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STAD OUDENAARDE 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 29 JUNI 2015 OM 19.00 UUR 

 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, 

Richard Eeckhaut, Peter Dossche, Schepenen 

Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen 

Luc Vanquickenborne, Secretaris 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Mathieu De Cock, 

Günther Botteldoorn, Mathieu Mas, Wim Merchie, Katrien De Temmerman, 

Maarten Blondeel, Franka Bogaert, Murat Yurtay, André Vansteenbrugge, 

Roland Van Heddegem, Steven Bettens, Tim Vanderhaeghen, 

Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Bruno Van Waeyenberghe, 

Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge, 

Jeanique Van Den Heede, Raadsleden 

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen  voor de agendapunten 15 en 16. 

Elisabeth Meuleman, Raadslid 
 

OPENBAAR 

SECRETARIE 

1. Jaarverslag 2014. Goedkeuring. 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19u06. 

Raadslid Mathieu De Cock vervoegt de zitting om 19u18. 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer vervoegt de zitting om 19u35. 

De gemeenteraad keurt eenparig het jaarverslag 2014 goed. 

 

2. Algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde en van de gemeenten van de Politiezone 

Vlaamse Ardennen (aanpassing) en protocolakkoord met de Procureur des Konings 

betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties voor inbreuken op het strafwetboek 

(gemengde inbreuken). 

De gemeenteraad, 

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum; 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op de artikelen 119, 119bis  en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gecodificeerd bij 

koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989; 

Gelet op de artikelen 42, 43, 186, 187 en  248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuren van het 

algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde en van de gemeenten van de politiezone Vlaamse 

Ardennen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuren van het protocolakkoord 

tussen de gemeente Oudenaarde en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken); 

Overwegende dat dit protocolakkoord aanleiding geeft tot aanpassing van het algemeen politiereglement 

van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen; 

Gelet op het naar voor gebracht ontwerp van algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde en van 

de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen; 

Gelet op het gunstig advies van de politieraad, dd. 21 april 2015; 

Gelet op het advies van de jeugdraad dd. 12 mei 2015; 

BESLUIT: met 29 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Art. 1: 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende vaststellen van het  

algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen wordt met 
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ingang van 1 september 2015 opgeheven. 

Art. 2: Onderstaand algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde en van de gemeenten van de 

politiezone Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd en toepasselijk gemaakt op het 

grondgebied van de stad Oudenaarde met ingang van 1 september 2015. 

Art. 3: Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet 

afgekondigd en bekend gemaakt worden. 

Art. 4: Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: 

de procureur des konings van het Parket  Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde 

de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde; 

de hoofdgriffier van de politierechtbank te Oudenaarde; 

de federale politie te Oudenaarde; 

de politie Vlaamse Ardennen te Oudenaarde; 

de brandweerzone Vlaamse Ardennen 

de gemeentebesturen van de politiezone Vlaamse Ardennen 

Art. 5: Het protocolakkoord tussen de stad Oudenaarde en de Procureur des Konings van het Parket 

Oost-Vlaanderen betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties voor inbreuken op 

het strafwetboek (gemengde inbreuken), als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt 

goedgekeurd. 
 

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT 

VAN DE GEMEENTEN  

VAN DE POLITIEZONE VLAAMSE ARDENNEN 

 

HOOFDSTUK 1 

DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP HET OPENBAAR DOMEIN 

Afdeling 1.1 – Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities: 

1) openbaar domein: 

- de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen en grachten; 

- de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer bestemd 

zijn voor het stationeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en de plaatsen die toegankelijk 

zijn voor het publiek; 

- alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die voor iedereen toegankelijk zijn binnen 

de perken die door de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaald zijn; 

2) privaat domein: al wat niet kan worden beschouwd als openbaar domein, zoals hierboven gedefinieerd; 

3) voertuigen: alle gemotoriseerde vervoermiddelen te water of te land, evenals elk beweegbaar 

gemotoriseerd landbouw- of industrieel materieel; 

4) gemeentebestuur: het college van burgemeester en schepenen en bij hoogdringendheid de 

burgemeester; 

5) dagen: kalenderdagen; 

6) manifestatie: een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een eis kenbaar te 

maken; 

7) woonwagen: elke verplaatsbare of mobiele constructie, zelfs als de wielen ervan verwijderd zijn, 

ontworpen en/of gebruikt als permanente of tijdelijke verblijfplaats; 

8) reclamevoertuigen: voertuigen, incluis aanhangwagens,  die hoofdzakelijk bestemd zijn om tijdelijke 

publiciteit te maken. 
 

Afdeling 1.2 – Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein 
 

Artikel 2 

a) Samenscholingen, optochten en alle andere manifestaties op het openbaar domein, zijn verboden, tenzij 

na voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 
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b) Alle samenscholingen en optochten moeten schriftelijk bekendgemaakt worden, ten minste 15 dagen 

voor de geplande datum van de activiteit.  

De kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten : uur en plaats van concentratie, uur van vertrek, 

gevolgde wegwijzer, plaats en uur van ontbinding als het een optocht betreft, raming van het aantal 

deelnemers, voorziene organisatiemaatregelen, naam - adres – GSM-nummers van de organisatoren. 

c) Bij bovenvermelde manifestaties mogen deelnemers geen voorwerpen dragen of bij zich hebben die 

gebruikt kunnen worden om te slaan, te steken of te verwonden. Ook helmen of schilden dragen is 

verboden. 

Artikel 3 

Iedereen die aan een samenscholing op het openbaar domein deelneemt, dient zich te schikken naar de 

bevelen van de politie. 
 

Afdeling 1.3 – Het privatief gebruik van het openbaar domein 
 

Artikel 4 

Niemand mag, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde overheid, het openbaar 

domein privatief gebruiken. De veiligheid en het gemak van doorgang moeten op elk moment 

gevrijwaard worden.  

Artikel 5 

Zonnetenten, marquises, luiken of andere inrichtingen – beweegbaar of vast – mogen aan winkels en 

andere gebouwen enkel worden bevestigd, als zij de vrije doorgang van voetgangers en andere 

weggebruikers niet hinderen of belemmeren. Er moet altijd een obstakelvrije loopweg van 1 meter zijn en 

bij voetpaden breder dan 3 meter moet de obstakelvrije loopweg minstens 1,5 meter zijn. 

Artikel 6 

Schoorsteenpijpen of om het even welke andere buis of voorziening om rook, damp, gassen of 

vloeistoffen af te voeren, mogen niet op of boven het openbaar domein uitkomen. Uitzondering hierop is 

enkel mogelijk na schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.  

Artikel 7 

Het is verboden op het openbaar domein reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten 

parkeren, tenzij de bevoegde overheid daartoe vooraf schriftelijk toelating heeft gegeven.  

Artikel 8 

Fietsen, bromfietsen of uitstallingen moeten steeds zo geplaatst worden dat ze het verkeer van 

voetgangers, fietsers of voertuigen niet in het minst hinderen en dat op het voetpad een vrije doorgang 

van minstens 1 meter en, voor voetpaden breder dan 3 meter, minstens 1,5 meter behouden blijft. 

Artikel 9 

Het is verboden spandoeken, draden, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, op 

of over het openbaar domein aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het 

gemeentebestuur. 

Artikel 10 

De politie en het gemeentebestuur kunnen van rechtswege alle voorwerpen laten of doen wegnemen 

waarvan de plaatsing een privatief gebruik van het openbaar domein uitmaakt, of in strijd is met één van 

de voorgaande artikelen.  

Als men weigert of nalaat die zaken weg te nemen, dan kunnen politie en/of gemeentebestuur dat (laten) 

wegnemen op kosten van de overtreder.  

Artikel 11 

Niemand mag, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van het gemeentebestuur, op het openbaar 

domein kramen, stands, wagens, voertuigen met inbegrip van aanhangwagens of om het even welke 

andere inrichting plaatsen met het oog op verkoop van om het even welke producten, diensten, eet- of 

drinkwaren.  

Voorafgaande alinea is niet toepasselijk op de houders van een standplaatsvergunning op de wekelijkse 

markt of de vervangende markt, die onder het ‘Marktreglement’ valt. 

De natuurlijke of rechtspersonen aan wie de toelating werd verleend, zullen op een duidelijke zichtbare 

plaats van de inrichting hun naam en adres, de hierboven genoemde toelating en het bewijs van betaling 

van de retributie, die volgens het betrokken retributiereglement verschuldigd is, uithangen. 

De politie en het gemeentebestuur zijn belast met de vaststelling van de overtredingen op voorgaand 

artikel en kunnen van rechtswege de plaatsen (doen) ontruimen die zonder toelating werden ingenomen. 

Artikel 12 
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Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van het gemeentebestuur is het te allen tijde verboden op 

het openbaar domein terrassen, terrasuitbreidingen of om het even welke inrichting te plaatsen met het 

oog op de verkoop van om het even welke producten, diensten, waren of eet- of drinkwaren.  In 

voorkomend geval dienen de aanvragers zich te gedragen naar de bepalingen van het terrasreglement. 

Artikel 13 

Niemand mag, geschriften, tekeningen, prenten, aankondigingen en welke drukwerken ook in de straten 

en andere plaatsen verspreiden (flyeren, afficheren, …) of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke 

toelating van het gemeentebestuur. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de geschriften en drukwerken over de verkiezingen, informatie 

van openbaar nut en openbare werken. Als de persoon die deze publicaties verspreidt of verkoopt of de 

personen die hem/haar vergezellen, de openbare orde, rust of veiligheid verstoort, kan de politie 

tussenkomen om een einde te stellen aan de verspreiding.  
 

Afdeling 1.4 – Het uitvoeren van werken op het openbaar domein 
 

Artikel 14 

Wie geen voorafgaande schriftelijke toelating van het gemeentebestuur heeft gevraagd en verkregen, mag 

op het openbaar domein geen werken uitvoeren. Aanvragen hiertoe dienen ten minste 15 dagen vooraf te 

worden ingediend. 

Artikel 15 

Niemand mag zonder toelating van het gemeentebestuur en/of aanwijsbare noodzaak straten, pleinen of 

om het even welk ander deel van het openbaar domein belemmeren:  

- hetzij door er materialen, steigers of om het even welke andere voorwerpen achter te laten; 

- hetzij door er grondwerken te doen. 

Artikel 16 

Wie op het openbaar domein grondwerken uitvoert of materialen, steigers of andere voorwerpen op het 

openbaar domein plaatst, moet de voorgeschreven en/of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treffen of 

waarschuwingstekens aanbrengen.  
 

