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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 25 OKTOBER 2021 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet, 
Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, Mathieu De Cock, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, 
Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, 
André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Tineke Van hooland, Eva Pycke, Boris Labie: raadsleden

OPENBARE ZITTING

1. Gaselwest - Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 21 
december 2021 - goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 23 september 2021 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest die op 21 december 2021 
plaatsheeft in het Fluvius-auditorium, President Kennedypark 1, te 8500 Kortrijk;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 23 
september 2021 overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering;

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op 
heden nog niet vaststaat onder welke vorm deze Buitengewone Algemene Vergadering zal kunnen 
plaatsvinden;

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via 
het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 ( en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie ) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan 
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Buitengewone Algemene Vergadering 
indien dit noodzakelijk mocht blijken;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Link met het meerjarenplan
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Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Met 18 stemmen voor (12 Open VLD & 6 CD&V), 7 stemmen tegen (2 Vooruit en 5 Groen) en 3 
onthoudingen (2 NVA en 1 VB)

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd 21 december 2021:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de 
Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. (neven) activiteiten – aanvaarding wijziging deelnemerschap
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 21 december 
2021 ( of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld 
artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat ( in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

2. RO - Nieuwe straatnaam woonproject Eine - Graaf van Landaststraat - goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het CRAB-decreer (centraal referentie adressen bestand);

Gelet op het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In Eine werd op de voormalige site van Les Textiles Nouveaux langs de Graaf van Landaststraat een 
nieuwe wegenis (Fase I)  aangelegd en werden de eerste woningen vergund. De verdere ontwikkeling van 
het project is nog niet concreet.

De nieuwe wegenis wordt overgedragen naar het openbaar domein. Nummering op de Graaf van 
Landaststraat zou voor onduidelijkheid zorgen bij hulpdiensten e.d. Om adressen aan de woningen te 
kunnen toekennen zou voor Fase I een nieuwe straatnaam moeten toegekend. 

Gelet op het advies van de dienst archief, ontvangen op 28 mei 2021, dat luidt als volgt:

“Op basis van een snelle blik op de historische kaarten kom ik op een aantal velden uit zonder 
noemenswaardige naam of betekenis. Het enige wat in de buurt ligt is de Meesmolen maar daar 
is de Molenstraat naar vernoemd. Dus zou ik voorstellen om het binnen het kader van het textiel 
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zoeken. Een Weverijstraat of Weefselstraat is er nog niet in Oudenaarde. Wel is er een 
Weverstraat waardoor er toch enige verwarring zou kunnen zijn. Andere mogelijkheid is de straat 
te vernoemen naar de eigenaars van de textielfabriek. Dan kom je uit bij Cambier-Vanden 
Hende.”

Gelet op het advies van de cultuurraad, ontvangen op 14 juni 2021, dat luidt als volgt:

 “Er is nogal wat negatieve kritiek gekomen op de straatnamen Saffrou, niet wegens vrouwelijk, 
wel wegens te lang. "Ronde van Vlaanderenplein", "Margaretha Van Parmastraat" en andere 
"Marieke van der Geynststraten" zijn allemaal wel mooie verwijzingen, maar onpraktisch en 
onaangenaam voor vooral de bewoners. Soms gaan we het inderdaad veel te ver gaan zoeken en 
onderschatten we de functie van een straatnaam.

Ik stel dus (opnieuw) voor om voor deze straat (die zich bevindt op een brownfield van een 
textielbedrijf) te opteren voor een korte naam die verwijst naar de vroegere activiteit. Het 
bijvoegsel 'straat' of 'steeg'... is zelfs in al deze gevallen puur overbodig.

- Bobijn
- Keper 
- Klos
- Schering
- Schietspoel
- Getouw
- Zweep

Maar misschien kennen we nog wevers of gepensioneerde wevers (of mensen die er gewerkt 
hebben). Zij kunnen een schat aan voorstellen bedenken.

Of waarom niet vernoemen naar een werk van N. de Tière? (ook redelijk 'vrouwelijk' zelfs!)

- Bloemeken
- Hermina
- Belsama
- Liefdedrift
- Roze Kate
- Wilde Lea
- Baldie”

Na verwerking van de adviesvragen wordt ‘Bobijnstraat’ voorgesteld als nieuwe straatnaam. Een korte, 
herkenbare benaming die verwijst naar de vroegere activiteit op de plek.

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd° 11 oktober 2021. 

Link met het meerjarenplan

//

Budgettaire weerslag

//

Communicatie

Besluit

Eenparig

Artikel 1.

Aan de nieuwe wegenis (Fase I) wordt de straatnaam Bobijnstraat toegekend.

Artikel 2. 
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Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare aanplakking 
bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen dertig dagen bij het stadsbestuur 
kunnen worden ingediend. 

