
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 16 JANUARI 2023 OM 17.41 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda gemeenteraad 30 januari 2023 - Goedkeuring

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 30 januari 2023 en keurt 
deze goed.

2. Secretariaat - Verslag politiecollege 23 december 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 23 december 2022.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3. Communicatie - Communicatiemonitor inwoners - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de samenwerking met onderzoekscentrum 
Memori voor de organisatie van een communicatieonderzoek bij de inwoners van de stad.

TOERISME

4. Toerisme - Aanstelling gidsen 2023 - Goedkeuring

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan. De aanstelling geldt op 
zelfstandige basis voor het kalenderjaar 2023.

ONTVANGSTEN

5.  Ontvangsten - Nieuwjaarsreceptie dienst onthaalouders - Goedkeuring

De dienst onthaalouders organiseert in het stadhuis hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de 
kinderbegeleiders ter bedanking van hun inzet het voorbije jaar.

6. Ontvangsten - Voorstelling nieuwe centrummanager - Goedkeuring

Het stadsbestuur organiseert een receptie voor de voorstelling van de nieuwe centrummanager aan de 
leden van Oudenaarde Winkelstad vzw.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7.  Milieu - Deelname groepsaankoop regentonnen Solva - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met de deelname aan de groepsaankoop regentonnen van Solva. 

8.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed. 

9.  Milieu - Advies over het ontwerp BVR en ontwerp plan-MER sectorale windturbines - 
Goedkeuring



Het college geeft gunstig advies over het ontwerp BVR en ontwerp plan-MER sectorale windturbines.

10.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energiebron - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hernieuwbare energiebron goed. 

11. Milieu - Hauwaart 95 te Oudenaarde - Stopzetting activiteiten IIOA van klasse 3 - 
Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van stopzetting van de activiteiten van een IIOA van klasse 3 
gelegen Hauwaart 95 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

12.  RO - Huisvesting - Enameplein 8 - beroep tegen opname in het leegstandsregister - Weigering

Het beroep is ontvankelijk doch ongegrond. De woonentiteit op het Enameplein 8  wordt niet geschrapt 
uit het leegstandsregister.

13.  RO - Paardemarktstraat 7 - Omgevingsvergunning - Het plaatsen van een omheining  - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Paardemarktstraat 7 voor het plaatsen van een 
omheining.

14.  RO - Bekstraat 5-7 - Omgevingsvergunning - een functiewijziging van woning naar kantoor, 
het uitbreiden van het kantoor, het regulariseren van een vijver en het plaatsen van Pv -
panelen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bekstraat 5-7 voor de functiewijziging van woning 
naar kantoor met uitbreidingen, regulariseren van een vijver en het plaatsen van pv-panelen.

15. RO - Martijn van Torhoutstraat 96 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een loods - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Martijn Van Torhoutstraat 96 voor het bouwen van 
een loods.

16.  RO - Gevaertsdreef 31 - Omgevingsvergunning - Het verbouwen van een rijwoning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gevaertsdreef 31 voor het verbouwen van een 
rijwoning. 

17. RO - Edelareberg 66 - Omgevingsvergunning - Slopen van bijgebouwen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Edelareberg 66 voor het slopen van bijgebouwen.

18.  RO - Parkstraat 5 - Omgevingsvergunning  - Het wijzigen van de functie van woning naar 
kantoor - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Parkstraat 5 voor het wijzigen van functie woning 
naar kantoor.

19. RO - Driesleutelstraat 13B - Advies beroepsdossier - Bouwen van een woning - Gunstig

Het eerder gunstige standpunt ingenomen door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
03-10-2022 blijft behouden.

BESTUUR CULTUUR

20.  Cultuur - Herlocatie kunstwerk Day 9 Kris Martin - Goedkeuring en aanvraag vergunning  

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de nieuwe locatie voor het kunstwerk Day 
9 van Kris Martin op de linker Scheldeoever en met het aanvragen van de vergunning daarvoor bij de 
Vlaams Waterweg n.v. 



21. Sport -  Beslissing Sportoase tot aanpassing van de openingsuren recreatieve baden  - 
kennisgeving

Het college neemt kennis van de eenzijdige beslissing van Sportoase Nv tot aanpassing van de 
openingsuren van de recreatieve baden. Overleg  wordt opgestart.

EVENEMENTEN

22. Evenementen - Verenigingswerk- socio-culturele en sportsector - Goedkeuring

Het college keurt het principe van verenigingswerk goed voor medewerking aan activiteiten binnen de 
socio-culturele en sportsector.

23. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor de organisatie van evenementen op het 
grondgebied van Oudenaarde.

24. Evenementen - Toelagebesluit Adriaen Brouwer Bierfeesten 2023 - aanpassing - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met aanpassingen aan het toelagebesluit Adriaen Brouwer Bierfeesten 2023.

25.  Evenementen - Politiereglement Ename Classic - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Ename Classic op 04-03-2023 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

26. BIA - Aanleg bufferbekken geboortebos Volkegem - Definitieve oplevering - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring aan de definitieve oplevering van de opdracht " aanleg bufferbekken 
geboortebos Volkegem". 

27.  BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting: perceel 2 vast meubilair - 
Definitieve oplevering - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het dossier "Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting: perceel 2 
vast meubilair. Goedkeuring definitieve oplevering".

28.  BIA - Aanvullende restauratie kroniek stadsarchief - Goedkeuring

Het College keurt de restauratie van een handschrift als aanvullende opdracht bij de “Restauratie kroniek 
stadsarchief” goed.

