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STAD OUDENAARDE 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2015 OM 19.00 UUR 

 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Lieven Cnudde, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut, 

Schepenen 

Luc Vanquickenborne, Secretaris 

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

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

Maarten Blondeel, Elisabeth Meuleman, 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: Peter Simoens, Schepen, Peter Dossche, Schepen en Stefaan Vercamer, OCMW-

voorzitter-schepen 

Afwezig: Lieven Cnudde, Schepen voor de agendapunten 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. 
 

OPENBAAR 

Raadslid Maarten Blondeel (SP.a) vraagt een punt in verband met huisjesmelkerij in Oudenaarde bij 

hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. 

Stemming over de hoogdringendheid: 

Voor: 7: SP.a (2: Maarten Blondeel en André Vansteenbrugge) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven 

Bettens en Tim Vanderhaeghen) + N-VA (2: Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) 

Tegen: 22: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Carine Portois, Johan Adam, Guy Hove, Dirk De 

Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Franka 

Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard 

Eeckhaut, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en 

Jeanique Van Den Heede) + onafhankelijken (2: Bruno Van Waeyenberghe en Hilde De Smet). 

De hoogdringendheid van het agendapunt wordt verworpen. 

 

SECRETARIE 

1. Bekrachtigen beslissing schepencollege dd. 14 september 2015 betreffende Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw. Statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het schrijven van Toerisme Oost-Vlaanderen DD. 16 juli 2015 met de vraag tot goedkeuring van 

de statutenwijziging; 

Gelet op de collegebeslissing van 14 september 2015 waarbij de statutenwijziging niet wordt 

goedgekeurd; 

Gelet op artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Bekrachtigt de collegebeslissing dd. 14 september 2015 waarbij de voorgelegde 

statutenwijziging niet wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. 

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. 
 

2. Audit Vlaanderen. Organistie bij de stad Oudenaarde. Verslag. 

De gemeenteraad, 

In de periode februari – april 2015 voerde Audit Vlaanderen een audit uit in de stad Oudenaarde.  

Deze audit leverde de adequaatheid van het systeem van interne controle/organisatiebeheersing aan de 

hand van 10 thema’s die verwijzen naar de management- en ondersteunende processen die in een goed 



161 

 

 

werkende organisatie van belang zijn. De Leidraad Organisatiebeheersing welke de steun geniet van 

vertegenwoordigers van de lokale besturen, werd bij deze audit als kader gehanteerd. 

Besluit: 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het verslag. 
 

3. Vaststellen van het kader voor interne controle. 

De Gemeenteraad, 

Volgens het gemeentedecreet, artikelen 99 tot 101, dient elk bestuur een algemeen kader voor interne 

controle/ organisatiebeheersing te bepalen. Het gemeentedecreet stelt  de secretaris hiervoor 

verantwoordelijk. Het is de gemeenteraad die het algemeen kader van het interne controlesysteem 

goedkeurt. 

Interne controle, is volgens het gemeentedecreet, het geheel van maatregelen en procedures die 

ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 

1° het bereiken van de doelstellingen; 

2° het naleven van wetgeving en procedures; 

3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;  

4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 

5° de bescherming van activa; 

6° het voorkomen van fraude. 

Het interne controlesysteem is opgebouwd aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale 

besturen. Het omvat de volgende thema’s: 

1° Doelstellingen, proces- en risicomanagement 

2° Belanghebbendenmanagement 

3° Monitoring 

4° Organisatiestructuur 

5° Personeelsbeleid 

6° Organisatiecultuur 

7° Informatie en communicatie 

8° Financieel management 

9° Facilitaire middelen 

10° Informatie- en communicatietechnologie 

Over de werking van het interne controlesysteem wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd 

Besluit: eenparig 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het  in bijlage geviseerde kader voor het interne controlesysteem 

goed. 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

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

Driebek; parkeren verbindingsweg Neringstraat -AZ; circulatie Groenstraat; circulatie 

parking Gobelinstraat;  P-plaatsen voor pers. met een handicap Broekstraat, Magnoliadreef 

en Wortegemstraat;  blauwe zone Fabrieksstraat; parkeervakken Katteberg; parkeerverbod 

in Waterleliestraat, Libellenstraat, Ranonkelstraat, Riethof en Droogbroek; circulatie Dorre 

Wei; afschaffen parkeerplaats voor gehandicapten IJzerstraat 

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

Overwegende de problematiek van voertuigen die zich vastrijden in Driebek. 

Overwegende de problematische doorgang voor hulpdiensten in de wijk Ranonkelstraat. 

Overwegende het beperkte profiel van de Groenstraat. 

Overwegende de parkeerdruk in de Fabrieksstraat/Brouwerijplein. 

Overwegende de ongevallenstatistiek op de Kattenberg (N441). 

Overwegende de problematiek van doorgaand verkeer in Dorre Wei. 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen 

BESLUIT: met 24 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: Buurtweg 15 tussen Driebek en Onderbos wordt voorbehouden voor voetgangers, fietsers, 

paarden en landbouwverkeer. Dit wordt aangeduid met borden F99a en F101a. 

Artikel 2: Artikel 1van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 31 maart 2003 wordt afgeschaft (verbindingsweg 

Neringstraat – AZ, parkeerverbod zijde spoorweg). 

Artikel 3: In de verbindingsweg tussen de Neringstraat en het AZ wordt een parkeerverbod ingesteld aan 

de zijde van het Bernarduscollege. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden E1 met op- en neergaande 

pijl. 

Artikel 4: In de Groenstraat tussen Wostine en de Fortstraat is het verkeer verboden in de richting van het 

St.-Jozefsplein, uitgezonderd voor fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met 

onderbord M2 en F19 met onderbord M4. 

Artikel 5: Op de parking tussen de Gobelinstraat en de Jacob Lacopsstraat is het verboden uit te rijden via 

de Gobelinstraat. Dit wordt aangeduid met een verkeersbord C1. 

Artikel 6: Verkeer komende uit de parking tussen de Gobelinstraat en de Jacob Lacopsstraat moet 

voorrang verlenen aan het verkeer op de Jacob Lacopsstraat. Dit wordt aangeduid met de borden B1 en 

B15.  

Artikel 7: Op de parking tussen de Gobelinstraat en de Jacob Lacopsstraat wordt enkelrichtingsverkeer 

ingevoerd. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19.  

Artikel 8: In de Broekstraat t.h.v. nr. 92 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 

handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 9: In de Magnoliadreef  t.h.v. nr. 6 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 

handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 10: In de Wortegemstraat t.h.v. nr. 54 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 

een handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 11: In de Fabrieksstraat tussen de Nestor de Tièrestraat en huisnummer 1 wordt een zone met 

beperkte parkeertijd ingevoerd. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden E9a met parkeerschijf.  