Afdeling 1.5 – Het uitvoeren van bouwwerken - Veiligheidsmaatregelen 
 

Artikel 17 

De aannemer van bouwwerken die langs het openbaar domein bouwt, verbouwt of afbreekt, moet de 

bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de werken aan te vangen. 

Artikel 18 

Indien op het voetpad geen veilige doorgang van 1 meter breedte overblijft, moet de aanvrager in een 

veilige doorgang voorzien. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gemeentebestuur bijzondere 

maatregelen voorschrijven. 

Artikel 19 

Het is verboden zonder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen steengruis, afbraakmaterialen 

of bouwstoffen op het openbaar domein of in voertuigen of containers op het openbaar domein te werpen. 

Wie werken uitvoert, is op elk moment verantwoordelijk voor de veiligheid van omwonenden en 

voorbijgangers.  

Artikel 20 

Indien het verhandelen van steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen stof verwekt, moeten voldoende 

maatregelen getroffen worden zodat geen stof op het openbaar domein of op andere gebouwen of 

eigendommen kan terechtkomen. 

Artikel 21 

Het steengruis, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting geplaatst kunnen 

worden, moeten binnen de kortst mogelijke tijd van het openbaar domein  verwijderd worden en mogen 

in geen geval na het intreden van de duisternis op het openbaar domein achtergelaten worden, tenzij na 

een voorafgaande en schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur en als de door het 

gemeentebestuur voorgeschreven voorwaarden nageleefd worden. Hierbij moeten de wetten op de politie 

van het wegverkeer altijd gerespecteerd worden. 

Artikel 22 

Tot het einde van de ruwbouw moet de aannemer van de bouwwerken, en na de ruwbouw moeten de 

aannemers van de andere werken op de werf, steeds het openbaar domein voor en rondom de werken 

proper houden. 
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Voetgangers moeten op elk moment obstakelvrij doorgang hebben over een breedte van 1 meter en bij 

voetpaden die breder zijn dan 3 meter, over een breedte van 1,5 meter.  

Zij moeten de bouwstoffen en de afval of ander vuil zodanig op de werf plaatsen dat deze niet op de 

aangelande eigendommen kunnen terechtkomen. 

Artikel 23 

Het gemeentebestuur kan met het oog op de veiligheid op en rondom de bouwwerken alle maatregelen 

treffen of opleggen aan de eigenaars, de bouwheer  of aannemers. 
 

Afdeling 1.6 – Het snoeien van planten of bomen die op eigendommen  

langs het openbaar domein groeien 
 

Artikel 24 

De eigenaars of gebruikers van een eigendom moeten ervoor zorgen dat de op deze eigendom groeiende 

planten of bomen zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan : 

a) op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijweg hangt; 

b) op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt 

c) het zicht van de verkeersborden, aanduidingen van hydranten of andere signalisatieborden belemmert. 

Hagen, groenstroken en andere afsluitingen die de zichtbaarheid van de weggebruikers  in bochten en op 

kruispunten kunnen belemmeren, mogen niet hoger zijn dan 75 cm. 

Het is niet toegelaten invasieve plantensoorten, die de biodiversiteit schade toebrengen, in  de natuur te 

verspreiden.  Als iemand deze bepaling niet naleeft, kan de burgemeester ambtshalve en op kosten van de 

overtreder deze invasieve plantensoorten laten verwijderen. 
 

Afdeling 1.7 – Voorwerpen die door hun val kunnen hinderen 
 

Artikel 25 

Het is verboden om het even welk deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen, die onvoldoende stevig 

staan, waardoor zij op het openbaar domein kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van 

doorgang in gevaar kunnen brengen. 
 

Afdeling 1.8 – Inzamelingen op het openbaar domein 
 

Artikel 26 

Iedere inzameling op het openbaar domein is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toelating van 

het gemeentebestuur of vergunning toegestaan bij koninklijk besluit of provinciaal besluit. 

De toelating van het gemeentebestuur moet minstens 15 dagen voor de inzameling worden aangevraagd. 

Artikel 27 

Het is verboden op het openbaar domein loterij- of andere kansspelen aan te leggen of te houden. 
 

Afdeling 1.9 – Het verkeer van dieren op het openbaar domein 
 

Artikel 28 

Het is de eigenaars van dieren verboden ze op het openbaar domein vrij te laten lopen zonder de nodige 

voorzorgsmaatregelen te treffen. De veiligheid en het gemak van doorgang moeten op elk moment 

gewaarborgd blijven. 

Artikel 29 

Loslopende dieren, waarvan de eigenaar niet gekend is, worden door de zorgen van het gemeentebestuur 

en op kosten van de eigenaar, zo deze later bekend wordt, aan een dienst van dierenbescherming of aan 

een dierenasiel toevertrouwd. 
 

Afdeling 1.10 – Het plaatsen op de gevels van de gebouwen van straatnaamborden en van 

verkeerstekens, huisnummers en installaties van openbaar nut 
 

Artikel 30 

Iedereen moet op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het gemeentebestuur 

straatnaamborden of andere installaties van openbaar nut te laten aanbrengen evenals verkeerstekens en 

leidingen van openbaar nut. 

De eigenaar, gebruiker en/of huurder van een gebouw is verplicht er voor te zorgen dat er een 

huisnummer wordt aangebracht, en dat het huisnummer of de reeks van toegekende huisnummers 

leesbaar is van op het openbaar domein. 
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Artikel 31 

Indien de afbraak of verandering van een gebouw het nodig maakt dat een toestel van openbaar nut 

verplaatst wordt, is de eigenaar ertoe verplicht minstens 30 dagen vooraf het gemeentebestuur hiervan te 

verwittigen. 

HOOFDSTUK 2  

REINHEID VAN HET OPENBAAR DOMEIN 

Afdeling 2.1 – De ophaling van huishoudelijk afval 

en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. 
 

Artikel 32 

Recipiënten voor de huisvuilophaling, evenals bedrijfsafvalcontainers en afvalstoffen die met het oog op 

de ophaling ervan worden aangeboden, mogen pas de dag voor de ophaling aan de rand van het openbaar 

domein geplaatst worden. 

De recipiënten moeten voor de eigen woongelegenheid of voor het gebouw waar de activiteit wordt 

uitgevoerd, worden aangeboden. 

De geledigde recipiënten dienen de dag van de ophaling van het openbaar domein te worden verwijderd. 
 

Afdeling 2.2 – Hondenpoep en uitwerpselen van andere huisdieren 
 

Artikel 33 

De begeleiders van honden of andere huisdieren die zich op het openbaar domein begeven, moeten altijd 

een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier bij zich hebben.   

Indien de hond of een ander huisdier het openbaar domein bevuilt, moet de begeleider het vuilnis 

verwijderen en de bevuilde plaats reinigen. Uitzondering hierop vormen de daartoe bestemde plaatsen die 

door het gemeente- of stadbestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid. 

De visueel gehandicapten en andere mindervaliden met hun geleidehond worden van deze bepalingen 

vrijgesteld. 
 

Afdeling 2.3 – Confetti en dergelijke 
 

Artikel 34 

Het is verboden confetti en andere materialen bestaande uit kunststof (plastiek) te werpen of te bezitten, 

tenzij na schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.  Het is verboden tijdens carnavalsoptochten en 

andere openbare manifestaties spuitbussen met kleur- en scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, 

schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen op 

het openbaar domein te gebruiken of te bezitten. 
 

Afdeling 2.4 – Wildplassen 
 

Artikel 35 

Het is verboden op het openbaar domein binnen de bebouwde kom of zichtbaar vanaf het openbaar 

domein te urineren, tenzij op plaatsen of accommodaties die hiertoe speciaal zijn ingericht.  Die plaatsen 

en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen te worden gebruikt. 
 

Afdeling 2.5 – Reinigen van het openbaar domein 
 

Artikel 36 

Alle bewoners moeten zorgen voor de reinheid van de aangelande berm of het voetpad voor hun woning.  

Deze verplichting geldt ook voor alle overige inrichtingen, met inbegrip van de bedrijfszetel van 

landbouwbedrijven, maar met uitzondering van alle andere locaties waar landbouwactiviteiten worden 

uitgeoefend. 

In gebouwen met meer woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan.  Wanneer er geen 

huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 

Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. 

Ze moeten er tevens voor zorgen dat de afvoergoot schoon wordt gehouden, zowel van onkruid, als van 

stof en vuil, zonder dat dit in de afvoerroosters geveegd of geworpen mag worden.   

Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen. 

Artikel 37 

Iedereen die het openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat het onverwijld 

opnieuw proper wordt gemaakt. 

Dit geldt in het bijzonder voor : 
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- land- en tuinbouwers die, naar aanleiding van hun werkzaamheden op het veld, het openbaar 

domein besmeuren of er vreemde stoffen nalaten; 

- bouwers en aannemers die, naar aanleiding van bouwwerken, het openbaar domein bevuilen. 

Onder bevuilen van het openbaar domein wordt eveneens verstaan: 

- zwerfvuil (sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en andere verpakkingen en  

gelijkaardig afval); 

- sluikstorten van huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden; 

- het oneigenlijk gebruik van straatvuilnisbakjes voor huishoudelijk afval, ander dan afval afkomstig van 

ter plekke geconsumeerde producten; 

- het niet naleven van het verbod om reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande panden of  

in brievenbussen voorzien van een sticker om er geen reclamedrukwerk in te deponeren 

- het niet plaatsen van de nodige straatvuilnisbakjes voor verkooppunten voor drank en voeding voor 

onmiddellijke consumptie. 

Artikel 38 

Het is aannemers of bouwers verboden mortel of andere mengsels, hetzij droog of nat, te bereiden op het 

openbaar domein. 

Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken dit toch op het openbaar domein te doen, dan dient het 

wegdek of het voetpad beschermd te worden met een ondoordringbare beschermplaat, na toestemming 

van het gemeentebestuur. 

Artikel 39 

Bij vriesweer is het verboden water op het openbaar domein te gieten of te laten lopen. 

Artikel 40 

Bij sneeuwval of ijzelvorming zijn de aangelanden van het openbaar domein verplicht om over een 

breedte van minstens 1 meter voor de woning of een andere inrichting, het voetpad schoon te vegen en 

ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen om gladheid te vermijden. 

Bij het ruimen van sneeuw en ijs moeten de afvoergoten en –roosters worden vrijgelaten. 

Ter hoogte van de opritten, oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en de aangeduide haltes voor 

het openbaar vervoer, moet de rand van het voetpad worden vrijgehouden. 

In gebouwen met meer woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan. Wanneer er geen 

huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 

Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. 

