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Oudenaarde MEE-maken is 
de ambitie van deze beleids- 
ploeg. 
Oudenaarde	is	de	snelst	groeiende	stad	
in	de	regio.	Het	beste	bewijs	dat	onze	
inwoners	zich	goed	voelen,	in	onze	stad.	
Meer	nog	dan	de	initiatieven	uitgaande	
van	het	 vorige	 bestuur	 om	onze	 stad	
verder	uit	te	bouwen	als	de	ideale	stad	
om	te	wonen,	te	werken,	te	winkelen,	te	
fietsen	en	te	wandelen	aan	het	water,	is	
dit	de	verdienste	van	onze	Oudenaardis-	
ten,	als	eerste	ambassadeurs	van	onze	
gemeente,	die	terecht	ook	fier	op	hun	
stad	zijn.	
Mee-maken	is	voor	ons	een	werkwoord.	
Onze	 inwoners	moeten	 trots	 kunnen	
blijven	op	HUN	stad	en	moeten	daarom	
nog	meer	dan	in	het	verleden	het	idee	
hebben	 dat	 de	 stad	 ‘van	 hen’	 is.	 Dat	
doen	we	door	het	beleid	nog	sterker	te	
laten	vertrekken	van	bij	de	burgers.	We	
hebben	immers	de	overtuiging	dat	onze	
inwoners	beter	dan	wie	ook	weten	wat	
nodig	is	in	onze	stad.	
Onze	burgers	worden	ook	steeds	mondi-	
ger	en	verlangen	dat	ze	worden	gehoord	
bij	beleidsbeslissingen	die	een	directe	
impact	 hebben	op	hun	 leefomgeving.	
Louter	 informeren	 over	 toekomstige	
plannen	volstaat	niet	meer.	We	willen	als	
stadsbestuur	evolueren	naar	een	partici-	
patieve	democratie	waarbij	er	een	per-	
mante	wisselwerking	en	terugkoppeling	
is	tussen	de	verschillende	betrokkenen	
en	actoren.	Ons	stadsbestuur	heeft	de	
ambitie	de	bevolking	meer	te	betrekken	
bij	de	totstandkoming	van	belangrijke	
dossiers	om	op	die	manier	zo	nodig	te	
kunnen	bijsturen	en	te	leren	uit	de	feed-	
back	die	ze	krijgt	vanuit	de	bevolking.	
In	dit	beleidsplan	trekt	het	stadsbestuur	
de	krijtlijnen	en	zet	het	de	bakens	uit	
voor	de	volgende	zes	jaar.	Onze	samen-	
leving	evolueert	razendsnel	en	als	beleid	

	
	
	
	
	
	
	
	
moeten	we	de	vinger	aan	de	pols	houden	
en	deze	veranderingen	omzetten	in	be-	
leidsopties	en	nieuwe	prioriteiten.	
Zaken	 die	 vroeger	 belangrijk	 waren	
zijn	dat	vandaag	misschien	niet	meer	en	
voor	problemen	die	in	het	verleden	niet	
bestonden,	moet	de	politiek	nu	pogen	
met	adequate	oplossingen	te	komen.	
Zo	plaatst	dit	stadsbestuur	het	thema	
van	duurzaamheid	(SDG’s	–	duurzame	
ontwikkelingsdoelstellingen)	hoog	op	
de	politieke	 agenda.	Meer	dan	 in	het	
verleden	merken	we	dat	er	vandaag	een	
breed	draagvlak	is	om	met	een	lokaal	
klimaatplan	een	bijdrage	te	leveren	aan	
een	meer	duurzame	samenleving.	
Onze	 stad	engageert	 zich	dan	ook	op	
het	vlak	van	duurzaamheid	een	voort-	
trekkersrol	te	spelen	en	haar	voorbeeld-	
functie	ter	harte	te	nemen.	We	kunnen	
immers	niet	meer	aanvaarden	dat	onze	
planeet	onnodig	wordt	belast	en	ver-	
vuild	door	onzorgvuldig	om	te	springen	
met	energie	of	door	mee	te	stappen	in	
een	wegwerpmaatschappij	die	een	hy-	
potheek	legt	op	de	draagkracht	en	de	
leefbaarheid	van	ons	milieu.	
Stellen	dat	mobiliteit	een	heikel	punt	
is,	 is	 een	 open	 deur	 intrappen.	 Niets	
beroert	zo	de	gemoederen	dan	mobili-	
teit	en	verkeersveiligheid.	Dat	gaat	van	
files,	over	parkeerproblemen,	vlotte	toe-	
gankelijk	tot	veilige	fietspaden.	Steeds	
meer	wordt	duidelijk	dat	koning	auto	
moet	wijken	voor	andere	vormen	van	
vervoer	zoals	de	fiets.	Deze	wijzigende	
mentaliteit	 moet	 ook	 haar	 politieke	
vertaling	bij	het	uittekenen	van	ons	toe-	
komstig	mobiliteitsbeleid.	
Op	het	vlak	van	cultuur	moet	onze	stad	
zich	ambitieuzer	tonen	en	zijn	we	het	
als	tweede	cultuurstad	van	de	provincie	
aan	onszelf	verplicht	een	inhaalbewe-	
ging	te	maken.	Cultuur	is	de	spiegel	van	
een	samenleving	en	een	medicijn	tegen	
verzuring	en	vereenzaming.	Het	 brengt	
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mensen	samen,	zorgt	voor	sociale	cohe-	
sie	in	de	stad,	 zet	soms	aan	tot	kritisch	
nadenken	en	is	voor	heel	wat	mensen	
een	creatieve	uitlaatklep.	We	willen	een	
eigentijdse	cultuurstad	zijn	waar	elk	ta-	
lent	kansen	krijgt.	
We	voeren	een	krachtig	en	geïntegreerd	
sociaal	beleid,	met	bijzondere	aandacht	
voor	kinderarmoede.	We	zetten	in	op	
een	 inclusief	 welzijnsbeleid	 en	 een	
doorgedreven	 preventie	 gezondheids-	
zorg.	We	bouwen	ons	huis	van	het	kind	
uit	tot	een	laagdrempelige	thuis	voor	
alle	kinderen.	
We	blijven	gaan	voor	een	gezonde	ge-	
meente,	en	zetten	jong	en	minder	jong	
aan	tot	sport	en	beweging.	
Het	stadsbestuur	wil	met	het	voorlig-	
gende	beleidsplan	op	de	voornaamste	
maatschappelijke	 uitdagingen	 een	 ant-	
woord	bieden	en	heeft	de	ambitie	om	
een	seismograaf	te	zijn	voor	nieuwe	ge-	
voeligheden	die	leven	bij	de	bevolking	
van	onze	stad.	
We	zetten	in	op	een	geïntegreerd	beleid	
waar	we	 inclusief	werken	stimuleren	
binnen	 de	 verschillende	 beleidsdomei-	
nen	en	thema’s	van	de	stad.	Elk	thema	
van	de	stad	is	er	namelijk	een	van	de	
stad	én	het	OCMW.	
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Toerisme 
De bijdrage van toerisme en recreatie tot onze samenleving en onze lokale economie is groot. 
Bloeiend toerisme draagt bij tot het positieve imago van onze stad. 

Zo moet er verder worden geïnvesteerd in de uitbouw van onze passantenhaven aan de oude Schelde- 
arm. 

Verder moet het citymarketingplan ‘Bier, Erfgoed en Toerisme’ worden geactualiseerd. Hierbij 
wordt de nodige aandacht besteed aan de promotie van ons bier en andere streekproducten. In het 
vernieuwde citymarketingplan dat we opstellen in samenwerking met dienst communicatie en de 
vzw Oudenaarde Winkelstad (OWS) willen we ons toeleggen op de drie B’s (= de drie doelgroe- 
pen). Voor het onderdeel toerisme is deze van Bezoekers (Toeristen) het belangrijkst, naast de 
overige twee, zijnde Bewoners en Bedrijven die vooral van belang zijn voor het ondernemen en de 
middenstand. 

In ons vernieuwde aanbod streven we naar de ontwikkeling van toepassingen die makkelijk toe- 
gankelijk zijn met smartphone, tablet en PC. We willen in onze communicatie en marketing inzet- 
ten op nieuwe tendensen, evoluties en technologieën. 

We zetten maximaal in op de uitbouw van het verblijfstoerisme, gericht naar specifieke doelgroe- 
pen. Op de Donksite zal dit gebeuren in samenwerking met het Nederlandse  ‘Roompot’ dat  in  
de voorbije legislatuur heeft ingetekend op de Europese aanbesteding van het stadsbestuur en dat 
concrete plannen heeft om deze site verder te ontwikkelen. In de toekomst zullen er driehonderd- 
vijftig vakantiewoningen worden gebouwd, dit in vier fases. In 2019 zullen de eerste honderdtwin- 
tig huisjes worden opgeleverd. 

Bij de uitbouw van het verblijftoerisme wordt ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor 
campers en kampeerders. 

Het Centrum Ronde van Vlaanderen, dat de komende jaren grondig zal worden vernieuwd, trekt 
jaarlijks tienduizenden mensen naar onze stad. De samenwerking met dit interactief wielermuse- 
um moet nog worden versterkt. 

We streven ernaar om onze stad op internationaal vlak nog meer te promoten. We moeten hierbij 
onder andere inzetten op onze culturele uitstraling, zoals ons stadhuis. Ook ons stadsmuseum 
MOU is een toeristische troef dat zich de voorbije jaren wist op de kaart te zetten en bezoekers 
trekt uit alle windstreken. 

Verder moet de bekendheid die onze stad vergaart als aankomstplaats van de Ronde van Vlaan- 
deren nog meer worden verzilverd en moeten we ons nog meer profileren als wielerstad en het 
fietstoerisme in Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen verder aanmoedigen en promoten. 

Oudenaarde is niet enkel een cultuur- en wielerstad, het ligt ook centraal in de Vlaamse Ardennen 
met zijn groen en mooie vergezichten. We zetten dan ook in op ecotoerisme in onze streek waar 
fietsers en wandelaars door het knooppuntennetwerk meer kunnen genieten van wat onze streek 
aan natuur te bieden heeft. 

 
 

Politie en Veiligheid 
Veiligheid is een basisrecht waar op een integrale manier moet aan worden gewerkt door de over- 
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heid en de burgers. Veiligheid is bovendien één van de kerntaken van de overheid, ook van de lokale 
overheid. 

