwerpen in de chat. Er werden ook 
mondelinge vragen over gesteld. De burgemeester antwoordde dat de stad aan het bekijken is “om het 
probleem van het vrachtverkeer op te lossen” en voegde er ook aan toe dat het optie is vrachtwagens er 
verder te laten rijden. 
Het Ohioplein en de Ankerstraat zijn in het mobiliteitsplan aangeduid als lokale wegen type III. Dit zijn 
de erftoegangswegen waarvan de hoofdfunctie ‘verblijven’ en ‘toegang verlenen tot de aanpalende 
percelen’ (erffunctie) is. De verblijfsfunctie primeert op dit type weg. De weg kent enkel 
bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd.
Voorstel:
de stad neemt de nodige maatregelen om vrachtverkeer te weren op het Ohioplein en in de Ankerstraat.

6. Raadslid Folke D’Haeyer 

6.1. Voorstel 1: samenwerking met gecertificeerde boomdeskundigen

Oudenaarde engageert zich om de komende jaren heel wat bomen bij te planten. Het uitbreiden van het 
bomenareaal is een van de prioritaire acties in het huidige Meerjarenplan. Ook de aankoop van gronden 
voor natuurontwikkeling is een prioritaire actie.
Tegelijkertijd is het noodzaklelijk dat er zorg gedragen wordt van de bomen die er vandaag in onze stad 
staan. Wat bijvoorbeeld met de beuken in het achterpark van het park Liedts is gebeurd, mag zich niet 
nog een keer voordoen. Wanneer getwijfeld wordt of een boom nog gezond genoeg is, moet kappen de 
laatste optie zijn. Wanneer bouwwerkzaamheden gepland zijn in de omgeving van bomen is het 
belangrijk dat aannemers de juiste maatregelen nemen zodat het behoud van de bomen gegarandeerd 
wordt (en dat niet enkel voor de eerstkomende vijf jaar). 
Voorstel:
- bij het vragen van advies over het al dan niet rooien van bomen doet de stad vanaf heden enkel nog 
beroep op gecertificeerde European Tree Workers of gecertificeerde European Tree Technicians  
- bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor grondwerken of bouwwerkzaamheden in de 
omgeving van bomen vraagt de stad vanaf heden advies aan gecertificeerde European Tree Workers 
(ETW’s) of gecertificeerde European Tree Technicians (ETT’s). Indien het advies dat vereist wordt 
tijdens de werkzaamheden een gecertificeerde European Tree Worker of gecertificeerde European Tree 
Technician bij de werken betrokken