Artikel 12: Op de N441 Katteberg/Zwijndries worden d.m.v. markeringen parkeervakken afgebakend en 

dit: 

 van Zwijndries 80 tot 82 

 van Katteberg 108 tot het kruispunt met de Natusdreef 

 van af het begin bebouwde kom op de Katteberg tot Katteberg 139 

 van Katteberg 125 tot voorbij Katteberg 115 

Artikel 13: In de zone afgebakend door: Riethof t.h.v. de St.-Lucasstraat, Riethof t.h.v. de Broekstraat, de 

Waterleliestraat t.h.v. de St.-Lucasstraat, de Waterleliestraat t.h.v. de Broekstraat, de Libellenstraat t.h.v. 

de Gieterijstraat en de Ranonkelstraat t.h.v. de Gieterijstraat, wordt een zone parkeerverbod ingevoerd. 

Dit wordt gesignaleerd door zonale verkeersborden type E1 (begin en einde zone).  

Artikel 14:  Dorre Wei wordt niet langer doorrijdbaar voor gemotoriseerd verkeer, d.m.v. het plaatsen van 

paaltjes t.h.v. huisnummer 37. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden F45b. 

Artikel 15: Artikel 4 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 24 juni 2013 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. IJzerstraat 12). 

Artikel 16: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Stemden voor: 24: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Carine Portois, Johan Adam, Guy Hove, 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Franka 

Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, 

Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 
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Heede) + N-VA (2: Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) + onafhankelijken (2: Bruno Van 

Waeyenberghe en Hilde De Smet). 

Stemden tegen: 3 (Groen: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) 

Onthielden zich: 2 (SP.a: Maarten Blondeel en André Vansteenbrugge) 

 

KUNSTONDERWIJS TEKENACADEMIE. 

5. Verkoop van uit dienst genomen materialen. Dienstjaar 2015. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Oudenaarde over een uit dienst 

genomen machine beschikt en het aangewezen is om deze te verkopen; 

Overwegende dat volgende machine te koop gesteld wordt : Breimachine, optie textiel, 700,00 euro; 

Overwegende dat deze inkomsten verrekend zullen worden op jaarbudgetrekening GBB-TEKEN/0820-

02/2300000: installatie, machines en uitrusting; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, betreffende de bevoegdheden van 

de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend om de uit dienst genomen breimachine te verkopen 

overeenkomstig bovengenoemde prijs. 

Artikel 2: Deze verkoop wordt gepubliceerd via zoekertjessite. 

Artikel 3: Het college van Burgemeester en Schepenen te gelasten met verdere afhandeling van het 

dossier. 
 

BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG 

6. Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een 

toelage voor het jaar 2015; 

Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen; 

Overwegend dat in de begroting 2015 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen; 

Gelet op de nota aan het college dd 22/06/15 en 10/08/2015; 

Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 

sommige toelagen; 

Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet 

bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van 

14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van 

toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de 

verplichtingen opgelegd door deze wet;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in 

bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen. 

Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer  

GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U voor gezinsraad 

AC 3.3.1. AP 3.3. BD-3 . 0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U voor PIVA PISAD 

Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als 

volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 

Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden 

door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake 

beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen 

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor 

betaalbaarstelling. 
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BESTUUR SPORT. 

7. Overeenkomst tussen de vzw's (KSOO en KBO) en de stad betreffende Sporthal 'Groenhof'. 

Schepen Lieven Cnudde verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het gemeentedecreet. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en de VZW Katholiek Basis 

Onderwijs, binnen een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance en Maintenance) met de Vlaamse 

Gemeenschap, twee nieuwe sportzalen bouwen in de Groenstraat (zie plan BPA), nl. eén sportzaal van 

1400m2 en één sportzaal van 750m2 en naast deze twee sportzalen  er +/- 500m2 ruimte voorzien is voor 

kleedruimten, vergaderlokalen, e.a.(zie plan in bijlage); 

Gelet op de principiële goedkeuring van de gemeenteraad dd. 27 juni 2011 (zie bijlage) om te participeren 

in de DBFM-overeenkomst van de voornoemde  vzw’s voor het bouwen van twee nieuwe sportzalen in 

de Groenstraat zodat de Oudenaardse sportclubs deze zalen zullen kunnen gebruiken na de schooluren en 

tijdens de schoolverloven; 

Gelet op de overeenkomst tussen de VZW KSOO EN KBO en de stad betreffende Groenhof hierbij  

waarbij een verdeelsleutel van 48% door de stad en 52% door de vzw’s zal betaald worden van de 

jaarlijkse brutobeschikbaarheidsvergoeding (BBV= 99.672,81 euro op jaarbasis aan 100% BTW 

inbegrepen), van het water- en energieverbuik, van het dagelijks onderhoud, van de aankoop van de 

nodige sportmaterialen, van de herstellingskosten als die niet op de dader van de aangerichte schade kan 

verhaald worden en van de mogelijke wijziging van de belastingen, voor zover ze invloed hebben op de 

hoogte van de BBV en niet ten goede komen van de stad. 

Gelet de bouw van bovenvermelde sportinfrastructuur reeds ver gevorderd is. 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet, 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de ondervermelde overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en 

de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en de VZW Katholiek Basis Onderwijs.  

OVEREENKOMST TUSSEN DE STAD OUDENAARDE EN DE VZW KSOO (KATHOLIEK 

SECUNDAIR ONDERWIJS OUDENAARDE EN DE VZW KBO (KATHOLIEK 

BASISONDERWIJS OUDENAARDE) BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL 

‘GROENHOF’ GELEGEN IN DE GROENSTRAAT NR. 46 

Tussen de VZW KSOO (Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde) gevestigd in de Hoogstraat 30 te 

9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door dhr. Prof. PAUL VANDEVELDE, Voorzitter van de VZW, en 

dhr. Antoon Cnudde, gevolmachtigde, en de VZW KBO (Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde), 

gevestigd in de Hoogstraat 30 te 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Luc Schelstraete, 

gevolmachtigde van de VZW KBO,enerzijds, 

verder genoemd de VZW’s 

en 

de STAD OUDENAARDE, voor wie optreden de heer Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester, en 

de heer Luc VANQUICKENBORNE, stadssecretaris van de STAD OUDENAARDE, Administratief 

Centrum, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, anderzijds; 

verder genoemd de Stad; 

wordt de volgende overeenkomst afgesloten. 

VOORAFGAANDELIJK 

Voornoemde vzw’s hebben via de oproep van de Vlaamse Gemeenschap voor scholenbouw via DBFM 

(Design, Build, Finance en Maintenance) een overeenkomst afgesloten met de NV Scholen van Morgen 

AG Real Estate St-Lazaruslaan 4-10 1210 Brussel. De overeenkomst betreft de bouw van twee sportzalen 

van respectievelijk 1400m² en 750 m² en bijkomende ruimte (kleedkamers edm)  van 500m² in de 

Groenstraat. De overeenkomst tussen de vzw’s en NV Scholen van Morgen  wordt in bijlage toegevoegd. 

Onderhavige overeenkomst regelt de gebruiksvoorwaarden tussen de Stad en de VZW’S  nopens het 

gebruik van de sporthal Groenhof. 

Artikel 1 : 

De VZW’S geven in de naschoolse perioden de sporthal “Groenhof”,Groenstraat 46, 9700 Oudenaarde, 

met bijhorende kleedlokalen, sanitaire installaties en vaste sporttoestellen, behorend bij de sporthal, in 

exclusief gebruik aan de Stad Oudenaarde, voor eigen gebruik of om ze ter beschikking te stellen van 

sportverenigingen, om sportactiviteiten te beoefenen, met uitzondering van wedstrijden waarbij overlast 

kan verwacht worden. 