Het algemeen veiligheidsgevoel, vooral in kwetsbare buurten zoals de stationsomgeving en de 
Donk, moet verhoogd worden. Dit kan gerealiseerd worden door een doorgedreven aanwezigheid 
van de politie en door verdere investeringen in accurate camerabewaking (ANPR camera’s), dit 
uiteraard met nodige respect voor de privacy. 

De Buurtinformatienetwerken (BIN’s) moeten verder worden uitgebouwd en er moet nog meer 
ingezet worden op een sterke wijkwerking. De functie van de wijkagent is hierbij cruciaal. Deze 
staat dicht bij de burgers en moet voldoende aanspreekbaar zijn. 

De kleine en storende criminaliteit en overlast moeten verder worden aangepakt. Hiervoor is het 
instrument van de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) een goed instrument dat in het 
verleden al haar deugdelijkheid heeft bewezen. 

Veiligheid bestaat niet enkel uit detectie van misdaden en het sanctioneren ervan, maar tevens uit 
doorgedreven preventie, bij voorbeeld voor diefstal en brand. 

Naar aanleiding van de bouw van een nieuw politiekantoor opteren we er ook voor om de schiet- 
stand te integreren in het nieuwe politiegebouw. 

Naast politiewerking moeten we ook voldoende aandacht hebben voor een performante brandweer 
en ervoor zorgen dat deze kunnen blijven beschikken over voldoende en modern materiaal en 
uitrusting. Er wordt bekeken of we een brandpreventiekit kunnen ter beschikking stellen voor 
gezinnen en verenigingen. 

Naast politie en brandweer ondersteunt het stadsbestuur ook omkaderende diensten zoals bijvoor- 
beeld het Rode Kruis en drugspreventiediensten. 

 
 

Milieu, Energie, Klimaat en Duurzaamheid 
Het stadsbestuur streeft naar een stad waar het goed en gezond leven is, vandaag en in de toekomst. 
De opwarming van de aarde is een realiteit en een uitdaging. We streven als stad naar een ecosys- 
teem met zo weinig mogelijk afval en zo weinig mogelijk schadelijke uitstoot. Onze stad zal hierin 
haar voorbeeldfunctie ter harte nemen en ernaar streven om volledig energieneutraal te worden. 

In 2014 ondertekende Oudenaarde het burgemeestersconvenant. Hiermee engageert de stad zich 
om de CO

2
-uitstoot drastisch te verminderen. We werken verder aan de uitvoering en de continue 

actualisering van het klimaatplan. We willen als stad toonaangevend en innoverend zijn op dit 
gebied en maken hierbij gebruik van opportuniteiten zoals projectoproepen, pilootprojecten en 
intergemeentelijke samenwerking. 

Er komt een onderzoek voor een warmteplan in Oudenaarde waarbij restwarmte, aanwezig in de 
gemeente, hergebruikt kan worden. 

Met betrekking tot windmolens wordt gekozen voor een coöperatief model en voor kleine wind- 
molens zal een richtinggevend beleidskader worden uitgewerkt door het stadsbestuur. Hierbij is 
het vinden van een geschikte locatie en participatie door de bewoners essentieel. 

Ook wordt onderzocht om renteloze leningen te geven voor projecten die investeren in energie- 
zuinigheid. 
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De duurzaamheidsdoelstellingen zijn richtinggevend voor ons beleid zoals bijvoorbeeld in het 
aankoop- en investeringsbeleid van de stad en in het onderhoud van wegen waar het gebruik van 
pesticiden wordt vermeden. Bij groenonderhoud wordt gestreefd naar een verantwoord gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. 

In onze zorg voor het milieu moeten we streven naar een leefbaar evenwicht tussen de vele maat- 
schappelijke functies. 

Er zal ook blijvend worden ingezet op preventie en sensibilisering en sanctionering inzake zwerf- 
vuil en sluikstorten. We pakken zwerfvuil onder andere aan door mobiele camera’s en straatvrij- 
willigers in te zetten. 

Er komt een overkoepelende visie op glascontainers. De glascontainers staan momenteel niet altijd 
op ideale plaatsen. Glascontainers komen zoveel als mogelijk op plaatsen met sociale controle en 
zonder overlast voor omwonenden of passanten. Waar dat mogelijk is, worden glascontainers 
ondergronds gebracht, zodat ze minder hinder veroorzaken. 

Er komt overleg met de buurgemeenten om in de regio te komen tot een meer uniform systeem en 
tarief voor containerparken. Afvaltoerisme moet worden vermeden. 

De stad zal onderzoeken om in te stappen in een bovengemeentelijk beleidskader voor alternatieve 
energie 

De stad zet in op actieve natuurontwikkeling zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het Volkegem- 
bos. 

Er wordt ook onderzocht of de stad kan overgaan tot de aanwerving van een duurzaamheidsamb- 
tenaar die al deze projecten kan coördineren en als aanspreekpunt kan dienen. 

De hoeksteen en het sluitstuk van een geloofwaardig milieubeleid vormt een doelmatig en eerlijk 
sanctie- en handhavingsbeleid waarbij de overheid sanctionerend moet optreden tegenover hen die 
de milieuregels niet respecteren. 

 
 

Ruimtelijke Ordening 
De nadruk ligt op een zuinig ruimtegebruik. Het bijkomend aansnijden van open ruimte wordt 
zoveel mogelijk beperkt. Stadsinbreiding en verdichting mag niet ten koste gaan van ons groen in 
de stad. 

Voor het aansnijden van industriegronden wordt in de eerste plaats gekeken naar de nog onge- 
bruikte percelen op de bestaande industrieterreinen en ambachtelijke zones, waarbij de stad erover 
waakt dat er geen uitbreiding mogelijk is buiten het kleinstedelijk gebied. Het stadsbestuur werkt 
verder aan de ontwikkeling van de geplande bedrijvenzone Bruwaan-Noord. 

Het stadsbestuur streeft naar een selectieve bouw en inplanting van appartementsgebouwen. Op 
sommige plaatsen moet er werk gemaakt worden van ontharding. Verdichting kan enkel op een 
kwalitatieve manier en rekening houdend met een doordachte mobiliteit. 

Het stadsbestuur geeft uitvoering aan de gemeentelijke verordening met omkaderende maatrege- 
len voor versterken handelskern en beperking aan de handelsontwikkeling langs de N60. 

Er komt een Masterplan/GRUP voor de stationsomgeving in functie van herwaardering stations- 
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buurt in aansluiting met de handelskern. De ontwikkeling van het project van de Saffersfabriek met 
haar zeer diverse ruimtelijke functies zal hier een belangrijke rol spelen. 

De stad werkt verder aan het masterplan Linkeroever dat wordt opgemaakt samen met de provin- 
cie. Dit masterplan zal later worden omgezet in GRUP’s. Er wordt bekeken of er bij de ontwikke- 
ling van deze site een brownfieldconvenant kan worden afgesloten. 

 
 

Communicatie en Moderne overheid 
Communicatie is een essentieel onderdeel geworden van het beleid. De burger wil zijn mening 
delen, geïnformeerd en betrokken worden over de genomen beslissingen. De dienst communicatie 
wordt uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. 

In het communicatiebeleid moet aandacht zijn naar doelgroepencommunicatie. Er wordt hierbij 
rekening gehouden dat diverse doelgroepen verschillend communiceren. 

De stad zal op het vlak van communicatie de eigen verenigingen meer ondersteunen, bijvoorbeeld 
door de eigen communicatiekanalen (lichtreclames, website) meer open te stellen voor hen. 

De stad heeft als ambitie om van Oudenaarde een ‘Smart City’ te maken waarbij onze stadsdien- 
sten gebruik maken van digitale middelen om alledaagse administratieve processen efficiënter en 
eenvoudiger te laten verlopen. 

Hierbij moeten onze stadsdiensten het principe van de unieke gegevensverzameling hanteren, met 
het nodige respect voor de privacy. 

Om dit alles te realiseren zetten we in op nieuwe technologieën zoals blockchain. 
 
 
 

Inspraak en participatie 
De burger evolueert steeds meer tot een goed geïnformeerde en assertieve burger die niet meer 
tevreden is met één inspraakmoment iedere zes jaar. Een keer om de zoveel jaar ja of neen mogen 
zeggen volstaat niet meer. We maken daarom de omslag van inspraak naar participatie. We kiezen 
voor een open overheid waar burgers mee naar oplossingen zoeken en meer zeggenschap krijgen. 
We kiezen voor een participatieve democratie, waarbij we de mensen daadwerkelijk betrekken bij 
maatregelen die hun eigen buurt aanbelangen door ze mee te laten beslissen. 

Deze participatie met inspraak- en infomomenten wordt nagestreefd voor de volledige duur van 
een project, van de ontwerpfase tot het einde van het project. Er zal ook gebruik gemaakt worden 
van participatietrajecten. 

Er moet ook een goede samenwerking en wisselwerking zijn tussen de verschillende adviesorga- 
nen en het stadsbestuur met een optimale doorstroming van informatie. 

Er zal onderzocht worden hoe initiatieven met burgerbegrotingen of burgerbudget opgestart 
kunnen worden. 

Er wordt een ambitieus participatieplan uitgewerkt. Via digitale weg kan iedere Oudenaardist 
zijn of haar visie op de werken van de stad delen met het stadsbestuur. Burgers, verenigingen, 
vrijwilligers ondernemers, middenveld worden gewaardeerd. Ook de adviesraden vervullen een 
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belangrijke rol en hun adviezen worden naar waarde geschat. 

Er wordt ook een participatieambtenaar aangesteld die een stimulerende en coördineren rol zal 
hebben om ervoor te zorgen dat deze participatie en wisselwerking geoptimaliseerd wordt. 

 
 

Cultuur 
Oudenaarde heeft een prachtig historisch patrimonium en wordt terecht wel eens de tweede kunst 
stad van de provincie genoemd. Het is onze ambitie om ook de tweede cultuurstad van de provincie 
te worden, waarbij we onze centrumfunctie en voortrekkersrol in de regio voluit opnemen. We 
willen dan ook cultuurversterkend werken en rekenen daarvoor op de samenwerking met alle so- 
cio-culturele actoren in onze stad. Participatie en samenspraak zullen daarbij de basis zijn. 