7. Raadslid Maud Wybraeke 

7.1. Vraag 1: ontmoetingsruimte/instuifruimte voor jongeren

Met OverKop-huizen ter inspiratie wil het Jeugdopbouwwerk in samenwerking met de jeugddienst en 
met OCMW en JAC als partners een plek in Oudenaarde creëren waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten en eveneens dienst doet als plaats waar jongeren terecht kunnen om te praten over hun zorgen. 
Een veilige plek waar men volop aandacht heeft voor hun mentaal welzijn. Een plek waarop sterk ingezet 
wordt op participatie, met ruimte voor creativiteit en eigentijdse invulling van activiteiten en preventie. 
Uit het onderzoek van Uit De Marge uit 2017 bleek al dat er in Oudenaarde een gebrek was aan positieve 
projecten voor (kwetsbare) jongeren waar ze even hun problemen kunnen vergeten en waar ze hun eigen 
netwerk kunnen opbouwen, uitbreiden en onderhouden. Ook voor doelloos rondhangende jongeren 
bleken er onvoldoende alternatieven te zijn. Aanspreekpunten voor deze jongeren waren er evenmin en 
uit het rapport bleek dat het bestaande jeugdhuis slechts een deel van de jongeren aanspreekt. Bovendien 
is het onbegonnen werk alle functies en voorzieningen voor alle jeugd in te richten op slechts 1 locatie en 
deze heel diverse taken en noden van deze groep bij te een handvol personeelsleden te leggen.
In de aanbevelingen stond dan ook de noodzaak tot een buurtwerker of aanspreekpunt voor jongeren die 
op het eerste zicht minder toegankelijk waren.  
Verder wou men initiatieven opzetten die de jongeren weghoudt van het station of van de straat zoals 
sportinitiaties en een graffiti-project. Tot op heden werden er, op het mobiele buurtspeelplein-project dat 
gericht is op kinderen na, echter nog geen projecten opgezet of plekken voor jongeren (her)ingericht.
Ook het creëren van een soort jeugdhuisplek die doorlopend open staat, een plek waar men gratis kan 
biljarten, gamen, er wifi is, enz... werd vooropgesteld. Aldus een divers aanbod qua locaties alsook 
mogelijkheden dat jongeren aanspreekt en een alternatief biedt voor rondhangen op plekken die hier niet 
voor voozien is. Een eigen plek waar er sociale controle is en waar men terecht kan met vragen en 
eventuele begeleiding.
Eveneens een aanbeveling uit het onderzoek was dat er meer ingezet zou worden op time-out projecten 
waarbij jongeren de fysieke en mentale ruimte aangeboden wordt uit een negatieve spiraal te geraken.
Er werden sindsdien verschillende initiatieven genomen, o.a. TEJO, een laagdrempelig huis voor 
therapeutisch gesprek. 
Aan de vraag om een jeugdopbouwwerker en van een toeleider als laagdrempelig aanspreekpunt werd in 
2018 voldaan. De resultaten zijn uiterst positief, de jongeren weten zijn benadering te appreciëren. 
Het werk van een jeugdopbouwwerker is echter veelomvattend en het sociale lanschap aan jongeren erg 
divers; hij slaagt er dan ook niet in alle jongeren te bereiken.
De voorgestelde initiatieven uit het rapport laten nog steeds op zich wachten. Er zijn nog steeds niet 
voldoende ruimtes, zowel indoor als outdoor, waar jongeren welkom zijn om rond te hangen. Nochtans 
zijn zo’n plekken voor jongeren, zij het als hangplek alsook een plek met volle aandacht voor het mentale 
welzijn van de jeugd een absolute noodzaak in onze stad.
Vragen:
Zal de stad een tweede voltijdse opbouwwerker aanwerven?
Zal de stad investeren in een locatie waarin (kwetsbare) jongeren worden opgevangen en begeleid? 
Zal de stad een hangplan opstellen en hiermee aan de slag gaan voor het jeugdvriendelijk inrichten van 
plekken op het openbaar domein?

7.2. Voorstel 1: kindergemeenteraad

In oktober 2019 opperde ik in de gemeenteraad het voorstel een kindergemeenteraad op te richten in onze 
stad.

Hiermee kunnen we rekenen op inspraak van onze jongste burgers en brengen we hen reeds in contact 
met lokale politiek. Een stad op maat van de jongsten is tevens een stad waar het aangenaam leven is voor 
iedereen. Verschillende gemeentes gingen ons hier reeds in voor, zoals Zelzate, Melle, Geel, Willebroek 
en vele andere. De toenmalige schepen van jeugd was in het najaar van 2019 dit voorstel genegen, maar 
we zijn er niet van op de hoogte of er reeds verdere stappen ondernomen worden een kindergemeenteraad 
op poten te zetten.

Vandaar mijn terugkerend voorstel:

Onze stad zal een kindergemeenteraad opzetten met oog op de transitie naar het worden van een 
inclusieve, participatieve stad waarbij volle aandacht aan de toekomst geschonken wordt. 

8. Raadslid Kristof Meerschaut 



8.1. Vraag 1: uitval personeel

De beperkte openingsuren van de bibliotheek op zaterdag zijn te wijten aan een tekort aan beschikbaar 
personeel.  De milieuraad stond meer dan een jaar op non-actief omdat er binnen de administratie geen 
personeel beschikbaar was om dit op te volgen.  Voor de opvolging van de dossiers ruimtelijke ordening 
en stedenbouw moet intercommunale Solva ingeschakeld worden om te vermijden dat de wettelijke 
termijnen overschreden worden.
De voorbije weken en maanden heeft het stadsbestuur meermaals geantwoord dat omwille van uitval van 
personeel dossiers achterstand opliepen of de dienstverlening aangepast moest worden. Nu hebben ook de 
twee mobiliteitsconsulenten gelijktijdig hun ontslag gegeven.
De uitval van personeel, hetzij door (langdurige) ziekte, hetzij door opzeg, blijft niet zonder gevolg. De 
opvolging van belangrijke dossiers, de continuïteit en de goede dienstverlening komen in het gedrang. De 
stad dreigt een aantal ambities te moeten bijstellen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit (opvolging 
herziening mobiliteitsplan).
Vragen

1. Werd reeds een grondige analyse gemaakt van de oorzaak?
2. Welke maatregelen voorziet het stadsbestuur om tij te keren?
3. Sinds corona: welke extra initiatieven heeft het stadsbestuur ondernomen om het welzijn van het 

personeel te peilen?  Zijn er bijkomende initiatieven voorzien?