Artikel 2 : 
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Met naschoolse perioden wordt bedoeld: 

tijdens het schooljaar op weekdagen van 18 uur tot 23 uur;  

op zaterdag en zondag van 9 uur tot 23 uur; 

tijdens de schoolvakanties ( Krokus-, Paas-, Zomer-, Herfst- en Kerstvakantie) en op wettelijke 

feestdagen van 9 uur tot 23 uur. 

Artikel 3 : 

De Stad betaalt per kwartaal voor de sporthal Groenhof en de bijhorende lokalen een vergoeding, zijnde 

48% van het  aandeel van de VZW’s in de jaarlijkse BBV (Bruto BeschikbaarheidsVergoeding), die de 

vzw’s betalen aan de Nv Scholen van Morgen. Telkenmale wordt via factuur dit aandeel ter betaling 

voorgelegd met inbegrip een voorlegging van het totale bedrag van het eigen aandeel van deze BBV.  

De BBV bedraagt volgens de overeenkomst  van 20.06.14 tussen de vzw’s en de DBFM Scholen van 

Morgen Nv  99.672.81 EUR op jaarbasis aan 100%, BTW inbegrepen. De herziening van de BBV op de 

looptijd na 30 jaar bedraagt volgens het vereenvoudigd model 120.020 EUR op jaarbasis aan 100% BTW 

inbegrepen. Beide documenten worden als bijlage geviseerd en maken deel uit van deze overeenkomst. 

De vergoeding voor camerabewaking bedraagt 40.750 EUR ex BTW , eenmalig te betalen door de stad. 

Het onderhoud van de camerabewaking, voor de duur van de overeenkomst, is inbegrepen in deze som, 

voor de prijs van 980 EUR/jaar. 

 De Stad is voor de duur van de overeenkomst vrijgesteld van  eigenaarsonderhoud. Indien het gebruik 

door de Stad, zoals voorzien in artikel 2, voor een periode vanaf 30 opeenvolgende dagen niet mogelijk 

is, en door de stad eenzijdig vast te stellen, wordt de vergoeding opgeschort. 

Artikel 4 

De Stad betaalt 48% en de VZW’S betalen 52% van de  nutsvoorzieningen, zijnde de kosten van het 

verbruik van water, gas en elektriciteit, zowel voor het schoolse- als het naschoolse gebruik. Telkenmale 

wordt via factuur door de vzw’s aan de stad dit aandeel ter betaling gevraagd met voorlegging van de 

documenten die de kosten wettigen. Bij een periode van 30 opeenvolgende dagen, waarbij het gebruik 

door de stad niet mogelijk is, door haar eenzijdig vast te stellen, wordt de betaling opgeschort.  

Artikel 5 : 

De toegang tot de sporthal Groenhof is geautomatiseerd met toegangscontrole, er is camerabewaking in 

de sporthal en de publieke ruimten, derwijze dat de zaalwachters van de Stad op het stedelijk 

sportcentrum Rode Los kunnen instaan voor afstandsbewaking  tijdens de niet-schoolse perioden. 

Wanneer de sporthal Groenhof in de naschoolse perioden door de Stad in gebruik is of door 

sportverenigingen, wordt er bij sluiting door de Stad ter plekke controle gedaan. 

Artikel 6 

De dagelijkse opkuis zal door derden gebeuren, zowel direct na de schooluren als na het gebruik door de 

sportclubs. Het kuisschema wordt in onderling overleg bepaald. De  Stad betaalt 48% en de VZW’s 

betalen 52% van deze kosten. De Stad zal optreden als contractant. 

Artikel 7 : 

De Stad  en de VZW’s verbinden zich er toe de sportinfrastructuur en de aanwezige sportmaterialen te 

laten gebruiken als een goede huisvader. De eerste uitrusting van de sportmaterialen wordt, bij in gebruik 

name en in onderling overleg vastgelegd, de stad betaalt 48% en de vzw’s betalen 52%. 

Artikel 8 : 

Inzake herstellingen verwijzen beide partijen naar de bestaande wettelijke schikkingen betreffende ter 

beschikking gesteld sportmateriaal. Zo bepaalde herstellingswerken van het sportmateriaal noodzakelijk 

zijn ingevolge verkeerd gebruik of misbruik, worden de herstellingskosten verhaald op de gebruiker. In 

een logboek zullen de vertegenwoordigers van de vzw’s en van de Stad, bij aanvang en einde van de 

activiteiten, nalatigheden noteren of via camerabeelden opvolgen. Defecten en vernielingen worden 

onmiddellijk gemeld door beide partijen aan elkaar. Bij de aanvang van de overeenkomst zal een 

omstandige plaatsbeschrijving worden opgemaakt die door beide partijen wordt ondertekend. 

Indien de herstelkosten niet op een dader kunnen verhaald worden, worden deze  verdeeld tussen de Stad 

(48%)  en de VZW’s (52%). 

Eventuele herstellingen zullen door vzw’s gecoördineerd worden. 

Artikel 9: 

De stad verzekert zijn huurdersaansprakelijkheid met afstand van verhaal naar de gebruikers toe. 

Artikel 10 

Een wijziging van de belastingen, voor zover ze van invloed is op de hoogte van de BBV, valt ten laste 

van de stad, voor zover de inkomsten uit deze wijziging van de belastingen de stadskas ten goede komen. 

In het andere geval wordt de kost verdeeld voor de stad 48% en de vzw’s 52%. 
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Artikel 11 :Er wordt een adviescomité opgericht, dat de naleving van deze overeenkomst begeleidt. Dit 

adviescomité kan samengeroepen worden door elke partij. 

Het adviescomité is samengesteld uit maximum acht personen, elke partij duidt vier vertegenwoordigers 

aan. Het secretariaat wordt waargenomen door de VZW’S.  

Minstens eenmaal per jaar organiseert het adviescomité een plaatsbezoek aan de sporthal om zich te 

vergewissen van de staat van onderhoud, herstellingen, vandalisme, enz. en om, indien nodig, 

aanbevelingen of bijsturingen te formuleren.  

Artikel 12 : 

Jaarlijks wordt er voor één mei een staat opgemaakt van verbruik en exploitatie van het vorige jaar. De 

staat wordt voor akkoord voorgelegd aan het adviescomité. 

De in artikel 4 en 6 vastgestelde vergoedingen worden binnen de 30 dagen, na het akkoord van het 

comité, door de betreffende partij vergoed. 

Artikel 13 : 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 30 jaar, ingaande  op de dag waarop de VZW’s 

in het bezit zijn van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat en dat de Stad effectief kan gebruik maken 

van de sporthal Groenhof zoals bepaald in artikel 2. Vanaf die datum is de vergoeding zoals vermeld in 

artikel 3 door de Stad verschuldigd. Hiervan wordt tussen de partijen een attest opgemaakt. De 

overeenkomst eindigt van rechtswege op de vervaldag zonder dat enige opzegging vereist is. 