 
 

Aangepaste en eigentijdse infrastructuur 

Om cultuur in al zijn vormen te kunnen laten gedijen, de grote bedrijvigheid van amateukunsten 
in Oudenaarde en het socio-cultureel verenigingsleven volop kansen te geven moet er ook een 
aangepaste, eigentijdse en betaalbare infrastructuur zijn. Op die manier willen we cultuurcreatie, 
cultuurbeleving, cultuurparticipatie en participatie aan het gemeenschapsleven zo laagdrempelig 
mogelijk houden. 

Er komt een duidelijke visieontwikkeling naar gebruik en medegebruik van de verschillende sites 
binnen de stad en dit in samenspraak met alle actoren. 

 
Cultuursite De Woeker 
We willen de site Woeker en Brandwoeker uitbouwen tot een echte cultuursite , een flexibele site 
die multifunctioneel te gebruiken is met een cultuurcentrum , cultuurcafé en polyvalent bruikbare 
ruimtes voor alle mogelijke vormen van cultuur (theater, muziek, comedy, dans, tentoonstellingen, 
repetitieruimtes,…). We zoeken ook oplossingen voor stockageruimtes op de site of elders in de 
stad. 

In alle geval moet er op deze cultuursite ook een “white cube” komen (een kleine tentoonstellings- 
ruimte). Hierdoor kunnen we mensen die naar de woeker komen laagdrempelig kennis laten maken 
met een tentoonstelling en maken we beeldende kunsten toegankelijker. Ook de cultuurdienst moet 
een plaats krijgen op deze Woekersite. We willen bij deze uitbouw alle actoren en onze inwoners 
nauw betrekken en een luisterend oor zijn. Daarom organiseren we hierrond een participatietra- 
ject. 

 
St.-Jozefskerk 
Een tweede project inzake infrastructuur is het omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multi- 
functionele ruimte voor Oudenaardse verenigingen waarbij we een vernieuwde, geheroriënteerde 
ontmoetingsplek creëren voor een wijk die in volle ontwikkeling is. We voorzien hierbij nieuwe 
voorzieningen inzake foyer, vestiaire, sanitair, bar, technische voorzieningen,… 

 
O-L-V kapel van het Oud Hospitaal 
Een derde project is de renovatie van het Oud-Hospitaal, een historisch belangrijk en prachtig 
monument in het hart van onze stad, voor polyvalent cultureel gebruik. We ontwikkelen een visie 
voor de volledige renovatie van zolder tot benedenverdieping. Voor de herbestemming zetten we 
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ook hier een participatietraject op met de culturele actoren en de inwoners van onze stad. We be- 
kijken daarbij de ganse site (ook bisschopskwartier, poortgebouw, aalmoezenierswoning) en willen 
hierover een globale visie ontwikkelen. 

We onderzoeken of binnen die globale visie Oudenaarde als stad van textiel en wandtapijten een 
plaats kan krijgen. We willen immers werk maken van de uitbouw van wandtapijtenexpo, het 
behoud van een eigen wandtapijtenrestauratie-atelier, het weven van hedendaagse wandtapijten, 
het organiseren van een jaarlijkse prijs voor een ontwerp Oudenaards textiel, 

 
Afspraken mbt infrastructuur van derden 
We willen met de provincie overleggen hoe we het Erfgoedcentrum Ename een plaats kunnen ge- 
ven in het Oudenaards cultuuraanbod en bruikbaar kunnen maken voor Oudenaardse verenigingen 
en initiatieven. 

Ook met private zaaluitbaters (vzw’s en privé eigenaars) willen we rond de tafel zitten om afspra- 
ken te maken mbt het gebruik ervan voor socio-culturele verenigingen. 

Zo zal er onder meer met de uitbaters van de OC’ s , de eigenaars van de Kantschool in Mater en van 
het Schoolcomplex in Leupegem overlegd worden om te zien hoe we tot lange termijnafspraken 
kunnen komen voor het betaalbaar gebruik ervan door Oudenaardse socio-culturele verenigingen. 
We zullen dit doen met betrokkenheid en in dialoog met alle actoren. 

 
Infrastructuursubsidie 
We willen onderzoeken of het voor sommige socio-culturele een verenigingen een optie kan zijn 
om een eigen stek te verwerven met behulp van een infrastructuursubsidie zoals die nu voorzien is 
voor sport- en jeugdverenigingen. 

 
Litoziekla 
Litoziekla neemt een aparte plaats in het cultureel leven in Oudenaarde. Jongeren doen er niet 
alleen aan cultuurcreatie, maar deze vereniging is ook een duurzame jongerenvereniging met een 
uitgebreide werking. We zoeken samen met hun naar een eigen stek. 

 
Ontmoetingscentra-verenigingsleven-wijkontwikkeling 
Het verenigingsleven is het cement van onze samenleving en zorgt voor gemeenschapsvorming 
en sociale cohesie. Naast een goede samenwerking met de adviesraden wordt er ook gestreefd naar 
een goede samenwerking met talloze lokale verenigingen en middenveldorganisaties. Deze hebben 
immers vaak een belangrijke signaalfunctie om bepaalde problemen te detecteren. We willen dat 
voluit blijven ondersteunen. We zullen daarbij vooral omkaderend en ondersteunend werken en 
willen zoveel mogelijk in partnership gaan voor alle mogelijke organisaties van activiteiten en 
participatietrajecten. 

Het principe van de ‘burenzorg’ zal worden ondersteund en gepromoot. 

We starten deze legislatuur wijkontwikkeling op en gaan de dialoog op wijkniveau aan via nieuwe 
en de bestaande vergaderingen per wijk. Ook werken we een project uit om werken met een bur- 
gerbudget in een wijk mogelijk te maken. Hierbij krijgt de burger via wijk- of buurtraden de kans 
om rechtstreeks mee te beslissen over een deel van het vast te leggen budget. We gebruiken ook de 
feest- en muziekcheques als middel om aan buurtwerking te doen en te promoten. 

Naast een goede samenwerking met de adviesraden wordt er ook gestreefd naar een goede samen- 
werking met talloze lokale verenigingen en middenveldorganisaties. Deze hebben immers vaak een 
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belangrijke signaalfunctie om bepaalde problemen te detecteren. Het principe van de ‘burenzorg’ 
zal worden ondersteund en gepromoot. 

Ook het verenigingsleven moet over een aangepaste, eigentijdse en betaalbare infrastructuur kun- 
nen beschikken. Het stadbestuur opteert er ook voor om de ontmoetingscentra in de verschillende 
deelgemeenten verder uit te bouwen. We denken hierbij in de eerste plaats aan OC Eine, OC Heurne, 
OC Ename en OC Bevere. We doen dat telkens in samenspraak met het lokaal gemeenschapsleven. 

 

Ondersteunen, stimuleren en omkaderen 

We willen als stad vooral ook een partner zijn voor het socioculturele leven in onze stad. Vandaar 
logistieke en financiële ondersteuning van (cultuur-verenigingen en –initiatieven (vb Onderstroom, 
cultuurcafé ’s, gemeenschapsvormende activiteiten,..). In samenspraak met de dienst communicatie 
zetten we uiteraard ook in op digitalisering 

We onderzoeken hoe we extra steun kunnen geven aan ‘culturele starters’ en culturele projecten. 
Hierbij willen we bijzonder aandacht geven aan jongeren. In samenspraak met de cultuurraad 
willen we jongeren extra kansen geven en hen stimuleren om aan cultuurcreatie en aan cultuur- 
beleving te doen. 

In samenspraak met cultuursector en het verenigingsleven gaan we na of er een uitbreiding moet 
komen van het uitleenmateriaal. 

We zoeken een oplossing voor de nood aan bijkomende repetitie- en stockageruimte voor startende 
muziekgroepen. 

We willen stimulansen geven om meer beeldende kunst op openbare plaatsen te brengen, ook in 
deelgemeenten. 

Naast beeldhouwkunst kan daarbij ook gevelkunst aan bod komen. 

In samenspraak met de cultuurraad kijken we hoe het invoeren van een culturele prijs, cultuuram- 
bassadeur, stadsdichter, stadscomponist,… een meerwaarde kan betekenen. 

Opborrelend talent moet alle kansen krijgen. Vandaar het promoten van Oudenaardse podium- 
groepen bij activiteiten. Misschien kunnen we bv een maandelijks culturele animatie koppelen aan 
de donderdagmarkt. 

In dialoog met horeca en evenementenorganisatoren willen we talent van eigen bodem aanmoe- 
digen door financiële en logistieke ondersteuning bij het laten optreden van Oudenaardse groepen 
(aperitiefconcertje op een terras, de markt, side event,…) 

 
 

Oog voor cultuurparticipatie van en voor iedereen. 

Wegwerken drempels voor deelname aan culturele activiteiten. De Ok-pas is daarbij een van de 
vele goede instrumenten. We onderzoeken de compatibiliteit met de Vlaamse UIT-pas. We breiden 
het aanbod hiervoor uit en gaan in dialoog met de cultuurraad om te onderzoeken of we eens om 
de twee jaar een sociaal-artistiek experiment kunnen opzetten met deze doelgroep. 

We werken een infosysteem uit mbt activiteiten dat ruim toegankelijk is voor iedereen en waar 
initiatiefnemers ook info over accommodaties vinden. 
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MOU 

Het Museum Oudenaarde wil het trefpunt zijn voor culturele beleving voor de ganse regio Vlaam- 
se Ardennen. We willen deze legislatuur het MOU laten doorgroeien tot een erkend ‘regionaal’ 
museum. We willen hierbij voortrekker zijn van een regionale samenwerking. 

Onze twee hoofdcollecties bestaan uit Oudenaardse wandtapijten en een collectie edelsmeedkunst. 
We continueren het beleid van verwerving van Oudenaardse wandtapijten. Het is onze ambitie om 
voor de Vlaamse wandtapijtkunst een empirische functie te vervullen voor de verschillende genres 
van tapijtweefkunst 

We zullen nieuwe investeringen doen om onze collecties te conserveren. 

Voor de beveiliging van ons museum stellen we ons in orde met de nieuwe regelgeving ter zake. 

