
Oudenaarde, 19 oktober 2022

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende 
voorstellen/vragen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van maandag, 24 oktober 2022 
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”.

voorzitter, 

Lieven Cnudde

1. Raadslid Kristof Meerschaut

1.1. Vraag 1: masterplan begraafplaats Meulewal

Begin dit jaar werd een masterplan voorgesteld voor de begraafplaats Meulewal.  Bedoeling is om de 
kwaliteiten van de begraafplaats als park te versterken en om ook het publieke en sociale karakter meer in 
de verf te zetten.  Inwoners konden hun opmerkingen formuleren.  Er kwamen veel reacties en tips 
binnen, vooral over toegankelijkheid:

 Voorzien van rolstoelen en bolderkarren

 Vernieuwen van tussenpaden en plaatsen van vuilnisbakken

Maar ook in de gemeenteraad werden al heel wat suggesties gedaan.  Als antwoord op de diefstallenplaag 
heeft onze fractie voorgesteld camera’s in te zetten, de poorten te sluiten en in de periode rond 
Allerheiligen stadswachten in te zetten om een oogje in het zeil te houden.  Daarnaast werd ook 
voorgesteld om gieters te voorzien.

Sinds de bevraging lijkt er weinig te bewegen in dit dossier.

Vragen:



1. Wat is de stand van zaken wat betreft de uitvoering van het masterplan?

2. Een aantal voorstellen zijn relatief eenvoudig uit te voeren, waarom heeft het stadsbestuur nog 
geen werk gemaakt van deze ‘quick wins’?

1.2. Vraag 2: circulatieplan Bevere

Voorbije zomer werden diverse proefopstellingen uitgeprobeerd. Inwoners konden hun opmerkingen 
geven tot 18 september. Op de webstek van de stad staat dat de feedback geanalyseerd zou worden tot en 
met 11 oktober, waarna beslist zou worden of de proefopstelling behouden blijft of niet.

In functie van de veiligheid (fietsers) en de vlotte doorstroming zijn er zeker in de Stationsstraat op korte 
termijn aanpassingswerken nodig aan de infrastructuur (thv kruising fietsring).

Nu het tweerichtingsverkeer in de Beverestraat (verkeerslichten – kerk) behouden blijft vergroot de 
noodzaak om een fietsveilig alternatief te creëren.  Een route parallel aan de N60 biedt perspectief en zou 
verder onderzocht worden.

Vragen:

1. Is er al een definitieve beslissing genomen over het circulatieplan?  Zo ja, wat is de definitieve 
beslissing?  Zo nee, wanneer is de definitieve beslissing voorzien?

2. Binnen welke termijn kan de Stationsstraat aangepakt worden?

3. Hoever staat het onderzoek naar een fietsveilig alternatief voor de Beverestraat-Deinzestraat?

2. Raadslid Wim Dhont

2.1. Vraag 1: weg- en rioleringswerken Doorn

De wegeniswerken aan den Doorn in Eine slepen zich eindeloos voort. Gestart in november 2021 is het 
einde nog steeds niet in zicht. Gasleidingen werden geraakt (met evacuatie als gevolg), metalen 
afsluitdeksels op waterverzamelciternes laten op zich wachten, en huizen worden niet afgekoppeld van de 
riolering omdat de plannen niet kloppen.

Vragen:

1. Kan er iets gedaan worden om de coördinatie van de werken te verbeteren?

2. Wanneer zullen de werken beëindigd zijn?

3. Raadslid André Vansteenbrugge

3.1. Voorstel 1: nav verbod voetbaluitzendingen op groot scherm

Onlangs vernamen we via de lokale pers dat bij Burgemeestersbesluit de uitzending van de WK-
voetbaluitzendingen ‘in openlucht, in tijdelijke inrichtingen buiten de bestaande publiek toegankelijke 
gebouwen en uitbreidingen in tenten is verboden’.

In de bijlage vinden we een aantal motiveringen om dat verbod te ondersteunen. Dit verbod is evenwel 
zonder enige communicatie of inspraak vooraf tot stand gekomen.

Voorstel:

Vanaf nu worden dergelijke beslissingen, die niet vallen onder de noemer ‘dringende noodmaatregelen’, 
vooraf aan de Gemeenteraad en/of Politieraad voorgelegd. Op die manier kan daar op een democratische 
manier (mee) over beslist worden. Zo krijgt de Gemeenteraad ook weer betekenis.

3.2. Vraag 1: maatregelen energie en klimaat



Eind juli stuurde ik onderstaande mail naar het College van Burgemeester en Schepenen en naar 
alle gemeenteraadsleden:

Dag iedereen

Jaren geleden heb ik in de Gemeenteraad al een voorstel gedaan om te besparen op de 
nachtelijke verlichting van winkels, etalages, enz. Dat werd toen weggelachen. Zelfs enkele jaren 
geleden toen we haastig bijeen werden geroepen wegens een mogelijke black-out kwam dat niet 
ter sprake. 

Nu kunnen we lezen dat in andere landen maatregelen worden getroffen om nutteloos 
energieverbruik te verminderen en tegen te gaan. Zie bijgaande link. Zie ook een uittreksel uit 
dat bericht: "Bij onze zuiderburen moeten winkels hun deuren sluiten wanneer de 
airconditioning, de clim zoals de Fransen dat noemen, draait. Doen winkeluitbaters dat niet, dan 
riskeren ze een boete van 600 euro. Verschillende winkels hebben ook een plan ondertekend 
waarin staat dat ze minder lichten zullen laten branden na sluitingstijd."

Zullen we in Oudenaarde wachten tot het van boven wordt opgelegd, of zouden we voor één keer 
zelf initiatief nemen en enkele maatregelen treffen om dat energieverbruik binnen de perken te 
houden? Of gaan we dat liever later toch maar betalen? 