Artikel 14 : 

De overeenkomst wordt door de VZW’s binnen de twee maanden ter registratie aangeboden op het 

Registratiekantoor. 

Op grond van artikel 161 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt de heer 

ontvanger der registratie verzocht om tot kosteloze registratie over te gaan. 

Aldus opgemaakt te Oudenaarde, in 3 exemplaren, waarna aan ieder van de partijen een exemplaar werd 

overhandigd en één exemplaar dient voor de registratie. 

Partij enerzijds, 

Namens de VZW KSOO 

De gevolmachtigde van de VZW KSOO, De Voorzitter, 

Antoon Cnudde Prof. Paul VANDEVELDE. 

 

Namens de VZW KBO, 

De gevolmachtigde van de VZW KBO 

Luc Schelstraete 

 

IVA GRONDBELEID 

8. Toelating tot vervreemding van het onroerend goed Stuivegemstraat 24, kadastraal bekend 

onder 6de afdeling, sectie A, nr. 308/03 (lot 22). 

De gemeenteraad, 

Gelet op de akte van 6 september 2002  waarbij de stad Oudenaarde een perceel bouwgrond gelegen 

Stuivegemstraat 24  kadastraal bekend onder 6de Afdeling Sectie A nr. 308/03  met een oppervlakte van 

924 m²  heeft verkocht; 

Gelet op het schrijven van 28 augustus 2015 waarbij de toelating aan de stad wordt gevraagd om het 

onroerend goed gelegen Stuivegemstraat 24 te verkopen; 

Overwegende dat de vervreemding geschiedt om reden dat de eigenaars beslist hebben dat hun woning te 

klein is om aan hun wens te voldoen om in de toekomst aan gezinsuitbreiding te doen; 

Overwegende dat gezien het twintigjarige vervreemdingsverbod nog niet overschreden is, dient conform 

artikel 1 van de bijzondere voorwaarden  van de akte van 6 september 2002 de stad de toelating tot 

vervreemding te geven; 

Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 september 2015; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42 en 43, houdende het regelen van de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1:  De verkoop van het onroerend goed gelegen Stuivegemstraat 24 te 9700 Oudenaarde 

kadastraal bekend onder 6de Afdeling Sectie A nr. 308/03 met een oppervlakte van 924 m² wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2:  Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de huidige eigenaars. 
 



167 

 

 

9. Toelating tot vestigen van een recht van opstal door de GCV M.O.M.A. aan de BVBA Aluvera 

op het onroerend goed gelegen Ambachtsstraat, kadastraal bekend onder 2de afdeling, Sectie 

A, nr. 521 g (deel) met een oppervlakte van 96 m². 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2000 en  akte van 1 december 2000 heeft de stad 

Oudenaarde een perceel grond gelegen Ambachtsstraat  kadastraal bekend onder 2de  Afdeling Sectie A 

nr. 521 g met een oppervlakte van  2378,52 m² verkocht aan de BVBA Hogovra; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 waarbij aan de BVBA Hovogra de toelating 

gegeven werd om het onroerend goed gelegen Ambachtsstraat  kadastraal bekend onder 2de Afdeling 

Sectie A nr. 449 k2 met een oppervlakte van  2378,52 m² te verkopen aan GVC M.O.M.A; 

Gelet op het schrijven van 5 augustus 2015 van notaris Leen Coppejans, Baarstraat 16 bus 1 te 9700 

Oudenaarde waarbij de toelating tot vestigen van een recht van opstal door de GCV M.O.M.A. aan de 

BVBA Aluvera op het onroerend goed gelegen Ambachtsstraat kadastraal bekend onder 2de  Afdeling 

Sectie A nr. 521 g (deel) met een oppervlakte van 96 m² aan de stad wordt gevraagd; 

Overwegende dat het twintigjarige vervreemdingsverbod nog niet overschreden is, dient conform artikel 8 

van de bijzondere voorwaarden  van de akte van 1 december 2000 de stad de toelating tot vervreemding 

te geven; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 15 juni 2015 een 

stedenbouwkundige vergunning heeft verleend aan Aluvera voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 

met een toonzaal en de  uitbreiding bestaande verharding; 

Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 7 september 2015; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42 en 43, houdende het regelen van de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Vraag tot toelating tot vestigen van een recht van opstal door de GCV M.O.M.A. aan de BVBA 

Aluvera op het onroerend goed gelegen Ambachtsstraat kadastraal bekend onder 2de Afdeling Sectie A nr. 

521 g (deel) met een oppervlakte van 96 m² wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan notaris Leen Coppejans, Baarstraat 16 bus 

1 te 9700 Oudenaarde. 
 

10. Verkoop van de woning Molenstraat 109 aan SOLVA. Vaststellen van de voorwaarden. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 15 december  2014 houdende aanstellen van Solva als 

ontwikkelaar  van het regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord;  

Overwegende dat Solva volgend op deze aanstelling de noodzakelijke onroerende goederen dient te 

verwerven;  

Overwegende dat de woning Molenstraat 109, stadseigendom, gelegen is binnen het plangebied van het 

nieuwe bedrijventerrein; 

Gelet op het schrijven dd° 08 juni 2015 van Solva  met vraag tot onderhandse aankoop van de woning; 

Overwegende dat  woning door de stad aangekocht is in het jaar  2010  voor een bedrag van 149.000,00 

EUR  ; dat de huidige  waarde van de woning bijgevolg kan geschat wordt op 150.000,00 EUR; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1 : In principe over te gaan tot de  verkoop van de stadseigendom  de woning Molenstraat 109 aan 

SOLVA dit met het oog op de inlijving in het regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord. 

Artikel 2 :  De verkoopprijs van het in artikel 1 genoemde goed wordt bepaald op 150.000 EUR. 

Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 

dossier. 
 

11. Goedkeuren grondaandeel bij verkoop appartement Kasteelstraat. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in de Kasteelstraat acht nieuwbouwappartementen met garages worden gebouwd door 

de intercommunale Solva in opdracht van de stad; 

Overwegende dat de bouwwerken van de nieuwbouwappartemente nagenoeg volledig beëindigd zijn; 

Overwegende dat op basis van de totale kostprijs die de stad heeft betaald voor de aankoop van de 

gebouwen in de Kasteelstraat 12 en 14, het grondaandeel 425.000 EUR bedraagt; 
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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: eenparig 

Artikel 1: Het grondaandeel van de stad bij de verkoop van de appartementen in de Kasteelstraat wordt 

goedgekeurd voor een bedrag van 425.000 EUR. 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 

dossier. 

 

BESTUUR CULTUUR. 