BESTUUR CULTUUR

3. Cultuur - toekenning van een subsidie op naam voor Gevaertsdreef0.1, onafhankelijk platform 
voor beeldende kunst en Cultuurkanaal.be , digitaal platform voor promotie lokale culturele 
initiatieven - beslissing

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur art. 41;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Gelet op de motivatie in het Besluit van het Schepencollege van 13/09/21 om het onafhankelijk platform 
voor hedendaagse  beeldende kunsten Gevaertsdreef01 op te nemen op de lijst van structurele subsidies 
op naam, omdat dit initiatief een sterke reputatie op vlak van de presentatie van hedendaagse beeldende 
kunsten geniet in Oudenaarde en in de regio, daarbij een hoge deskundigheid en professionaliteit aan de 
dag legt, de combinatie maakt van gevestigde kunstenaars met aankomend talent en daarmee eigenlijk een 
reële aanvulling biedt op de taak van ons  bestuur in dit beleidsdomein (bijlage 1);

Overwegende dat in datzelfde Collegebesluit een subsidie van 2.000 EUR, tweeduizend euro, wordt 
voorzien, voor het huidige jaar 2021 en verder voor de volgende jaren; 

Gelet op de motivatie in het Besluit van het Schepencollege van 27/09/21 om Cultuurkanaal.be van 
initiatiefnemer Tim Van Bruyssel uit Ename op te nemen op de lijst van structurele subsidies op naam, 
omdat dit digitaal platform, in de vorm van een talk show en reportages over culturele onderwerpen een 
forum biedt aan lokale culturele actoren in de eerste plaats, maar evenzeer aan  activiteiten en events van 
ons eigen bestuur (bijlage 2); 

Overwegende dat in datzelfde Collegebesluit een subsidie van 1.500 EUR, duizend vijfhonderd euro, 
wordt voorzien voor het huidige jaar 2021 en verder van 2.000 EUR, tweeduizend euro, voor de volgende 
jaren; 

Budgettaire weerslag

Overwegende dat er hiervoor kredieten voorzien zijn op de Jaarbudgetrekening GBB /0739-00/6493000, 
voorzien bij aanpassing van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 en kalender 2021 & volgende;

Overwegende dat de subsidie op naam wordt uitbetaald na het voorleggen van een inhoudelijk en 
financieel verslag;

Besluit

Eenparig

Artikel. 1. De Gemeenteraad keurt de toekenning van een subsidie op naam voor het onafhankelijk 
platform voor hedendaagse  beeldende kunsten Gevaertsdreef01 van 2.000 EUR, tweeduizend euro, goed, 
voor het huidige jaar 2021 , maar ook voor de volgende jaren, zolang de werking kan verantwoord 
worden.

Artikel. 2. De Gemeenteraad keurt de toekenning van een subsidie op naam voor Cultuurkanaal.be van 
initiatiefnemer Tim Van Bruyssel uit Ename, van 1.500 EUR, duizend vijfhonderd euro voor het huidige 
jaar 2021 goed en van 2.000 EUR, tweeduizend euro voor de komende jaren, zolang de werking kan 
verantwoord worden.
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Art. 3. De kredieten hiervoor zijn voorzien op de Jaarbudgetrekening GBB /0739-00/6493000, voorzien 
bij Meerjarenplanaanpassing van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025.

Art. 4. Deze subsidies op naam worden uitbetaald na het voorleggen van een inhoudelijk en financieel 
verslag.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

4. BIA - Sint-Martinuskerk Welden-  bliksembeveiliging - beslissing

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;

Decreet van 07 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de “ materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten “ meerbepaald artikel 52/1, §1;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden van 20 september 2021 met betrekking tot het  “ 
herstellen en aanpassen  van de bliksembeveiliging  van de Sint-Martinuskerk te Welden “ houdende 
gunning van de werken aan NV Heleblitz, Vissersstraat 21b te 8340 Damme voor een bedrag van €  
5.487,45 exclusief btw of € 6.639,82 inclusief btw;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Uit een inspectieverslag van NV Heleblitz met betrekking tot de toestand van de bliksembeveiliging van 
de Sint-Martinuskerk te Welden blijkt dat de installatie een aantal inbreuken vertoont op de geldende 
normen waarbij het uit veiligheidsoverwegingen aanbeveling verdient om de nodige herstellingen en 
aanpassingen uit te voeren. 

Overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten heeft de kerkfabriek de aannemers NV Heleblitz en 
Hommema verzocht om een offerte in te dienen via onderhandelingsprocedure. Omwille van de 
specificiteit van deze werken komen enkel deze  2 firma’s in aanmerking om te worden aangescheven.

Enkel de NV Heleblitz heeft een offerte ingediend, dit voor een bedrag van € 5.487,45 exclusief btw of € 
6.639,82 inclusief btw.

De kerkfabriek Sint-Martinus Welden heeft - gezien hun gunstige inschrijving – bij gemotiveerde 
beslissing de werken gegund aan NV Heleblitz.  

De dienst stelt voor om de gunning gunstig te adviseren.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025, investeringsbudget van 2021 op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 
6640000 “ toegestane investeringssubsidies”.  

Budgettaire weerslag
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De kerkfabriek Sint-Martinus Welden beschikt niet over de nodige middelen zodanig dat de stad  
overeenkomstig het Decreet op de Erediensten bovengenoemde investering ten bedrage van  € 6.639,82 
inclusief btw dient te dragen.

De investering  wordt verrekend op het investeringsbudget van 2021 op jaarbudgetrekening GBB-BIA 
0790 00 6640000 “ toegestane investeringssubsidies” – een krediet van € 272.064,02 is beschikbaar.

Communicatie

Kerkfabriek Sint-Martinus Welden en het Centraal Kerkbestuur.

Besluit

Eenparig

Artikel 1:  Met betrekking tot “ Sint- Martinuskerk te Welden . Herstellen en aanpassen van de 
bliksembeveiliging “ wordt de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 20 september 
2021 houdende gunning aan NV Heleblitz, Vissersstraat 21b te 8340 Damme voor een bedrag van € 
5.487,45 exclusief btw of  € 6.639,82 inclusief btw gunstig geadviseerd.