Voor onze publieksgerichte functie zullen we heel wat investeringen doen om onze museumzalen 
her in te richten, te actualiseren en aan te passen aan de eigentijdse normen van een modern muse- 
um, zeker op audio - visueel vlak. We willen ook meer wisselende tentoonstellingen brengen met 
meer hedendaagse thema’s in aanvulling op het historisch aanbod. 

We willen verder gaan op het élan van de tentoonstelling Adriaan Brouwer en ook deze legislatuur 
een tentoonstelling met internationale uitstraling organiseren. In 2022 zal het 500 jaar geleden 
zijn dat Margaretha Van Parma In Oudenaarde geboren werd… een verjaardag om met luister en 
een prestigieuze tentoonstelling te vieren. 

 
 

Bibliotheek  

We willen de bibliotheek nog meer uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek in het kader van 
beleving, ontmoeten, lezen en ontdekken. De uitrol van de geplande verbouwing zal daarbij een 
belangrijk basisgegeven zijn. Het is daarbij noodzakelijk het personeelskader volledig in te vullen. 
We willen ook onze jeugdwerking uitbouwen en hierbij de samenwerking met de scholen. 

We onderzoeken hoe we onze cd en dvd -afdeling best herinrichten en gaan na of een gratis 
uitlening – zoals in veel andere bibliotheken al het geval is – hierbij een optie is. 

Onze bib wil ook een hedendaags mediacentrum zijn met toegankelijke nieuwe media. 

We organiseren ook side-events als opstap naar een kennismaking met onze bib, zoals bv film, 
lezingen over alle mogelijke thema’s zoals lifestyle, poëzie, leesgroep, jeugdboekenmaand,… 

We willen dat ook doen in deelgemeenten en in samenwerking met derden. 

We gaan verder de weg op van de digitalisering en experimenteren met cultuurconnect (inle- 
verbus om buiten de openingsuren boeken in te leveren of boeken af te halen (kluisjessysteem 
– cultuurconnect), organiseren digicafé’s ism vormingplus 

Uiteraard willen we (Jonge) Oudenaardse auteurs een plaats en een forum geven in onze bib. 
 
 

Archief 

We willen het archief verder ontsluiten via thematische expo’s en activiteiten met een versterkte 
hedendaagse communicatie en opzet. 

Aankoop van waardevolle stukken moet mogelijk blijven.. 

We werken vanuit het archief ook mee aan historisch onderzoek in functie van (eigen) tentoonstel- 
lingen en events. 
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Ook het bewaren en ontsluiten van de archieven van de kerkfabrieken blijft belangrijk voor onze 
stad. 

We ondersteunen verder de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 
 
 

Erfgoed 

 
Een lokale en regionale erfgoedcel 
Onze stad en ruimer de Vlaamse Ardennen hebben heel wat te bieden op vlak van cultureel en 
onroerend erfgoed. Stadhuis en belfort zijn zelfs Unesco Werelderfgoed. 

De opstart van een lokale erfgoedcel die best uitgebreid word tot een intergemeentelijk samen- 
werkingsverband (Erfgoedcel Vlaamse Ardennen) moet een globale visie ontwikkelen voor ons 
erfgoed en een gecoördineerd beleid uittekenen van zorgzaam omgaan met dat erfgoed. Als erken- 
de erfgoedcel Vlaamse Ardennen kunnen we heel wat extra middelen naar onze streek halen om 
te werken rond en met het cultureel erfgoed. 

Dat kan gaan van de organisatie van erfgoeddag, open monumentendag, cultuurdag voor kinde- 
ren,.. tot aanspreekpunt voor individuele personen (bv ontsluiting Huis Beaucarne), organisaties,… 
contactpunt voor een regionale samenwerking, advies bij dossiers, culturele projecten, beheer 
eigen patrimonium,… erfgoedevenementen gelinkt aan toeristische actieplannen,… 

 
Lokale heemkundige kring 
We ondersteunen uiteraard ook onze eigen lokale heemkundige kring(en). 

 
Oudenaarde… bierstad 
Tot slot: Oudenaarde is een Bierstad… We onderzoeken ism de bouwerijen hoe we hier een origi- 
neel belevingscentrum rond bier kunnen organiseren. 

 
 
 

Wonen 
De vier kernwoorden voor ons huisvestingsbeleid zijn betaalbaar, kwaliteit, duurzaam en renove- 
ren. 

 
 

Betaalbaar 

Vandaag staan er meer dan 800 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning of sociaal ap- 
partement in Oudenaarde. Dat wijst er op dat voor veel mensen de betaalbaarheid van wonen 
problematisch wordt. Vandaar dat we verder willen inzetten op betaalbare huisvesting via een 
intense samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij om het aantal sociale woongele- 
genheden nog verder uit te breiden in onze stad. Nu we het door Vlaanderen opgelegd sociaal 
objectief behalen willen we verder gaan en op termijn het Vlaams gemiddelde van 6% sociale 
woongelegenheden in onze stad kunnen aanbieden. Bij grotere woonprojecten zullen we dan ook 
steeds de mogelijkheid onderzoeken om een deel daarvan sociaal in te vullen. Nieuwe woonwijken 
moeten duurzaam, gedifferentieerd, leefbaar en verkeersveilig zijn. 
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Duurzaam 

Bij het ontwikkelen van het Masterplan Linkeroever is onze leidraad ‘gemengde, duurzame en 
leefbare functies’ met aspect voor het groene karakter van de Scheldevallei. 

We willen evolueren naar verplichte ondergrondse collectieve afvalophaling bij grotere woonpro- 
jecten. 

Duurzaam wonen is ook ‘levenslang wonen’. 

In overleg met alle woonactoren op het terrein willen we ook een doelgroepenbeleid met aange- 
paste voorzieningen inzake wonen ontwikkelen (bejaarden, mensen met beperking,…). Ook nieuwe 
vormen van wooncollectieven willen we kansen geven. 

We onderzoeken bijkomende ondersteunende maatregelen die toelaten ouderen zolang mogelijk 
‘zelfstandig te laten wonen’. 

Vandaar de organisatie van bv een seniorenbeurs met ook nieuwe thema’s: woningaanpassingen 
voor senioren, technische klussen, shoppen voor senioren,… 

Uiteraard blijven we investeren in stads- en dorpskernvernieuwing als stimulans voor privé-initi- 
atief, zowel in stadscentrum als in deelgemeenten. 

 
 

Kwaliteit 

Vaak wordt vastgesteld dat woningen/appartementen/studio’s verhuurd worden in slechte staat 
aan kwetsbare mensen. Verhuur van ongeschikte huisvesting kan vermeden worden door het 
verplicht maken van een (kosteloos) conformiteitsattest bij verhuring en  we onderzoeken hoe  
het verstrengen van ons kamerreglement tot een betere woonkwaliteit kan leiden. Daarbij is een 
doorgedreven handhavingsbeleid noodzakelijk. 

Leegstand is dikwijls het begin van verloedering. Vandaar dat we het leegstandsregister actief 
zullen opvolgen. We evalueren het leegstandsregister mbt inschrijven van leegstaande panden  
als ‘tweede verblijf ’. We onderzoeken hoe we dergelijke misbruiken kunnen bestrijden en doen 
hierover voorstellen. 

Naast bestrijding van leegstand moet ook voor verkrotting een gelijkaardig handhavingsbeleid 
gevoerd worden 

 
 

Renoveren 

We onderzoeken bijkomende steunmaatregelen voor renovatie van privé-woonpatrimonium met 
het accent op basiscomfort en energiebesparing. 

 
 
 

Tewerkstelling 
Het ruimtelijk-economisch beleid van de stad heeft als minimale doelstelling het behoud van de 
bestaande (hoge) werkgelegenheidsgraad in onze stad. 

Ruimte voor ondernemen blijft de noodzakelijke basis voor tewerkstelling binnen de contouren van 
ons beleid inzake ruimtelijke ordening. 

We willen een bijdrage leveren om de werkzaamheidsgraad van kwetsbare groepen in onze stad 
te vergroten. Vandaar het versterken van de werking Werkwinkel VDAB in samenspraak met 
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bedrijven en betrokken actoren. 

We willen alle actoren samenbrengen om drie prioriteiten uit te werken: 

» Actieplan langdurig werklozen 

» Actieplan jeugdwerkloosheid 

» Info over tewerkstellingsmaatregelen 
 

We blijven meewerken aan de ondersteuning en/of organisatie van jobbeurzen. 

We zetten deze legislatuur in op de ondersteuning  van  projecten sociale economie en  willen  
ook eigen sociale economieprojecten ikv onze dienstverlening (zoals bv herstel voetpaden, onder- 
houd,…) opstarten. We doen voor een verkennend onderzoek hierover beroep op ‘leve de econo- 
mie’ , adviesbureau voor kort- en laaggeschoolde jobs. De bedoeling is om daarna een concreet plan 
uit te werken dat vanaf 2020 uitgerold wordt. 

We wille onze rol van voortrekker van ‘Wijkwerken Vlaamse Ardennen’ ten volle blijven opnemen. 

We werken een duidelijk beleidskader uit voor vrijwilligerswerk, wijkwerken en onbelast bijver- 
dienen. 

Overleg tussen bedrijven, onderwijs, VDAB en overheid stimuleren we met als focus ‘organiseren 
van opleidingen voor technische beroepen in geschikte ateliers (die bijvoorbeeld in scholen be- 
schikbaar zijn). 

We willen een attractieve stad zijn voor spin-off bedrijven in samenspraak met universiteiten en 
hogescholen. 

We onderzoeken de oprichting van een ‘bedrijvencentrum’/incubator voor creatieve beroepen of 
innovatieve startups, in samenwerking met het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. 

 
 
 

Landbouw en plattelandswerking 
Landbouw is de belangrijkste drager en beheerder van de open ruimte met eerbied voor de potentie 
van het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen. 

We hebben bijzondere aandacht voor de aanpassing en het onderhoud van landelijke wegen in 
functie van landbouw en recreatief gebruik. 

We gaan na hoe we kunnen meewerken aan het tegengaan van bodemerosie en leveren onze 
bijdrage aan een correct onderhoud van waterlopen en grachtenstelsels. 

Het loket landbouw wordt geherwaardeerd. 

We willen meewerken aan creatieve vormen van watervoorziening. 

De versterking van de leefkwaliteit op het platteland is een belangrijk aandachtspunt voor ons. We 
werken daartoe projecten uit die in aanmerking komen voor de provinciale plattelandsprojecten ikv 
LEADER. We voorzien ook de nodige middelen voor cofinanciering. 