12. Vernieuwing concessie evenementenhal De Qubus. Goedkeuren lastenboek. 

De Gemeenteraad 

Overwegende dat de Evenementenhal De Qubus een multifunctionele ruimte is ten behoeve van 

verenigingen, organisaties en bedrijven; 

Overwegende dat bij wijze van Concessie van diensten de uitbating van de Evenementenhal De Qubus 

onder de in het lastenboek bepaalde voorwaarden opgedragen wordt aan een private partner, met name de 

Concessiehouder; 

Overwegende dat de huidige Concessieovereenkomst afloopt in juni 2016 en dat er bijgevolg een nieuwe 

procedure voor het aanduiden van een Concessiehouder dient opgestart te worden; 

Overwegende dat de Evenementenhal De Qubus hierbij voor 50 % ter beschikking zal zijn voor publieke 

dienstverlening, met name de activiteiten die door de stad worden georganiseerd of worden erkend en 

voor 50 % ter beschikking staan voor commerciële of private dienstverlening, met name activiteiten 

waarvoor de private partner vrij is de Evenementenhal De Qubus onder de in het lastenboek bepaalde 

voorwaarden ter beschikking te stellen en op basis waarvan de Concessiehouder zelf commerciële 

inkomsten kan genereren; 

Gelet op het Stedelijk Meerjarenplan 2014 – 2019, Prioritair Beleid, Beleidsdoelstelling 11 

“Vrijetijdsinfrstructuur in Oudenaaarde uitbouwen” en Overig Beleid – GBB Cultuur, AC 22.1.7 “Ter 

beschikking stellen van Evenementenhal De Qubus” ;  

Gelet op artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet ; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1.- Onderstaand lastenboek houdende de concessie evenementenhal Oudenaarde wordt 

goedgekeurd. 

Lastenboek «Concessie Evenementenhal De Qubus Oudenaarde» 

Hoofdstuk 1 – Voorwerp, doelstelling en taakomschrijving 
Artikel 1 – Voorwerp 

De Stad geeft aan de Concessiehouder, die ermee instemt, in concessie de uitbating van de haar 

toebehorende Evenementenhal De Qubus, zoals hierna gedefinieerd, gelegen te Oudenaarde, Lindestraat 

onder de in het Lastenboek bepaalde voorwaarden.  

Artikel 2 - Doelstelling  

De doelstellingen die aan het bouwen van de Evenementenhal De Qubus ten gronde lagen, zijn het 

aanbieden van een multifunctionele ruimte aan verenigingen, organisaties, bedrijven en andere entiteiten 

onder meer voor gebruik als fuifruimte, activiteiten voor verenigingen of ruimte voor commerciële 

evenementen. 

In haar hoedanigheid van eigenaar van de Evenementenhal De Qubus wenst de Stad, bij wege van een 

concessie van diensten, de uitbating ervan tijdelijk en onder de in het Lastenboek bepaalde voorwaarden 

op te dragen aan een private partner, m.n. de Concessiehouder. 

De Concessiehouder zal hierbij het exploitatierisico, verbonden aan de uitbating van de Evenementenhal 

De Qubus, dragen en, onverminderd de in de Concessieovereenkomst voorziene financiële tussenkomsten 

vanwege de Stad, geen enkele bijkomende vergoeding en/of andere tussenkomst bij de uitbating kunnen 

vragen. 

De Evenementenhal De Qubus zal hierbij voor 50% ter beschikking zijn voor “publieke” dienstverlening, 

met name voor activiteiten die door de Stad worden georganiseerd of worden erkend en voor 50 % ter 

beschikking staan voor commerciële of private dienstverlening, m.n. activiteiten waarvoor de private 

partner vrij is de Evenementenhal onder de in het Lastenboek bepaalde voorwaarden ter beschikking te 

stellen en op basis waarvan de Concessiehouder zelf commerciële inkomsten kan genereren. 

door de stad  erkend : concreet ; quid mandatarissen en politieke partijen ? 

Artikel 3 - Taakomschrijving 
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Artikel 3.1 – De Stad 

Als publieke partner neemt de Stad volgende taken op zich: 

- het definiëren en erkennen van de “Publieke Dienstverlening”;  

- het definiëren van de “Private Dienstverlening”; 

-  het beschikken over een milieuvergunning;  

Artikel 3.2 – De Concessiehouder 

3.2.1 De Concessiehouder verbindt zich tot de uitvoering van volgende taken: 

- de uitrusting en inrichting van de Evenementenhal, zoals contractueel bepaald; 

- het instaan voor en de organisatie van de private dienstverlening;  

- het instaan voor de publieke dienstverlening;  

- de overname van de milieuvergunning voor het uitbaten van een feestzaal als 

verantwoordelijke exploitant. 

3.2.2 De uitbating, bedoeld in artikel 3.2.1 van het Lastenboek, omvat het instaan voor de reservatie 

van de Evenementenhal De Qubus overeenkomstig artikel 18 van het Lastenboek, het klaarzetten 

ervan voor gebruik, het toezicht bij gebruik, het serveren van de dranken, de controle op het 

gebruik, het onderhoud en reinigen van de Evenementenhal en het huurdersonderhoud,  

overeenkomstig de in het Lastenboek bepaalde voorwaarden, en dit zowel met betrekking tot de 

Publieke Dienstverlening als met betrekking tot de Private Dienstverlening.  Eveneens overleg 

met de organisatoren, desgevallend de lokale politie, indien bij bepaalde activiteiten door de 

organisator veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden. 

Artikel 4 – Definities 

De Partijen komen overeen de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis te verlenen: 

- de “Aanvangsdatum van de uitbating”: de dag waarop, in uitvoering van de Concessie, de 

Evenementenhal De Qubus in gebruik wordt genomen; 

- de “Concessie”: de concessie met betrekking tot de uitbating van de Evenementenhal De Qubus, 

gelegen in de Lindestraat zoals beschreven in het Lastenboek; 

- de “Concessieovereenkomst”: de overeenkomst die tussen de Stad en de Concessiehouder zal 

worden afgesloten in toepassing van artikel 5.5 van het Lastenboek; 

- de “Evenementenhal De Qubus”: multifunctioneel gebouwencomplex in eigendom van de Stad 

Oudenaarde, gelegen in de Lindestraat met een totale bruto oppervlakte van 1.890 m2, opsplitsbaar 

in twee zalen, opdeling die in rechtstreekse relatie staat met een rustige “chillroom”, met bar en die 

verder voorziet in een keuken, bergingen bij de bars voor frigo’s en opslag van de producten, 

minimum 2 toiletbatterijen, bereikbaar vanuit de verschillende zalen, en bergingen van podium- en 

zaalaccommodatie; met aan de ingang een ontmoetingsplaats, een fietsenstalplaats en een 

maximale parkeergelegenheid op het terrein. Voor verder detail naar ruimtes en gebruik van 

materialen wordt verwezen naar het in bijlage gevoegde plan van de Evenementenhal;  

- het “Lastenboek”: het lastenboek “Concessie Evenementenhal De Qubus Oudenaarde”; 

- de “Private Dienstverlening”: de commerciële en andere activiteiten, georganiseerd of aangebracht 

door de concessiehouder op basis waarvan deze zelf een commerciële return kan ontwikkelen; 

- de “Partij(en)”: de Stad en de Concessiehouder of één van hen; 

- de “Publieke Dienstverlening”: activiteiten door de Stad georganiseerd of door haar erkend; 

- de “Stad”: de Stad Oudenaarde; 

- de “Uitbating”: de uitbating van de Evenementenhal De Qubus zoals omschreven in artikel 3.2.2 

van het Lastenboek. 

