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Beste inwoner

In Oudenaarde staan er deze 
wintermaanden alweer heel wat warme 
activiteiten op de planning. Je leest er alles 
over in deze decembereditie van ons 
stadsmagazine Adriaen. 

Terwijl we ons verwarmen aan al het moois 
dat onze eindejaarscampagne te bieden 
heeft, gaan we aan de slag met energietips 
om onze energiefacturen te bedwingen, 
boeken we tickets voor alweer een 
onweerstaanbare voorstelling in CC De 
Woeker, springen we binnen bij feestneus 
KABK en noteren we enkele leuke 
bibactiviteiten op onze voorjaarskalender. 

We bedanken bijzondere inwoners zoals 
onze lokale pleeggezinnen en vrijwilligers 
in de buitenschoolse kinderopvang, we 
vieren onze sporttalenten en kijken uit naar 
de realisatie van de allereerste 
burgerbudgetprojecten.

Een fijn eindejaar en een mooi begin van 
2023 gewenst!

Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Algemeen directeur
Bart Baele

Voorwoord

6 10 14

2117 23
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In de kijker
Daar staat hij dan, Einenaar Prosper De Maeght, met een pint in de hand en een voordeur op de kruiwagen. 
Maakt hij een toostgebaar op zijn gewiekste ingeving? Het is mei 1852 en vrouwlief trekt op bedevaart. 
Ze wil dat haar man thuisblijft en ‘op de deur let’. Maar een avondje pintelieren overslaan, daar heeft Prosper 
geen zin in. Hij besluit zijn vrouw tegemoet te komen en neemt de deur gewoon mee! Met zijn attributen en 
in jolig gezelschap trekt Prosper van café naar café en inspireert zo heel Eine tot een jaarlijks volksfeest, dat 
tot op vandaag gevierd wordt. 

De vereniging Eine-este-Kleine schonk het bronzen standbeeld aan het stadsbestuur. 
Prosper komen groeten kan op het Prosper De Maeghtplein.
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Kort Nieuws

Kort 
NieuwsNieuws

Brons voor Oudenaarde

Eind oktober behaalden we brons 
bij de internationale groen- en 
bloemenwedstrijd Communities in 
Bloom. Naast de bronzen prijs, 
beloonde de Canadese jury de 
stad ook met de International 
Landscape Protection, Planning 
and Design Award. Deze mooie 
prijzen zijn een pluim voor het 
harde werk van zowel de 
stadsdiensten als onze 
verenigingen en inwoners die zich 
dagelijks engageren om onze stad 
duurzamer, groener en leefbaarder 
te maken. Benieuwd naar ons 
juryportfolio? Meer informatie over 
onze deelname lees je via 
www.oudenaarde.be.

Jongeren zijn Bijzonder 
Zonder

Vier jongeren op de vijf hebben 
nog nooit cannabis gebruikt en zijn 
keigoed bezig! De nieuwe cam-
pagne ‘Bijzonder Zonder’ van het 
VAD, Vlaams Expertisecentrum 
voor alcohol en drugs, plaatst 
jongeren in de schijnwerpers die 
ook zonder drugs straffe dingen 
doen. Ben jij ook bijzonder zonder? 
Maak dan een filmpje over hoe jij 
jouw adrenaline haalt uit jouw 
speciale hobby en daarvoor geen 
drugs nodig hebt. Plaats het op 
Instagram met de hashtag 
#BijzonderZonder en tag het 
jeugdcentrum Jotie. Wij delen jouw 
verhaal op de Instagrampagina van 
onze jeugddienst en op de website 
bijzonderzonder.com. Je vindt er 
ook heel wat informatie over 
cannabisgebruik.

Op zoek naar meer 
nieuws?

Adriaen verschijnt vier keer per 
jaar. Wil je vaker nieuwtjes 
ontvangen over projecten van de 
stad, de leukste activiteiten, 
wegwerkzaamheden, 
voorstellingen en zoveel meer? 
Schrijf je dan in op onze digitale 
nieuwsbrieven via 
www.oudenaarde.be/
nieuwsbrieven.  
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Krijg jouw jobbonus

De jobbonus is een bonus van de 
Vlaamse overheid voor wie minder 
dan 2.500 euro bruto per maand 
verdient. Wie in aanmerking komt, 
ontvangt een brief van de Vlaamse 
overheid. Om de jobbonus te 
ontvangen, moet je je rekening-
nummer registeren via 
www.burgerprofiel.be. De uitbetaling 
start vanaf eind 2022. Met vragen 
kan je elke werkdag van 9 tot 19 uur 
terecht op het gratis infonummer 
0800-61106 van de Vlaamse 
overheid.

 

Stressvrij vuurwerk

Kies jij op Oudejaarsnacht ook voor 
geluidsarm en dus diervriendelijk 
vuurwerk? Het is even mooi, minder 
gevaarlijk en bezorgt dieren geen 
onnodige stress. Overtuig jezelf op 
zaterdag 17 december tijdens het 
stadsvuurwerk op de 
Scheldeboorden. Meer informatie 
over de regels die gepaard gaan met 
traditioneel vuurwerk vind je op 
www.oudenaarde.be/organiseren 
onder de rubriek ‘Vuur en knallen’. 
Ook goed om te weten: 
wensballonnen oplaten en 
kerstboomverbrandingen zijn niet 
toegelaten in onze stad en haar 
deelgemeenten.  

Shuttlebus rijdt niet
meer uit 

De voorbije maanden telde de 
Oudenaardse shuttlebus in het 
centrum van de stad gemiddeld 
minder dan twee passagiers per 
dag. Daardoor reed de bus bijna de 
hele dag leeg rond. In het kader van 
duurzaamheid, met onnodige 
uitstoot van CO² en een gezond 
financieel beheer, hebben we 
besloten om de werking stop te 
zetten. 
Wil je het Sociaal Huis bezoeken, 
dan kan je gebruikmaken van de 
dienstverlening van de Lijn of de 
Minder Mobielen Centrale. Er is een 
belbushalte aan de ingang van het 
Sociaal Huis. Heb je vragen over hoe 
jij het Sociaal Huis het beste kan 
bereiken? Geef ons een seintje via 
055 46 06 11 of stuur ons een mailtje 
via info@oudenaarde.be en we 
bekijken samen welk aanbod het 
beste aansluit bij jouw situatie.

Kort nieuws

stappen of 3 minuten wandelen en je bereikt de Markt 
van Oudenaarde als je je wagen parkeert op parking 
De Ham aan Smallendam. Parkeren is hier net als op 
zeven andere randparkings gratis en onbeperkt. Zo 
telt het stadscentrum 1.144 parkeerplaatsen op 
maximaal negen minuten wandelafstand. Meer over 
parkeren in Oudenaarde op oudenaarde.be/parkeren.