8.2. Vraag 2: toewijzingsreglement sociale woningen

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 29 september 2014 werd een toewijzingsreglement voor sociale 
woningen goedgekeurd.  Er wordt, via de verkorte procedure, voorrang gegeven aan de doelgroep 
ouderen: personen vanaf 65 jaar.  Bij een koppel volstaat dat één van beide partners 65 jaar is.
Met de oprichting van de woonmaatschappijen, zoals toegelicht tijdens de gemeenteraadscommissie van 
17 maart 2021, gaat een duidelijke schaalvergroting gepaard.  Het is nuttig om hierop te anticiperen en na 
te gaan of in de gewijzigde context nog voldoende gewaarborgd kan worden dat mensen uit Oudenaarde 
die een sociale woning nodig hebben ook effectief in Oudenaarde terecht zullen kunnen.
Vragen

1. Kan er op basis van de wachtlijsten binnen de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij(en) 
onderzocht worden of er wat dit betreft problemen te verwachten zijn?

2. Is het stadsbestuur bereid om zo nodig het toewijzingsreglement aan te scherpen met 
domicilievoorwaarden?

9. Raadslid Kathy De Rycke

9.1. Vraag 1: omvormen van voormalige stortplaatsen tot een bos

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te leggen.  Eén van de 
mogelijkheden is om uw voormalige stortplaatsen om te vormen naar bebossing.  Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir 
heeft aan de OVAM gevraagd om samen met de lokale besturen na te gaan welke voormalige 
stortplaatsen in aanmerking komen voor een nieuwe groene bestemming.  Op basis van deze dataoefening 
blijken er ook in Oudenaarde mogelijkheden te zijn.  
De OVAM zal indien nodig een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren.  De Bosalliantie staat klaar om 
te helpen met het bosuitbreidingsverhaal.  Zowel voor het bodemonderzoek als in kader van bebossing 
wordt voorzien in een financiële ondersteuning.  
Voor 30 maart moest het stadsbestuur aan de OVAM laten weten welke gemeentelijke stortplaatsen in 
aanmerking komen voor een groene bestemming.  
Vragen

1. Heeft het stadsbestuur gereageerd op deze vraag?
2. Voorziet het stadsbestuur een concreet bebossingsproject op een voormalige stortplaats?  



10. Raadslid André Vansteenbrugge

10.1. Voorstel 1: basketterreinen in Oudenaarde

In juni 2015 stelde ik onderstaande vraag i.v.m. een (1) degelijk basketbalterrein in Oudenaarde. Met de 
huidige maatregelen, waar we m.i. niet snel van verlost zullen zijn, is de behoefte aan zo’n terrein (meer 
dan 1 mag ook) heel groot. 
Op een zomerse zondag zou ik met zoon even wat gaan shotten. Basket. Een rondrit leverde zo goed als 
niets op. 
Terrein in Weverstraat: basketbaldoelen (waaronder minivoetbaldoel) 
Terrein Fonteineplein: idem 
Terrein nabij skatepark: basketbaldoelen waaromheen skatebanen
Over de kwaliteit en staat van de borden kunnen we zwijgen.
In Nederename is er een basketterrein naast het voetbalveld, maar dat is niet zomaar toegankelijk. De 
doelen zijn ook ‘strandbasketdoelen’. 
Voorstel:
Is het mogelijk om in een stad van meer dan 30.000 inwoners althans 1 volwaardig vrij basketbalterrein 
ter beschikking te stellen? D.w.z. met min of meer gepaste afmetingen (26-28x14-15m), met behoorlijke 
borden en zonder andere hinderlijke attributen?

10.2. Vraag 1: publieke camera's

De laatste jaren is het aantal zgn. beveiligingscamera’s in ons land stelselmatig toegenomen. Een aantal 
grote steden heeft daar zwaar op ingezet. Ook in Oudenaarde staan er dergelijke camera’s. Naast de vaste 
camera's beschikt de Politiezone Vlaamse Ardennen ook over 9 ANPR-camera's (automatic number plate 
recognition). (Bron: website Politiezone).
Vragen:
- hoeveel van die bewakingscamera’s in de publieke ruimte zijn er momenteel in Oudenaarde? 
- Is het de bedoeling dat aantal nog verder uit te breiden?