Hoofdstuk II – Wijze van sluiten van de Concessieovereenkomst 
Artikel 5 – Wijze van sluiten van de Concessieovereenkomst 

Artikel 5.1 – Procedure van mededinging 

5.1.1 De Concessieovereenkomst wordt gesloten en uitgevoerd uitsluitend overeenkomstig de 

voorwaarden en bepalingen van dit Lastenboek. 

5.1.2 De Concessieovereenkomst komt tot stand na een procedure van mededinging.  De uitnodiging 

tot mededinging beperkt zich tot natuurlijke personen, rechtspersonen en rechtspersonen in 

oprichting, al dan niet verenigd in samenwerkingsverbanden (bijv. een tijdelijke 

handelsvennootschap), die zich kenbaar hebben gemaakt na een publieke oproep. 

 De Stad behoudt zich het recht voor te eisen dat een samenwerkingsverband 

rechtspersoonlijkheid bekomt door de oprichting van een projectvennootschap in welk geval van 

de aandeelhouders een garantie voor haar verbintenissen zal worden gevorderd. 

5.1.3 Toepasselijke reglementering:  
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- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

- 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. 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 

welzijn op het werk. 

Artikel 5.2 – Opmaken van de offertes 

5.2.1 De offerte wordt opgemaakt overeenkomstig de in het Lastenboek opgenomen bepalingen en 

overeenkomstig het bij dit Lastenboek gevoegde model. 

Zij wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. 

5.2.2 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de 

bijlagen, die de essentiële voorwaarden van het Lastenboek kunnen beïnvloeden, moeten 

eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

5.2.3 De offerte vermeldt: naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van 

de inschrijver.   

Indien het een vennootschap of een vennootschap in oprichting betreft: de handelsnaam, de 

rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel, het bedrag van het volstorte kapitaal of 

voorziene kapitaal op het ogenblik van inschrijving. 

5.2.4 De documenten die door dit Lastenboek worden vereist, moeten bij de offerte worden gevoegd. 

Artikel 5.3 – Indiening en opening van de offerte 

5.3.1 De offertes moeten op een door de Stad te bepalen datum en uur ingediend worden. 

5.3.2 De offerte wordt gesloten in een omslag waarop vermeld wordt “Aanbod uitbating 

Evenementenhal De Qubus Oudenaarde”.   

Bij inzending met de post, als aangetekende zending, wordt die gesloten omslag in een tweede 

omslag geschoven met het adres dat luidt: Stad Oudenaarde Administratief Centrum 

Maagdendaele, Tussenmuren 17 te  9700 Oudenaarde. 

Elke offerte moet op dit adres vóór de opening van de offertes toekomen.  De offerte mag 

eveneens ter zitting worden afgegeven aan de burgemeester van de Stad of zijn plaatsvervanger, 

evenwel vóór de opening van de offertes. 

5.3.3 Offertes die door gemachtigden worden ingediend, vermelden duidelijk de volmachtgever of –

gevers voor wie wordt gehandeld.  De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of 

onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun 

volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar een nummer van het Belgisch 

Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 

5.3.4 Aansluitend op het ogenblik van het indienen van de offertes zal de Stad de offertes openen in 

openbare zitting.  Als regelmatige offerte wordt beschouwd, de offerte, gedaan op het 

voorgeschreven model, voorzien van de gevraagde bescheiden  

5.3.5 Een proces-verbaal van de opening van de offertes wordt opgemaakt door de door de Stad 

aangeduide vertegenwoordiger.  

Dit proces-verbaal maakt melding van het aantal ontvangen omslagen, de naam, de woonplaats en 

het voorstel van de inschrijver(s)/kandidaat-Concessiehouder (s.). 

Artikel 5.4 – Keuze van de Concessiehouder 

5.4.1 De inschrijvers/kandidaat-Concessiehouders kunnen zich niet beroepen op eventuele 

vormgebreken, fouten of leemten in hun offerte. 

5.4.2 De inschrijvers/kandidaat-Concessiehouders blijven gebonden door hun offerte gedurende een 

termijn van honderdtwintig (120) kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting van de opening 

van de offertes. 

5.4.3 Voor de toekenning van de Concessie zal de Stad de regelmatige offerte kiezen die haar het meest 

gunstig lijkt, op grond van de in het Lastenboek vermelde toewijzingscriteria en alle andere 

overwegingen, voorzien in dit Lastenboek, alsmede met alle in de offerte gedane suggesties tenzij 

dit in het Lastenboek anders is bepaald. 

5.4.4 Na de opening van de offertes zal de Stad het recht hebben om met één of meer van de 

inschrijvers/kandidaat-Concessiehouders onderhandelingen te voeren teneinde hun offerte toe te 

lichten en/of te preciseren.   
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Artikel 5.5 – Kennisgeving van de keuze aan de kandidaat-Concessiehouders 

5.5.1 De Concessieovereenkomst is gesloten wanneer de betrokken inschrijver/kandidaat-

Concessiehouder in kennis werd gesteld van de goedkeuring en van de aanvaarding van zijn 

offerte.  Deze kennisgeving gebeurt bij een ter post aangetekende brief. 

5.5.2 De inschrijvers/kandidaat-Concessiehouder van wie de offerte niet werd weerhouden worden 

hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

Hoofdstuk III – Toewijzingscriteria 
Artikel 6 -  Selectiecriteria 

In overeenstemming met artikel 5.4.3 van het Lastenboek zullen de hieronder opgenomen gelijkwaardige 

selectiecriteria door de Stad in aanmerking worden genomen bij de keuze van de 

Concessiehouder. Het betreft :  

Het profiel van de inschrijver/kandidaat-Concessiehouder. 

(a) Referenties 

De uitbating van de Evenementenhal dient te beantwoorden aan een kwalitatief hoogstaand niveau.  

Hierbij zullen relevante ervaring en/of referenties van de inschrijver/kandidaat-Concessiehouder in 

aanmerking worden genomen. De kandidaat-Concessiehouder dient via een referentielijst aan te tonen 

over minstens vijf aaneensluitende jaren ervaring te beschikken voor het zelfstandig uitbaten van een 

gelijkaardige infrastructuur en in uitvoering van een covereenkomst met  een openbaar bestuur, samen 

met eventueel alle stukken aan de hand waarvan de inschrijver/kandidaat-Concessiehouder zijn vakkennis 

en bekwaamheid meent te kunnen staven.  

Indien de inschrijver de uitbating aan een derde toevertrouwt  zijn alle bepalingen omtrent dit criterium 

hier ook van toepassing. 

 (b) Strafrechterlijk verleden 

De inschrijver/kandidaat-Concessiehouder dient een uittreksel uit het strafregister (model 2) bij 

de offerte te voegen. 

Artikel 7 - Gunningscriteria 

De inschrijver/kandidaat-Concessiehouder voegt aan zijn offerte bovendien voor elk van de hieronder 

vermelde gunningscriteria een nota toe waarin duidelijk wordt uiteengezet hoe hij deze criteria 

wenst in te vullen. Ten einde een geldige vergelijking tussen alle offertes/inschrijvingen te 

kunnen opmaken, wordt aan deze criteria een gewicht (waarde in punten) toegekend. Bij de 

beoordeling van de offerte/inschrijving zal bijgeevolg voor elk van deze criteria hierop een 

quotering gegeven worden, teneinde een rangschikking te kunnen opmaken. Het betreft: 

De inrichting, de bestemming en de prijszetting. 

