
Publicatie op 24 augustus 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021 OM 16.05 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Helena Ackaert: waarnemend alg. directeur

Verontschuldigd: Bart Baele: algemeen directeur

1.  Project reserve ziekenwagen

Het college gaat akkoord met het project dat er een extra ziekenwagen moet bijkomen. Aan een van de 
ziekenwagens zijn er kosten en zal men dus de gedeelde kosten betalen.

2. Verlenging aanbesteding drukken en leveren van drukwerk op afroep

Het college gaat akkoord met de verlenging van de aanbesteding drukken en leveren van drukwerk op 
afroep, voor een periode van een maand.

3. Ontvangst tafeltennisclub KTTC Meteor

Het college zal de tafeltennisclub KTTC Meteor ontvangen voor een kleine viering van hun 
kampioenschap vorig jaar bij de jeugd Oost-Vlaanderen.

4. Ontvangst mannen kookclub El Bolli

Het college ontvangt de kookclub El Bolli voor een kleine viering van hun 10-jarig bestaan.

5.  Jubilea september 2021

Het college neemt kennis van de jubilea voor september 2021.

6.  Aktename van een melding van klasse 3 - Ghijselinck bv - schrijnwerkerij gelegen 
Akkerstraat 128 te Oudenaarde

Het college neemt akte van een melding van klasse 3 - Ghijselinck bv - schrijnwerkerij gelegen 
Akkerstraat 128 te Oudenaarde.

7.  Ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het college gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact waarbinnen 
lokale besturen en de Vlaamse regering samenwerken om de klimaatdoelstellingen (2030) waar te 
maken.

8. Stimuleren van composteren in de Volkstuinen 

Het college gaat akkoord met het project van stimuleren van composteren in de Volkstuinen.

9. Verslag projectvergadering Parking KWIK EINE -  Pater Ruyffelaertstraat 61

Het college gaat akkoord met het verslag van de projectvergadering over de parking Kwik Eine-Pater 
Ruyffelaertstraat 61.



10. Weigeren vermoeden van vergunning voor woning.  Hauwaart zn.

Dit punt is uitgesteld.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 456.  Verbouwen van een hoeve tot twee 
eengezinswoningen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 456 voor het verbouwen van een 
hoeve tot twee eengezinswoningen.

12. Omgevingsvergunning.  Berchemweg 301. Oprichten van een hoogspanningscabine. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Berchemweg 301 voor het oprichten van een 
hoogspanningscabine.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kanunnikkenstraat.  Bouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kanunnikkenstraat voor het bouwen van een 
huis.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Simon De Paepestraat 13.  Vellen van een boom.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Simon De Paepestraat 13 voor het vellen van een 
boom.

15.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Ronsen Heerweg 73.  Bouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ronsen Heerweg 73 voor het bouwen van een 
woning.

16. Weigeren Omgevingsvergunning.  Remparden 53.  Functiewijziging van magazijn naar 
studio. 

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Remparden 53 voor de functiewijziging van 
magazijn naar studio.

17.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 56.  Bouwen van een tuinhuis. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijksraat 56 voor het bouwen van een 
tuinhuis.

18.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Oudstrijdersstraat 73.  Verbouwen van een woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Oudstrijdersstraat 73 voor het bouwen van een 
woning.

19. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hauwaart 51.  Aanleg van een zwembad. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hauwaart 51 voor de aanleg van een zwembad.

20. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hauwaart 51.  Aanleg van verharding. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hauwaart 51 voor de aanleg van verharding.

21.  Neerlegging fusievoorstel SHM Vlaamse Ardennen en De Nieuwe Haard

Dit punt is uitgesteld met 1 week.

22. Arrest Raad van Vergunningenbetwisingen - Tricon, Doornikstraat

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad van de vergunningenbetwistingen in de 
Doornikstraat Tricon.



23. Raad van vergunningenbetwistingen - beroep ingediend - mogelijkheid tot tussenkomst - 
Woonzorgcentrum Heilig Hart VZW - BV Alphaderm

Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen komt niet tussen in de procedure over de 
vordering tot vernietiging.