We ondersteunen initiatieven ikv innovatief en duurzaam boeren en gaan na hoe wij ook een hier- 
bij actieve partner kunnen zijn. 

We stimuleren en werken mee aan de projecten die inkomens- en activiteitenverbreding beogen  
in de land- en tuinbouw, zoals verkoop hoeveproducten, de boerenmarkt, educatie en zorg op de 
boerderij, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, energie, zelfpluk,…. 
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Bevolking / Burgerzaken 
We evalueren onze dienstverlening (met inbegrip van tevredenheidsmeting) zowel naar kostprijs 
als naar kwaliteit en bereikbaarheid en sturen bij indien nodig zowel inzake organisatie, middelen 
als personeelsinzet. 

We zorgen voor stijlvolle ceremonies. 

We engageren ons voor goed onderhouden en goed toegankelijke en bereikbare begraafplaatsen. 
Dat veronderstelt ook de nodige middelen en personeelsinzet. 

We willen de inburgering van nieuwkomers bevorderen (welkomst- en inburgeringspakketten) in 
samenwerking met het sociaal huis. 

Nadruk komt te liggen op integratie via goede taalkennis en toeleiding naar werk. Ook hiervoor 
gaan we in samenwerking met het sociaal huis. 

Het onthaalbeleid van nieuwe inwoners willen we verruimen naar het verenigingsleven en het 
middenveld toe. 

Onthaalavonden willen we moderniseren, actualiseren, eigentijds maken en uitbreiden met rond- 
leiding naar de verschillende diensten. 

Contactmomenten met burgers wille we benutten om burgers te informeren, te betrekken bij 
allerhande initiatieven die elke burger aanspreekt ( orgaandonatie, wilsbeschikking, bepaalde on- 
derzoeken,….) 

 
 
 

Kerkfabrieken 
Prioriteit is het behoud en het versterken van de positieve en constructieve samenwerking met het 
centraal kerkbestuur en de lokale kerkfabrieken en parochieploegen. 

Blijvend waarderen van parochiaal en kerkelijk leven. We waken erover dat er steeds respect is voor 
ieders overtuiging. 

Respectvol medebeheer van het gebouwenpatrimonium (kerken, kapellen, kloosters, pastorijen,…) 
in functie van eredienst en in functie van cultuurhistorisch patrimonium. 

We staan in voor een stipte opvolging restauratiedossiers. 

We gaan voor een respectvol medegebruik of herbestemming van gebouwen in samenspraak met 
kerkbestuur en betrokken parochies en geïnteresseerden. 

In samenspraak met het centraal kerkbestuur gaan we na hoe we kerkarchieven nog beter kunnen 
bewaren en ontsluiten. 

We organiseren regelmatig overleg met en tussen verschillende religies. 
 
 
 

Gebouwen 
De vormgeving van de volledige sportsite finaliseren 

De site Maagdendale verder herwaarderen 

In onze gebouwen hebben we al langer aandacht voor duurzaamheid, rationeel energieverbruik en 
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hernieuwbare energie. Bij elke nieuwbouw of renovatie zullen deze aspecten grondig onderzocht 
en toegepast worden. Verder worden mogelijke energiebesparende maatregelen van het bestaande 
patrimonium in kaart gebracht. 

Er komt een globaal patrimoniumplan met één coördinator met als doel de mogelijkheden van al 
de stedelijke locaties, gebouwen en gronden optimaal te laten benutten. Dit moet leiden tot een 
duurzaam beheer van het patrimonium. 

 
 

Openbare werken 
Er komt in het kader van energiezuinigheid een verdere en doorgedreven ‘verledding ‘ van onze 
straatverlichting. 

Het stadsbestuur zal een actief hemelwaterbeleid voeren. Dit door het ontwikkelen van een visie 
op hemelwaterafvoer en deze dan te vertalen in een hemelwaterplan met concrete actiepunten, 
onder andere: 

 

» Concrete maatregelen voorzien om wateroverlast terug te dringen op kritieke plaatsen; 

» Maximaal hemelwater ophouden aan de bron. Dit kan door infiltratievoorzieningen te 
treffen waar mogelijk en onnodige verhardingen weg te nemen, dus te kiezen voor ‘ont- 
harden’; 

» Aandacht voor bronmaatregelen bij toekomstige verkavelingen en andere projectontwik- 
kelingen; 

» Inzetten op hergebruik van regenwater op openbaar domein om zo ook rekening te hou- 
den met langere droogteperiodes; 

» Groene ‘oases’ voorzien op openbare pleinen om hittestress aan te pakken. 
 
 

Het stadsbestuur streeft naar een efficiënt en doelmatig beheer van haar openbaar domein en rio- 
leringen. Een goed beheer start met een accurate en exhaustieve inventaris en een degelijke kwa- 
liteitsbeoordeling. De inventaris van het openbaar domein en de riolering kan als basis gebruikt 
worden voor de opmaak van het budget- en asset-management. 

Het stadsbestuur zal ook oog hebben voor de voetgangers door nog meer in te zetten op de in- 
vesteringen in voetpaden. Er komt meer aandacht voor groenonderhoud waarbij we maximaal 
streven een bijenvriendelijke gemeente te zijn. Waar dat enigszins mogelijk is zal de kaart worden 
getrokken van een “natuurlijker” groenbeheer waar mogelijk. 

 
 

Evenementen 
Het stadsbestuur wil komen tot een nieuw uitleensysteem voor herbruikbare bekers op evenemen- 
ten. We willen ook een optimale logistieke, materiële en financiële ondersteuning van de erkende 
verenigingen in het centrum en de deelgemeenten. Er komt verder een betere controle op naleving 
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van de afgeleverde vergunningen van evenementen. Er zal meer aandacht gaan naar beleving op 
de Markt, zeker de zomermaanden. Dit zal gebeuren in samenwerking met OWS met voldoende 
aandacht naar lokale initiatieven zoals artiesten, muzikanten… 

Er wordt meer ingezet op de promotie van de evenementen voor inwoners, toeristen en omliggen- 
de gemeenten/steden. 

Het stadsbestuur waakt erover dat de Adriaen Brouwer Bierfeesten, met regionale uitstraling, 
hoofdzakelijk hun verloop kennen op de nieuw aangelegde Markt. 

We onderzoeken of het wenselijk is om aangepaste infrastructuur op de evenementenzone Donk 
uit te bouwen (Ronde van Vlaanderen, festivals, sportmanifestaties, circuszone,…) als ontlasting 
van het stadscentrum. 

 
 

Mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid 
Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd in functie van een verkeersveilige en -leefbare stad en 
deelgemeenten. De twee beginselen uit het decreet basisbereikbaarheid (STOP-principe : stappers, 
trappers, openbaar vervoer, privé-vervoer + participatie) dienen hiervoor als leidraad. 

Een gemeentelijke mobiliteitsvisie moet inspelen op de noden van de hele bevolking, van jong tot 
oud. De stad moet niet zelf de mobiliteitskeuzes maken voor haar inwoners, maar kan bepaalde 
keuzes wel stimuleren. Een actieve participatie van de bevolking is hiervoor essentieel. 

Een slimme mobiliteitsvisie focust daarom niet op één welbepaald vervoersmiddel, maar speelt de 
troeven van ieder transportmiddel maximaal uit. 

 

Verkeersveilige schoolomgevingen zijn topprioriteit 

Er komt een grondige evaluatie van alle schoolomgevingen en de maatregelen die de verkeersvei- 
ligheid bevorderen zullen onverkort worden doorgevoerd (vb. schoolstraat waar mogelijk). 

Het stadbestuur zal waar nodig infrastructurele maatregelen nemen, zwaar vrachtverkeer weren 
(zeker bij begin en einde van de schooltijd), voorzien in een uniforme signalisatie en het uitwerken 
van veilige schoolroutes. 

Waar mogelijk richten we, in overleg met de scholen, niet enkel schoolstraten in maar bekijken we 
ook hoe we tot een autoluwe schoolomgeving kunnen komen. 

 

Verkeersveiligheid in het algemeen 

De gevaarlijkste locaties zullen, onder meer op basis van ongevalscijfers, structureel worden aan- 
gepakt. Er wordt sterk aangedrongen bij de andere wegbeheerders om ook hun wegen 
verkeersveiliger te maken. 

Bij de (her)aanleg van wegen zal maximaal worden ingezet op de integratie van verkeersremmende 
maatregelen (o.a. snelheidsinformatieborden) die de snelheid temperen en maximaal worden inge- 
zet op de zwakke weggebruiker. 

Er zullen ook meer gerichte snelheidscontroles worden uitgevoerd in het kader van een strikter 
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handhavingsbeleid tegen snelheidsovertredingen. 

De Zone 30 gebieden worden beter georganiseerd in functie van verkeersveiligheid. Deze worden 
hoofdzakelijk variabel, maar waar nodig is, kiezen we resoluut voor een permante zone 30, ook in 
deelgemeenten. Deze zone 30 gebieden worden ook duidelijk aangegeven. 

De circulatiedossiers Eine, Bevere, Leupegem en andere moeten grondig geëvalueerd en verder 
aangepakt worden. Uiteraard mag ook de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de andere deelge- 
meenten niet vergeten worden. 

We gaan voor leefbare woonwijken waar we het sluipverkeer maximaal weren. 

Vrachtroutenetwerk (in kader van vervoerregio): 

In het dossier “vrachtwagenparking” moeten de noden en wensen van de bedrijven in kaart ge- 
bracht worden. Daarna moet onderzocht worden in welke mate hieraan binnen de bestaande in- 
frastructuur kan tegemoet gekomen worden. 

 

Deelmobiliteit  

Het stadsbestuur trekt verder ook de kaart van de deelmobiliteit. Dit door initiatieven rond auto- 
delen, fietsdelen te stimuleren en mobipunten (aan het station) verder uit te bouwen en te onder- 
steunen. 

Als deel van de mobiliteitsmix moeten we ervoor zorgen dat er ook in Oudenaarde een groter 
aanbod komt van autodelen. De burger moet voldoende geïnformeerd worden over de voordelen 
en de mogelijkheden van dit autodelen. 