Artikel 2: De betaling van deze uitgave wordt verrekend in het meerjarenplan 2020 – 2025, 
investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 6640000.

5. BIA - Stadhuis: Aanstellen studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter 
vernieuwing van de HVAC-installaties. Bestek, raming en lastvoorwaarden - goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave exclusief btw bereikt de drempel van € 139.000 niet).

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.

Bestuursdecreet van 07 december 2018.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
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Sinds enkele jaren stellen zich problemen betreffende de verschillende verwarmingsinstallaties in het 
Stadhuis, onder andere verschillende verouderde installaties die niet op elkaar afgestemd zijn en die 
geregeld defecten vertonen en uitvallen, het ontbreken van klimatisatie, …  Omwille van deze problemen 
is het noodzakelijk de verwarmings-, ventilatie- en klimatiesatieinstallaties in het gebouw te vernieuwen.

Gezien de specifieke aard van de opdracht is het aangewezen hiervoor beroep te doen op een studiebureau 
die instaat in eerste instantie voor de opmaak van een energieaudit en vervolgens het ontwerp opmaakt 
voor het vernieuwen van de installaties.

In het kader van deze opdracht werd bestek met nr. D83142021 opgesteld.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 31.000 (exclusief btw) of € 37.510 (inclusief 21% 
btw).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Link met het meerjarenplan

Voor de uitgave van deze opdracht wordt budget voorzien bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.

Budgettaire weerslag

Investeringsbudget 2022, budgetcode GBB-BIA 0700-00 2140007 - Beleidsitem “Musea”, Algemene 
rekening “Plannen en studies-activa in aanbouw”.  Opdracht wordt geraamd op € 31.000 (exclusief btw) 
of € 37.510 (inclusief 21 % btw).

Communicatie

Besluit

Eenparig

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D83142021 en de raming voor de opdracht 
“Stadhuis: Aanstelling van studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter vernieuwing van de 
HVAC installaties”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 31.000 
(exclusief btw) of € 37.510 (inclusief 21% btw).

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing, 
investeringsbudget 2022, budgetcode GBB-BIA 0700-00 2140007.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

6. BIA - Diependale - stadsverkaveling- zaak der wegen - goedkeuring

Steven Bettens verlaat de zitting om 19u23 voor dit punt



206

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning;

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking op 01 september 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Decreet van 03 mei 2019 houdende gemeentewegen, inzonderheid artikel 12 §2;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het voorgenomen project betreft de verkaveling ‘Wijk Diependale’. De verkaveling sluit aan bij het 
stadsinbreidingsproject gelegen Diependale tussen nummer 49 en 53 te Oudenaarde. 

De verkavelingsaanvraag betreft 24 loten bestemd voor ééngezinswoningen type halfopen of gesloten 
bebouwing. 

Het lot 25, 26 en 27 worden ingericht met respectievelijk 10, 10 en 7 private parkeerplaatsen. Het lot 28 is 
uitgesloten uit de verkaveling en is bestemd voor een garageweg met buffergracht, reeds in aanleg door 
de stad Oudenaarde. 

Loten 29 en 30 worden ingericht met kwalitatief groen en toegangspaden voor de woningen en zijn 
bestemd als openbaar domein. 

Op 22 mei 2018 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure goed 
voor de aanleg van de stadsverkaveling Diependale. De opdracht is inmiddels gerealiseerd met 
uitzondering van de aanleg van een garageweg.

Eerder, op 25 januari 2016, werd door de gemeenteraad de verkoop goedgekeurd aan de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij, van een perceel grond dat aansluit op voornoemde verkaveling voor de bouw 
van sociale entiteiten.  Inmiddels is dit project eveneens gerealiseerd, waarbij de stad nog aanspraak 
maakt op een subsidie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de 
omgevingsaanleg.

Vervolgens keurde de gemeenteraad op 29 juni 2020 de verkoopprocedure goed van de percelen gelegen 
op de stadsverkaveling samen met het bestek voor het aanstellen van een bouwpromotor.  Na het 
doorlopen van de aanbestedingsprocedure werd op 14 december 2020 deze opdracht gegund aan De 
Steenoven/Alheembouw, p/a Kwadestraat 149A bus 3.1 te Roeselare.  Bedoeling hiervan is dat de Stad de 
bouwpercelen verkoopt en dat de bouwpromotor in staat voor de bouw en de verkoop van de woningen en 
ook voor de aanvraag van de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen.

De aanvraag tot verkaveling van grond, ingediend door VVZRL Alheembouw-Steenoven, met als adres 
Kwadestraat 149A bus 3.1, 8800 Roeselare werd per beveiligde zending ontvangen op 02 april 2021.

Het bijgevoegd rooilijnplan voldoet aan de bij en krachtens het decreet van 03 mei 2019 houdende 
gemeentewegen gestelde eisen.  Het bestek werd opgemaakt volgens standaardbestek 250 versie 4.0, met 
een raming van € 142.847,50 excl. btw.

Overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 03 mei 2019 houdende gemeentewegen is in het ontwerp 
voor de aanleg van de gemeenteweg rekening gehouden met volgende principes:

- De aanleg van de gemeenteweg staat ten dienste van het algemeen belang;
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- De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen wordt in acht genomen;

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek in het kader van voormelde vergunningsaanvraag werden  9 
bezwaren ingediend:

1. Bezwaarschrift ontvangen op 9 juli 2021
2. Bezwaarschrift ontvangen op 13 juli 2021 en 26 juli 2021
3. Bezwaarschrift ontvangen op 14 juli 2021
4. Bezwaarschrift ontvangen op 15 juli 2021
5. Bezwaarschrift ontvangen op 16 juli 2021
6. Bezwaarschrift ontvangen op 18 juli 2021
7. Bezwaarschrift ontvangen op 20 juli 2021
8. Bezwaarschrift ontvangen op 26 juli 2021
9. Bezwaarschrift ontvangen op 26 juli 2021

In de bezwaarschriften worden opmerkingen gemaakt en bezwaren geuit over verschillende deelaspecten 
die een rol spelen bij de beoordeling van de aanvraag met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening, 
namelijk het aansnijden van open ruimte, de invulling van woonbehoeften, mobiliteit en leefbaarheid.

Het is evenwel de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om hierover een oordeel 
te vellen, niet die van de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich enkel uit over ‘de zaak der wegen’ 
(de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het 
openbaar domein).

De ‘goede ruimtelijke ordening’ is de exclusieve bevoegdheid van het vergunningverlenend 
bestuursorgaan (in dit geval het schepencollege).

De opmerkingen betreffende de waterproblematiek uit voormelde bezwaarschriften hebben -weliswaar 
onrechtstreeks- betrekking op de zaak van de wegen (meer bepaald op de uitrusting van de weg) waarover 
de gemeenteraad dus wel een oordeel moet vellen.

Evaluatie van dit bezwaar:

Er wordt verwezen naar de wateroverlast die begin 2020 optrad in een groot deel van de tuinen. Deze 
wateroverlast is pas begonnen na de aanleg van de nutsleidingen eind 2019 omdat de drainering, die 
achter de tuinen werd aangelegd, toen beschadigd werd en dus niet meer werkte. De drainering werd 
intussen vervangen door een ondiepe gracht en sindsdien is er geen overlast meer in de tuinen die 
aansluiten op de weg tenzij waar er vroeger al een laagte in de tuin lag. Ook in de periode tussen de 
aanleg (begin 2019) tot de aanleg van de nutsleidingen (eind 2019) is er geen wateroverlast opgetreden. 

Verder wordt er ook verwezen naar de wateroverlast thv de garageweg. Het klopt dat bij de uitgraving 
het grondwater in de uitgraving is gelopen maar deze is niet tot in de tuinen gelopen. Het is de bedoeling 
om bij de aanleg van de garageweg, die op dezelfde hoogte zal aansluiten als de achterkant van de 
tuinen, een lijngoot in het midden van de straat te plaatsen zodat het overtollige water, dat zou afkomstig 
zijn van de hogere loten, in de lijngoten zal terecht komen en zo afgevoerd wordt naar de 
regenwaterriolering. Tevens is er langs de tuin van woning 25 een zone voorzien voor de aanleg van een 
wadi/gracht waar ook overtollig water in terecht kan.  

Zoals hierboven reeds vermeld moet de gemeenteraad zich, krachtens het decreet van 03 mei 2019 
houdende gemeentewegen, uitspreken over het rooilijnplan en overeenkomstig artikel 31 van het decreet 
betreffende de omgevingsvergunning over de zaak der wegen.

Link met het meerjarenplan

Geen

Budgettaire weerslag

Geen
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Communicatie

De beslissing wordt door de dienst ruimtelijke ordening meegedeeld aan De Steenoven/Alheembouw

Besluit

Met 18 stemmen voor (12 Open VLD & 6 CD&V) en 9 onthoudingen (4 Groen, 2 NVA, 2 Vooruit en 1 
VB)

Artikel 1: Het rooilijnplan en het ontwerp met betrekking tot de uitrusting van de gemeenteweg en aanleg 
groenvoorziening op openbaar domein zoals voorzien in het verkavelingsontwerp, ingediend door De 
Steenoven/Alheembouw, p/a Kwadestraat 149A bus 3.1 te Roeselare, wordt goedgekeurd.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling.

JEUGD

7. Jeugddienst - Aanpassing reglement speelstraten - goedkeuring

Steven Bettens voegt de gemeenteraad terug toe om 19u33.

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het organiseren van speelstraten wint ieder jaar aan populariteit in Oudenaarde. Afgelopen zomer kregen 
we naast de vijf buurten die jaarlijks terug keren, ook drie nieuwe aanvragen. Ook de speelstraat aan het 
jeugdcentrum – in de Hofstraat – was een succes bij kinderen uit de buurt tijdens de paas- en 
zomervakantie.

Speelstraten passen perfect in het concept dat de jeugddienst begin 2021 in het leven riep, nl. 365 dagen 
Buiten Spelen. De organisatie van een speelstraat zorgt er voor dat kinderen extra speelruimte krijgen in 
hun buurt. Vooral in wijken waar er geen (speel)plein of veld aanwezig is, brengt dit een meerwaarde met 
zich mee. Kinderen kunnen nl. binnen een veilige omkadering op straat spelen.

Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden als de aanvragende straat voldoet aan een aantal 
voorwaarden:

- Maximum snelheid 50 km/u;
- In de straat/wijk waarin de speelstraat wordt aangevraagd, overheerst het woonkarakter. Er is ook 

geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer;
- De straat moet voldoende afgesloten worden met hekkens;
- De meerderheid van de inwoners moet akkoord gaan met de organisatie van een speelstraat;

In het huidige reglement staat ook dat een speelstraat enkel kan plaatsvinden in de zomervakantie.  Graag 
breiden wij dit reglement uit naar alle schoolvakanties. Na een jaar komt er een evaluatie die zal uitmaken 
of verdere uitbreiding naar woensdagmiddag, weekend en feestdagen van toepassing is.