Artikel 41 

Indien diegene die de verplichtingen die in deze afdeling worden opgelegd, moet uitvoeren, nalaat ze uit 

te voeren, zal het gemeentebestuur of de lokale politie, de werken ambtshalve uitvoeren op kosten van de 

nalatige, dit onverminderd de toepassing van de in dit politiereglement vastgelegde sancties. 
 

Afdeling 2.6 – Onderhoud van braakliggende gronden en terreinen 
 

Artikel 42 

Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet bebouwd terrein moet het terrein of 

het gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang 

komen en er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein. 

Artikel 43 

Inzonderheid moet de eigenaar, huurder of gebruiker de bloei of zaadvorming beletten van alle hinderlijke 

onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden. 

Hiertoe dient de plantengroei minstens tweemaal per jaar te worden gemaaid of kort gehouden, met name 

vóór 30 juni en vóór 30 september. 
 

Afdeling 2.7 – De grachten 
 

Artikel 44 

Het is verboden in grachten iets te plaatsen, te gooien of te laten lopen waardoor de normale waterafvoer 

verhinderd of bezoedeld wordt. 

Artikel 45 

Het dempen van grachten is verboden overeenkomstig artikel 95 van dit politiereglement. 

Grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun 

oorspronkelijke staat dienen te worden hersteld. 

Het overwelven of inbuizen van straatgrachten kan enkel worden toegelaten na  voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur. 
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Artikel 46 

Teneinde de goede afloop van het water te verzekeren, is de eigenaar gehouden de grachten die door zijn 

gronden lopen of deze van andere private eigendommen scheiden, te (laten) maaien, het maaisel te 

verwijderen en indien nodig te (laten) ruimen (verwijderen van slib). 

Uitzondering hierop vormen de grachten langsheen het openbare domein waarvan zij een afhankelijkheid 

uitmaken en als dusdanig enkel dienstig zijn voor de afwatering van het hemelwater en de waterlopen van 

eerste, tweede en derde categorie waarvan het onderhoud de bevoegdheid is van respectievelijk het 

Vlaams Gewest, de provincie of het bestuur, alsook in voorkomend geval, de grachten en/of waterlopen 

die onder het beheer van een polder of watering vallen. 

Artikel 47 

Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en 

waterlopen, zijn de inwoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen, die door de bevoegde 

gemeentelijke overheid met de verdelging zijn belast.  Zij dienen het plaatsen van daartoe nodig geachte 

tuigen te dulden. 

HOOFDSTUK 3 

DE OPENBARE GEZONDHEID 

Afdeling 3.1 – Honden 
 

Artikel 48 

Het is verboden honden onbewaakt vrij te laten rondlopen op het openbaar domein en alle voor het 

publiek toegankelijke plaatsen. De begeleider dient de hond zodanig te bewaken dat hij hem op elk 

ogenblik zou kunnen beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te 

bespringen of private eigendommen te betreden.  

Artikel 49 

Het is personen die de hond niet in de hand kunnen houden, verboden honden te begeleiden. 

Artikel 50 

Honden dienen op het openbaar en privaat domein van de stad of gemeente, altijd aan de leiband te 

worden gehouden. 

Deze verplichting geldt niet voor : 

- honden die gebruikt worden voor de jacht; 

- reddingsoperaties bij rampen of ongelukken; 

- honden die een kudde begeleiden; 

- honden van politiediensten. 

Artikel 51 

Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de 

begeleider zodra ze op het openbaar domein of op openbare plaatsen komen. Voor honden van 

politiediensten en erkende bewakingsondernemingen geldt hierop een uitzondering. 

Onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen: elke hond die, wanneer hij vrij zou 

rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand 

toeloopt; elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking; elke hond die 

reeds iemand heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking; elke hond die een ander 

huisdier verwondt of aanvalt zonder provocatie of uitlokking. 

Artikel 52 

De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, met uitzondering van: 

- visueel gehandicapten of ander mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende 

bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden en de reddingshonden van 

hulporganisaties; 

- personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel gehandicapten of andere 

mindervaliden en die daartoe een passend attest kunnen voorleggen. 

Op het eerste verzoek van de politiediensten moeten de begeleiders hun hond verwijderen van de plaatsen 

waar veel mensen samenkomen. 

Artikel 53 

Wie vaststelt dat zijn/haar hond verdwenen is, moet onmiddellijk de politiediensten inlichten. 

Onbewaakt loslopende honden, die op het openbaar domein of openbare plaatsen aangetroffen worden, 

worden door toedoen van of in opdracht van het gemeentebestuur gevangen en overgebracht naar een 

dierenasiel. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, bezitter, bewaker of houder 

van het dier. 
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Dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen en de 

veiligheid van goederen in een publiek toegankelijke plaats worden aan de eigenaar, bezitter, bewaker of 

houder onttrokken, die er niet langer vrij kan over beschikken, zolang dat met het oog op de handhaving 

van de openbare rust en/of veiligheid en/of voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen of 

dieren en/of veiligheid van goederen vereist is. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de 

eigenaar, bezitter, bewaker of houder van het dier. 

Dolle honden dienen door hun houders te worden afgemaakt. Wanneer zij nalaten dit te doen, zal het 

gemeentebestuur in hun plaats optreden. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, 

bezitter, bewaker of houder van het dier. 

Artikel 54 

De houders van honden zijn verplicht hun dieren op een degelijke wijze onderdak en verzorging te 

verschaffen en dienen de passende maatregelen te treffen opdat de hond(en) geen abnormale hinder voor 

de buren zou(den) veroorzaken door aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid. 

Artikel 55 

Het is verboden honden te tergen of op te hitsen. 
 

Afdeling 3.2 – Rondzwervende katten 
 

Artikel 56 

Het is verboden rondzwervende katten te voederen. 
 

Afdeling 3.3 – Verwilderde duiven 
 

Artikel 57 

Het is verboden verwilderde duiven te voederen. 
 

Afdeling 3.4 – Rij- en trekdieren 
 

Artikel 58 

De begeleiders van rij- en trekdieren zijn verplicht op het openbaar domein, gelegen in de bebouwde 

kom, de uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt recipiënt. 
 

Afdeling 3.5 – Andere dieren 
 

Artikel 59 

Elke houder van een dier, hetzij als eigenaar, hetzij als bezitter, hetzij als bewaker, dient passende 

maatregelen te treffen om te beletten dat het dier zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander 

privaat erf, naar een openbare plaats of naar het openbaar domein. 
 

HOOFDSTUK 4  

DE OPENBARE VEILIGHEID EN BRANDGEVAAR 

Afdeling 4.1 - Minimumnormen inzake brandpreventie 
 

Artikel 60 

Iedereen moet het gemeentelijk reglement waarin de minimumnormen inzake brandpreventie met 

betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen zijn vastgelegd, strikt naleven. 
 

Afdeling 4.2 – Veiligheidsmaatregelen voor tijdelijke inrichtingen 
 

Artikel 61 

Iedereen is ertoe gehouden de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen 

van tijdelijke aard en de veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 

petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 

fotovoltaïsch zonne-energiesysteem strikt na te leven. 
 

Afdeling 4.3 - Verplichtingen opgelegd in geval van brand 
 

Artikel 62 

1. Diegenen die een brand opmerken, moeten dit onmiddellijk aan de brandweerdienst mededelen. 

2. Bij brand is elkeen verplicht aan magistraten, politie en brandweer toegang te verlenen tot hun gebouw, 

woning of aanhorigheden. 

3. Bij weigering of afwezigheid van de bewoners, worden de deuren of toegangen met alle mogelijke 

middelen door de bevoegde hulpdiensten opengebroken of verwijderd. 
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4. Al wie erom verzocht wordt door de magistraten, brandweerlieden of politie, moet alle nodige en 

mogelijke hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, het brandgevaar of gevaar in verband met de 

brand. 

5. Deze voorschriften gelden ook voor andere rampen zoals overstromingen, instorting, enz. 

Artikel 63 

De hydranten die in de openbare weg gelegen zijn, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk 

toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het bestuur op de gevels of op andere plaatsen 

aangebrachte tekens om de brandmonden aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of 

onzichtbaar te maken. 

HOOFDSTUK 5  

DE OPENBARE RUST 

Afdeling 5.1 –  Activiteiten en evenementen in open lucht 
 

Artikel 64 

Onverminderd alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, tenzij na voorafgaande 

schriftelijke toelating van het gemeentebestuur, in open lucht activiteiten en evenementen te organiseren. 

Het maakt geen verschil uit of deze op openbaar of op privaat terrein worden ingericht, en of die vrij, op 

uitnodiging of tegen betaling toegankelijk zijn voor het publiek. Het gemeentebestuur kan de draagwijdte 

van deze toelating bepalen. 

De aanvragen dienen twee maanden vóór de activiteit of het evenement te worden ingediend. 

De aanvrager dient de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van 

tijdelijke aard en de veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 

petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van 

een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem en de door de brandweerdiensten verstrekte richtlijnen, strikt na 

te leven. 
 

Afdeling 5.2 – Bouwvallige gebouwen 
 

Artikel 65 

Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van het gemeentebestuur om gebouwen die bouwvallig 

zijn te herstellen of te slopen. 
 

Afdeling 5.3 – Lawaaibestrijding 
 

5.3.1 Veld- en kruitkanonnen 

Artikel 66 

Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende: 

- de periode van 21 maart tot en met 20 september tussen 20:30 uur en 06:00 uur. 

- de periode van 21 september tot en met 20 maart tussen 19:00 uur en 07:00 uur. 

Het is eveneens verboden kruit- of andere kanonnen, voor het afvuren van vreugdesalvo’s, te gebruiken 

tussen 22:00 uur en 08:00 uur. 

Het gebruik van kruit- of andere kanonnen is, met inachtneming van bovenstaande verbodsbepalingen, 

slechts toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. 

Artikel 67 

Voor het gebruik van kruit- of andere kanonnen die dienen om vogels af te schrikken, moeten volgende 

bepalingen worden geëerbiedigd : 

- de loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning of 

woningen; 

- de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 150 meter van een bewoond huis;  waar mogelijk 

dient een grotere afstand in acht te worden genomen; 

- de nodige maatregelen en voorzorgen moeten worden genomen om te voorkomen dat de uitoefening 

van andere normale beroepsactiviteiten onmogelijk wordt gemaakt; 

- de tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen. 

Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen als blijkt dat de aanvragen de draagkracht 

van de omgeving overschrijden, zelfs wanneer een vergunning is verleend. 