Het getal

497
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Eindejaar

Genieten op de kerstmarkt 

Heerlijke geuren, lekkere drankjes, leuke hebbedingen: een 
kerstmarkt hoort bol te staan van de kleine pleziertjes en dat 
zal ook zo zijn in Oudenaarde. 30 sfeervolle kerstchalets en 
evenveel lokale handelaars en verenigingen brengen jou in de 
juiste sfeer. Vanaf 16 december tot en met 2 januari, telkens 
van woensdag tot en met zondag. 

Op wieltjes

Zoals de traditie het wil, opent TSC Oudenaarde de 
rolschaatsbaan en kerstmarkt met een spetterende 
openingsshow. Aansluitend wordt de discobal bovengehaald, 
net als op de daaropvolgende vrijdagen. Zaterdagvoormiddag 
nemen peuters (en hun ouders) de leiding en op 
zondagvoormiddag wordt de baan exclusief voorbehouden 

voor mensen met een beperking en hun familie en vrienden. 
Met een rolschaatsinitiatie op 27, 28, 29 en 30 december 
krijgen 5- tot 15-jarigen hun wieltjes perfect onder controle. 

Spectaculair licht
 
Hou je ook zo van al die lichtjes tijdens eindejaar? Dan Noteer 
dan zeker de volgende data in je agenda:

• Zaterdag 17 december om 19.30 uur:  
vuurwerk langs de Scheldeboorden

• Zaterdag 17 en vrijdag 23 december vanaf 18.30 uur: 
oldtimer-lichtjesstoet van en naar Mater via 
Oudenaarde-centrum

• Vrijdag 23 december om 19.30 uur:  
vuurshow op de Markt voor het stadhuis

Rol je mee 2023 in? 
Na twee jaar coronapauze kunnen we nog eens van een kerstmarkt in vol ornaat genieten, 
geflankeerd door een absolute primeur voor onze stad: een eindejaarsrolschaatsbaan! 
Met weelderige decoratie en tal van extra’s beloven de donkerste weken van het jaar zich vol 
warme gloed te vullen in Oudenaarde.



Eindejaar

Plezier voor kinderen

De Kerstman haalt grimesponsjes, knutselgerief en nog veel 
ander leuks uit zijn kasten om de kleinste kerstfans op een 
heerlijke namiddag te trakteren. Hij nodigt ook meester-
vertellers uit om de mooiste kerstverhalen tot leven te 
brengen. Je komst aankondigen en betalen hoeft niet: op 17, 18, 
23 en 26 december is iedereen tussen 15 en 18 uur vrij welkom 
in het Huis van de Kerstman achter de Sint-Walburgakerk. 
Wedden dat je kinderen voor of na ook zullen genieten van 
een gratis ritje met de paardenkoets? Drie weken lang 
kunnen ze even verderop ook naar kerstballetjes hengelen 
in het eendjeskraam en tijdens de laatste week van de 
kerstvakantie verrijst er een heuse kerstdraaimolen! 

Wist je dat

… er elk jaar een andere deelgemeente een kerstmarkt 
organiseert? Ditmaal verwelkomt het feestcomité van Eine 
iedereen op zondag 18 december in de Kanunnikenstraat van 
14 tot 18 uur.

… Oudenaarde acht gratis parkings telt op hoogstens 9 
minuten wandelafstand van het stadscentrum?

… de kerstverlichting 100 % LED is en tussen 23 en 17 uur 
gedoofd wordt? Een energiebewuste keuze van het 
stadsbestuur.

… je voor 3,50 euro van een kerstdiner kan genieten op 
donderdag 15 december in De Pelikaan, Meerspoort 30?

… je voor 5 euro dichtbij huis naar de film kan tijdens de 
kerstvakantie? De Woeker projecteert Sing 2 en Uncharted op 
woensdag 28 december.

… alle inwoners van Oudenaarde een eindejaarsbrochure 
toegestuurd kregen? Je kan ook een exemplaar verkrijgen in 
het Administratief Centrum Maagdendale, bij het infokantoor 
van Visit Oudenaarde in het stadhuis op de Markt of op 
diverse andere locaties in de stad.

Openingsshow kerstmarkt en rolschaatsbaan  
op 16/12 om 18.30 uur
Kerstmarkt  
van 16/12 t.e.m. 2/1
Rolschaatsbaan 
van 16/12 t.e.m. 8/1
Diverse shopavonden en animatie  
van 4/12 t.e.m. 8/1

Alle details op oudenaarde.be/wintert

Oudenaarde Wintert

Eindejaar
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Eindejaar

Winterse cadeautips van 
Oudenaardse bodem

Een perfect cadeau voor 
iedereen vinden blijft 
een huzarenstukje. Geen 
inspiratie? Met deze tips maak 
je ongetwijfeld je familie en 
vrienden dolgelukkig én steun 
je onze lokale handelaars. 
Win-win, dus!

Verwennen met 
streekproducten

Al eens aan een heerlijk streekproduct 
gedacht als cadeau onder de 
kerstboom? Een biertje uit een van de 
lokale brouwerijen is altijd een goed 
geschenkidee. Je kan keuzestress 
vermijden en meteen langskomen bij 
Visit Oudenaarde (stadhuis, Markt) en 
een bierpakket aankopen met een 
‘Bruin’-bierglas en vijf Oudenaardse 
bruine bieren: Adriaen Brouwer, Felix, 
Liefmans Gouden Band, Cnudde Bruin 
en Smisje Bruin. 

200 cadeautjes in 1

Ben je op het laatste nippertje nog op 
zoek naar een cadeau, dan is de 
Oudenaardebon leuk om te geven én te 
krijgen! Inruilbaar bij bijna 200 
deelnemende zaken in Oudenaarde en 
eenvoudigweg te bestellen vanuit je luie 
zetel. Bovendien steun je de lokale 
handelaars. Surf snel naar www. 
oudenaarde.be/oudenaardebon of ga 
langs bij Visit Oudenaarde, Markt 1. De 
bon blijft 1 jaar geldig na aankoopdatum.

Leg eens een bos 
onder je kerstboom 

Je krijgt beslist de prijs van origineelste 
cadeau als je tien bomen onder de 
kerstboom legt. Gelukkig hoef je ze niet 
in te pakken – oef! - want dankzij 
www.boostvoorbos.be kan je een 
duurzaam cadeau geven. Dit jaar kan je 
een stukje klimaatbestendig bos bij jou 
in de buurt schenken, vakkundig 

geplant door deskundigen van 
Bosgroep Oost-Vlaanderen. De bomen 
zijn enkel nog op zoek naar een 
Kerstman met een groen hart. 