11. Raadslid Dagmar Beernaert

11.1. Vraag 1: koesterplek

Al meer dan 22.500 Belgen zijn overleden aan corona het voorbije jaar. Ook in onze stad was de tol hoog. 
Iedereen kent wel iemand die bezweken is aan het virus. Heel wat Oudenaardse families hebben iemand 
verloren, vaak zonder dat ze afscheid konden nemen. Ook de begrafenissen moeten doorgaan in zeer 
intieme kring. Voor veel zorgverleners was het voorbije jaar een echt horrorjaar. 

Daarom willen we vragen aan de stad om een koesterplek te maken: een mooie, fijne stilteplek in de 
natuur (vb. Liedtspark) waar kinderen, jongeren, volwassenen en zorgverleners even kunnen stilstaan bij 
het jaar dat ze achter de rug hebben en waar ze eventueel even met hun gedachten bij mensen kunnen zijn 
die ze verloren hebben. Een plek die wat troost kan bieden en tegelijkertijd een hulde aan de Oudenaardse 
coronaslachtoffers. Hiervoor kan samengewerkt worden met lokale kunstenaars.

Daarom volgende vragen:

1. Is het stadsbestuur bereid om zo een koesterplek voor corona te realiseren? Zo ja, op welke 
termijn?

2. Kan hiervoor een plek voorzien worden in het Liedtspark, of ziet het stadsbestuur andere 
mogelijkheden?

3. Zal het stadsbestuur hiervoor samenwerken met lokale kunstenaars of de academie voor 
beeldende kunst?

11.2. Vraag 2: anti-discriminatie

Verdraagzaamheid en respect tegenover elkaar is zeer belangrijk. Nochtans gaat het aantal gevallen van 
discriminatie omhoog. Het aantal meldingen bij Unia stijgt, studies tonen aan dat één op drie 
jeugdvoetballertjes te maken krijgt met discriminatie en ook de moord op David en de nasleep daarvan 
tonen aan dat tolerantie geen gegeven is. Ook verschillende Oudenaardse LGBTQ+-jongeren gaven in het 
verleden aan zich vaak onveilig te voelen in onze stad en last te hebben van discriminatie.
Als stad moeten we hierin het voortouw nemen en Oudenaarde op de kaart zetten als ‘stad voor de 
verdraagzaamheid’.  Heel veel verenigingen hebben in hun werking al oog hiervoor, Vooruit Oudenaarde 



stelt voor om dit ook structureel te verankeren. Om als stad echt een vuist te maken stellen we voor om 
het krijgen van subsidies of het verlenen van een vergunning om bijvoorbeeld een evenement te 
organiseren te koppelen aan het ondertekenen van een charter tegen discriminatie en voor 
verdraagzaamheid. Op die manier verankeren we de strijd tegen discriminatie in onze werking en in de 
werking van alle Oudenaardse verenigingen. Dat geeft een sterk signaal naar de buitenwereld toe.
Daarbij volgende vragen:
1. Welke maatregelen neemt Oudenaarde vandaag om discriminatie op haar grondgebied tegen te gaan?
2. Is het stadsbestuur bereid om een vuist te maken tegen discriminatie, om te streven een echte stad voor 
verdraagzaamheid te worden en het tekenen van een charter tegen discriminatie en voor 
verdraagzaamheid te koppelen aan het krijgen van subsidies of vergunning voor het organiseren van een 
evenement?

12. Raadslid Vincent Thomaes

12.1. Vraag 1: Ronde Van Vlaanderen

De Ronde gaat door op 4 april dit jaar.
Vragen:
Is er al gekend of er nieuwe ontwikkelingen zijn door de toename van het aantal besmettingen en 
opnames in het ziekenhuis door Covid-19?
Hoe zal de ronde dit jaar precies verlopen?
Wat met veiligheid en ordehandhaving?

12.2. Vraag 2: vaccinatiecentrum Qubus

Het vaccinatie centrum in de Qubus is nu al enkele weken actief en we hebben er enkele vragen bij
Vragen:
Hoeveel vaccinaties zijn er reeds gebeurt in die tijd?
Worden de vaccins op regelmatige basis aangeleverd?
Hoe verlopen de uitnodigingen en moeten de mensen bevestigen en een tijd opgeven voor wanneer de 
vaccinatie plaats kan vinden?
Zijn er veel mensen die uitgenodigd worden en niet komen opdagen?
Wordt er met een reservelijst gewerkt of wat gebeurt er met de vaccins van mensen die niet komen 
opdagen?
Hoeveel bedraagt het bedrag dat de stad betaald voor het gebruik van de Qubus per maand of voor de 
gehele periode?
Zijn er reeds problemen vast gesteld bij mensen die een vaccin gekregen hebben?
Zijn er andere structurele of organisatorische problemen die dienen verbeterd te worden?