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar 
ontmoeten. Elk mobipunt bevat een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, nabijheid open- 
baar vervoer (of collectief vervoer) en fietsparkeren essentieel zijn. Daarnaast is de toegankelijk- 
heid van een mobipunt een essentieel kenmerk. 

Het fietspunt aan het station moet beter zichtbaar en kenbaar gemaakt worden. 

Het stadsbestuur engageert zich eveneens om meer elektrische laadpunten op het grondgebied te 
plaatsen. 

 

Fietsers 

Het functionele fietsennetwerk en de fietsring moeten verder worden uitgebouwd of worden afge- 
werkt worden, zodanig dat Oudenaarde een voorbeeldfunctie vervult als fietsstad. 

Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers blijft een prioriteit van het stadsbestuur. Ver- 
keerssituaties moeten daarom duidelijk en veilig zijn. Een veilige fietsinfrastructuur is hierbij 
belangrijk, en moet constant gecontroleerd en, waar nodig, aangepast en verbeterd worden (ook 
de signalisatie). 

De stad wil blijven inzetten op het onderhoud en de aanleg van veilige en waar mogelijk, vrijlig- 
gende fietspaden. We houden daarbij steeds rekening met de toegankelijkheid voor mensen met 
beperking en senioren, dit zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Beveiligde 
fietsstallingen, zeker aan het station, fietssuggestiestroken en fietsstraten worden uitgebreid want 
deze zijn belangrijk en nodig om het fietsverkeer te stimuleren. 

Daarnaast moeten er ook gebruiksvriendelijke en veilige verbindingen ingericht worden tussen de 
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deelgemeenten en het centrum. De bestaande trajecten moeten obstakelvrij zijn. 

Zo pleiten we voor een fietspad in de spoorwegbedding tussen Leupegem en de Armenlos. De oude 
tramlijnen tussen Kerzelare en de Hauwaert en tussen de Boembeekstraat en de Hauwaert moeten 
worden verhard zodat dit een trage weg kan worden. 

We zullen een recreatief fietspad op oude spoorweg Leupegem-Melden en ook nieuwe fietsverbin- 
ding over de Schelde Melden-Petegem realiseren. 
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Om de verkeersdruk in het centrum te ontlasten wordt werk gemaakt van een aansluiting Lotha- 
ringenbrug - parking station Lindestraat via nieuw aan te leggen route. 

De fietsring wordt afgewerkt door de realisatie van het ontbrekend stuk tussen de Matthijs Caste- 
lijnstraat en het ziekenhuis, over het rond punt van de Meerspoort. 

De ‘trage wegen’ moeten geherwaardeerd worden. Na de lopende inventarisatie, maakt de stad 
werk van een plan van aanpak op het terrein, in overleg met de aangelanden en gebruikers, en 
streven naar het terug openstellen van verdwenen voetwegen, indien opportuun en het sluiten van 
ontbrekende verbindingen. 

Er wordt een (digitale) fietsroutenetwerkkaart opgemaakt waar we duidelijk maken welke routes 
met de fiets de veiligste en snelste zijn. 

Diverse acties rond fietspromotie worden uitgebouwd. (b.v. fietsdag). Het plaatsen van degelijke 
fietsstallingen – waar nodig – is ook belangrijk. We voorzien ook mobiele fietsenstallingen waar 
nodig. 

De stad zal blijven aandringen bij de wegbeheerder op fietsvriendelijke gewestwegen, zoals de 
tunnel onder de N8 in Leupegem, doortocht Nederename, Fietsbrug N60 Leupegem. 

 

Parkeerbeleid en pendelaars 

Het stadsbestuur wil de parkeerfaciliteiten voor de Oudenaardse pendelaars verbeteren en zorgen 
voor een betere ontsluiting van de stationsparking. 

Er is blijvend overleg nodig met de NMBS voor de verbetering van de parkeersituatie aan de 
stations. Gratis parking voor pendelaars, minstens een aanpassing van de prijzenpolitiek bij de 
NMBS, is het streefdoel. 

Met als doel een duurzame mobiliteit te stimuleren bij grotere woonontwikkelingen zal het 
stadsbestuur verplichtingen opleggen met betrekking tot deelmobiliteit (deelauto’s, deelfietsen), 
laadpunten, zullen er mobiliteitsstudies in vergunningsaanvragen worden opgenomen en komen 
er regels hierover in planningsinitiatieven. 

Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk extra parkeerdruk op het openbaar domein te creëren, 
maar moeten er ook voor zorgen dat ons centrum bereikbaar blijft. 

De stad wil gratis langparkeerplaatsen op de randparkings blijven behouden, b.v. aan de stations- 
omgeving, de Ham... 

De stad evalueert in samenspraak met Oudenaarde Winkelstad de efficiëntie van de Shop & Go-
plaatsen en breidt ze in het kernwinkelgebied uit, waar nodig. 

Wij onderzoeken ook het medegebruik van winkelparkings buiten de openingsuren. De parkeer- 
systemen worden geoptimaliseerd en er komt meer aandacht voor een betere informatie over aan- 
rijroutes. 

 

Verbeteren lokaal openbaar vervoer  

De nadruk gaat naar de bereikbaarheid van belangrijke verkeersknooppunten zoals stations, scho- 
len, centrum, bedrijventerreinen, sportinfrastructuur, sociaal huis en randparkings. 
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De stad moet ook de gratis shuttle-diensten verder uitbouwen in functie van strategische plaatsen 
(woon- en zorgcentra, ziekenhuis, Markt, stations, sportcentrum,…) en evenementen. Ook dient de 
verbinding met de deelgemeenten onderzocht en waar mogelijk gerealiseerd te worden. 

Vanaf 2020 zullen de gemeenten mee kunnen beslissen over een geïntegreerde aanpak van het aan- 
bod aan openbaar vervoer in de gemeente. Het is dan ook belangrijk om tegen die datum als stad 
te weten waar het aanbod aan collectief/openbaar vervoer onvoldoende beantwoordt aan de vraag. 

Speciale aandacht gaat ook naar de goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de haltes voor 
het openbaar vervoer. 

 

Draagvlak voor duurzame mobiliteit vergroten 

De stad moet hiervoor acties ondersteunen, burgers informeren, platform voor burgerparticipatie 
uitwerken. 

De bevolking stijgt, we wonen dichter bij mekaar en de ruimte is beperkt. Er dient dan ook een 
omslag te gebeuren in het aandeel van de verschillende vervoersmodi (een overstappunt tussen 
minimum twee soorten vervoermiddelen, b.v. van de fiets op de trein) die we gebruiken (“modal 
shift” genaamd). 

 

Stadsbestuur heeft een voorbeeldfunctie 

Duurzame mobiliteit zal ook bij eigen personeel gestimuleerd worden door o.m. het faciliteren van 
comfortabele fietsenstallingen, diefstalvrije laadpunten, elektrische fietsen voor dienstverplaatsin- 
gen,… 

 
 

Sport en Recreatie 
Sporten betekent gezonder leven en bevordert het sociaal contact. De stad heeft als taak sport en 
beweging te stimuleren en te faciliteren. 

De sportsite moet verder uitgewerkt worden op basis van richtinggevende toekomstlijnen van een 
masterplan. Dit zal gebeuren samen en in overleg met de sportclubs en de buurt. 

Zowel voor de voetbalsport als voor de atletiek moet er een nieuwe, aangepaste en moderne infra- 
structuur komen. In samenspraak met de beide clubs wordt onderzocht waar en hoe dit best kan 
worden gerealiseerd. 
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De mogelijkheden voor een nieuw skatepark (indoor en/of outdoor) in samenspraak met de ska- 
ters, en een BMX-piste worden onderzocht, en, wanneer mogelijk , gerealiseerd. 

Ook de recreatiezone Donk wordt verder ontwikkeld. 

De bestaande sportinfrastructuur moet voortdurend gecontroleerd worden op veiligheid, degelijk 
onderhouden en waar nodig vervangen en/of aangepast worden. 

Samen met de scholen wordt gezocht naar een optimale benutting van hun beschikbare sportinfra- 
structuur en wordt onderzocht of een PPS-structuur mogelijk is. 

De vele erkende sportclubs moeten verder financieel (via een vereenvoudigd subsidiereglement), 
logistiek en materieel ondersteund worden, zodat sporten en bewegen aangemoedigd worden en 
betaalbaar blijven voor iedereen. 

Ook minder bekende en kleine sporten verdienen de nodige aandacht. 

Dit alles dient te gebeuren met inspraak van de diverse sport- en jeugdverenigingen. We zetten 
hiervoor een participatietraject op. 

In de diverse deelgemeenten en wijken moeten de speelmogelijkheden op de speelpleinen voor 
alle kinderen verder uitgebreid en aangepast worden met blijvende aandacht voor veiligheid en 
onderhoud. We doen dit met een participatietraject in de desbetreffende wijken. 

Recreatieve wandelnetwerken (trage wegen), alsook het fietsnetwerk moeten verder uitgebouwd 
worden. 

Verdere ontwikkeling van buurtsportwerking i.s.m. de sportclubs. 

Bijzondere aandacht besteden we aan de accommodatie en promotie voor de G-sport en senioren- 
sport. 

Tenslotte zullen we de clubs aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor de kwetsbare groepen 
via de OK-pas, zodanig dat zij meer gestimuleerd worden om aan sport en beweging te doen. 

 
 

Jeugd 
We zullen onze Oudenaardse jeugd meer inspraak geven via de jeugdraad door nieuwe initiatieven 
zoals het organiseren van jeugddebatten, waar ook niet politiek georganiseerde jeugd rechtstreeks 
hun voorstellen kunnen doen. 

De jeugdraad blijven stimuleren die hun advies geeft bij dossiers die kinderen en jongeren aangaan. 

Aanstellen van professionele jeugdopbouwwerkers die instaan voor specifieke taken. 

Het werken met kwetsbare jongeren, het pleinwerk, huistaakbegeleiding en aanleren van arbeids- 
competenties. 

Verder investeert het stadsbestuur in jeugdinfrastructuur door middel van subsidies. De stad blijft 
jeugdverenigingen verder ondersteunen en stimuleren. 

We willen nieuwe ruimtes creëren om collectief te studeren en samen met de bibliotheek hiervoor 
een oplossing zoeken. 
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We willen de stigmatisering rond de OK-PAS wegwerken, onder andere door jeugdverenigingen 
te stimuleren om meer aandacht te schenken aan kansarme jongeren en proactief op zoek te gaan 
naar leden uit deze kwetsbare groep. 