Op schattenjacht 
bij lokale handelaars 

Met vier koopzondagen en een 
koopvrijdag gunnen handelaars in 
Oudenaarde-centrum jou extra 
speurneustijd: kom winkelen op 
koopzondagen 4, 11 en 18 december en 
8 januari, van 14 tot 18 uur, of op 
koopvrijdag op 23 december tot 20 uur. 
Meer info via facebook.com/
oudenaardewinkelstadvzw
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250ste 
verjaardag

Van perfectie 
tot persoonlijke ontplooiing

Terwijl Lodewijk XV op de troon zit in Frankrijk, wordt hier in 
Oudenaarde de Academie der Teken-, Schilder- en Bouw-
kunst opgericht door architecten Ph. Van der Meersch en A. 
Van den Hende. Even later ontwerpen zij onder meer de 
bibliotheek, het vLEESHUIS. 

We schrijven 1773, een tijd waarin de nood aan vakmannen 
groot is en de academie meesters in diverse ambachten 
moet opleiden, zoals timmermannen en metselaars. Een tijd 
waarin meerdere academies de koninklijke titel toebedeeld 
krijgen door keizerin en kunstliefhebber Maria Theresia van 
Oostenrijk. Een tijd waarin enkel blanke mannen zich kunnen 
inschrijven en de realiteit zo dicht mogelijk benaderen het 
hoogste streven is. 

Vandaag is iedereen welkom om het plezier van creëren te 
beleven en zichzelf gaandeweg te ontplooien. 

Feestelijke projecten 

250 jaar later bereiden de studenten deze belangrijke 
verjaardag voor. Meegenieten kan nu al! 

Groeiend kunstwerk 

In de hal van Abdij Maagdendale wordt een blanco versie van 
‘De School van Athene’, een veertiende-eeuws fresco van 

Raphaël, het hele jaar door verrijkt met onder meer quotes 
van leerlingen en andere kunstenaars, data van activiteiten 
en kunst. Zo zal deze filosofische uitbeelding van een school 
langzamerhand vervellen tot een uitbeelding van kunstonder-
wijs vandaag: eentje vol kleur en diversiteit. 

Blik achter de schermen

Ook Blauwdruk, een tentoonstellingsreeks in de gangen van 
Maagdendale, staat in het teken van het jubileum en is een 
bezoekje meer dan waard. Dat geldt trouwens ook voor de 
locatie zelf. Wist je dat je dit historische gebouw vrij kan 
bezoeken tijdens de openingsuren van de academie? 
Blauwdruk gunt vier keer per schooljaar een blik op wat er 
gemaakt wordt in de ateliers van de academie. 

Hedendaagse kunst
De programmatie van het zevende seizoen van het kunstpro-
ject [by’ro]@KABK doet mee nadenken over ‘tijd’ in al haar 
facetten. Zo kan je het hele jaar door de eigenzinnige klok 
‘TIME’ ontdekken van Hans Verhaegen. [by’ro]@KABK 
faciliteert vier keer per jaar contact tussen studenten, 
hedendaagse kunst en haar kunstenaar, wat inspireert en 
doet reflecteren. 

Bij een verjaardag hoort een feest met taarten en cadeautjes. 
Meer daarover later, in de volgende editie van Adriaen en op 
www.oudenaarde.be/kabk.

Feestjaar

2023 belooft een bijzonder jaar te worden voor 
onze Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. 
De KABK kijkt terug vooruit en viert haar 250ste 
verjaardag.
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MobiliteitsplanInterview

Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel: mensen die vaak naast hun werk, studie of dagelijkse 
bezigheden iets extra’s doen voor de samenleving. Wij stellen jullie graag voor aan Sarie Van 
den Bossche en Francky Deknudt, twee dolenthousiaste vrijwilligers in onze buitenschoolse 
kinderopvang. Wil jij ook als vrijwilliger starten? Onze buitenschoolse opvang zoekt jou!

Gezocht: vrijwilligers in de buitenschoolse kinderopvang

Vrijwilligers Sarie & Francky 
aan het woord
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Interview

Wat is jouw taak bij de buitenschoolse 
kinderopvang? 

Francky: “Ik vang in de buitenschoolse opvang van KBO 
Walburga de kinderen drie dagen per week op, vooral na 
schooltijd. Ik doe het intussen zo’n zes jaar. In het begin voor 
en schooltijd, met tussendoor zelfs vervangingen op de 
school. Wat ik zoal doe, varieert. Van de kindjes tellen en hen 
inloggen tot het samen eten van een koekje bij een drankje. 
Daarna kunnen ze vrij spelen, doen we soms een spelletje of 
lees ik voor. Het verzorgende aspect, zoals de kindjes helpen 
naar toilet gaan of pampers verversen, is vrij beperkt.”

Hoe ben je in de buitenschoolse 
kinderopvang terechtgekomen? 

Sarie: “Ik kwam na de coronacrisis zonder werk te zitten en 
was nog te jong en te actief om op pensioen te gaan. Ik heb 
nog aan wijkwerking gedaan en kwam via het 
wijkwerkingkantoor te weten dat ze bij de buitenschoolse 
kinderopvang nog vrijwilligers zochten. Ik was op zoek naar 
een zinvolle tijdsbesteding en vond die als vrijwilliger onder 
andere bij de buitenschoolse opvang van KBO Mater. Je 
betekent echt iets voor die kinderen. Je bezorgt hen een leuke 
tijd, bouwt vertrouwen op en ziet hen echt opgroeien. Wij zijn 
eigenlijk een rustpunt tussen de school en thuis. Een 
bufferpunt als er iets is gebeurd. Je staat altijd klaar voor de 
kinderen. Het geeft je veel voldoening.”

Tevreden vrijwilligers, dus? 

Francky: “Zeker. Na mijn pensioen ben ik niet in een zwart 
gat gevallen. Ik ben blij dat ik me nuttig kan maken en ik heb 
me nog geen minuut verveeld. Ik werk graag met kinderen. 
Het is onvoorstelbaar hoe snel je met hen een band opbouwt 
en hoeveel liefde en dankbaarheid je van hen en van de 
ouders krijgt. Ook als ik hen na schooltijd tegenkom, komen ze 
enthousiast naar me toegelopen. Dat doet me elke keer zo’n 
deugd. Ook met de collega’s heb ik een fijne klik. Ze zijn altijd 
heel vriendelijk, dankbaar en ook na schooltijd gaan we af en 
toe samen iets eten of drinken.”