Bij de organisatie van speelstraten hoort ook logistieke ondersteuning van de technische dienst. De 
collega’s van feestelijkheden staan bij iedere speelstraat in voor het afleveren van materiaal om de straat 
af te sluiten. In het huidige reglement is dit enkel van toepassing in de zomervakantie. Na aanpassing zal 
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de ondersteuning ook in andere vakanties nodig zijn. Het diensthoofd van de technische dienst, Renaat De 
Croo, liet weten dat hij hier geen enkel probleem in ziet. De extra organisaties zullen maar een kleine 
hoeveelheid aan werk met zich meebrengen. Hij geeft dan ook positief advies voor de uitbreiding van het 
reglement.

Ook de jeugdraad sluit hier bij aan met een positief advies dat u in bijlage kan terugvinden.

Qua budget heeft het uitbreiden van speelstraten enkel invloed op de inkomsten van de uitleendienst. 
Organisatoren mogen nl. gratis gebruik maken van het materiaal uit onze uitleendienst.

Link met het meerjarenplan

 Beleidsdoelstelling BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk 
vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar 
vrijetijdsbeleving en –participatie

 Beleidsitem GBB-JEUGD ‘uitleendienst’
 Beleidsitem GBB-JEUGD ‘algemene werking jeugddienst – andere huuropbrengsten’
 Beleidsitim GBB-JEUGD ‘algemene werking jeugddienst - boetes’

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Actie: GBB JEUGD

BI + JBR (+ omschrijving): Algemene werking jeugddienst 
0759-06 7050999 Andere huuropbrengsten

Actie: GBB JEUGD

BI + JBR (+ omschrijving): Uitleendienst – 0751-09

Actie: GBB JEUGD

BI + JBR (+ omschrijving): Boetes – 0759-06

Een organisator van een speelstraat mag gratis gebruik maken van het materiaal dat ter beschikking is in 
de uitleendienst van de jeugddienst. De uitbreiding van het reglement kan een stijging meebrengen in de 
gratis ontleningen waardoor geschatte inkomsten lager kunnen zijn. 
Indien bij teruggave blijkt dat het materiaal is beschadigd, zal de organisatie instaan voor de kosten om 
het goed te herstellen of te vervangen. Ook bij laattijdig terugbrengen dient de organisatie een boete te 
betalen, nl. € 10,00/dag.

Communicatie

De jeugddienst neemt de communicatie rond de bekendmaking van het reglement op zich. Deze 
bekendmaking zal gebeuren via persartikel, nieuwsbericht op de website en via sociale media van de 
jeugddienst.

Besluit
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Eenparig

Artikel 1./ De Gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van het reglement wat organisatie 
speelstraten betreft; speelstraten kunnen in alle schoolvakanties worden georganiseerd.

SECRETARIAAT - NOTULEN

8. Secretariaat - notulen - goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 27 september 2021 goedgekeurd.

Bij aanvang van de bijkomende agenda, wordt door alle partijen van de gemeenteraad en voorstel van 
beslissing in verband met de fusie afgegeven aan alle raadsleden en wordt deze eenparig goedgekeurd. 
Het besluit werd hieronder opgemaakt.

Besluit gemeenteraad fusie

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het stadbestuur verbindt er zich toe om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren conform de 
artikelen 305-308 van de Decreet Lokaal Bestuur over de vraag of de stad Oudenaarde al dan niet zal 
overgaan tot een fusie met andere gemeenten. 

Deze gemeentelijke volksraadpleging zal worden georganiseerd binnen de drie maanden na de ontvangst 
van de studie die wordt uitgevoerd rond dit thema.

Het stadsbestuur verbindt er zich toe om de inhoud van de studie vlot beschikbaar te make voor de 
bevolking en de conclusies van de studie op een degelijke, objectieve en vatbare manier aan de bevolking 
te communiceren.

Indien andere van de potentiële partnergemeenten een volksraadpleging wensen te organiseren, wordt 
bekeken om dit samen te organiseren.

Link met het meerjarenplan

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Artikel 1. Het stadbestuur verbindt er zich toe om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren 
conform de artikelen 305-308 van de Decreet Lokaal Bestuur over de vraag of de stad Oudenaarde al dan 
niet zal overgaan tot een fusie met andere gemeenten. 
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Deze gemeentelijke volksraadpleging zal worden georganiseerd binnen de drie maanden na de ontvangst 
van de studie die wordt uitgevoerd rond dit thema.

Het stadsbestuur verbindt er zich toe om de inhoud van de studie vlot beschikbaar te make voor de 
bevolking en de conclusies van de studie op een degelijke, objectieve en vatbare manier aan de bevolking 
te communiceren.

Indien andere van de potentiële partnergemeenten een volksraadpleging wensen te organiseren, wordt 
bekeken om dit samen te organiseren.

VRAGEN EN VOORSTELLEN

1. Raadslid Elisabeth Meuleman

1.1. Voorstel 1: volksraadpleging fusieplannen

Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem staan aan de start van een haalbaarheidsstudie 
om te onderzoeken of een fusie tussen de vier gemeenten haalbaar, dan wel wenselijk is. Een 
onderzoeksbureau zou uitzoeken of er een draagvlak bestaat bij de bevolking. De burgemeester gaf aan in 
het fusieproces burgerparticipatie au sérieux te nemen. Groen, N-VA en Vooruit zijn ervan overtuigd dat 
een fusie pas wenselijk is als het draagvlak daarvoor bij de bevolking groot genoeg is, daarom is het 
noodzakelijk de Oudenaardse bevolking zo breed mogelijk te informeren en te bevragen.