Desnoods roepen we spoedig een extra Gemeenteraad bijeen of - als dat niet kan - treft het CBS 
een noodmaatregel. Nietsdoen is een slechte keuze. 

Met vriendelijke groeten

André Vansteenbrugge

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/29/energiebesparing-buurlanden/

Vraag:
1. Welke maatregelen zijn sindsdien in en voor Oudenaarde al getroffen? Aangezien er sedert 

de vorige gemeenteraad nog niets is verschenen, zie ik mij ertoe verplicht mijn vraag te 
herhalen. 

4. Raadslid Dagmar Beernaert

4.1. Vraag & voorstel 1: spreiding bankautomaten Oudenaarde

In de Nederstraat in centrum Oudenaarde kan je sinds deze zomer geld afhalen in een neutrale 
bankautomaat. Dat nieuwe cashpunt is niet verbonden aan één bepaalde bank en kwam er op initiatief van 
de grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING. Gevolg van die samenwerking is dat de 
banken hun geldautomaten op andere plaatsen sluiten, zoals nu in Ename en Eine. 

Iedereen die geld uit de muur wil halen moet bijgevolg naar het nieuwe cashpunt in de Nederstraat. Dat is 
weinig gebruiksvriendelijk: je moet kilometers omrijden, in het centrum is het vaak aanschuiven, de 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/29/energiebesparing-buurlanden/


verkeersdruk is er al hoog en er zijn heel weinig parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving. Voor 
mensen die niet zo goed te been zijn, wordt dit een nachtmerrie. Eigenlijk te zot voor woorden dat je in 
een stad als Oudenaarde altijd naar het centrum zal moeten om geld af te halen in de toekomst.

Bovendien kan je aan de neutrale geldautomaat in het centrum enkel geld afhalen. Je kan er bijvoorbeeld 
geen overschrijvingen doen. Heel wat mensen zijn ondertussen mee met online bankieren, maar we 
mogen niet vergeten dat 1 op 5 mensen helemaal niet mee is met de digitalisering. Zij kunnen niet online 
bankieren en werken met al die nieuwe betaalapps. Het is triestig dat net die groep, vaak kwetsbare 
mensen, hierdoor het hardst worden getroffen. 

Wat Vooruit ook tegen de borst stuit is de toegankelijkheid van het neutrale cashpunt zelf, dat is helemaal 
niet toegankelijk voor personen in een rolstoel (hoge drempel). Dat er anno 2022 geen rekening gehouden 
wordt met personen met een beperking is wraakroepend, zeker als het om deze basisdienstverlening gaat. 
Bijkomende opmerkingen van gebruikers zijn de netheid van het lokaal, het minimale aanbod aan 
diensten (vb. geen overschrijvingen, uittreksels) en het gebrek aan privacy (geen tussenschermen). 

Daarbij volgende vragen:

1. Was er overleg tussen de banken en de stad mbt het sluiten van de bankautomaten in Ename en 
Eine en de oprichting van het neutrale cashpunt? Zo ja, hoe verliep dat overleg en wat was de 
stellingname van het stadsbestuur?

2. Werd het stadsbestuur betrokken bij de keuze van de locatie van het neutrale cashpunt?

3. Wat vindt het stadsbestuur van de afbouw van deze dienstverlening door de grootbanken?

Daarbij volgend voorstel:

In een brief richt de voltallige gemeenteraad zich aan de grootbanken met een pleidooi voor meer 
spreiding van de bankautomaten, de vraag om opnieuw een bankautomaat te voorzien in Ename en Eine 
en de eis om het neutrale cashpunt aan te passen en rolstoeltoegankelijk te maken.

4.2. Vraag en voorstel 2: het plaatsen van een brievenbus ‘naar de sterren’ op de stedelijke 
begraafplaats

November is traditiegetrouw het moment waarbij we stil staan bij de mensen die we moeten missen. De 
begraafplaatsen worden tijdens deze maand drukbezocht. Rouwen is een proces. Voor sommigen een kort 
proces, voor anderen een lang proces. Als volwassene is het niet eenvoudig om te moeten gaan met het 
verlies van een dierbare, maar voor kinderen is het evenzeer belangrijk dat ze dit een plaats kunnen 
geven.

Een initiatief op de begraafplaats van Bonheiden trok daarbij onze aandacht. In Bonheiden plaatste men 
op de begraafplaatsen brievenbussen waarin kinderen of volwassenen een brief of tekening kunnen 
achterlaten voor hun verloren dierbaren. Studies tonen aan dat één van de manieren om iets te verwerken 
het opschrijven is. Met deze brievenbussen voor zgn ‘post naar de hemel’ probeert de gemeente een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan iemands rouwproces. 

In Oudenaarde zijn er plannen om de stedelijke begraafplaats Meulewal opnieuw aan te leggen en te 
evolueren naar een parkbegraafplaats.

Daarbij volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken van het Masterplan voor de heraanleg van de stedelijke begraafplaats 
Meulewal? Werden de adviesraden betrokken bij het uittekenen van de plannen?

2. Is het stadsbestuur het voorstel genegen om naar voorbeeld van andere gemeenten een brievenbus 
voor ‘post naar de sterren’ te plaatsen op de begraafplaats Meulewal? 

Daarbij volgend voorstel:

Stad Oudenaarde plaatst een ‘postbus naar de sterren’ op de stedelijke begraafplaats Meulewal waar 
kinderen en volwassenen een tekening of brief kunnen droppen aan een dierbare overledene. Op die 
manier wil de gemeente een betekenisvolle bijdrage leveren aan het rouwproces van wie een dierbare 
verliest.