Sarie: “Het vrijwilligerschap zit in mij. Dat wil ik graag doen, 
voor mezelf, voor andere mensen, voor de samenleving. 
Behalve in de kinderopvang ben ik ook vrijwilliger in het 
rusthuis. Daar neem ik onder andere foto’s van de bewoners, 
van evenementen, ga ik geregeld met hen wandelen en bak ik 
wafels voor hen. Tijdens de coronacrisis was ik ook steward in 
het vaccinatiecentrum. 60’ers zijn eigenlijk nog altijd jong. Je 

bent op die leeftijd nog niet afgeschreven. En in de 
kinderopvang voel ik me zeker jong. Je hebt natuurlijk een 
zekere maturiteit en denkt anders dan een jonger iemand, 
maar je leert zo ook veel van elkaar."

Sarie: “Vrijwilligerswerk helpt je om een sociaal netwerk te 
behouden, zorgt voor een zekere structuur in je week en je kan 
tegelijkertijd iets betekenen voor mensen. Bovendien word je 
ook zelf geprikkeld. Ik hou ervan om, ook buiten de week, 
ermee bezig te zijn en te zoeken naar leuke activiteiten om 
met de kinderen te doen. Niet alleen voor de kinderen, maar 
voor de ouders betekenen we veel. Als wij er niet zouden zijn, 
zouden de ouders thuis moeten blijven of zouden de 
grootouders voortdurend moeten inspringen, in plaats van zelf 
te kiezen hoe ze hun vrije tijd willen invullen.” 

Wat willen jullie graag nog kwijt?

Sarie: "Voor diegene die nog net dat duwtje nodig hebben 
om vrijwilliger te worden, raad ik aan om het gewoon te 
proberen. Je krijgt zoveel terug van je collega’s, de kinderen en 
de ouders. De belastingvrije vergoeding is bovendien een leuk 
extraatje.”

Heb jij een hart voor kinderen en wil jij ook graag vrijwilliger 
worden in onze buitenschoolse kinderopvang? Neem contact 
op via buitenschoolseopvang@oudenaarde.be of 055 33 51 54 
of 055 33 51 68. 

Ben jij al vrijwilliger in Oudenaarde? Laat ons via 
www.oudenaarde.be/doe-meter tot en met 15 december 
weten wat je vindt van vrijwilligerswerk in Oudenaarde, wat er 
goed gaat en wat er eventueel beter kan.

“Het is onvoorstelbaar hoe 
snel je een band opbouwt 
met de kinderen en hoeveel 
liefde en dankbaarheid je van 
hen en van de ouders krijgt”
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Sociaal

Schuif mee aan tafel

In restaurant De Pelikaan (Meerspoort 
30) kan je op donderdag 15 december 
om 19 uur aanschuiven aan een 
uitgebreid kerstdiner. Ambiance 
verzekerd met een optreden van Gill 
Baley. De maaltijd kost 3,50 euro, 
drankjes aan 1 euro. Inschrijven is niet 
noodzakelijk. Op donderdag 22 
december kan je dan weer van 11.30 
uur tot 13.15 uur genieten van Het 
Foute Kersttrui Menu op foute 
kerstdeuntjes voor een zacht prijsje. 
Een foute kersttrui aan? Dan krijg je 
een gratis aperitief. Reserveren is 
noodzakelijk via 055 46 06 80 of 
devesting@oudenaarde.be. 

 

Kerstsfeer opsnuiven

Een hapje, een drankje en leuke 
kerstdecoratie gemaakt door de 
bewoners van woonzorg Oudenaarde. 
Daarvoor kan je op zondag 18 
december terecht op de kerstmarkt in 
Eine ter hoogte van woonzorgcentrum 
Scheldekant in de Kanunnikenstraat. 

  

9700 x bedankt aan 
alle Oudenaardse 
pleeggezinnen 

Sommige kinderen of jongeren wonen 
bij hun ouders, andere bij een van 
beiden. Nog anderen verblijven een 
tijdje bij een pleeggezin. Pleegzorg 
vindt dat iedereen een warme thuis 
verdient en zoekt dagelijks gezinnen 
die mensen tijdelijk willen opvangen. In 
pleegzorggemeente Oudenaarde 
ontvangen 35 pleeggezinnen 
momenteel 43 jongeren en 5 
pleeggasten. Bedankt!

Wil jij ook graag pleeggezin worden? 
Pleegzorg Vlaanderen organiseert op 
maandag 23 januari 2023 een infoavond 
in het Sociaal Huis, Meerspoort 30, van 
19.30 uur tot 21.30 uur. Inschrijven kan 
via www.pleegzorg.be.

Warmte  
tijdens deze 
kerstperiode
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Sociaal

Zonder 
griep 
de winter 
door

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? 
Voor de meeste mensen is de griep vervelend, maar 
onschuldig. Anderen lopen meer risico om ernstig ziek 
te worden. Zij kunnen hun vaccin aanvragen in de 
apotheek zonder voorschrift.

Wie laat zich het best vaccineren? 

• Iedereen vanaf 50 jaar
• Zwangere vrouwen
• Chronisch zieken
• Mensen met een verminderde weerstand door 

andere ziekten of medische behandeling
• Al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische 

instelling voor lang verblijf of instelling voor 
personen met een beperking opgenomen is

• Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze 
risicogroepen of met kinderen jonger dan 6 
maanden

• Iedereen werkzaam in de gezondheidssector

Hoeveel kost het griepvaccin? 

Voor risicogroepen kost het griepvaccin 4 euro voor 
gewoon verzekerden en 2,5 euro voor wie een ver-
hoogde tegemoetkoming heeft. Verblijf je in een 
woonzorgcentrum, psychiatrische instelling of instelling 
voor personen met een beperking, dan is het zelfs 
gratis. 

Meer info vind je op www.laatjevaccineren.be. 



Energie

Vervang halogeen- en gloeilampen door ledverlichting. 
Ledverlichting is 75% zuiniger dan een halogeenlamp en 
85% zuiniger dan gloeilampen. Bovendien gaan ze een 
stuk langer mee. 

Pak sluipverbruik aan. Sommige apparaten gebruiken tot 
75% van hun energie als ze in stand-bymodus staan. 
Brandt er nog een lampje of voelt de oplader van je 
telefoon warm aan? Dan gebruiken deze apparaten nog 
steeds stroom van het net. Haal ze uit het stopcontact of 
zet het apparaat volledig uit. Je kan ook een stekkerdoos 
gebruiken met een aan- en uitknop die verschillende 
apparaten in één keer uitzetten.

Ontdooi je diepvriezer als er een ijslaagje onstaat. Het 
ijslaagje, zelfs al vanaf een paar millimeter dikte, zorgt 
ervoor dat er een flinke toename is in energiegebruik. 

