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AGENDA 

 
1. Vernieuwen doorsteek onder Weldenstraat (Gewestweg N46) t.h.v. Houtstraat. Goedkeuring van 

de lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het 

Agentschap Wegen en Verkeer. 

Het dossier wordt toegelicht. 

Momenteel is een timing van de werken nog niet gekend. 

 

2. Verbreding koker onder N8 (Berchemweg) en aanleg brug over Maarkebeek. Goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken. 

Het dossier wordt toegelicht. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

3. Private verkaveling “Torreke ter Walle” – goedkeuren ontwerpakte grondoverdracht. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

4. Leveren en plaatsen aanmeerpalen t.h.v. fietsersbrug jachthaven. Bekrachtiging van de 

collegebeslissing dd° 02/12/2019 houdende goedkeuring van de eindafrekening. 

De meerwerken zijn onder andere te wijten aan de vraag van De Vlaamse Waterweg om de 

aanmeerconstructie verder van de zwaaikom te plaatsen waardoor er langere dwarsbalken zijn 

gebruikt. 

 

5. Verkoop brandweerkazerne Oudenaarde aan brandweerzone Vlaamse Ardennen. Vaststellen van 

de voorwaarden. 

Het dossier wordt toegelicht door de Burgemeester. 

 

 



6. Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Bekrachtiging van de collegebeslissing dd° 

02/12/2019 houdende voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

7. Collector Volkaertsbeekstraat; Project Aqufin 22.188. Goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken. 

Het dossier wordt toegelicht. 

De uitvoering is voorzien in 2022. 

 

8. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal : fase 1 (2). Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Dossier wordt toegelicht. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

9. Meerjarenplan 2020-2025 – deel openbare werken. 

- Uitbreiden bomenareaal (ACT-20) 

Het betreft de aanplant van toekomstbomen (500 st.).  Het ontwerp wordt gefinaliseerd in 

januari waarna de communicatie volgt. 

- Vergroten groenareaal (ACT-77) 

Het voorziene investeringsbudget is voor de inrichting van de tuin van het 

Zwartzusterklooster. 

Verder is er de opmaak van het beheersplan van het Liedtspark en diverse aanplantingen en 

groenvoorzieningen die via het exploitatiebudget worden geregeld. 

- Trage wegen herwaarderen (ACT-26) 

Van zodra het trage wegenplan is goedgekeurd zullen voor de werken subsidies aangevraagd 

worden.  De concrete ontvangsten worden dan ingeschreven in de begroting. 

o Voetweg grens Zingem: bevindt zich op een mountainbikeroute 

o Voetweg 32 Bevere: indien, n.a.v. het tragewegenplan het behoud wordt goedgekeurd, 

zal gezien de ligging het herstel zeer arbeidsintensief (duur) zijn. 

- Rioleringsnet (ACT-34): voorzien budget ca. 24,7 Mio euro. 

In dit budget zitten een aantal lopende dossiers ( Robert De Preesterstraat) en dossiers die in 

2020 reeds opstarten (cluster Broeke, Mullem, Sint-Jozefsplein) 

In de periode 2014 tot heden werd enkel en alleen voor rioleringsprojecten 9,4 Mio euro 

betaald.  Een aantal projecten zijn reeds gerealiseerd maar nog niet volledig gefactureerd 

(Markt, Boembeekstraat, Wolvenberg, bufferbekken Holle Weg) 

 

 

Varia: 

- Fietsersbrug Liefmans-strooien, herstel, afwatering: is doorgegeven aan de technische dienst. 

- Verlichting Ravelijn: is doorgegeven aan de technische dienst. 

- Leenvoetweg: het is niet duidelijk of NMBS al dan niet eigenaar is.  Wordt verder onderzocht.  

 

 

 

Eddy Surmont 

 

Verslaggever 