Daarom volgend voorstel:

Oudenaarde organiseert een volksraadpleging om te polsen naar het draagvlak bij de Oudenaardse 
bevolking van de fusieplannen van Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kruisem en Kluisbergen.

1.2. Vraag 1: shuttlebus

Aan de haltes van de shuttledienst lezen we nog steeds het bericht ‘wegens corona geen shuttledienst tot 
nader bericht’. Ondertussen is de vaccinatiegraad in Vlaanderen bijzonder hoog, worden overal in de 
maatschappij versoepelingen doorgevoerd en gaat het leven bijna volledig zijn gewone gang. Corona kan 
toch moeilijk nog aangevoerd worden om de shuttlebus niet te laten rijden.

Vragen:

1. Wanneer wordt de dienst terug opgestart?
2. Of is er een andere reden waarom de dienst niet wordt heropgestart? Moet die dan niet worden 
gecommuniceerd?
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De vraagt wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

2. Raadslid Steven Bettens

2.1. Vraag 1: woonzorgcentrum site Saffrou

Tijdens de zitting van 23 september 2019 gaf het college van burgemeester en schepenen een gunstig 
advies voor de oprichting van een woonzorgcentrum met 64 bedden op de site Saffrou. Behalve het 
woonzorgcentrum zouden er ook 22 assistentiewoningen komen. 

Op de website van de stad lezen we dat het schepencollege op 25 september 2021 stilzwijgend de 
omgevingsvergunning voor de bouw van een woonzorgcentrum met 64 woonzorgkamers en 22 
assistentiewoningen heeft geweigerd.

Zie 
https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/Omgevingsvergunning/okto
ber2021/affiche_beslissing_26.pdf)

Vraag:

waarom weigert de stad alsnog de vergunning?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/Omgevingsvergunning/oktober2021/affiche_beslissing_26.pdf
https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/Omgevingsvergunning/oktober2021/affiche_beslissing_26.pdf
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2.2. Vraag 2: verkeersstromen op N60

Momenteel zoekt Ronse een antwoord op de verkeerssituatie in haar stad. De N60 dendert door het 
centrum en heeft een grote impact op de leefbaarheid. Meerdere scenario's voor de doortrekking van de 
N60 richting Leuze liggen op tafel. Tegelijkertijd is Ronse volop bezig met de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Pont West. Alle percelen zouden zijn verkocht. De doortrekking van de N60 én het 
nieuwe bedrijventerrein zullen heel wat extra verkeer op de N60 genereren. 

Op dit ogenblik ligt ook de startnota van het PRUP Ruien Centraal ter inzage. Een aanzienlijk deel van de 
site van de voormalige elektriciteitscentrale wordt bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein zal op zijn beurt 
extra verkeer (over de N8) richting N60 genereren.

Vandaag staan zowel op de Edelareberg (N8) als op de Berchemweg (N8) lange rijen auto's en 
vrachtwagens aan te schuiven om de N60 over te steken of op te rijden. 

Vraag:

welke initiatieven nam de stad en / of zal de stad nemen om vlot én veilig verkeer op de N60 en 
aantakkende wegen te garanderen, zowel naar aanleiding van de bestaande situatie als naar aanleiding van 
'Rond Ronse', Pont-West en het PRUP Ruien Centraal ?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

3. Raadslid Eric Meirhaeghe

3.3. Vraag 1 en voorstel: topstuk voor Oudenaarde

Bij de verhuis van de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen van Gent-Zuid naar het nieuwe 
provinciehuis op de site van Leopoldskazerne, worden heel wat kunstwerken mee verhuisd. Ze krijgen 
daar prominente plaatsen. Men streeft er naar om het bestaande daar aanwezige kunstpatrimonium zoveel 
mogelijk te integreren. 

Er zijn echter ongeveer 2300 werken in diverse vormen en technieken, die kunnen niet allemaal in de 
nieuwe locatie worden opgehangen of geplaatst, dit om verschillende redenen. Hiervoor zoekt men andere 
oplossingen.

Dit geldt ook voor de aanwezige wandtapijten. Er zijn te weinig grote en geschikte muren om alle 
wandtapijten op te hangen. Ze kunnen in roulement worden opgehangen, maar ook bruikleen wordt 
overwogen.

De Provincie bezit één wandtapijt dat met zekerheid in Oudenaarde vervaardigd is en dat erkend is als 
topstuk. Momenteel bevindt het zich in de hoekzaal van het provinciehuis.

Het betreft het grootbladig groenwerk met Hercules en de Stymfalische vogels. Het dateert van ca. 1545 – 
1565. 

Het vormt samen met vier andere, bewaard in het Louvre te Parijs, de reeks ‘Groenwerk met grote 
bladeren en de geschiedenis van Hercules’. Het is één van de belangrijkste reeksen binnen dit genre van 
de Vlaamse wandtapijtkunst. 

Dit stuk stelt het gevecht voor tussen Hercules en de Stymphalische vogels. 

De meeste aandacht gaat echter naar de uiterst decoratieve boord. De gecreëerde dieptewerking is 
opvallend tegenover de vlakke invulling van het tafereel. 