Verwarming: de verwarming van onze woning bestaat uit 
gemiddeld 60% van ons jaarlijks energieverbruik.  Zet je 
verwarming een graadje lager. Elke graad lager doet het 
energieverbruik met gemiddeld 7% dalen. Zet de  

 

verwarming uit in ruimtes die je niet gebruikt en hou 
kamerdeuren van verwarmde kamers zoveel mogelijk 
gesloten. 

Warm water: maak verstandig gebruik van warm water, 
dat verlaagt niet enkel de waterrekening maar ook de 
energierekening die nodig is om het water te verwarmen. 
Neem een korte douche in plaats van een bad.

Besparen tijdens het koken? Gebruik dan een waterkoker 
om water aan de kook te brengen. Een waterkoker 
verbruikt een stuk minder energie in vergelijking met een 
elektrische kookplaat. Let er ook op dat de afzuiging van de 
dampkap tijdig wordt uitgezet. Afhankelijk van je 
ventilatietype zuigt deze namelijk de warmte uit je woning 
weg.  

Kies voor energiezuinige apparaten. Bij de aankoop van 
een nieuw toestel kijk je best naar het energielabel en kies 
je voor de energiezuinige apparaten (A+++). Die zijn een 
stuk duurder in aankoop maar verdienen zichzelf terug 
door een lager stroomverbruik. 

Samen doorheen 
de energiecrisis
De energieprijzen bereiken ongeziene hoogtes. Daarom willen we jou ondersteunen. We 
bundelen een aantal energiezuinige tips en nemen een aantal steunmaatregelen om ons 
samen doorheen deze energiecrisis te slaan.
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Energie

Ga je binnenkort renoveren?

Er zijn heel wat subsidies vanuit de stad die je hierbij kunnen 
ondersteunen. Zo kan je via het project Oudenaarde 
Renoveert! als eigenaar van een woning in onze stad gratis 
renovatieadvies aan huis ontvangen. De adviseur stelt een 
voorstel van een stappenplan op om jouw woning klaar te 
maken voor de toekomst. 

Via Oudenaarde Renoveert! + kun je een subsidie 
ontvangen voor de renovatie van een huurwoning of een 
woning van eigenaars met een bescheiden inkomen. Je kan 
hiermee renovatiewerken uitvoeren voor onder andere een 
verbeterde veiligheid en basiscomfort, vochtbestrijding en 
een verbeterde energieprestatie van de woning. 

De stad heeft ook een premies voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen in jouw woning zoals met 
dak- of zoldervloerisolatie en premies voor het plaatsen van 
hernieuwbare energiebronnen. 

Wil je extra informatie over de energiesubsidies? De 
milieudienst kan je verder informeren via milieu@oudenaarde.
be. Het volledige overzicht lees je via www.oudenaarde.be/
energie. 

Wat doet de stad?

Om zowel op korte als lange termijn te besparen, neemt ook 
het stadsbestuur heel wat energiebesparende maatregelen. 

Zo zal onder andere de verlichting in de stad aangepast 
worden naar het meest efficiënte regime. De verlichting van 
onze monumenten wordt gedoofd vanaf 23 uur, met 
uitzondering van de gevelverlichting van het stadhuis uit 
veiligheidsoverwegingen. Ook op het openbaar domein willen 
we het energieverbruik verminderen. Zo dimmen we de 
openbare verlichting binnen het kleinstedelijk gebied tussen 
23 en 6 uur. In het buitengebied wordt de openbare 
verlichting op de verschillende ontsluitingswegen tussen de 
verschillende gemeenten gedimd en in de overige straten 
gedoofd, ook telkens van 23 tot 6 uur.

De stad zal binnenkort een energiecoach inzetten die 
verenigingen en bedrijven kan ondersteunen. Hij of zij zal een 
aantal quick-wins oplijsten en advies geven over mogelijke 
renovaties en subsidies.

Verder zullen we de tarieven en retributies bevriezen die 
door de stijgende kosten zouden verhogen en die 
rechtstreeks effect hebben op de burger of op verenigingen. 
Zo zullen we bijvoorbeeld het huurtarief van stedelijke 
gebouwen het komende jaar niet verhogen.

Het energiegebruik in de eigen gebouwen neemt de stad 
grondig onder de loep. We willen het goede voorbeeld geven 
en het verbruik in onze gebouwen zoveel mogelijk beperken. 
Zo zullen we onder andere de verwarming in de 
stadsgebouwen verlagen naar 19 graden, in de cultuurzalen 
naar 18 graden en in de sportzalen naar 15 graden. We zetten 
ook in op optimaal ruimtegebruik zodat we lege kantoren niet 
moeten verwarmen. De stad zal ook elk stedelijk gebouw 
onderwerpen aan een energiescan. 

Energiezuinig eindejaar

Ondanks de besparingen wordt de stad binnenkort 
ondergedompeld in een kerstsfeer. We hebben een 
rolschaatsbaan voorzien tijdens de eindejaarsperiode als 
alternatief voor de ijspiste om energiekosten te besparen. De 
kerstverlichting is net zoals de verlichting van de 
monumenten al volledig aan de hand van LED-verlichting, 
maar zal dit jaar wel gedoofd worden vanaf 23 uur. 

We helpen je graag verder

• Alle recente energietips lees je via  
www.oudenaarde.be/energie

• Kun je jouw energiefacturen niet meer betalen? 
Neem contact op met het Sociaal Huis via  
055 46 06 11 of info@oudenaarde.be en we 
zoeken samen naar oplossingen.



Tips voor kinderen

Zat 07.01 • Er was eens… 
Duik van 10 tot 11.30 uur met Verhalensnippers mee in een 
sprookjeswereld en tover de gekste gekroonde hoofden uit een 
kasteel terwijl je naar een verhaal luistert. 

Woe 01.02 • Workshop handlettering
Tijdens Poëzieweek leert experte Febe Bordon van Lettersenzo 
je van 14 tot 17 uur een zelfgekozen of -geschreven gedicht een 
eigen gezicht te geven.

Zat 18.02 • Vlinders in je buik 
Ons hartje klopt wat sneller bij een mooi verhaal en we knutse-
len hartjes dat het een lieve lust is. We starten om 10 uur. Vooraf 
inschrijven is nodig.

Vr 03.03 • Leesmezen & Luistervinken
Om 17 uur komen de mooiste verhaaltjes tot leven in de 
kinderbib. Ook op vrijdagen 6 januari en 3 februari.

Wo 1, 8, 15, 22 en 29.03 • Geluk zit in een klein h/boekje
Tijdens jeugdboekenmaand krijgen kleuters van 3 tot 7 jaar tot 
twee boekjes per week aangeboden om zo hun ultieme top acht 
samen te stellen. Inschrijvingen voor deze eerste ‘Leesjury voor 
kleuters’ verlopen via oudenaarde.bibliotheek.be. 