De vergunningen voor het gebruik van vogelschrikkanonnen worden steeds ter kennisgeving overgemaakt 

aan de lokale politie 

5.3.2 Het afschieten van vuurwerk. 
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Artikel 68 

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, is het verboden, zowel op 

het openbaar domein als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die aan het openbaar 

domein palen, om het even welk vuurwerk af te steken, voetzoekers, knal- en rookbussen te laten 

ontploffen of Bengaals vuur aan te steken. 

Het is te allen tijde verboden op de openbare plaatsen en op de privéterreinen wensballonnen op te laten.  

Onder wensballon wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete 

lucht die opgewarmd wordt door een vlam. 

Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. 

Voor het afsteken van feestvuurwerk moet geen vergunning worden aangevraagd als het wordt afgestoken 

in de periode van 31 december vanaf 20.00 uur tot en met 1 januari om 01.00 uur. Buiten deze periode is 

een toelating nodig van het gemeentebestuur. De hinder voor de omgeving moet beperkt blijven. 

De vergunningen voor het afschieten van vreugdesalvo’s worden steeds ter kennisgeving overgemaakt 

aan de lokale politie. 

5.3.3. Lawaaihinder 

Artikel 69 

Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke 

apparaten, muziekinstrumenten, zo in werking te stellen dat ze op het openbaar domein of buitenshuis 

uitgalmen zo dat de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt 

verstoord. 

Een soortgelijk gebruik van deze apparaten is eveneens verboden op het openbaar domein, inzonderheid 

in openbare parken en speelpleinen. 

Het gemeentebestuur kan uitzonderingen toestaan voor openbare feestelijkheden, sportmanifestaties, en 

dergelijke. 

Artikel 70 

Nachtgerucht of nachtrumoer is verboden overeenkomstig artikel 97 van dit politiereglement. 

Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet onderbroken kunnen worden 

tussen zonsondergang en zonsopgang is een voorafgaande toelating van het gemeentebestuur vereist.  Bij 

deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.   Een uitzondering hierop wordt 

gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die worden aangewend in het kader van een 

bedrijfsexploitatie onder normale omstandigheden. 

Artikel 71 

Voertuigen met luidsprekers voor reclame, propaganda of andere doeleinden zijn alleen toegelaten na 

voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur en als de daarbij gestelde voorwaarden 

worden nageleefd. 

Dezelfde voorschriften gelden voor luidsprekers met reclame-, propaganda of andere doeleinden in 

handelshuizen en andere inrichtingen, voor zover het geluid buiten hoorbaar is. 

Voertuigen en over het algemeen alle verkeersmiddelen mogen geen abnormaal gerucht veroorzaken door 

een ongewone verrichting bv. toeteren, niet afzetten van motor bij stilstand enz... Afwijkingen op dit 

verbod kunnen door het gemeentebestuur worden toegelaten bij speciale omstandigheden, zoals 

kermissen, gemachtigde feestelijkheden, enz... 

Artikel 72 

Het is verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig zo hard te laten spelen, dat het hoorbaar is voor 

wie niet in het voertuig heeft plaatsgenomen. De bestuurder van het voertuig wordt in dergelijke gevallen 

voor de overlast verantwoordelijk gesteld, tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 73 

Het geluid van spelende kinderen wordt niet (en nooit) als hinderlijk beschouwd. 
 

Afdeling 5.4 – Rondreizende woonwagenbewoners 
 

Artikel 74 

Het is verboden om zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur het openbaar domein voor 

beperkte tijd te gebruiken voor het plaatsen van één of meer woonwagens en tenten. 

Artikel 75 

In afwijking van artikel 74 mogen exploitanten van kermisattracties en rondreizende circusartiesten die 

deelnemen aan door de stad/gemeente georganiseerde of toegelaten evenementen, met hun woonwagens 

plaatsnemen op het openbaar domein of op een andere door het gemeentebestuur aangewezen plaats voor 

de duur van die evenementen en voor de periode nodig voor het op- en afbouwen van de attractie. 
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Artikel 76 

Woonwagens en tenten die gebruikt worden voor nachtverblijf, kunnen maar voor beperkte tijd 

standplaats innemen op een privé-eigendom na een voorafgaande toelating van het gemeentebestuur en na 

voorlegging van goedkeuring van plaatsing door de eigenaar. 

Het gemeentebestuur kan deze toelating steeds intrekken.  De politiediensten moeten altijd toegang 

hebben tot de niet-afgesloten terreinen waar deze woongelegenheden zich bevinden. 
 

Afdeling 5.5 – Uitvliegen van reisduiven 
 

Artikel 77 

Het is verboden alle soorten duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen tussen 07:00 

uur en 18:00 uur op zon- en feestdagen waarop duivenwedstrijden plaats hebben en dit van 1 april tot en 

met de laatste zondag van de maand oktober. 

Artikel 78 

Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de vermelde dagen 

worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de medekampende liefhebber 

verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de vermelde datum werden gelost. 

Artikel 79 

Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden. 

Hieronder wordt o.a. verstaan: slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met allerlei voorwerpen, ophangen 

van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en 

in het algemeen elke daad die de dieren kan doen op- of afschrikken. 
 

Afdeling 5.6 – Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 
 

Artikel 80 

De exploitant van een inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is dient de 

minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen strikt na te 

leven. 

Als het gemeentebestuur, met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, een drankslijterij laat 

sluiten, dan mag de exploitant zijn zaak geenszins opnieuw openen zonder dat er een nieuwe beslissing is 

gevallen.  

De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende 

ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de exploitatie ervan de 

openbare rust verstoort. 

HOOFDSTUK 6  

MILIEUBESCHERMING 

Afdeling 6.1 – Parken en plantsoenen 
 

Artikel 81 

In de openbare parken en plantsoenen is het verboden: 

1. afgesloten grasvelden te betreden indien een specifiek bord dit verbiedt; 

2. heestermassieven en bloemperken te betreden of te laten betreden; 

3. zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 

4. te kamperen of er de nacht door te brengen in tenten, auto’s, kampeer- en woonwagens, tenzij op de 

plaatsen die voldoen aan de wetgeving inzake kamperen; 

5. afsluitingen te beklimmen of te beschadigen. 

Artikel 82 

In de stedelijke openbare parken en plantsoenen mag niemand met voertuigen rijden, stilstaan of 

parkeren. Uitzonderingen hierop worden door het gemeentebestuur bepaald door een bijzondere toelating 

of door het daartoe aanbrengen van de nodige verkeersborden of –tekens. 

Artikel 83 

Behalve op de daartoe door het bestuur aangeduide plaatsen en binnen de door het gemeentebestuur 

bepaalde voorwaarden, is het verboden in de openbare parken, terreinen, parkings, plantsoenen en 

waterpartijen: 

1. om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te verkopen of bij 

wijze van reclame aan te bieden; 

2. op welke wijze ook publiciteit te voeren; 

3. te collecteren; 
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4. het bevroren water te betreden; 

5. op het water te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 

6. er op gelijk welke wijze te vissen of dieren te vangen of achter te laten; 

7. open vuren aan te leggen; 

8. ruitersport te beoefenen; 

9. dieren te laten baden in het water; 

10. zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor 

zichzelf of voor andere personen. 

Artikel 84 

Het gemeentebestuur kan de toegang tot de openbare parken en plantsoenen of een deel ervan tijdelijk aan 

het publiek verbieden.  

Gedurende deze periode is het verboden dit park of plantsoen te betreden. In voorkomend geval zal de 

openingstijd ter plaatse bestendig kenbaar gemaakt worden aan het publiek. 

Artikel 85 

Behoudens andersluidende bepalingen zijn de kinderspeelpleinen toegankelijk van zonsopgang tot 

zonsondergang voor kinderen.  

Kinderen minder dan 7 jaar moeten vergezeld zijn van een persoon die voor hen aansprakelijk is. 

De kinderen moeten zich behoorlijk gedragen op de kinderspeelpleinen en de richtlijnen van bevoegde 

personen opvolgen en de gebruiksaanwijzingen, aangebracht op de speeltuigen, respecteren. 

Het is ten strengste verboden enige schade aan te brengen in de kinderspeelpleinen. Opzettelijk 

aangerichte schade zal vergoed worden door diegenen die ze aanrichten of door de persoon die voor hen 

verantwoordelijk is. Het is verboden om het even wat op de grond te gooien wat vervuiling veroorzaakt. 

Alle artikelen die betrekking hebben op de "openbare parken en plantsoenen" zijn ook in de 

kinderspeelpleinen van toepassing. 

Artikel 86 

Het is verboden afvalstoffen te verbranden, tenzij hiervoor een milieuvergunning werd verleend en 

behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel 6.11.1. van Vlarem II.   

Kampvuren zijn enkel toegelaten na voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur. 
 

Afdeling 6.2 – Het aanplakken 
 

Artikel 87 

Het is verboden: 

- wettig aangeplakte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te scheuren; 

- aan te plakken op andere plaatsen dan die vastgesteld door het gemeentebestuur; 

- op een zelfde plaats meer dan één exemplaar van een zelfde plakbrief aan te brengen; 

- plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen, ze onleesbaar te maken, er meldingen of tekeningen op aan 

te brengen; 

- de plakbrieven die een gebeurtenis aankondigen voor het verlopen van de gebeurtenis te overplakken; 

- plakbrieven aan te brengen meer dan 4 weken voor het plaatsvinden van de gebeurtenis; 

- plakbrieven aan te brengen van een formaat groter dan A1. 

Artikel 88 

Het is verboden tijdelijke publiciteitsborden aan te brengen op of langs het openbaar domein zonder 

uitdrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur. 

Ze mogen niet aangebracht worden op straatmeubilair, signalisatie, openbare verlichting, bomen, e.d. 

Artikel 89 

Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes 

aan te brengen op het openbaar domein en op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, 

muren, omheiningen, pijlen, palen, zuilen, bouwwerken en monumenten en andere langs het openbaar 

domein of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden en andere plaatsen dan die die door de 

gemeenteoverheid tot aanplakking zijn bestemd of vooraf schriftelijk werden vergund door de eigenaar of 

gebruiksgerechtigde voor zover de eigenaar voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft betuigd. 
 

HOOFDSTUK 7  

GEMENGDE INBREUKEN 

Artikel 90 

De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van 

rijtuigen, wagons en motorvoertuigen is verboden (artikel 521 lid 3 van het strafwetboek). 
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Artikel 91 

Het is verboden grafsteden, gedenktekens of grafstenen, monumenten, standbeelden of andere 

voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of 

met haar machtiging zijn opgericht te vernielen, neer te halen, te verminken of beschadigen (artikel 526 

van het strafwetboek). 