24. Raad voor vergunningsbetwistingen - beroep ingediend - mogelijkheid tot tussenkomst - 
Woonzorgcentrum Heilig Hart VZW - BV Tack

Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen komt niet tussen in de procedure over de 
vordering tot vernietiging.

25. Concessies : behoud gewone grond

Het college neemt kennis met de concessies behoud van gewone grond.

26.  Politiereglement n.a.v. Mobiel Verkeerspark KBO Sint-Walburga

Het college gaat akkoord met het politiereglement n.a.v. Mobiel Verkeerspark KBO Sint-Walburga.

27.  Politiereglement n.a.v. Septemberfeesten Chiro Bevere

Het college gaat akkoord met het politiereglement n.a.v. Septemberfeesten Chiro Bevere.

28.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. Zomernoten

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. Zomernoten.

29.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. LWU Welden

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. LWU Welden.

30.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. Bedankingsavond jeugdbewegingen

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. Bedankingsavond 
jeugdbewegingen.

31.  Politiereglement op het verkeer nav tuinwijkfeest

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav tuinwijkfeest.

32.  O - Politiereglement op het verkeer n.a.v. Mountainbike van Vlaanderen

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. Mountainbike van Vlaanderen.

33.  Kermisfeesten

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Kermisfeesten mits naleving van de afgesproken 
voorwaarden op veiligheidsoverleg en meest recente maatregelen i.k.v. Covid-19. 

34. N - Overzicht nieuwe evenementenaanvragen | mtb Vlaanderen - opnames 
regeringsmededeling OMD - dienst kermis Heurne - Ganzendriesfeest - ledenbarbecue The 
Frogs - strapdag KBO Sint-Jozef en GO! De Wereldbrug - Fiertel Mater - Paardenkijkdag - 
Breng je sportclub naar de Markt

N - Overzicht nieuwe evenementenaanvragen | mtb Vlaanderen - opnames regeringsmededeling OMD 
- dienst kermis Heurne - Ganzendriesfeest - ledenbarbecue The Frogs - strapdag KBO Sint-Jozef 
en GO! De Wereldbrug - Fiertel Mater - Paardenkijkdag - Breng je sportclub naar de Markt

35.  Restauratie van de Tissenhovemolen. Gunning.

Het college geeft zijn goedkeuring van de gunning voor de restauratie van de Tissenhovemolen.



36.  N 46 : onderhoudswerken.

Het college gaat akkoord met het voorstel van AWV om gedurende de onderhoudswerken aan de N 46 
een tijdelijke versmalling  in de Wallestraat te creëren ter hoogte van de kapel. 

37. Retributie op schaatspiste

Het college keurt de voorgestelde tarieven goed voor het gebruik van de ijsschaatspiste die van 17 
december 2021 tot 9 januari 2022 opgesteld staat op de Markt.

38.  Kanunnikenstraat eenrichting maken

Het college gaat akkoord om de Kanunnikkenstraat in eenrichting te maken.

39. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen.

40. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

41. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.

42.  Stad-OCMW Kastoestand d.d. 30/07/2021

Het  college neemt kennis van de stad-OCMW kastoestand d.d. 30/07/2021.

43.  Aankoop van laptops en schermen met toebehoren.

Het college gaat akkoord met de aankoop van laptops en schermen met toebehoren.

44. Huur en onderhoud van warme drankenautomaten + leveren van koffie en aanverwante 
verbruiksproducten – Verlenging overeenkomsten.

Het college gaat akkoord met de verlenging overeenkomsten van huur en onderhoud van warme 
drankenautomaten + leveren van koffie en aanverwante verbruiksproducten.

45.  Verlengen dossier vaste telefonie en datacommunicatie vanaf 1 juli 2021 ten belope van 5 
jaar tot 30 juni 2026

Het college gaat akkoord met het verlengen van het dossier vaste telefonie en datacommunicatie vanaf 
1 juli 2021 ten belope van 5 jaar tot 30 juni 2026.

46. O - Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.dossier nr 2.

Het college stelt een personeelslid in disponibiliteit en kent een wachtgeld toe.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 23 augustus 2021.