Voorjaarskriebels 
in het vLEESHUIS

Bibliotheek
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Tips voor volwassenen

Ma 16.01 • Mediawijze workshop 
Ontdek van 10 tot 12 uur welke handige apps je op je smartpho-
ne kan installeren om wandel- en fietsroutes uit te stippelen of 
om je te verplaatsen met de auto en het openbaar vervoer. 
Ontdek ook de andere mediawijze workshops in naburige 
bibliotheken op appstublieft.be.

Do 26.01 • Gedichtendag met David Troch
Kom om 20 uur luisteren naar deze voormalige stadsdichter van 
Gent, de uitvinder van het eenlettergreepgedicht en winnaar van 
de prestigieuze Turing Nationale Gedichtenwedstrijd (2011) en de 
Herman de Coninckprijs (2013).

26.01 tot 01.02 • Een gedicht op jouw raam?
Honderden #Weesgedichten gaan tijdens de Poëzieweek op 
zoek naar een adoptieraam. Heb jij een raam op een beneden-
verdieping en interesse? Surf dan vanaf 15 december naar 
weesgedichten.be, kies jouw favoriete gedicht en laat het door 
ons met afwasbare stiften aanbrengen. 

Wo 08.02 • Lezing ‘De klimaatvriendelijke tuin’
Rita Van de Voorde van Milieufront Omer Wattez brengt om 20 
uur dankzij haar concrete tips zichtbare resultaten binnen 
handbereik.

Wo 15.02 • Over Griekse goden
Geïnspireerd door het Griekse godenverhaal Psyche & Eros uit 
een boek van Stephen Fry brengt Merel De Vilder Robier om 20 
uur een literaire performance vol fantasie, rijke woordkeuze en 
humor. Een activiteit i.s.m. Boekhandel Beatrijs en De Haag-
school.

  Markt 35 
  055 30 19 33
  bibliotheek@oudenaarde.be
  oudenaarde.bibliotheek.be



  Markt 35 
  055 30 19 33
  bibliotheek@oudenaarde.be
  oudenaarde.bibliotheek.be

Sport

 Rodelos 1a 
 055 31 49 50 
 sportdienst@oudenaarde.be 
 www.oudenaarde.be/sport 

Oudenaardse sportievelingen 
op het podium

Sportreferendum 2022
Tijdens de vijftiende editie van het sportreferendum op 
vrijdag 27 januari worden Oudenaardse sporters, vrijwilli-
gers en/of sportverenigingen vanaf 20 uur in de bloemetjes 
gezet in sporthal Rodelos. Kandidaturen insturen kan nog 
tot 9 december via oudenaarde.be/sport.

Twee nieuwe trofeeën
Het sportreferendum voegt twee nieuwe categorieën toe aan 
haar wedstrijd: Sportverdienste van het Jaar en Verdienstelijke 
G-sporter van het Jaar. Voor de titels van Beloftevolle Sport-
vrouw en Sportman (-18), Sportclub en Jeugdsportclub (-18) en 
Sportman en Sportvrouw van het Jaar gaan we op zoek naar 
waardige opvolgers van respectievelijk Margaux Bastil (KASVO), 
Kilian Mersseman (KASVO), de Recrean Skippers, Loodse 
Skateboarding, Karel De Paepe (Rhinos Rugby) en Ilana 
Hanssens (KASVO).

Nomineer of kandideer!

Ken je een sportief iemand die het afgelopen jaar mooie 
sportprestaties neerzette? Of stel je jezelf kandidaat? Vul dan 
voor 9 december het online kandidaturenformulier in op 
oudenaarde.be/sport. De laureaten zullen verkozen worden door 
een externe jury.

Sportacts gezocht 

Zin om samen met je sportclub of als individuele sporter op te 
treden tijdens deze avond? Laat het ons weten door voor 9 
december 2022 een mailtje te sturen naar sportdienst@
oudenaarde.be.

Prijsuitreiking loopcriterium
Met een prijsuitreiking op woensdag 21 december om 19.30 
uur in de stadshal van het stadhuis bereidt het Oudenaards 
loopcriterium zich voor op een feestelijke apotheose. 

Nog eentje

Het Oudenaards loopcriterium bundelt de wandel- en loop- 
evenementen van verschillende lokale verenigingen en feestco-
mités. Per deelname verdienen lopers een stempel. De laatste 
wedstrijd vindt plaats op 17 december. Je kan vrij starten van 10 
tot 15 uur aan GO! MPI 't Craeneveld, Serpenstraat 63. 

Verzilver je stempelkaart

Lever je stempelkaart na de wedstrijd zeker in of breng het voor 
19 december binnen bij de sportdienst, Rodelos 1 in Oudenaar-
de. Vanaf zeven deelnames heb je recht op een mooie prijs. 
Negen deelnames levert je de hoofdprijs op! 



Ook de komende maanden maakt De Woeker haar podium vrij voor variatie. Vol vakmanschap 
en experimenteel geknetter. Van oude garde tot nieuw talent. Heel gelaagd of net lichtvoetig. 
Maar altijd met die ene rode draad: kwaliteit. Nog tot en met 8 januari krijg je 10 procent korting 
op al dat moois.

Cultuur
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Cultuur

Muziek
Vr 20 jan om 20.30 uur

Wannes Cappelle  
(Het Zesde Metaal )  
& Nicolas Calloot
Mozart

Na Liszst in het West-Vlaams neemt 
Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) 
deze keer Mozart onder de arm. Nicolas 
Callot begeleidt hem meesterlijk op een 
pianoforte uit eigen collectie. • 20 euro

Vr 10 feb om 20.30 uur

Slongs die van Ongs
Lacht nor mij

Slongs brengt een ode aan haar 
persoonlijke muzikale helden, van Bob 
Marley, Aretha Franklin, Bob Dylan 
en Madonna tot haar papa, de Daila 
Lama, De Vrouwenbeweging en de 
heilige Rita. Bloedeerlijke monoloog 
met leuke anekdotes en muzikale 
intermezzi. • 20 euro

Vr 24 feb om 20.30 uur 

Admiral Freebee
The Gardener

Tom Van Laere doet samen met toet-
senist Senne Guns de theaterzalen aan 
met een intieme set vol filmische parel-
tjes, ondergedompeld in uitwaaierende 
toetsenpartijen en met de stem die we 
zo goed kennen. • 25 euro

Humor
Vr 27 jan om 20.30 uur

Joost Van Hyfte
Uitgekookt!