Artikel 92 

Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. (artikel 

534bis van het strafwetboek).   

Artikel 93 

Het is verboden opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen.  

(artikel 534ter van het strafwetboek). 

Artikel 94 

Het is verboden kwaadwillig een of meer bomen om te hakken, of zodanig te snijden, te verminken of te 

ontschorsen dat ze vergaan, of een of meer enten te vernielen (artikel 537 van het strafwetboek). 

Artikel 95 

Het is verboden geheel of gedeeltelijk grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te 

rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen, grenspalen, 

hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te 

verplaatsen of verwijderen (artikel 545 van het strafwetboek). 

Artikel 96 

Het is verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen (artikel 559, 

1° van het strafwetboek). 

Artikel 97 

Het is verboden nachtgerucht of nachtrumoer te maken waardoor de rust van de inwoners kan worden 

verstoord (artikel 561, 1° van het strafwetboek). 

Artikel 98 

Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te 

beschadigen (artikel 563, 2° van het strafwetboek) 

Artikel 99 

Daders van lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben, in het bijzonder zij die 

opzettelijk enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen, worden gestraft met een 

gemeentelijke administratieve geldboete (artikel 563, 3° van het strafwetboek). 

Artikel 100 

Het is verboden zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke 

plaatsen, te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet 

herkenbaar is. 

Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven 

met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel 

krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten (artikel 

563bis van het strafwetboek). 

HOOFDSTUK 8  

LOKALE BEMIDDELINGSPROCEDURE 

Artikel 101 

Lokale bemiddeling kan worden voorgesteld als alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete. 

De lokale bemiddeling is een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst 

van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden of om het conflict te doen 

bedaren. 

Artikel 102 

De bemiddelaar wordt aangesteld door de gemeente en voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het 

koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de 

bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

Artikel 103 

Het bemiddelingsdossier wordt door de sanctionerende ambtenaar aangemeld bij de bemiddelaar. 

Artikel 104 

De sanctionerende ambtenaar vermeldt het bemiddelingsaanbod en de contactgegevens van de 

bemiddelaar in zijn opstartbrief. 



145 

 

Bij minderjarigen, die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, wordt de 

beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een 

bemiddelingsaanbod. 

Bij meerderjarigen kan de bemiddeling facultatief worden aangeboden. 

Artikel 105 

Enkele weken na de verzending van de aangetekende opstartbrief neemt de bemiddelaar zelf contact op 

met de overtreder. 

Bij minderjarigen krijgen de vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede 

hebben tevens een kopie van het bemiddelingsaanbod. Ook de advocaat wordt op de hoogte gebracht van 

het aanbod. 

Dit geldt uiteraard niet wanneer de overtreder reeds gereageerd heeft op het eerste bemiddelingsaanbod in 

de aangetekende opstartbrief van de sanctionerend ambtenaar. 

Artikel 106 

Indien de overtreder positief reageert op het bemiddelingsaanbod, neemt de bemiddelaar contact op met 

het slachtoffer en informeert naar de bereidheid om deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure. 

 

Als het slachtoffer niet bereid is om bemiddeling te aanvaarden,  kan de bemiddeling alsnog worden 

opgestart via de inschakeling van een gemeentelijk vertegenwoordiger na akkoord van de sanctionerend 

ambtenaar. 

Artikel 107 

De bemiddeling en dus ook de communicatie tussen de betrokken partijen kan rechtstreeks of 

onrechtstreeks gebeuren. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de bemiddeling, zoals opgenomen in 

het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de 

bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in de 

breedste betekenis van het woord. Dit betekent dat zo veel als mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de 

noden van alle betrokkenen. 

De bemiddelaar probeert, indien de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een dialoog tussen hen tot stand te 

brengen.  

De betrokken partijen trachten zelf tot een overeenkomst te komen. 

Minderjarigen mogen tijdens de bemiddeling begeleid worden door hun vader en moeder, voogd of 

personen die de hoede over hen hebben. 

Ook de advocaat kan aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure. 

Artikel 108 

Na het afsluiten van het bemiddelingsdossier rapporteert de bemiddelaar het resultaat aan de 

sanctionerend ambtenaar zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 januari 2014 

houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

Artikel 109 

De sanctionerend ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de stand van 

zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden vóór het verstrijken 

van de termijn zoals voorzien in artikel 26, §2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

HOOFDSTUK 9  

STRAF- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 110 

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in 

andere straffen voorzien, worden de inbreuken op de artikelen 32, 33, 35, 60, 61, 87, 88 en 89 bestraft 

met een administratieve geldboete van 50,00 EUR, overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties  voorziene procedure. 

Artikel 111 

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in 

andere straffen voorzien, worden de overige inbreuken op onderhavig reglement gestraft met een 

gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 175,00 EUR voor minderjarigen vanaf 16 jaar en 
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van maximaal 350,00 EUR voor meerderjarigen, overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties  voorziene procedure. 

Artikel 112 

De persoon, die het plaatsverbod opgelegd overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties voorziene procedure negeert, wordt eveneens gestraft met een 

administratieve geldboete, zoals bedoeld in artikel 110. 

Artikel 113 

De bepalingen die opgenomen zijn in dit reglement zijn van toepassing op iedereen die de leeftijd van 16 

jaar heeft bereikt op het moment van de feiten. 

Artikel 114 

In geval van herhaling van de inbreuk op artikel  5 , artikel 11, artikel 12 en artikel 14 van dit reglement 

worden deze gestraft met de administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgegeven 

toestemming of vergunning of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

Artikel 115 

Alle artikelen van eerder uitgevaardigde politieverordeningen die strijdig zijn met deze politieverordening 

worden geacht te zijn opgeheven. 

Artikel 116 

Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet afgekondigd en 

bekend gemaakt worden. 

Artikel 117 

Overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet  zal een afschrift van dit reglement worden 

overgemaakt aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en 

aan de griffie van de politierechtbank. 

Tevens zal een afschrift worden overgemaakt aan het parket van de procureur des konings bij de 

politierechtbank en aan de korpschef van de lokale politie Vlaamse Ardennen. 

Stemden voor: 29: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 

Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Els Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + N-VA (2: Kristof Meerschaut en Roland Van 

Heddegem) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André Vansteenbrugge) + Bruno Van Waeyenberghe 

(onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Onthielden zich: 2 (Groen: Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen). 

 

3. Recreatieve herontwikkeling van recreatiezone Donk. Goedkeuren bestek. 

De gemeenteraad 

Overwegende dat de stad vorig jaar eigenaar is geworden van de terreinen van de vroegere 

Kompascamping; 

Overwegende dat het bestaande masterplan Donk werd geactualiseerd; 

Overwegende dat de diverse adviesraden om hun insteek werd gevraagd; 

Overwegende dat dit terrein naar functie kan uitgesplitst worden in een zone voor verblijfsrecreatie, een 

zone Scheldemeersen en een zone voor sportieve recreatie; 

Overwegende dat voor de ontwikkeling van een openluchtrecreatieterrein, dit is een uitgerust en 

afgebakend terrein in centraal beheer waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve 

verblijven, een bestek ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd; 

Overwegende dat de objectieven van het bestek zijn een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, die na 

het doorlopen van een gunningsprocedure met de gekozen gegadigde zal worden afgesloten, waarbij het 

terrein voor een duur van dertig jaar in erfpacht wordt gegeven; 

Overwegende de prioritaire actie BBC 11.2.2 ‘Het masterplan Donk actualiseren en de recreatie aan de 

Donk versterken’ 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: met 25 stemmen voor en 6 onthoudingen 

Art.1. Het bestek ‘ Project Donk, vernieuwde verblijfsrecreatie in de Vlaamse Ardennen’ en het 

onderhandelingsdocument ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het project De Donk’ 

wordt goedgekeurd om te gunnen via onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking. 
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Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 

besluit. 

Stemden voor: 25: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 

Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Els Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + 

Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Onthielden zich: 6: N-VA (2: Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) + Groen (2: Steven Bettens 

en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André Vansteenbrugge). 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

4. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende 

toegangsregeling Papelosstraat en buurtweg nr 8, verwijderen parkeerplaatsen voor personen 

met een handicap t.h.v. Nederenamestraat 214, Beverestraat 16, Galgestraat 8 en Aalststraat 

66, afschaffen parkeerverbod t.h.v. Broekstraat 64-68, parkeerplaats voor personen met een 

handicap t.h.v. Sint-Salvatorstraat 2, afschaffen parkeerplaats voor kortparkeren t.h.v 

Bekstraat 6 (oude post). 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968; 

Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012; 

Overwegende de verhuis van het postkantoor van de Bekstraat naar de Beverestraat.. 

Overwegende de aanwezigheid van de manege met oefenterrein vlak naast de Papelosstraat. 

Overwegende het feit dat de firma Merchiers niet meer gevestigd is in de Broekstraat. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Artikel 3 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 april 2007 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Beverestraat 16). 

Artikel 2: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 september 2011 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Galgestraat 8). 

Artikel 3: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 5 november 2012 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Nederenamestraat 214). 

Artikel 4: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 25 november 2013 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Aalststraat 66). 

Artikel 5: Artikel 6 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 27 september 2004 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voor kortparkeren postgebouw). 

Artikel 6: Artikel 9 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 8 juli 1985 wordt afgeschaft (parkeerverbod 

Broekstraat t.h.v. voormalige firma Merchiers). 

Artikel 7: In de Sint-Salvatorstraat t.h.v. nr. 2 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 

een handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  
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Artikel 8: De Papenlosstraat en buurtweg nr. 8 worden voorbehouden voor voetgangers, fietsers, 

landbouwvoertuigen en ruiters. Dit wordt aangeduid met de borden F99c en F101c. 

Artikel 9: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE. 

5. Buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen - dienstjaar 2015 - diverse locaties - bestek 

nr. W23152013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is om jaarlijks buitengewone onderhouds- en herstelwerkzaamheden 

uit te voeren aan KWS-verhardingen meer bepaald affrezen en overlagen, voegvullen en gietasfalt;  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen  - 

dienstjaar 2015” een bestek met nr. W23152015  werd opgesteld door de ontwerper ing. Jan De Clippel; 

Overwegende dat het buitengewoon onderhoud zal uitgevoerd worden in volgende straten : Prins 

Leopoldstraat, IJzerstraat, Gaspard Heuvickstraat, Adriaan Brouwerstraat, Sleegstraat, Leebeekstraat, 

Pruimelstraat, Westerring, Wallestraat; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 211.920,00 EUR excl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking; 

Gelet op het plan van uitvoering waarop de bovengenoemde straten zijn aangeduid; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op 

jaarbudgetrekening GBB -I-BIA  0200-00/2240007; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 2,1 d ( 

limiet 600.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen inzonderheid artikel 105 § 2 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23152015 en de raming voor de opdracht 

“buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen  - dienstjaar 2015”, opgesteld door de ontwerper ing. 