(a) De Inrichting (30 punten) 

Toelichting 

De inschrijver/kandidaat-Concessiehouder dient in zijn offerte een concreet voorstel tot tussenkomst in de 

inrichting van de Evenementenhal (bijvoorbeeld: toog, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, podium, …) op te 

nemen.  

Hierbij dient het daartoe ter beschikking gestelde budget te worden opgenomen alsook een uitgewerkt 

voorstel inzake inrichting.  

In dit voorstel wordt ook alle relevante informatie met betrekking tot de voorgestelde producten 

opgenomen (type, prijs, materiaal, vormgeving, …). 

Bij de beoordeling van dit gunningscriterium zal rekening gehouden worden met :  

- de functionaliteit: een inrichting die nuttig en/of noodzakelijk kan zijn met het oog op een 

efficiënte uitbating van de Evenementenhal of die daartoe een meerwaarde kan bieden omdat 

ze het organiseren van bepaalde activiteiten mogelijk zou maken;  

- de harmonieuze inpassing van de inrichting, onder meer qua vorm, en stijl in het globale kader 

en doelstellingen van de Evenementenhal; en 

- de kwaliteit van de voorgestelde materialen en producten, die bij de inrichting van de 

Evenementenhal zullen worden aangewend. 

De inschrijver/kandidaat Concessiehouder dient hierbij rekening te houden met de verplichte overname 

van de vaste inrichtingen, investeringen gedaan door de huidige Concessiehouder, aan de volgende 

voorwaarden: 

- koelcel (: 23000€) 

- 9 Frigo’s (25000€) 

- toog grote zaal (3000€) 

- toog kleine zaal (2200€) 
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- toog chill grote zaal (1200€) 

- toog chill kleine zaal (1200€) 

- toog foyer (1200€) 
Prijzen btw niet inbegrepen 

 (b) De bestemming van de Evenementenhal (50 punten) 

Toelichting 

De inschrijver/kandidaat-Concessiehouder dient bij zijn offerte in een beschrijvende nota zijn visie of 

plan van aanpak toe te voegen waarin omstandig een overzicht wordt uiteengezet van de voorgenomen 

kwaliteitsvolle uitbating.  Deze nota dient het voorstel te beschrijven van het programma en van de 

commerciële activiteiten die worden voorgesteld in functie van de door de Stad beoogde bestemming van 

de Evenementenhal De Qubus alsook de wijze waarop de inschrijver/kandidaat-Concessiehouder dit 

programma en deze commerciële activiteiten in concreto wenst te realiseren. 

Bij het opstellen van dit programma dienen de doelstellingen voor het bouwen van de Evenementenhal 

De Qubus in overweging te worden genomen m.n. het gebruik ervan voor uiteenlopende activiteiten, nl. 

het verenigingsleven, fuiven, en commerciële organisaties. 

Hoewel bijgevolg een veelzijdig en gevarieerd programma als een meerwaarde kan worden beschouwd, 

behoudt de Stad zich het recht voor bepaalde activiteiten, zoals eroticabeurzen, … uit te sluiten (zie 

artikel 8).  

(d) De prijzen (20 punten) 

Toelichting 

De inschrijver/kandidaat-Concessiehouder dient aan zijn offerte een prijszetting van de dranken, inclusief 

het procent dat in bepaalde omstandigheden aan een gebruiker kan worden toegekend (bijv. wanneer deze 

zelf de bediening van de dranken verzorgt, de zaal klaar zet, mee instaat voor de opkuis), op te nemen. 

Bij de beoordeling van dit gunningscriterium zal in het bijzonder rekening worden gehouden met de 

marktconformiteit van de vooropgestelde prijzen alsook met de mate waarin deze prijzen als 

aanvaardbaar kunnen worden beschouwd in verhouding tot de in Oudenaarde en directe omgeving 

gebruikelijke en als aanvaardbare beschouwde prijzen en dat zij hierop niet op onredelijke wijze in min of 

meer afwijken. 

Deze prijzen gelden enkel met betrekking tot de uitbating van de Evenementenhal De Qubus in het kader 

van de Publieke Dienstverlening.  

Hoofdstuk IV – Voorwaarden en modaliteiten van de uitbating van de Evenementenhal De 

qubus 
Artikel 8 – Voorbereiding, staat en plaatsbeschrijving 

Artikel 8.1 Concessiehouder zal de Evenementenhal De Qububs aanvaarden in de staat waarin zij zich 

bevindt met alle voor- en nadelen en alle zichtbare en onzichtbare gebreken zonder dat de Stad 

hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

Artikel 8.2 Met betrekking tot de in artikel 7.2 van het Lastenboek vermelde staat van de Evenementenhal 

De Qubus zullen de Stad en de Concessiehouder een gemeenschappelijke plaatsbeschrijving 

opmaken.  De aan het opstellen van deze plaatsbeschrijving verbonden kosten zullen door de Stad 

worden gedragen. 

Iedere Partij is vrij zich voor de gemeenschappelijke plaatsbeschrijving op eigen kosten te laten 

bijstaan door een deskundige. 

De datum van de aldus opgemaakte plaatsbeschrijving zal de aanvangsdatum van de Concessie 

uitmaken zoals bedoeld in artikel 24.1 van het Lastenboek. 

Artikel 8.3 Op het einde van de Concessie zal op dezelfde wijze een nieuwe plaatsbeschrijving worden 

opgemaakt waarbij de kosten eveneens zullen worden gedragen zoals voorzien in artikel 7.3 van 

het Lastenboek.  De Concessiehouder verbindt zich ertoe de Evenementenhal De Qubus in 

dezelfde staat aan de Stad terug te geven als deze waarin hij ze ontvangen heeft met uitzondering 

van de door slijtage of ouderdom ontstane schade, en behoudens de verbeteringswerken en 

veranderingswerken waartoe de Stad zijn toestemming heeft gegeven. 

Artikel 9 – Verboden activiteiten 

Artikel 9.1 Behoudens een voorafgaande en schriftelijke toelating van de Stad is het de Concessiehouder 

verboden om het even welke activiteit uit te oefenen die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk 

kan worden beschouwd en waarvoor een bijzondere toelating is vereist uit hoofde van de 

bestaande of uit te vaardigen wetten en reglementen. Trouwfeesten en rouwmaaltijden zijn niet 

toegestaan. 

Artikel 9.2 De Stad behoudt zich te allen tijde het recht voor bepaalde door de Concessiehouder op 
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private dagen geplande private dienstverleningen te verbieden.  