Omwille van corona houdt kok en 
comedian Joost zijn potten nu al bijna 
twee jaar voor ons warm. Waarvan krijg 
jij goesting? Van te kijken? Te ruiken? 
Of is deze culinaire comedian uitge-
kookt genoeg om jou op het verkeerde 
been te zetten en jou zo aan het lachen 
te brengen? • 18 euro

Do 2, vr 3 en zat 4 feb om 20.30 uur

Kommil Foo
Grind (TRY-OUT)

Ontdek de splinternieuwe voorstelling 
van de broers Walschaerts, die ander-
maal bol staat van de groteske, hartver-
scheurende verhalen. Soms gebulderd 
aan de met bier overgoten feesttafel, 
soms gefluisterd in een hoekje van de 
keuken, vaak verzwegen uit schaamte. 
• 20 euro

Show
Za 4 maa om 20.30 uur

Piet Van Dycke
Exit

Geen iedereen zonder mij, geen ik zon-
der de ander. ‘EXIT’ toont de ontmoeting 
van vier individuen die één collectief pad 
belopen in een subliem hedendaags to-
taalspektakel met circus als basisingre-
diënt. • 15 euro (-16 j. 7,50 euro)

Theater
Za 11 feb om 20.30 uur 

Het Eenzame Westen 
SUKR

Een bitterzoete trip over de zoektocht 
naar beter, vrijer en altijd maar meer.  
Over grenzen trekken en over grenzen 
gaan. Een bovenlokale voorstelling over 
een globaal fenomeen. • 20 euro

 

Vr 3 maa om 20.30 uur 

Tg Stan 
Eg er Vinden

Twee mannen zonder naam, simpel 
aangeduid als de Een en de Ander, 
ontmoeten elkaar weer na jaren nadat 
één van hen vertrok. Ze zitten samen 
in een denkbeeldige zeilboot op een 
tocht over de oceaan. Een melancholi-
sche dialoog tussen twee mannen die 
meanderen tussen eenzaamheid en 
verbondenheid. • 20 euro

 
Tickets kopen kan zowel online via de webshop (dewoeker.recreatex.be) als 
telefonisch op 055 39 03 63 (maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 
tot 17 uur) of via mail (cc.de.woeker@oudenaarde.be). 
Het Woekerboekje kan je op aanvraag thuis per post ontvangen. Bezorg ons je 
verzoek via www.oudenaarde.be/de-woeker/aanbod/overzicht.
Via een digitale nieuwsbrief houdt De Woeker jou maandelijks op de hoogte van 
de laatste culturele nieuwtjes.
Met een OK-pas kost een ticket slechts 1,50 euro en er zijn nog vele andere 
kortingen, zoals een vroegboekkorting (10 %), een korting voor leerlingen (25 %), 
studenten (10 %) en senioren (10 %). 

 De Woeker 3
 055 39 03 63 (reservatie)
 055 33 51 35 (programmatie)
 cc.de.woeker@oudenaarde.be
 www.dewoeker.be
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22/12 om 20 uur 
No Time To Die 
Bondfilm met Daniel Craig en Léa 
Seydoux waarin de geheim agent 
uit pensioen komt om nog één oude 
rekening te verheffen, maar tegen 
welke prijs?

28/12 om 14 uur
Sing 2  
Muzikale animatiefim vol rock- en 
popklassiekers waarin koala Buster  
droomt over groots succes en leert 
hoe de kracht van muziek zelfs een 
gebroken hart kan helen. 

28/12 om 17 uur  
Uncharted  
Gebaseerd op de gelijknamige game 
gaat Tom Holland samen met Mark 
Wahlberg op zoek naar de grootste 
schat die nooit is gevonden… en zijn 
vermiste broer.

26/01 om 20 uur I The Personal 
History of David Copperfield  
Tragikomedie naar de wereldberoemde 
roman van Charles Dickens waarin de 
leergierige Copperfield zowel voor- als 
tegenspoed met opgeheven hoofd 
trotseert.

22/02 om 14.30 uur 
Hopper en de Hamster Der 
Duisternis  
Animatiefilm waarin de onhandige 
Hopper – half kip, half haas – het 
opneemt tegen de vijand van zijn 
vader, Koning Peter. 

23/02 om 20 uur 
West Side Story  
Steven Spielberg maakte een remake 
van de oerklassieker waarin twee 
straatbendes en een onmogelijke liefde 
centraal staan.

30/03 om 20 uur 
Tori et Lokita 
De broers Jean-Pierre & Luc Dardenne 
vielen ook met deze film in de prijzen: 
een ode aan vriendschap én aanklacht 
tegen de situatie waarin mensen 
zonder papieren verkeren.

12/04 om 20 uur 
Space Jam: A New Legacy   
Om zijn zoontje te redden, gaat LeBron 
James met de Looney Tunes op 
avontuur door een fantasiewereld vol 
iconische filmscènes. 

27/04 om 20 uur 
Onze Natuur, De Film   
Documentaire waarin Matteo Simoni 
zijn stem verleend aan de mooiste 
verhalen over en beelden van bekende 
en onbekende dieren en planten in 
België.

25/05 om 20 uur 
Kom Hier Dat Ik U Kus   
Drama waarin een opgroeiend meisje 
die haar moeder verliest probeert om 
overal het beste van te maken. Zal ze 
zichzelf blijven voorbijlopen?

Cultuur

De mooiste films dichtbij huis  

Film@DeWoeker
Ook fan van film op groot doek? Dan kan je elke maand je hartje komen ophalen in CC De 
Woeker. Nu met nog meer actuele titels! Elke laatste donderdag van de maand voor een breed 
publiek, tijdens schoolvakanties elke woensdag voor kinderen en jongeren.

Praktisch
Een kaartje kopen kan online via dewoeker.recreatex.be of 
aan de kassa. De toegang bedraagt 5 euro, tenzij je jonger 
bent dan 16 of ouder dan 60, dan betaal je 4 euro. Alle info 
staat gebundeld op www.dewoeker.be.
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Van architectuur tot omgeving, 
mobiliteit en duurzaamheid

Ruim tachtig kandidaten uit het binnen- en buitenland namen 
deel aan de selectieprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, 
waarbij gekozen werd voor het team van Bob McMaster 
Architecten en krft. De ontwerpopdracht bestaat niet enkel uit 
het creëren van een visie op de architectuur van de site, ook 
aspecten als omgeving, mobiliteit en duurzaamheid komen 
aan bod. 
De centrale ligging van de cultuursite in het stadscentrum 
zorgt ervoor dat het essentieel is om de cultuurfunctie van de 
locatie, de visie op de omgeving en de mobiliteitsnoden sterk 
op elkaar af te stemmen. Deze vraagstukken werden de 
voorbije maanden uitvoerig behandeld in themawerkgroepen, 
waarin de krachten gebundeld werden van zowel het 
architectenbureau, studiebureaus als de verschillende 
stadsdiensten. Met deze inbreng ging het team aan de slag 
om een sterk voorontwerp te realiseren.