Een absolute buitenkans voor Oudenaarde, temeer omdat het MOU ambieert om de collectie van 37 
wandtapijten nog uit te breiden en zich zo als dé stad van het Vlaamse wandtapijt in de kijker te zetten, 
niet alleen in Vlaanderen, maar ook internationaal. 

Meteen sluit dit ook aan bij de doelstelling in het meerjarenplan om het beleid van verwerving van 
Oudenaardse wandtapijten te continueren en om werk te maken van de uitbouw van een tapijtenexpo.

Vragen:

Is de stad op de hoogte van mogelijke bruikleen?

Heeft de stad hieromtrent al contact opgenomen met de provincie?
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Voorstel:

De stad dient voor dit topstuk een bruikleenaanvraag in bij de provincie. Men streeft hierbij naar 
permanente bruikleen.

De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

4. Raadslid Kristof Meerschaut

4.1. Voorstel 1: volksraadpleging fusieplannen

Gezamenlijk voorstel Groen/N-VA/Vooruit

Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem staan aan de start van een haalbaarheidsstudie 
om te onderzoeken of een fusie tussen de vier gemeenten haalbaar, dan wel wenselijk is. Een 
onderzoeksbureau zou uitzoeken of er een draagvlak bestaat bij de bevolking. De burgemeester gaf aan in 
het fusieproces burgerparticipatie au sérieux te nemen. Groen, N-VA en Vooruit zijn ervan overtuigd dat 
een fusie pas wenselijk is als het draagvlak daarvoor bij de bevolking groot genoeg is, daarom is het 
noodzakelijk de Oudenaardse bevolking zo breed mogelijk te informeren en te bevragen.

Voorstel:

Oudenaarde organiseert een volksraadpleging om te polsen naar het draagvlak bij de Oudenaardse 
bevolking van de fusieplannen van Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kruisem en Kluisbergen.

4.2. Vraag 1: begraafplaatsen

Rond deze periode gaan veel mensen naar het kerkhof om het graf een overleden geliefde te poetsen en te 
voorzien van bloemen.  Helaas krijgen niet alle graven dezelfde aandacht.  Zeker op de oudere 
begraafplaatsen in de verschillende deelgemeenten is de toestand soms schrijnend: grafstenen zijn 
gebroken, verzakt of overgroeid door planten.  Dit is zo op de begraaplaatsen van Nederename, Heurne, 
Edelare en Oudenaarde Groenstraat.  Ook het openbaar gedeelte (o.a. paden) kan een opfrissing 
gebruiken.

Vragen

1. Wat zal er gebeuren met vele kapotte grafstenen waar niemand nog naar omkijkt?
2. Voorziet het stadsbestuur een opfrissing van de verschillende decentrale begraafplaatsen?  Zo ja, 

wanneer wordt welke begraafplaats aangepakt?

De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

5. Raadslid Kathy De Rycke

5.1. Vraag 1: Jotie T'Hooft

Op 9 oktober 2021 werd Jotie T’Hooft gehuldigd met heel wat activiteiten.  Er werd ook aangekondigd 
dat de stad de concessie voor het graf van Jotie T’Hooft en het onderhoud ervan verder op zich neemt.

Vragen:

1. Welke criteria gelden om een graf te erkennen als funerair erfgoed?  
2. Er zijn in Oudenaarde nog overleden kunstenaars met werk dat bekend is en geprezen wordt buiten de 

stadsgrenzen: zal de stad ook deze concessies op zich nemen?
3. Werden de activiteiten (gidsbeurt, muzikanten, plakkaat, feestprogramma in de kapel…) betaald door de 

stad?  Voorziet de stad in de toekomst iets gelijkaardig voor andere overleden Oudenaardse kunstenaars?  
4. De levenswandel van Jotie T’Hooft is niet onbesproken: welke initiatieven zal de stad nemen om het hele 

verhaal te vertellen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

6. Raadslid André Vansteenbrugge
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6.1. Vraag 1: herwaardering gemeenteraad

Na de lange periode van virtuele gemeenteraden is het bijzonder goed nieuws dat we weer in levenden 
lijve kunnen vergaderen. Op deze manier kan er weer een echt debat ontstaan. 
In het infoblad van VVSG kunnen we geregeld oproepen lezen om de Gemeenteraad weer te waarderen. 
Dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar het staat vast dat zoiets nodig is. Het (voorlopig) einde 
van het coronatijdperk biedt  ons een kans.

Vraag:
Is het Stadsbestuur ertoe bereid de Gemeenteraad weer een belangrijke en effectieve rol te geven in het 
beleid? Kunnen gepaste maatregelen getroffen worden ten einde dat doel te bereiken?
De vraag wordt beantwoord door de voorzitter Lieven Cnudde.

7. Raadslid Dagmar Beernaert

7.1. Voorstel 1: volksraadpleging fusieplannen

Gezamenlijk voorstel Groen / N-VA / Vooruit:

Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem staan aan de start van een haalbaarheidsstudie 
om te onderzoeken of een fusie tussen de vier gemeenten haalbaar, dan wel wenselijk is. Een 
onderzoeksbureau zou uitzoeken of er een draagvlak bestaat bij de bevolking. De burgemeester gaf aan in 
het fusieproces burgerparticipatie au sérieux te nemen. Groen, N-VA en Vooruit zijn ervan overtuigd dat 
een fusie pas wenselijk is als het draagvlak daarvoor bij de bevolking groot genoeg is, daarom is het 
noodzakelijk de Oudenaardse bevolking zo breed mogelijk te informeren en te bevragen.