29. BIA - Diependale - Aanleg stadsverkaveling - Voorlopige oplevering - Goedkeuring

De voorlopige oplevering  van de opdracht "  Diependale - Aanleg stadsverkaveling " wordt goedgekeurd.

30.  BIA - Monseigneur Lambrechtstraat-Fluvius-Distributienetwerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor het uitvoeren van distributienetwerken in de 
Monseigneur Lambrechtstraat.

31.  BIA - Leupegemstraat,Diependale,Fonteinplein-Proximus- Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de 
Leupegemstraat,Diependale,Fonteinplein.

32.  BIA - Leupegemstraat,Vontstraat,Sompelstraat-Proximus-Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Leupegemstraat, 
Vontstraat, Sompelstraat.

33.  BIA - Inname openbaar domein in de Doornikse Heerweg-Deinzestraat - IOD1720319 - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein op de hoek Doornikse Heerweg-Deinzestraat 
voor het plaatsen van een stelling voor de gevelafwerking van 28/1/2023 t.e.m. 27/3/2023. 



34.  BIA - Ruimen riolen en rioolkolken - besteknr. D58682019: vrijgave waarborg - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring tot vrijgave waarborg van het dossier Ruimen riolen en rioolkolken 
besteknr. D58682019.

35.  BIA - Vontstraat-Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Her college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Vontstraat.

36.  BIA - Vontstraat,Smallestraat,Sompelplein-Proximus-Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezekabel in de Vontstraat, 
Smallestraat, Sompelplein.

37.  BIA - Watermolenstraat,Vontstraat,Smallestraat,Sompelplein - Proximus - Glasvezelkabel - 
Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Watermolenstraat, 
Vontstraat, Smallestraat en Sompelplein.

38.  BIA - Vlaamse Ardennendreef, Groene Wandeling - Proximus-Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Vlaamse 
Ardennendreef, Groene Wandeling.

39.  BIA - Spoorweglaan, Sompelplein-Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Spoorweglaan en 
Sompelplein.

40.  BIA - Bergstraat, Remparden-Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Bergstraat en 
Remparden.

41.  BIA - Aalststraat, Fonteinplein,Diependale - Proximus - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Aalststraat, 
Fonteinplein en Diependale.

42.  BIA - Remparden,Bergstraat,Louise Mariekaai, Baarstraat - Proximus-Glasvezelkabel -  
Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Remparden, 
Bergstraat, Louise Mariekaai en Baarstraat.

43.  BIA - Baarstraat,Pamelekerkplein-Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Baarstraat en 
Pamelekerkplein.

44.  BIA - Desiré Waelkensstraat, Jules Lacroixstraat,Stijn Streuvelstraat,Remparden, Jozef 
Raepsaetplein,Baarstraat - Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Desiré 
Waelkensstraat,  Jules Lacroixstraat, Stijn Streuvelstraat, Remparden,  Jozef Raepsaetplein en Baarstraat

45.  BIA - Leupegemstraat, Vlaamse Ardennendreef - Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Leupegemstraat 
en Vlaamse Ardennendreef.

46.  BIA - Verkoopovereenkomst restperceel Ooikestraat - Kennisneming

Het college neemt kennis van de verkoopovereenkomst voor een stukje openbaar domein ter hoogte van 
de Ooikestraat n° 19. 

47. BIA - Wijziging retributiereglement rioolaansluitingen - Kennisneming

Het college neemt kennis van van de wijziging van het reglement ‘Retributie betreffende werken uit te 
voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren – rioolaansluitingen’.



BESTUUR SPORT

48.  Sport - Verval erkenning sportclubs - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het verval van erkenning van diverse sportclubs.

49.  Sport - Procedure KB wielerwedstrijden - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

50.  Regionaal mobiliteitsplan Vlaamse Ardennen: impact op stad Oudenaarde

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

51. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

52. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van facturen goed.

53. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van vorderingen goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

54.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Afvoer van wegenis- en veegvuil van diverse 
locaties - dienstjaar 2023 - Goedkeuring gunning

Het college keurt de gunning voor de afvoer van wegenis- en veegvuil van diverse locaties, dienstjaar 
2023, goed.

KMO - HANDEL

55.  KMO – Deelname van de markten in Oudenaarde aan de “Maand van de Markt” in 2023 - 
Goedkeuring

De stad Oudenaarde neemt deel aan de “Maand van de Markt” met tal van acties en promo's.

56. Kmo - Afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2023 - Goedkeuring 

Er wordt voor het volledige grondgebied van de stad Oudenaarde afwijking verleend van de wekelijkse 
rustdag op diverse dagen.

JEUGD

57.  Jeugd en Sport - Wijziging tarieven activiteiten - Goedkeuring

Het college van Burgemeester en schepen gaat akkoord met de tariefwijziging voor bovengenoemde 
activiteiten van de jeugd- en sportdienst.

58.  Jeugd - Vernieuwen bestaand activiteitenaanbod - Goedkeuring

Het bestaande Krullewiet-aanbod wordt vernieuwd naar een nieuw vrijetijdsaanbod Curieuzeneuze. 

59.  Jeugd - Convenant Jeugdhuis Den Hof - Goedkeuring



Het college van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de hernieuwde convenant.

SOCIALE DIENST

60.  BOA - Offerte Creafant voor uitbreiding TRY-project - Goedkeuring

Het schepencollege gaat akkoord met de offerte van Creafant vzw voor de uitbreiding van het TRY-
project in een tweede Oudenaardse school.

De vergadering wordt geheven om 18.30 uur.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 23 januari 2023.

algemeen directeur, burgemeester,

[SIG01] [SIG02]