Voor kleine virtuozen, enthousiaste 
cultuurbeminnaars en grote theatertalenten

De toegang tot de nieuwe cultuursite integreert het 
beschermde stadsgezicht van de Brandwoeker en brengt zo 
de geschiedenis van de site samen met eigentijdse 
elementen. De gloednieuwe theaterzaal biedt plaats aan 400 
cultuurliefhebbers. De huidige Woekerzaal krijgt een 
metamorfose om zowel staand als zittend publiek in een 
kleinere maar gezellige sfeer te laten genieten van het 
uitgebreide Woekerprogramma. Na de voorstelling even 
napraten kan in het cultuurcafé. Een multifunctioneel 
cirkelvormig parkeerplein zorgt voor parkeergelegenheid en 
kan in geen tijd omgevormd worden tot evenementenplein. 
Een slimme verbinding met het stadspark en de integratie 
van de site van academie PARCOUR maken het geheel af. 

De planning voorziet dat je vermoedelijk eind 2026 zal 
kunnen kennismaken met de nieuwe cultuursite in al z’n 
glorie. Wil je graag op de hoogte blijven van de volgende 
stappen in dit project? Hou onze communicatiekanalen, 
waaronder dit stadsmagazine, in de gaten of schrijf je in op de 
nieuwsbrief via www.dewoeker.be/xl

De Woeker XL
De herinrichting van de Woekersite met de bouw van een gloednieuwe cultuurzaal is een 
van de belangrijkste projecten deze legislatuur. Het voorontwerp is in opmaak, we stellen de 
plannen voor deze cultuurtempel in onze stad graag in een notendop aan je voor.

 Woeker XL
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Veiligheid

Veilig fietsen doe je zo!
In onze stad houden we het graag veilig en 
aangenaam voor elke weggebruiker. Ook voor 
jou, als tweewieler, is het belangrijk om je aan 
de verkeersregels te houden. We geven je 
alvast enkele tips om veilig te fietsen: 

1. Fiets altijd rechts.
Zowel op de straat als op het fietspad fiets je altijd rechts, 
inhalen doe je dan weer langs links. Je fietst best een halve 
meter van de rand van de weg, om veilig een mogelijk 
obstakel op de weg of oneffenheid in het wegdek te kunnen 
vermijden en je veiligheid te garanderen bij plots openslaande 
portieren van geparkeerde wagens. 

2. Fiets niet op het voetpad.
Alleen kinderen onder de 9 jaar mogen altijd op het voetpad 
fietsen.  

3. Gebruik je beide handen.
Je houdt best je beide handen op het stuur. Ga je afslaan? 
Dan doe je teken met één van hand van het stuur. Zo weten 
andere weggebruikers wat je van plan bent. 

4. Kijk om je heen. 
Kijk eerst over je schouder als je gaat afdraaien, inhalen of 
stoppen. Zo vermijd je onveilige situaties voor jezelf en 
anderen.

5. Geen gsm.
Achter het stuur van de wagen is het verboden om je gsm te 
gebruiken, maar ook op de fiets. 

6. Wees lief voor de voetganger.
Als er voetgangers in de buurt zijn dan pas je best je snelheid 
aan, zeker in het stadscentrum. Is het druk? Dan kan je best 
met je fiets aan de hand wandelen. 

7. Lichten en fluohesje aan.
Zorg dat je gezien wordt in het verkeer, als voetganger en als 
fietser. Verlichting is verplicht voor fietsers, maar ook voor 
onder meer hoverboards, steps en skateboards. Wist je dat je 
zonder fluohesje in het donker slechts zichtbaar bent voor 
autobestuurders vanaf 20 meters en met fluohesje al vanaf 
150 meter? 
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Opgelet voor 
glad wegdek
IJzel en sneeuw zorgen elk jaar voor 
gevaarlijke situaties op de weg. Onze 
technische dienst zet dan ook heel wat 
mensen en middelen in om onze straten veilig 
te maken. Helaas is het niet altijd mogelijk 
om gladheid en sneeuw te voorspellen. 
Strooien kan niet overal en op hetzelfde 
moment. Daarom beschikt de stad over een 
weloverwogen strooiplan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor het 
strooien van de gewestwegen, zoals de N60, N8 en N46. Het 
stadsbestuur zorgt voor haar eigen straten en kan hierbij 
rekenen op landbouwbedrijven die met zes grote en twee 
kleine tractoren Oudenaarde ijs- en sneeuwvrij houden. 
Er zijn zeven strooiroutes: vijf voor de straten en twee voor de 
fietspaden.

Als kans op ijzel en sneeuw niet voorspeld werd en er 's 
nachts toch gladheid wordt vastgesteld, dan verwittigt de 
politie de wachtdienst. Vervolgens vertrekken de strooiers. 
Worden ijzel en sneeuw voorspeld, dan staat de technische 
dienst sowieso paraat. De strooiers vertrekken dan tussen 3 
en 4 uur ‘s ochtends. Overdag wordt er nog bijgestrooid, 
afhankelijk van de temperaturen en hoe hevig het nog 
sneeuwt.

Strooien van de straten

In fase 1 strooit de technische dienst alle hoofdstraten. Daarbij 
streeft ze naar een gestrooide baan binnen een straal van 500 
meter rond elke woning. Er wordt ook rekening gehouden met 
de aard van de weg (zoals een stijgende weg) en de bereik-
baarheid van handelszaken. 

Blijft de sneeuw dagen liggen? Dan worden in een tweede 
fase wijken mee gestrooid en straten die niet in fase 1 werden 
opgenomen.

Fiets- en voetpaden

De fietspaden worden bij ijzel gestrooid. Bij sneeuw maken 
we ze sneeuwvrij. De voetpaden aan de stadsgebouwen, zoals 
het Administratief Centrum en het Sociaal Huis, worden 
gestrooid. Op de Markt hebben we extra aandacht voor onder 
andere de blindengeleidestrook. 

Wat moet je als inwoner zelf doen? 

• Maak het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij. 
Schep geen sneeuw op de openbare weg en giet er geen 
water op. 

• Veeg sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen of de 
rand van het voetpad en maak de straatgoot en rioolkol-
ken vrij. Zo kan het dooiwater sneller wegvloeien. 

• Rij voorzichtig en pas je snelheid aan, ook op gestrooide 
wegen.
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