Jan De Clippel. De raming bedraagt 211.920,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking; 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien  in het budget van 2015, op jaarbudgetrekening GBB 

-I-BIA  0200-00/2240007. 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

aanbrengen die het hierbij nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 % 

voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

6. Uitbreiding bestaande parking Meerspoort Noord - Groenaanleg - bestek nr. W23242015. 

Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014 betreffende goedkeuren van het bestek , 

de wijze van gunnen en de raming ten bedrage van 1.533.033,18 EUR excl. btw houdende  “Meerspoort-

Noord – bouwen van een 2e parkeerlaag”; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  van 02 februari 2015 houdende 

toewijs van de werken “ Meerspoort-Noord – bouwen van een 2e parkeerlaag “ aan de firma NV 

Stadsbader, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke voor een bedrag van 1.191.114,62 EUR excl. btw; 

Overwegende dat de bovengenoemde werken een aanvang nemen op  woensdag 05 augustus 2015; 
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Overwegende dat het noodzakelijk  is om volgend  op de uitvoering van de 2e parkeerlaag  de nodige 

groenaanleg te realiseren;  

Gelet op het bestek met nr. W23242015 dat werd opgesteld door Els Doclo; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 42.282,00 EUR excl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan IVA “Grondbeleid“ op het 

budget van 2015 onder  jaarbudgtrekening AC.7.1.3.-0220-00/2220007; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 

(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23242015 en de raming voor de opdracht 

“Uitbreiding bestaande parking Meerspoort Noord - Groenaanleg”, opgesteld door Els Doclo. De raming 

bedraagt 42.282,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 3: De nodige kredieten zijn voorzien  in het meerjarenplan IVA “Grondbeleid“ op het budget van 

2015 onder  jaarbudgtrekening AC.7.1.3.-0220-00/2220007. 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van 10 % 

voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

7. Woeker, Achter De Wacht, Wijngaardstraat, Kattestraat, Jezuïetenplein, Krekelput: 

aanpassen openbare verlichting - bestek nr. 28054. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat een aantal armaturen dienen gerenoveerd en omwille van de uniformiteit met andere 

straten waar de openbare verlichting reeds werd vernieuwd (Broodstraat, Nederstraat, Tussenbruggen, 

Einestraat) dient de openbare verlichting aangepast te worden in de volgende straten: Woeker, Achter De 

Wacht, Wijngaardstraat, Kattestraat, Jezuïetenplein en Krekelput; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 36.639,40 EUR excl. btw ; 

Overwegende dat de werken omvatten: 

 Kattestraat, Woeker, Achter De Wacht en Wijngaardstraat (21.247,52 EUR excl. btw): 

o Vervangen van de bestaande verlichting door armaturen FLA 740 cdo-t 90W en 140 W (wit 

licht) en te plaatsen op de gevel of recht conische verlichtingspaal lph 8m (kleur 7035) 

o Verplaatsen van armatuur 1015 op een recht conische verlichtingspaal lph 8 m (ral 9005) 

 Jezuïetenplein, Krekelput (15.391,88 EUR excl. btw): 

o Vervangen van de bestaande verlichting op het Jezuïetenplein door gevelarmaturen FLA 740 

140 W(ral 7035) 

o Vervangen lichtmast t.h.v. Gentiel Antheunisplein door recht conische mast lph 8m (ral 

9005) 

o Vervangen van de bestaande verlichting in de Krekelput door gevelarmaturen FLA 740 60W 

(ral 7035) 

o Vervangen lichtmast t.h.v. Krekelput/Grachtschelde door recht conische mast lph 6,3 m (ral 

7035) 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 op 

budgetcode GBB-I-BIA 0670-00 2289007;  

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f 

(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische 

aard); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: met 27 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan de raming t.b.v. 36.639,40 EUR excl. btw voor de opdracht 

“Woeker, Achter De Wacht, Wijngaardstraat, Kattestraat, Jezuïetenplein, Krekelput : aanpassen openbare 

verlichting”. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode GBB-

I-BIA 0670-00 2289007. 

Stemden voor: 27: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 

Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Els Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André 

Vansteenbrugge) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Stemden tegen: 2: Groen (Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) 

Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem 

 

8. Den Bulk: aanpassen van de openbare verlichting - bestek nr. 279954. Goedkeuren van de 

lastvoorwaarden, de raming en de wijze van gunnen. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de slechte staat van de bestaande openbare verlichting in Den Bulk; 

Overwegende dat de openbare verlichting in Den Bulk dient vernieuwd te worden; rekening houdende 

met het rationeel energieverbruik wordt er LED verlichting voorzien; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.191,23 EUR (excl. btw); 

Overwegende dat de werken omvatten :  

 Plaatsen van 42 verlichtingstoestellen 

 Materiaal  42 armaturen en lampen 

 Wegnemen en slopen van bestaande verlichting 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 op 

budgetcode GBB-I-BIA 0670-00 2289007 ; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 3; 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: met 27 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan de raming t.b.v. 17.191,23 EUR (excl. btw) voor de opdracht 

“Den Bulk : aanpassen van de openbare verlichting”. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode GBB-

I-BIA 0670-00 2289007. 

Stemden voor: 27: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 

Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Els Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André 

Vansteenbrugge) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Stemden tegen: 2: Groen (Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) 

Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem 

 

9. Verlichting toren Sint-Walburgakerk en binnenkoer Abdij Maagdendale - bestek nr. 

W23222015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de verlichtingstoestellen van de toren van de Sint-Walburgakerk verouderd zijn 

waardoor de verlichting niet meer optimaal is; 

Overwegende dat verschillende grondspots die zich situeren op de binnenkoer van de Abdij Maagdendale 

niet meer functioneren onder meer ten gevolge vochtproblemen; 

Overwegende dat het derhalve aangewezen voornoemde toestellen te vervangen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verlichting toren Sint-Walburgakerk en binnenkoer 

Abdij Maagdendale.” een bestek met nr. W23222015 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.400 EUR (exclusief BTW); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget onder artikel GBB-

I-BIA 0670-00 2289007; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 

(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: met 27 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23222015 en de raming voor de opdracht 

“Verlichting toren Sint-Walburgakerk en binnenkoer Abdij Maagdendale.”.  De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 33.400 EUR (exclusief BTW). 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 onder artikel GBB-I-

BIA 0670-00 2289007. 

Stemden voor: 27: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 
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Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Els Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André 

Vansteenbrugge) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Stemden tegen: 2: Groen (Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) 

Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem 

 

10. Renoveren verwarmingselementen stadhuis - bestek nr. W23272015. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de verwarmingselementen in het Stadhuis niet meer naar behoren functioneren en dat 

ze bijgevolg dienen gerenoveerd zodat hun rendement wordt verhoogd; 

Overwegende dat hiervoor de nodige materialen dienen aangekocht teneinde de renovatie door eigen 

medewerkers te laten uitvoeren; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Renoveren verwarmingselementen Stadhuis” een bestek 

met nr. W23272015 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.956 EUR (exclusief BTW); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 onder artikel 

GBB-I-BIA 0700-00 2300000; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 

(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: met 27 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23272015 en de raming voor de opdracht 

“Renoveren verwarmingselementen Stadhuis”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt 22.956 EUR (exclusief BTW); 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 onder artikel GBB-I-

BIA 0700-00 2300000. 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van 10 % 

voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

Stemden voor: 27: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 

Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Els Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André 

Vansteenbrugge) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Stemden tegen: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem 

Onthielden zich: 2:  Groen (Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) 

 

11. Aanleg van een verbindingsweg langs het fietspad tussen de Galgestraat en de 

Lotharingenstraat. Aankoop van een perceel grond om niet jegens nv De Bree. Vaststellen van 

de voorwaarden. 

De gemeenteraad, 



153 

 

Gelet op de beslissing van gemeenteraad van  01 februari 2010 betreffende de goedkeuring van de 

intentie-overeenkomst reconversie en duurzame ontwikkeling van de stationsomgeving van Oudenaarde; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2013 houdende goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van het voorontwerp reconversie en duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling van de stationsomgeving van Oudenaarde; 

Overwegende dat het project stationsomgeving voorziet in een vlotte verbindingsmogelijkheid van de 

parking in de Lindestraat voor het reizigersverkeer komende van Ename; 

Overwegende dat hiertoe een nieuwe weg dient aangelegd vanaf de Lotharingenstraat  met de Galgestraat 

en vervolgens vanaf de Oliehoekstraat tot de Broekstraat; 

Overwegende dat het gedeelte tussen de Lotharingenstraat en de Galgestraat parallel zal lopen  met het 

fietspad en de spoorweg ; 

Overwegende dat met het oog op de realisatie van bovengenoemde weg het noodzakelijk is dat er een 

perceel grond  gelegen kadastraal 2e afdeling Oudenaarde - Eine,  sectie A,  deel van nr. 962p met een 

oppervlakte van 60,61 m² wordt verworven jegens de vennootschap De Bree TEC NV, Krommewege 

31G te 9990 Maldegem; 

Overwegende dat het verwerven van de grond gebeurt” om niet “ ; 

Gelet op de verkoopbelofte; 

Gelet op het plan; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De aankoop in der minne “om niet“ van een perceel gelegen kadastraal 2e afdeling Oudenaarde-

Eine, sectie A, deel van nr. 962p met een oppervlakte van 60,61 m² jegens de vennootschap De Bree TEC 

NV, Krommewege 31G te 9990 Maldegem met het oog op het realiseren van “aanleg van een 

verbindingsweg langs het fietspad tussen de Galgestraat en de Lotharingenstraat" wordt goedgekeurd 

overeenkomstig de in bijlage geviseerde verkoopbelofte en plan. 

Artikel 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van het 

dossier. 