Nadenken en realiseren van een veilige, aangename stationsbuurt waar iedereen met plezier en een 
veilig gevoel kan wachten op trein en bus. 

 
 

KMO 
Het stadsbestuur wil omkaderende maatregelen uitwerken voor het versterken van de handelskern 
en dit in samenwerking met Agentschap Ondernemen en Oudenaarde Winkelstad. 

We willen ook verder gestalte geven aan een vernieuwend Horecabeleidsplan. 

We herwaarderen de bestaande bedrijventerreinen en proberen deze opnieuw in te vullen met 
bedrijfsactiviteit. We stimuleren tijdelijke invullingen als co-workinglocaties, atelierruimte of 
pop-up initiatieven, dit in afwachting van permanent hergebruik . 

De toelage voor de renovatie van de handelspanden blijft behouden en bijgewerkt. Deze stimuleert 
handelaars om duurzaam te investeren in hun gebouwen en dat komt het straatbeeld en uitstraling 
van de stad ten goede. 

Bedrijven, handels- en horecazaken mogen zo min mogelijk hinder ondervinden van werken. 

De Vlaamse hinderpremie wordt aangevuld met stedelijke hulpmaatregelen, zoals vermindering 
of schrapping van de terrasbelasting als tijdelijke maatregel. 

We versterken het ondernemersloket met administratieve ondersteuning en info over subsidiemo- 
gelijkheden voor onze plaatselijke ondernemers. 

We onderzoeken ook hoe stadsdistributie beter kan verlopen (geschikte routes, tijdstippen bunde- 
len van leveringen ). We willen ook meer shop en Go plaatsen creëren . 

Handel en middenstand in de deelgemeenten ondersteunen en stimuleren. 

Bij evenementen en werkzaamheden willen we tijdig info verstrekken aan handelaars en horeca. 

Er zullen regelmatige overlegmomenten georganiseerd worden om de vinger aan de pols te hou- 
den met alle actoren uit het bedrijfsleven. 

Voor bedrijven die naar onze stad komen om zich te vestigen is het van groot belang dat ze kunnen 
ondernemen in een stabiele omgeving met de nodige rechtszekerheid. 

 
 

Onderwijs 
De verbintenis stad-onderwijs optimaliseren en de samenwerking met het netoverschrijdend leer- 
plichtonderwijs stimuleren . 

Aan de Oudenaardse Onderwijsraad (OOR) een engagement en draagvlak bieden om samen te 
streven naar de realisatie van alle rechten van het kind, omschreven in het kinderrechtenverdrag 
en zo het label van kindvriendelijke stad binnenhalen. 
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Het stadbestuur wil volle steun geven aan beide academies en de projecten BeeldBad en KlankStroom 
verder ondersteunen waarbij alle lagere schoolkinderen kunnen proeven van muziek, woord, be- 
weging, beeldende kunst en nieuwe media. Zo wordt ook bekendheid gegeven aan beide academies 
bij de jongere schoolpopulatie. Dit behoort tot de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Door projecten op te starten en te ondersteunen wordt ook de kans gegeven aan de kansarme 
kinderen om zich veelzijdig te ontwikkelen en hun talenten ten volle te ontplooien. 

De stad blijft inspanningen leveren voor het onderwijs en andere onderwijsorganisaties die actief 
zijn in onze stad. We blijven vraaggestuurd ondersteunen, o.a. het flankerend onderwijsbeleid en 
de projecten voor gelijke-kansen onderwijs. 

Het stadsbestuur doet nodige renovaties, aanpassingen en vernieuwingen aan de infrastructuur 
van de academies en haar vestigingen en voert een adequaat beleid inzake veiligheid en hygiëne 
voor beide academies . 

 
 

Personeel 
We ondersteunen en faciliteren de werking van de stads- en OCMW diensten met het oog op een 
effectieve en efficiënte dienstverlening. 

We maken de komende jaren werk van een soepele integratie van stad en OCMW waarbij welzijn, 
jobtevredenheid en een positieve werksfeer belangrijk zijn. Deze organisatie staat voor heel wat 
uitdagingen waarbij we werk zullen moeten maken van een eigentijdse HR- strategie om zo kwa- 
liteitsvolle resultaten af te leveren, die ons toelaten nog meer klantgericht te werken, ruimte te 
maken voor talent, ontwikkeling en kwaliteitsvolle resultaten af te leveren. 

Er wordt blijvend ingezet op professionalisering en continue ontwikkeling van competenties. Per- 
manente opleidingen zijn immers van essentieel belang om ervoor te zorgen dat medewerkers mee 
zijn in de golf van vernieuwing en innovatie. Er zal nog meer aandacht zijn voor kwaliteitsgericht 
werken. 

In functie van de prioritaire doelstellingen en acties wordt nagegaan of de huidige personeelsbe- 
zetting per dienst volstaat en waar nodig wordt bijgestuurd. 

De stad moet zich verder profileren als aantrekkelijke werkgever. We zetten daarbij in op thema’s 
als gezondheid, welzijn, work-life balance en diversiteit. We willen hierdoor de motivatie van de 
werknemers versterken en een aantrekkelijke werkgever zijn voor moeilijk invulbare functies. 

 
 

Zustersteden 
VZW Zustersteden blijvend ondersteunen door o.a. een subsidieringsreglement te ontwikkeling 
om de activiteiten die hier worden georganiseerd door vereniging, sport/ cultuur, in samenwer- 
king met een zusterstad . 
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Internationale relaties 
Het stadbestuur werkt verder aan de internationale uitstraling van onze stad Oudenaarde. 

 
 
 

Financiën 
De beheers- en beleidscyclus en het daaruit voortvloeiend budget worden opgemaakt op basis van 
de prioriteiten vervat in dit bestuursakkoord. 

We moeten onze financiën beheren als een goede huisvader en zorgvuldig wikken en wegen. We 
streven naar een gezonde mix van ambitieus investeren in de toekomst en de vinger op de knip 
houden waar het moet. Zo kunnen we Oudenaarde verder uitbouwen tot een moderne stad waar 
het goed en aangenaam is om te leven. 

We moeten ook voldoende voorbereid zijn op de impact van de vergrijzing op onze gemeentelijke 
financiën. Dit zowel op het vlak van de inkomsten (dalende aanvullende personenbelasting) als bij 
de uitgaven (stijgende kosten voor zorg en pensioenen). 

 
 

Het Dierenwelzijn 
In deze legislatuur zal de bevoegdheid dierenwelzijn een belangrijke plaats innemen. Dieren heb- 
ben een fundamentele plaats in onze maatschappij en we moeten hen dan ook met de grootste 
zorg omringen. Het stadsbestuur zal zich dan ook ten volle engageren om met alle betrokkenen te 
werken aan een dierenwelzijnsprogramma, waarmee we als stad een voorbeeld willen zijn. 

Ieder voorstel of initiatief dat kan bijdragen tot een meer comfortabele en aangename leefomge- 
ving voor onze dieren, zullen we onderzoeken en indien mogelijk ook uitvoeren. 

 
 

Informatica 
Op het gebied van informatica geldt het principe dat ter plaatse blijven trappelen achteruitgaan is. 

Daarom moeten we steeds alert blijven, kort op de bal spelen en open staan voor moderne techno- 
logische innovaties die het de burger makkelijker maken. 

Veel aandacht zal gaan naar ondersteuning binnen eigen organisatie, om te komen tot een optimale 
dienstverlening. 

 
 

Administratieve vereenvoudiging 
Het stadsbestuur moet blijven streven naar een vergaande vorm van administratieve vereenvoudi- 
ging, hierbij gebruikmakend van de mogelijkheden en opportuniteiten die nieuwe technologische 
evoluties ons bieden. 
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Lokaal Sociaal Beleid 
 
Sociaal Beleid 

We voeren een	krachtig	en	geïntegreerd	lokaal	sociaal	beleid: hiervoor schrijven we een duurzaam en 
geïntegreerd lokaal sociaal beleidsplan waar armoede inclusief  wordt aangepakt in de breedte   
en in de diepte. We willen hiermee de sociale grondrechten waarborgen van alle Oudenaardisten 
via een participatietraject met de bevolking. We zetten actief in op de bestaande krachten en net- 
werken binnen onze maatschappij om mee vorm te geven aan dit laagdrempelig en sociaal beleid 
(bijv. via vrijwilligerswerk, mantelzorg, buddies, ervaringsdeskundigen, …). We versterken onze 
centrumfunctie	in	de	Vlaamse	Ardennen	op het vlak van activering, vrije tijd, sociaal tolken, wonen, 
crisisopvang,… De bovenlokale samenwerkingsverbanden laten we matchen met de doelstellingen 
geformuleerd in de eerstelijnszorgzone	Vlaamse	Ardennen. 

We bouwen het	Sociaal	Huis	verder uit als actor en regisseur van de gecoördineerde sociale diensten 
en vzw’s van de stad en daarbuiten: 

» We werken aan het geïntegreerd breed onthaal en zorgen voor een laagdrempelige en 
toegankelijke dienstverlening. We maken gebruik van de toegankelijkheidscan en rechten- 
verkenner om onder bescherming tegen te gaan; 

» Een subsidiehunter focust op nieuwe projecten (Vlaams, federaal, Europees) en haalt 
middelen binnen voor innovatieve projecten in de Vlaamse Ardennen; we kijken of dit 
intensief kan opgenomen worden door de subsidioloog van Solva; 

» We  geven ruimte aan sterke, kritische en autonome middenveldorganisaties en zien hen  
als onze natuurlijke bondgenoten in de uitbouw van ons lokaal sociaal beleid; 

» De participatie van ervaringsdeskundigen in maatschappelijk kwetsbare posities wordt 
voluit benut; 

» We bouwen verder op de fundamenten van de eerder opgestarte projecten en geven de 
nodige zuurstof voor nieuwe projecten; 

» We integreren de OK-pas werking in de uitbouw van de Uitpas in Oudenaarde en in de 
regio. Tegen 2025 breiden we het aanbod van de vrijetijdsparticipatie van elke Ok-passer 
in Oudenaarde uit met 20%. 

