Een toekomstplan voor de stad:
Meerjarenplan 2020 — 2025
Inspraaktraject
‘Maak Oudenaarde Mee’:

BESTUURSAKKOORD:

In het bestuursakkoord trekt de nieuwe beleidsploeg
de krijtlijnen en zetten ze de bakens uit voor de
volgende zes jaar.
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Verkeersveilige en mobiele stad

Een mobiele stad is waar de Oudenaardist van wakker ligt. Vooral over het fietsen voetgangersverkeer in onze stad kregen we heel wat vragen en suggesties.
Ook een veilige schoolomgeving stond hoog op het prioriteitenlijstje.

Groeiend groene stad

Na mobiliteit was er heel wat aandacht voor het thema ‘groeiend groene
stad’. De belangrijkste suggestie hier was om meer groen aan te planten.
Daarnaast werden ook ideeën gedeeld over hoe we onze groene stad
properder en ecologischer kunnen maken.

Sociaal bewogen stad

Binnen dit thema ging het vooral over de toegankelijkheid (letterlijk en
figuurlijk) van onze stadsdiensten.

Stad voor cultuur en sport

Infrastructuur en promotie staan centraal als je de ideeën over cultuur en
sport bekijkt.
Hoe kunnen we voldoende ruimte creëren voor sport- en cultuurbeleving?

Ondernemende stad

Iets minder aandacht was er voor het thema ‘ondernemende stad’. Hier
ontvingen we vooral ideeën over hoe we onze lokale producten kunnen
promoten en hoe we (startende) ondernemers in onze stad kunnen stimuleren en ondersteunen.

De thema’s uit het bestuursakkoord werden samen met de relevante
inbreng uit het inspraaktraject vertaald naar een toekomstplan voor
Oudenaarde.
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Hét MEERJARENPLAN
2020 — 2025

Sociaal
bewogen stad

Verkeersveilige
en mobiele stad

Eerste beleidsdoelstelling:

“In onze dienstverlening staat de
burger centraal”:
Zorgen voor kwalitatief hoogstaand

€ werkingsmiddelen
526.160

Beleidsdoelstelling:

“Vlot en veilig verkeer faciliteren
en inzetten op duurzame mobiliteit”

€ 290.000 // € 590.209,2

investering
Inzetten op een klantgerichte
dienstverlening, op professionalisering
en competenties medewerkers:

€ 9.152.700
// € 835.507,5
werkingsmiddelen
investering
> 8.666.100 €

werkingsmiddelen

€ 492.160

voor het verbeteren van de infrastructuur
van fiets- en voetpaden

Betere toegankelijkheid voor mensen

(nieuwe fietsinfrastructuur, aanpakken knelpunten,
verhoging jaarlijks budget voetpaden tot € 500.000,...).

met een beperking: €

Groeiend
groene stad

Actie 27:

(aanplant ‘toekomstbomen’, bomen met groeikansen):

€ 112.500

€ 45.000 // € 222.000

werkingsmiddelen

> Meer groen binnen kleinstedelijk gebied: €
> Verhogen van de biodiversiteit

Stad voor
cultuur en sport
Site ‘De Woeker’ omvormen tot
echte multifunctionele cultuursite:

€ 9.600.000

Renovatie Oud-Hospitaal
voor polyvalent cultureel gebruik:

90.350

> Aankoop gronden voor natuurontwikkeling: €
> Uitvoering en continue actualisering
van het klimaatplan: €

300.000

115.100

> Betere kwaliteit oppervlakte- en grondwater
(verhogen van zuiverings- en rioleringsgraad):

€ 15.987.500

Ondernemende
stad
We kijken hoe we Saffersbuurtschuur
kunnen uitbouwen tot ‘bedrijvencentrum’ en
incubator voor startende bedrijven:

€ 1.853.508

> Inzetten op ecologisch beheer gebouwen-, wagen-, en
machinepark: €

563.200

Inzetten op economische activiteit,
versterken van de handelskern en
een sterk ondernemersloket:

€ 889.434

€ 721.000
€ 7.225.000

werkingsmiddelen

Bib uitbouwen tot een

hedendaagse bibliotheek:

€ 1.185.235

Sint-Jozefskerk omvormen tot een
multifunctioneel gemeenschapscentrum:

€ 90.000

investering

“Uitbreiden bomenareaal”

(o.a. inrichten van schoolstraten,
opmaak schoolroutekaart,
uniforme inrichting schoolstraten)

Sportsite verder uitwerken:

100.000

Actie 20:

“Verkeersveilige schoolomgeving”

investering

residentieel aanbod voor zorgbehoevende
bejaarde bewoners:

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De inhoud werd getoetst aan het bredere kader van de Sustainable Development Goals (SDG),
ook gekend als Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (DOD) .
Dit zijn de doelstellingen die werden ontwikkeld in de schoot van de Verenigde Naties
om internationaal aan duurzame ontwikkeling te werken.
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Meer informatie en een integrale versie van het Meerjarenplan:

>> www.oudenaarde.be <<