 

12. Aanleg nieuwe ontsluitingsweg bedrijvenpark De Coupure - bestek nr. W23202015. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat met het oog op de verdere ontsluiting van het bedrijvenpark “De Coupure" het 

noodzakelijk is om een nieuwe weg aan te leggen;  

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. W23202015 werd opgesteld door Els 

Doclo; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 157.856,00 EUR excl. btw opgesplitst 

als volgt : 

-) rioleringswerken ( btw-recupereerbare werken ): 67.115,50 EUR excl. btw; 

-) wegeniswerken ( btw-plichtige werken) :  90.740,50 EUR excl. btw + 19.055,51 EUR ( 21 % btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015 van IVA “ Grondbeleid “  

op jaarbudgetrekening GBB-IVA 0200-00/2240007; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 , §2,1° d ( 

limiet van 600.000,00 EUR excl. btw niet overschreden; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen inzonderheid artikel 105 § 2; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 
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Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23202015 en de raming voor de opdracht 

“Aanleg nieuwe ontsluitingsweg bedrijvenpark 'De Coupure'”, opgesteld door Els Doclo. De raming 

bedraagt 157.856,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien  in het budget 2015 van IVA “ Grondbeleid “  op 

jaarbudgetrekening   GBB-IVA 0200-00/2240007. 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 

% voorvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO. 

13. Nieuwe straatnaam Scheldesteenstraat voor de verkaveling Het Grondjuweel - Puithoekstraat 

nr V/01085/3. Definitieve beslissing. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 

pleinen, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 08 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, zoals tot op 

heden gewijzigd; 

Overwegende dat in de Puithoekstraat een nieuwe verkaveling met wegenis is goedgekeurd voor 20 loten, 

op naam van Het Grondjuweel (V/01085/3). De verkaveling is gelegen ter hoogte van de Smalle Los, 

Puithoekstraat en Robert De Preesterstraat (bijlage 1); 

Gelet op het advies van 07 januari 2015 van het archief (bijlage 2). In het advies worden volgende 

argumenten aangehaald: “Er zijn niet meteen historische locaties die een naam kunnen verlenen aan die 

specifieke plaats. Het ligt historisch op de grens van het dorp en de omgeving van de Steenput. Je kan wel 

in die richting verder zoeken naar een mogelijke naam aangezien daar vroeger veel steenbakkers 

woonden. Er is al een Steenbakkerstraat, Steenputstraat, … Mogelijke namen zouden kunnen zijn: 

Scheldesteenstraat, Schrootstraat, Zandbakstraat, Afslagtafelstraat, Haaghuisstraat (met de vraag of hier 

wel een haaghuis zou gestaan hebben?), Bollekarstraat, … Het zijn allemaal termen die verwijzen naar 

steenbakkers”; 

Gelet op het advies van 08 januari 2015 van de cultuurraad (bijlage 3). In het advies worden volgende 

argumenten aangehaald: “Twee namen vinden we geschikt. Op voorwaarde dat ze niet op een andere 

plaats voorkomen natuurlijk. De Nieuwesteenstraat vinden we interessant omdat het aspect ‘nieuw en 

‘steen’ er in voorkomt. Een lichte verwijzing dus naar het verleden. Daarnaast is Scheldesteen(straat) ook 

een geschikte naam omdat die ook goed in de volksmond ligt en verwijst naar de vroegere 

steenbakkersactiviteiten”; 

Overwegende dat geen enkele voorgestelde straatnaam bestaat. De beide adviesinstanties verwijzen naar 

de “Scheldesteenstraat” als nieuwe straatnaam; 

Gelet op de nota van 23 februari 2015 aan het College van burgemeester en schepenen, waarbij akkoord 

wordt gegaan met de “Scheldesteenstraat” als straatnaam voor de verkaveling op naam van Het 

Grondjuweel (V/01085/3) (bijlage 4); 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2015 (bijlage 5). 

Gelet dat het vaststellen van de naam “Scheldesteenstraat” werd openbaar gemaakt van 13 april 2015 tot 

en met 13 mei 2015. Tijdens het onderzoek werden geen schriftelijke en/of mondelinge 

bezwaren/opmerkingen ontvangen. Er werd een proces-verbaal van sluiting opgemaakt op 14 mei 2015 

(bijlage 8). 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: “Scheldesteenstraat” als nieuwe straatnaam toe te kennen voor de verkaveling op naam van 

Het Grondjuweel (V/01085/3).  

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

14. Jaarrekening 2014. 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer verlaat de zitting om 20u55. 

De Gemeenteraad, 
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013, waarbij het meerjarenplan 2014-

2019 goedgekeurd werd; 

Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening van het voorgaande dienstjaar dient vast te stellen;  

Overwegende dat de jaarrekening 2014 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een toelichting en 

bijlagen; 

Gelet op het feit dat de financiële nota de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 

liquiditeitenrekening omvat; 

Overwegende dat de geconsolideerde cijfers als enige eindresultaat beschouwd worden voor de stad door 

de toezichthoudende overheid; 

Overwegende dat het geconsolideerde resultaat van de exploitatierekening positief is en 6.382.081,58 

euro bedraagt; 

Overwegende dat het geconsolideerde resultaat van het investeringsbudget negatief is en - (min) 

17.616.218,32 euro bedraagt; 

Overwegende dat het geconsolideerde, gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar 20.725.561,83 

euro bedraagt; 

Overwegende dat het geconsolideerde resultaat op kasbasis positief is en 17.203.598,63 euro bedraagt; 

Overwegende dat de geconsolideerde autofinancieringsmarge 4.231.968,11 euro bedraagt; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikels 43,171, 172, 

173, 174, 175, 253 en 255; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De jaarrekening 2014 wordt vastgesteld, met : 

- een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 17.203.598,63 euro . 

- een autofinancieringsmarge van 4.231.968,11 euro . 

- een balans met activa ten bedrage van 191.212.186,59 euro en passiva ten bedrage van 

191.212.186,59 euro . 

- een staat van opbrengsten en kosten met een negatief resultaat van -1.517.796,85 euro . 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit, binnen een termijn van 20 dagen, over te maken aan de 

Provinciegouverneur en aan de Vlaamse Overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur.  

 

15. Budgetwijziging 1-2015. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d.15 december 2014, waarbij het budget 2015 vastgesteld 

werd; 

Overwegende dat de budgetwijziging 1-2015 bestaat uit een budgetwijziging van de stad, een 

budgetwijziging van het IVA Grondbeleid en een geconsolideerde budgetwijziging; 

Overwegende dat het geconsolideerde saldo van het exploitatiebudget stijgt met 1,17 euro; de uitgaven 

stijgen met 690.147,20 euro en de ontvangsten stijgen met 690.148,37 euro; 

Overwegende dat het geconsolideerde saldo van het investeringsbudget stijgt met 2.125.813,70 euro; de 

uitgaven stijgen met 4.652.729,90 euro en de ontvangsten stijgen met 6.778.543,60 euro; 

Overwegende dat het geconsolideerde resultaat op kasbasis positief is en 18.758.099,05 euro bedraagt; 

Overwegende dat de geconsolideerde autofinancieringsmarge niet gewijzigd is ten opzichte van het 

budget 2015 en 4.694.403,61 euro bedraagt; 

Overwegende dat de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde acties en actieplannen 

enkel budgettair gewijzigd werden, maar niet inhoudelijk; 

Overwegende dat deze budgetwijziging binnen de goedgekeurde meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 

past zoals artikel 27 van het BBC-besluit d.d. 25 juni 2010 dit oplegt en er bijgevolg geen aanpassing van 

dit meerjarenplan vereist is; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43 en artikel 148; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten; 

BESLUIT: met 26 stemmen voor en 4 onthoudingen 

Artikel 1: De budgetwijziging 1-2015, met een geconsolideerd resultaat op kasbasis van 18.758.099,05 

euro en een geconsolideerde autofinancieringsmarge van 4.694.403,61 euro, wordt goedgekeurd. 
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Stemden voor: 26: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, 

Günther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (9: Lieven 

Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters, Els 

Bostijn en Jeanique Van Den Heede) + SP.a (2: Maarten Blondeel en André Vansteenbrugge) + Bruno 

Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 

Onthielden zich: 4: N-VA (2: Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) + Groen (2: Steven Bettens 

en Tim Vanderhaeghen) 

 

SECRETARIE 

16. Notulen gemeenteraad 1 juni 2015. Goedkeuring. 

Raadslid Kristof Meerschaut stelt dat de N-VA-fractie tevreden is dat de notulen voortaan met een 

beknopt verslag worden aangevuld, maar dat verslag moet ook door de bevolking kunnen geconsulteerd 

worden. De burgemeester belooft zowel de notulen als het beknopt verslag voortaan aan de gemeenteraad 

ter goedkeuring voor te leggen en het beknopt verslag nadien op de website te publiceren. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 

1. Raadslid Roland Van Heddegem. 

1.1 Voorstel 1: Programma Feest Vlaamse Gemeenschap. 

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Oudenaarde werd in een nieuw kleedje gestoken, dit werd 

beslist tijdens de Gemeenteraad in zitting van 29 september 2014.  Mijn voorstel om het feest een meer 

familiaal en sportief karakter te geven op en rond de Donk-site werd door het 11 juli-comité en de dienst 

cultuur verwerkt tot een mooi programma.  Enkel het luik recreatief fietsen werd enigszins uit het oog 

verloren. 

Voorstel 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het voornemen om het feest van de Vlaamse Gemeenschap in een nieuw kleedje te steken, zoals 

besproken tijdens de Gemeenteraad in zitting van 29 september 2014; 

Gelet op de voorbereidende vergadering van het 11 juli-comité aangaande het voorstel om naast de 

academische zitting in het stadhuis het feest een meer familiaal en sportief karakter te geven, en dit op en 

rond de Donk-site; 

Overwegende dat het voorstel door de dienst cultuur voor het grootste deel omgezet werd in een prachtig 

programma; dat niettemin het luik recreatief fietsen onderbelicht bleef;  

Overwegende dat de stad Oudenaarde zich wil promoten als fietsstad; 

Overwegende dat de stad ook oog wil hebben voor andersvaliden; 

Overwegende dat VZW Sneukelwiel bereid is om speciale fietsen zoals rolstoelfietsen, duofietsen, 

driewielers… met de nodige begeleiders ter beschikking te stellen op deze feestdag; 

Beslist: 

 Art.1.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om het 

namiddagprogramma op 11 juli naar aanleiding van het feest van de Vlaamse Gemeenschap, uit 

te breiden met de mogelijkheid voor andersvaliden en bejaarden om de Donk en omgeving op een 

leuke recreatieve manier al fietsend te ontdekken, en dit op een afdoende manier te 

communiceren; 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove, die belooft er rekening mee te houden bij de 

opmaak van de programmatie van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 

2. Raadslid Kristof Meerschaut. 

2.1 Voorstel 1: Trage wegen. 

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer: veldwegen, 

kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden, doorsteekjes…  Samen vormen 

ze een dicht netwerk, uitstekend geschikt voor zachte weggebruikers recreatief of functioneel.  Trage 
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wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld 

schoolgaande kinderen.   