Bijzondere aandacht geven we aan de bestrijding van kinderarmoede en werken daarom een	lokaal	
kinderarmoedeplan	uit. Doorheen ons sociaal beleid zijn kinderen	de norm en	precaire	doelgroepen	
onze	maatstaf. Wij passen het principe	van	progressief	universalisme	toe voor deze meest kwetsbare 
groepen en bouwen hiervoor de nodige reflexen in ons beleid: 

» Jongeren via een kindnorm; 

» Alleenstaande mama’s via een gendersensitief beleid; 

» Anderstaligen via projecten op maat; 

» Nieuwe armen via een armoedetoets; 

» Alleenstaande hulpbehoevende senioren via een alleenstaandenreflex. 
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Seniorenbeleid 

We voeren een	vitaal	ouderenbeleid	met continue betrokkenheid van de seniorenraad. Wij bevra- 
gen hen in die beleidsdomeinen die hen nauw aanbelangen. Onze (her)nieuw(d)e woonzorgcentra	
De Meerspoort en Scheldekant zorgen voor een kwalitatief hoogstaand residentieel aanbod voor 
zorgbehoevende bejaarde bewoners. 

We beantwoorden aan nieuwe noden en bouwen hiertoe diverse opvang- en begeleidingsinitiatie- 
ven uit. We werken de blinde vlekken inzake kortverblijf	weg. We starten met ons dagverzorgings-	
centrum. 

We pleiten voor woonzorg	op	maat	met ondersteunende maatregelen voor “zelfstandig wonen” en 
verhoogde aandacht voor de lokale buurt van de senior. Belangrijke partners/initiatieven om men- 
sen zo lang mogelijk te laten thuis wonen: 

» samenwerken met de thuiszorgdiensten; 

» het	lokaal	dienstencentrum	wordt	verder uitgebouwd met antennepunten in de stad en deel- 
gemeenten; 

» We werken een vrijwilligersloket uit; 

» We ondersteunen en waarderen de	mantelzorgers;	
» We werken acties uit tegen de	vereenzaming;	
» We maken van Oudenaarde een	dementievriendelijke	stad. 

 

Personen met een beperking 

We ondersteunen de ouders van kinderen met een zorgnood op een integrale manier. Respijtzorg 
en aangepaste vakantieopvang moeten ouders opnieuw wat ademruimte geven. Initiatieven zoals 
“Give us a break” worden structureel ondersteund. Verenigingen en jeugdbewegingen die inzetten 
op activiteiten voor kwetsbare groepen worden hiervoor gestimuleerd. 

Voor alle publieke en private projecten voorzien we een toegankelijkheidstoets voor mensen met 
een beperking. We inventariseren en werken de probleempunten bij en werken hiervoor intensief 
samen met de betrokken adviesraad. 

We zetten in op de toegankelijkheid van evenementen, openbaar vervoer, speelpleinen, … We in- 
vesteren in een belevingstuin en zetten in op groene zorg. 

We investeren in aangepaste sanitaire voorzieningen en toegankelijke haltes. Er komt een strikt 
handhavingsbeleid ten aanzien van zij die onrechtmatig parkeergelegenheden voor personen met 
een handicap innemen. 

We breiden de huidige locatie van de Spelotheek uit. 
 
 

Armoedebestrijding 

We zitten in op een inclusief welzijnsbeleid in Oudenaarde. 

We verhogen enerzijds de toegankelijkheid van de sociale grondrechten of levensdomeinen. Het 
gaat dus niet enkel over inkomen, maar eveneens over onderwijs/leren, werk/activering, vrijetijds- 
besteding/sociale relaties, huisvesting/ wonen, fysieke – en geestelijke gezondheid,… 

Anderzijds versterkt Oudenaarde de zelfredzaamheid van sociaal zwakkere groepen. Voor Ouden- 
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aarde telt iedereen, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Participatie gebeurt op twee 
niveaus: zowel specifieke doelgroepen als bestaande organisaties komen aan het woord. 

We mainstreamen	het	armoedebestrijdingsbeleid	over alle beleidsdomeinen heen en duiden per beleids- 
domein/cluster een aandachtsambtenaar voor armoede aan. Zij krijgen een gerichte opleidingen 
ter zake. Om onze kennis inzake armoede aan te scherpen werken we samen met een opgeleide	erva-	
ringsdeskundige	in	armoede. We werken Mattheüseffecten weg. Waar nuttig doet het lokale bestuur 
een armoedetoets	op nieuw beleid zodat mensen in armoede niet worden uitgesloten. Met een lokale	
armoedebarometer	monitoren we de evolutie de komende zes jaar. Automatische	rechtentoekenning	en 
outreachend	werken	zijn de sleutels om de armoede aan te pakken. We werken hiervoor onder meer 
samen met de Kruispuntenbank. 

We blijven inzetten op het sterk uitgebouwde activeringsbeleid	in Oudenaarde en in de regio en ma- 
ken hiervoor gebruik van de Participatieladder. We werken preventief en vermijden	uithuiszettingen. 

Sommige mensen hebben extra financiële ondersteuning nodig. Om te bepalen wie wat nodig heeft, 
maken we gebruik van de budgetstandaard	van	CEBUD	als referentiekader. We faciliteren het in- 
schakelen van brugfiguren	en bouwen een buddywerking	uit voor kwetsbare gezinnen gekoppeld aan 
de buurtwerking en de toeleider. 

“Offline” jongeren brengen we digitale competenties bij om de kenniskloof te verminderen. 
 
 

Kinderopvang en gezinsbeleid 

De vzw	Dienst	Onthaalouders	Oudenaarde	verzelfstandigen we tot een EVA. De bestaande kinderop- 
vangmogelijkheden worden blijvend ondersteund en nieuwe	vormen	worden uitgebreid. We inves- 
teren in kwaliteitsvolle, flexibele opvang en initiatieven voor kinderen met een beperking. 

We beantwoorden aan de nood van bijkomende vakantie- en buitenschoolse opvangmogelijkheden. 
Om het tekort aan vrijwilligers weg te werken, moedigen we het systeem van onbelast bijverdienen 
aan bij jong-gepensioneerden om zich aan te sluiten bij de	buitenschoolse	kinderopvang. 

We bouwen ons Huis	van	het	Kind	uit tot een laagdrempelige thuis voor alle gezinnen. Hier kunnen 
ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. We creëren ruimte	om	te	spelen: 
speelbossen, speelstraten,… het speelweefsel brengen we actief in het stadsbeeld. Samen met de 
gezinsraad en de jeugdraad kijken we hoe we een kindergemeenteraad	in het leven roepen. We zetten 
maximaal in op het concept	“brede	school”	zodat alle kinderen en jongeren zorgeloos kunnen genieten 
van hun vrije tijd. We doen dit in nauw overleg met de scholen, de jeugdverenigingen, de advies- 
raden, de sportverenigingen,…. 

 
 

Gezonde gemeente 

We zetten sterk in op preventieve	gezondheidszorg. We werken mee aan de verschillende Vlaamse	
bevolkingsonderzoeken. We zetten hierrond gemeentelijke campagnes op. Hiervoor werken we samen 
met LOGO+. 

Wij willen als Gezonde Gemeente werken aan gelijke	gezondheidskansen	in een gezonde omgeving 
voor iedereen. Bewegen op Verwijzing wordt verder uitgerold. We onderzoeken de nood aan een 
Wijkgezondheidscentrum. De gezondheid van kinderen primeert in het beleid. 

We doen aan een actieve	drugpreventie. We werken samen een actieplan uit met politie en scholen. 
We staan garant voor een kwalitatief	 hoogstaand	ziekenhuis	in het veranderende ziekenhuisland- 
schap. Het aanbod inzake suïcidepreventie	en	geestelijke	gezondheidszorg	maken we nog beter bekend 
bij onze inwoners. 
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We voeren een veel sterker handhavingsbeleid in gezondheid door inzake  milieuovertredingen  
en –inbreuken en werken hiervoor samen met verschillende gezondheidsorganisaties. 

 
 

Ontwikkelingssamenwerking 

In Oudenaarde zijn verschillende verenigingen actief die opkomen voor meer internationale	so-	
lidariteit. Samen met hen moeten we werk maken van een groter	bewustzijn	van de oorzaken van 
blijvende armoede en ongelijkheid in de wereld. Daarom ondersteunen we de werking en de sen- 
sibiliseringsacties van het	 GROS	 (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) en de 
plaatselijke actieve NGO’s. 

We zorgen voor een maximale samenwerking en ondersteuning van de	Wereldwinkel	en bouwen ons 
stad als Fairtrade	gemeente	verder uit. 

We inventariseren alle derdewereldprojecten die onze stad rijk is en bieden hen administratieve en 
logistieke ondersteuning aan. We herbekijken het subsidiesysteem in die zin. 

We voorzien een netwerkevent waar organisaties en individuele projecten elkaar ontmoeten. We 
groeien naar een groot gezamenlijk event. 

 
 

Gelijke kansen 

Oudenaarde gaat voor een	gendersensitief	beleid, waarbij we erop toezien dat het perspectief van 
vrouwen mee wordt genomen in het beleid. We doorbreken	stereotypering	en roepen een halt	toe aan	
gendergerelateerd	en	homofoob	geweld,	seksuele	intimidatie	en	kindermisbruik,…	We stimuleren het vrou-	
welijk	ondernemerschap, starten een	gelijke	kansen	raad	op en verlenen jaarlijks de gelijke	kansenprijs	
aan een verdienstelijk persoon van Oudenaarde. 

We voeren een non-discriminatiebeleid	en stellen een lokaal actieplan racisme en discriminatie op. 
Een lokaal sociaal beleid geeft voldoende aandacht aan diversiteit. We verbinden geloofsgemeen- 
schappen door dialoog en ontmoeting. We uiten ons als holebivriendelijke stad. 



	

32  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het	is	de	ambitie	van	de	nieuwe	Oudenaardse	bestuursploeg	dat	alle	inwoners	van	
onze	stad	Mee-Werken	(meewerken)	aan	de	uitbouw	van	een	nog	beter	en	duur-	
zaam	Oudenaarde,	waar	het	goed	en	gezond	is	om	te	leven,	aangenaam	is	om	te	
wonen	en	leuk	is	om	te	 ontspannen.	
Deze	ambitie	willen	wij	de	komende	zes	jaar	samen	met	jullie	waarmaken.	
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