Daarom volgend voorstel:

Oudenaarde organiseert een volksraadpleging om te polsen naar het draagvlak bij de Oudenaardse 
bevolking mbt de fusieplannen van Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kruisem en Kluisbergen.

7.2. Vraag 1 en voorstel: vuilbakkenbeleid Oudenaarde

Openbare netheid is iets wat alle inwoners van onze stad aanbelangt. Om de netheid in de openbare 
ruimte te garanderen en een vinger aan de pols te houden is het belangrijk om het bestaand aanbod aan 
straatvuilbakken, glasbollen, kledingcontainers, etc te monitoren, zowel naar vullingsgraad, mogelijk 
aantrekkingspool voor sluikstort, locatie, gebruiksgemak, netheid, etc toe. 

Zowel de glasbollen als straatvuilnisbakjes zitten -op sommige piekmomenten, bijvoorbeeld de 
feestdagen- soms overvol. Daardoor belanden flessen, ander glasafval of vuil soms naast de containers of 
vuilbakjes. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Vooruit Oudenaarde stelt voor om een systeem uit te 
rollen waarbij inwoners via het scannen van een QR-code met hun smartphone gemakkelijk kunnen 
aangeven dat een vuilbakje of glasbol vol is. De diensten kunnen dan het desbetreffende vuilbakje of 
glasbol opnemen in hun route om te ledigen. Op de sticker met de QR-code kunnen ook de 
contactgegevens vermeld worden voor wie geen smartphone heeft en graag liever een melding maakt via 
telefoon of mail.

Daarbij volgende vragen:

1. Heeft Oudenaarde een inventarisatie van straatvuilbakjes?

2. Hoeveel vuilnisbakjes telt Oudenaarde? Waar bevinden die zich?

3. Op welke basis wordt beslist waar een vuilnisbakje wordt geplaatst?

4. Met welk frequentie worden de vuilnisbakjes geleegd?

5. Overweegt Oudenaarde op termijn gescheiden straatvuilbakken te plaatsen?

Daarbij volgend voorstel:

Het stadsbestuur rolt (samen met IVLA) een systeem uit waarbij voorbijgangers eenvoudig kunnen 
aangeven wanneer een straatvuilbak of een glascontair vol is (bijvoorbeeld met een QR-code) en best zou 
geledigd worden.
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De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

8. Raadslid Vincent Thomaes

8.1. Vraag 1: fusie tussen Oudenaarde-Kruisem-Kluisbergen-Wortegem-Petegem

Er is een grote schrik dat  een eventuele fusie niet noodzakelijk ten goede zal komen aan de burgers van 
de betreffende gemeenten

Dat de dienstenverlening minder vlot zal verlopen en veel meer complicaties zal meebrengen dan nu het 
geval is

Ook dat er in de buitengemeenten minder zal gedaan worden dan voor het centrum zoals in de 7 fusies 
van vorige legislatuur door de burgers ervaren wordt

Vraag:

Daarom vraagt Vlaams Belang een referendum zodat de burgers mee kunnen beslissen of ze al dan niet 
voor of tegen een fusie zijn van de betrokken gemeenten

8.2. Vraag 2: diepvriestoren in de Paalstraat

De bewoners van de aanpalende straten vrezen enerzijds een enorme toename van vrachtverkeer waar dit 
nu al vrij hoog is en anderzijds het visuele effect een gebouw van maar liefst 46 m hoogte die alle zicht 
weg neemt

En men vreest ook door de toename van het vrachtverkeer dat er meer en meer woningen te kampen gaan 
krijgen van barsten in de muren

En aan de andere kant is ook al een hoge muur van 27 m door de magazijnen van samsonite zodat er een 
ingesloten gevoel ontstaat

Vraag:

Hoe staat het stadsbestuur tegen over deze aanvraag ? En wat gaat men hier tegen ondernemen ?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

De vergadering schakelt over naar de OCMW- raad en de bijkomende agenda om 19.35 uur, welke wordt 
afgesloten om 20.42 uur.

De vergadering en livestream wordt stopgezet om 20u43 om over te gaan tot de geheime zitting.

GEHEIME ZITTING

SECRETARIAAT

9. Secretariaat - vervanging directeur - beslissing

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 81,82;

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 166 en 175;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2021 waarbij de heer Bart Baele aangesteld werd als 
algemeen directeur ingaande vanaf 1 juni 2021 als zijn indiensttreding;
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Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Overwegende dat er in zijn vervanging moet worden voorzien ingeval van ziekte of vakantie;

Overwegende dat mevrouw Helena Ackaert reeds aangeduid is al waarnemend algemeen directeur;

Overwegende dat volgende personen ook kunnen aangeduid worden als waarnemend algemeen directeur, 
afhankelijk van hun beschikbaarheid:

Mevrouw Karolien Gabriel, diensthoofd infrastructuur

De heer Piet Blondeel, afdelingshoofd cultuur

Link met het meerjarenplan

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Eenparig

Artikel 1. De lijst van erkende waarnemers om bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie de algemeen 
directeur de heer Bart Baele te vervangen, wordt aangevuld en vastgesteld als volgt:

Mevrouw Helena Ackaert, diensthoofd personeel,

Mevrouw Karolien Gabriel, diensthoofd infrastructuur,

De heer Piet Blondeel, afdelingshoofd cultuur

Artikel 2. De waarnemende algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden 
zijn.

De vergadering wordt geheven om 20.45 uur.

Goedgekeurd in zitting van 22 november 2021.

algemeen directeur, voorzitter,

[SIG01] [SIG02]

Bart Baele Lieven Cnudde