In de praktijk blijken veel trage wegen inmiddels verdwenen of onbruikbaar te zijn, hoewel vele officieel 

nooit afgeschaft zijn.  Deze discrepantie kan leiden tot discussies met soms verregaande juridische 

consequenties.  Als verantwoordelijke voor het onderhoud en de toegankelijkheid van trage wegen met 

een openbaar karakter kan een lokale overheid best pro-actief optreden. 

Voorstel 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 10 april 1841 betreffende de buurtwegen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de Basismobiliteit, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het netwerk van trage wegen in Oudenaarde 

Overwegende dat trage wegen paden of wegen zijn die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer;   

Overwegende dat trage wegen zowel functioneel als recreatief nuttig kunnen zijn voor zachte 

weggebruikers;   

Overwegende dat een adequaat trage wegennetwerk een voorwaarde sine qua non is voor een stad die 

zich wenst te profileren als fietsvriendelijke stad; 

Overwegende dat vele trage wegen ook een erfgoedkundige betekenis hebben en linken leggen met de 

rijke geschiedenis van Oudenaarde en haar deelgemeenten; 

Overwegende dat trage wege ook op ecologisch vlak een belangrijke rol vervullen als verbinding tussen 

verschillende, versnipperd geraakte biologisch waardevolle gebieden; 

Overwegende dat veel trage wegen ondanks hun juridisch statuut in de praktijk niet meer bestaan of 

bruikbaar zijn; dat deze discrepantie vermeden moet worden, temeer dat deze onduidelijkheid zware 

juridische gevolgen kan hebben; 

Overwegende dat het om bovenstaande redenen aangewezen is een pro-actief beleid te voeren;     

Overwegende dat Oudenaarde wat dit betreft te rade kan gaan bij talrijke gemeenten die op dit moment al 

beschikken over een beleid inzake trage wegen; dat er ook diverse verenigingen en vzw’s bestaan die de 

stad kunnen en willen bijstaan;  

Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen steden en gemeenten stimuleert om werk te maken van 

de valorisatie van hun trage wegennetwerk; dat er voorzien werd in een subsidiereglement; 

Beslist: 

 Art.1.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om: 

 het netwerk van trage wegen op het grondgebied van Oudenaarde te analyseren; 

 op basis van de analyse een beleid uit te stippelen voor het trage wegennetwerk waarbij de 

potenties op vlak van mobiliteit, erfgoed, ecologie en recreatie maximaal aangeboord 

worden; 

 een plan van aanpak op te maken waarbij nagedacht wordt over communicatie en het creëren 

van een draagvlak; 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.2 Vraag 2: GIS-profiel gemeente. 
Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een systeem waarmee gegevens of informatie over 

geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en 

gepresenteerd.  De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van 

gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen.  Veel gegevens en informatie 

bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een 

kaart kunnen geven en met elkaar in verband brengen.  Het is dus een bijzonder interessant hulpmiddel 

voor overheden binnen hun dagelijkse werking.  Oudenaarde gebruikt op vandaag GIS voor toepassingen 

zoals bijvoorbeeld het beheer van adresgegevens, het afhandelen van stedenbouwkundige en 

milieuvergunningen, en het in kaart brengen van fiets- en wandelroutes.  Afgaand op de resultaten van de 

GIS-monitor 2015 (http://www.geopunt.be/voor-experts/geolokaal/gis-monitor-2015) behaalt Oudenaarde 

een gemiddelde score inzake ‘GIS-maturiteit’.  Verontrustend is evenwel de vaststelling dat het aantal 

voltijdsequivalenten (VTE)  ingezet aan GIS-coördinatie gedaald is van 1 VTE in 2013 tot 0,5 VTE in 

2015. Nochtans stellen er zich op vlak van GIS in Oudenaarde nog tal van uitdagingen, en beschikken de 

meeste vergelijkbare steden wel over 1 VTE beschikbaar voor GIS-coördinatie. 

Vragen: 

http://www.geopunt.be/voor-experts/geolokaal/gis-monitor-2015
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1. Waarom is het aantal VTE voor GIS-coördinatie gehalveerd sinds 2015? 

2. Wat is de visie/ambitie van het stadsbestuur inzake GIS-ontwikkeling voor de komende jaren? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

3. Raadslid Steven Bettens. 

3.1 Vraag 1: Natuurbeheerplannen, de erkenning en financiering van natuurreservaten. 

Op de website van de Stad Oudenaarde wordt in het kader van het toerisme uitgepakt met enkele 

natuurgebieden. De aankoop en het beheer van deze natuurgebieden werd tot op heden voor een groot 

stuk gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Momenteel is die Vlaamse Overheid echter bezig met de 

opmaak van een nieuw natuurdecreet en zijn de uitvoeringsbesluiten ervan in opmaak. Een eerste lezing 

van deze besluiten leert dat er heel wat natuurgebieden bedreigd worden in hun voortbestaan omwille van 

het wegvallen van de subsidiëring. Enkele natuurverenigingen zijn daarom een actie gestart om de lokale 

besturen te duiden op de impact die de nieuwe wetgeving op de lokale natuurgebieden heeft. Tevens 

richten ze de vraag naar de lokale politici om de bevoegde minister Schauvliege op te roepen om rekening 

te houden met de eerder gemaakte belofte om in te staan voor de aanwezigheid van natuur dichtbij. Naast 

een oproep vanuit onze fractie aan alle gemeenteraadsleden om de petitie van Natuurpunt 

(www.natuurpunt.be/petitie) te ondertekenen hebben we volgende vragen: 

1. Heeft de stad reeds onderzocht welke de te verwachten impact is op de plaatselijke 

natuurgebieden bij invoering van het nieuwe natuurdecreet? Zijn er in Oudenaarde 

natuurgebieden bedreigd indien de financiering vanuit Vlaanderen wegvalt? 

2. Is de stad bereid de verenigingen die instaan voor het beheer financieel te ondersteunen en dit 

minimaal voor een zelfde bedrag als dit dat zou wegvallen van op Vlaams niveau? 

3. Wil de stad een brief sturen aan de bevoegde minister waarbij we onze bezorgdheid uiten op het 

eventueel wegvallen van de subsidies en met de vraag om nabije natuur voor elke burger te 

garanderen? 

4. Welke inspanningen doet de stad op dit moment reeds in het kader van de aankoop en het beheer 

van de natuurgebieden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

4. Raadslid André Vansteenbrugge. 

4.1 Voorstel 1: Boogschieten op staande wip. 

In de notulen van het CBS van 27 april jl. staat te lezen dat een offerte werd gevraagd voor levering en 

plaatsing van 2 modulaire prefabgebouwen en berging als accommodatie voor de schutters. Dit ter 

vervanging van de accommodatie die zich nu in de omgeving van het Stedelijk Zwembad bevindt. De 

gunningsprocedure werd stopgezet omdat de (enige) offerte te hoog uitviel.  

Voorstel:  

Gelet op het feit dat  

- het aantal beoefenaars van deze sport de voorbije jaren geleidelijk verder afneemt 

- de Stad Oudenaarde, net als andere steden, ertoe verplicht wordt een rationeel uitgavenbeleid te 

voeren met een aantal besparingen tot gevolg 

- in Oudenaarde zich al een accommodatie voor schutters staande wip bevindt, namelijk in de 

deelgemeente Heurne 

- deze accommodatie in Heurne nog maar enkele jaren geleden grondig vernieuwd is met nieuwe 

muitwippen 

- het veel efficiënter en goedkoper zou zijn de bestaande accommodatie in Heurne aan te passen, 

o.a. door het uitbouwen van een nieuwe kantine, berging, e.d. 

beslist de Stad Oudenaarde  

- af te zien van een nieuwe accommodatie  

- de accommodatie in Heurne op een gepaste manier te verruimen, zodat alle schutters er 

terechtkunnen. 

Intussen hebben we via de pers vernomen dat er nieuwe staande wippen worden geïnstalleerd aan het 

Spei en dat er een nieuw chalet wordt gebouwd. 

Vragen: 

- Hoeveel boogschutters zijn er in de Oudenaardse clubs momenteel actief? 

- Op hoeveel worden de kosten geraamd voor de nieuwe wippen + chalet? Natuurlijk werkt het 

personeel van de stad gratis… 

http://www.natuurpunt.be/petitie
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Het voorstel en de vragen worden beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

4.2 Vraag 2: Stimuleren detailhandel. 

Onlangs ontvingen wij van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen onderstaand bericht. Een herhaling van 

een vroegere kans. Zal Stad Oudenaarde deze keer wel een inspanning doen om de lokale detailhandel 

een duwtje in de rug te geven? 

Nieuwe provinciale oproep detailhandel 

De provincie wil het ondernemingsvriendelijk klimaat stimuleren en lanceert de subsidiecall rond lokale 

handel en middenstand 

Richtlijnen 

Vóór 1 oktober 2015 moeten de subsidiedossiers ingediend worden. Er is een aparte oproep voor lokale 

besturen en voor handelsverenigingen. Er kan tot 80% subsidie bekomen worden, met een maximum van 

10.000 euro voor lokale besturen en 5.000 euro voor handelsverenigingen. Projecten kunnen lopen van 1 

januari 2016 tot 31 december 2016. 

Vervolg op succesverhaal 2015? 

Voor de oproep van 2015 werd massaal ingediend uit onze regio. 45% van de provinciale middelen ging 

naar lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen. Maar liefst 53% van de middelen ging naar 

handelsverenigingen uit onze regio. Samen goed voor een kleine 70.000 euro subsidies voor de regio. 

Vanuit het Streekoverleg hebben wij deze oproepen sterk ondersteund! 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

4.3 Vraag 3: Basketbalterreinen in Oudenaarde. 
Op een zomerse zondag zou ik met zoon even wat gaan shotten. Basket. Een rondrit leverde zo goed als 

niets op.  

Terrein in Weverstraat: basketbaldoelen (waaronder minivoetbaldoel)  

Terrein Fonteinplein: idem  

Terrein nabij skatepark: basketbaldoelen waaromheen skatebanen 

Over de kwaliteit en staat van de borden kunnen we zwijgen. 

Is het mogelijk om in een stad van meer dan 30.000 inwoners althans 1 volwaardig vrij basketbalterrein 

ter beschikking te stellen? D.w.z. met min of meer gepaste afmetingen (26-28x14-15m), met behoorlijke 

borden en zonder andere hinderlijke attributen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 22u40. 

 

Goedgekeurd in zitting van 28 september 2015 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