 Hiertoe zal de Concessiehouder driemaandelijks een geactualiseerd programma opstellen en aan 

de Stad overmaken, omvattende de geplande en/of voorgestelde private dienstverleningen en 

publieke dienstverleningen.  Voor wat betreft de private dienstverleningen zal de Stad het recht 

hebben om zich te verzetten tegen een geplande en/of voorgestelde activiteit.  Hiertoe zal de Stad 

binnen een termijn van één (1) maand, volgend op de ontvangst van het geactualiseerd 

programma dat voor het eerst de betreffende activiteit vermeldt of na een gebeurlijke vroegere 

schriftelijke kennisgeving, haar gemotiveerde bezwaar aan de Concessiehouder meedelen. 

Artikel 9.3 Er mogen geen kansspelapparaten geplaatst worden, zelfs niet deze speelapparaten die vallen 

onder het K.B. van 22.11.2000 betreffende de werkingsregels van kansspelinrichtingen klasse III. 

Sigarettenautomaten zijn eveneens verboden. 

Artikel 10 – Onderhoud en herstel 

Artikel 10.1 - Algemeen 

De Concessiehouder verbindt zich ertoe de Evenementenhal De Qubus in goede en nette staat te houden.  

Hiertoe zal hij regelmatig en op zijn kosten de nodige onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren.   

Hierbij is hij echter enkel gehouden tot het uitvoeren en financieren van de onderhouds- en 

herstellingswerken, zoals omschreven in artikel 9.2 van het Lastenboek. 

De Stad behoudt zich het recht voor de uitvoering van deze werken op te eisen of op kosten van de 

Concessiehouder te laten uitvoeren door derden indien de Concessiehouder ter zake in gebreke blijft na 

een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die na vijftien (15) kalenderdagen zonder gevolg is 

gebleven.  

Artikel 10.2 – Kleine onderhoudswerken en kleine herstellingen 

10.2.1 De Concessiehouder draagt zorg voor de herstellingen en kleine onderhoudswerken die ten laste 

van de huurder gelegd worden onder toepassing van artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek 

en van de plaatselijke gebruiken alsook degene die specifiek in dit artikel worden geregeld. 

10.2.2 De Concessiehouder moet alle gebroken en gescheurde ruiten en spiegels en alle andere 

beschadigde voorwerpen vervangen door andere van dezelfde hoedanigheid en waarde, zelfs 

indien de schade veroorzaakt werd door onvoorziene omstandigheden. 

10.2.3 De Concessiehouder moet de Stad onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen van schade 

of beschadigingen die buiten zijn herstellingsplicht vallen.  Mocht de Concessiehouder nalaten 

dergelijke schade of beschadiging tijdig te melden dan zal de Stad een vordering tegen de 

Concessiehouder kunnen inleiden voor de schade die ontstaan is door de nalatigheid van de 

Concessiehouder. 

10.2.4 De Concessiehouder moet zorg dragen voor de verwarmingsinstallatie en er het onderhoud van 

verzekeren. 

10.2.5 De Concessiehouder moet de leidingen, meters en kranen beschermen tegen vorst.  Tevens dient 

de Concessiehouder de afvoerleidingen te onderhouden teneinde verstoppingen te voorkomen.  In 

geval van verstopping zal de Concessiehouder de nodige ontstoppingswerken op zijn kosten laten 

uitvoeren. 

10.2.6 De Concessiehouder staat in voor het dagelijks onderhoud van de parking. 

Artikel 10.3 – Dringende herstellingen en werken nodig voor de diensten van de Stad 

De Stad behoudt zich het recht voor de Evenementenhal De Qububs te betreden om de voor haar diensten 

nodige werken of dringende herstellingen uit te voeren.   

Behoudens overmacht of hoogdringende omstandigheden, zal de Stad de Concessiehouder uiterlijk 

veertien (14) kalenderdagen, voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van voornoemde werken, 

schriftelijk in kennis stellen van de aanvangsdatum, duur en aard van de werken die de diensten van de 

Stad zullen uitvoeren.   

De Stad verbindt zich er bovendien toe de Concessiehouder zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van 

eventuele werken en voorts, in de mate van het mogelijke, overleg te plegen met de Concessiehouder 

omtrent het tijdstip en de duur van dergelijke werken.   

Indien de Evenementenhal De Qubus gedurende de duur van de Concessie dringende herstellingen nodig 

heeft die niet tot na het verstrijken van de duur van de Concessie kunnen worden uitgesteld, moet de 

Concessiehouder die gedogen, welke ongemakken hem daardoor ook mochten worden veroorzaakt, zelfs 

indien hij gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte van de Evenementenhal De Qubus 

moeten derven. 

Indien de werken en/of herstellingen langer dan veertig (40) kalenderdagen duren, heeft de 

Concessiehouder recht op een vergoeding naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van de 
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Evenementenhal De Qubus waarvan de Concessiehouder het genot heeft moeten derven. Partijen zullen 

in onderling overleg een formule overeenkomen op grond waarvan deze vergoeding zal worden 

vastgesteld.  

Artikel 11 – Werken van vaste en decoratieve aard 

Alle werken, zowel van vaste als decoratieve aard, uitgevoerd door of op vraag of initiatief van de 

Concessiehouder aan de Evenementenhal De Qubus, zijn ten zijne laste en mogen slechts worden 

uitgevoerd na een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Stad. 

Indien de Stad geen toelating wenst te verlenen voor deze werken, zal zij haar weigering binnen de dertig 

(30) kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag hiertoe aan de Concessiehouder meedelen.  Bij gebreke 

aan negatieve beslissing binnen voornoemde termijn van dertig (30) kalenderdagen, zal de Stad geacht 

worden haar toelating voor voornoemde werken te hebben verleend. 

De Evenementenhal De Qubus dient bij het beëindigen van de Concessie in zijn oorspronkelijke staat te 

worden hersteld, vrij van overblijfselen van welke aard ook. 

Indien de Stad beslist de aan de Evenementenhal De Qubus uitgevoerde werken te behouden, verwerft zij 

deze in eigendom, bij wijze van natrekking, dus kosteloos en zonder enige verplichting tot overname noch 

vergoeding ten aanzien van de Concessiehouder. 

Artikel 12 - Netheid 

Artikel 12.1 De Concessiehouder of zijn personeel zullen altijd betamelijk en net gekleed zijn, zij 

zullen altijd de meeste hoffelijkheid jegens het publiek in acht nemen.  

Artikel 12.2 De Concessiehouder staat zelf in voor de verwijdering van alle afval afkomstig van de 

uitbating van de Concessie.  Hiertoe dient de Concessiehouder zelf de nodige regelingen te 

treffen met private ophalingsdiensten.  De verwijdering van het afval, inbegrepen de opkuis van 

de parking, dient te gebeuren op discrete en snelle wijze, zodat de uitbating van de Concessie niet 

verstoord wordt. 

Artikel 13 - Streekdranken 

De Concessiehouder verbindt zich ertoe tenminste twee (2) biersoorten, tenmintse één (1) bruin en 

tenminste één (1) ander bier,  aan te bieden die in de Stad worden gebrouwen.  Het betreft hier een keuze 

uit biersoorten afkomstig van volgende brouwerijen: Liefmans, Clarysse, Roman en Cnudde . 

Artikel 14 - Drugs en alcohol 

Artikel 14.1 Onderstaande bepalingen zijn geldend in de Evenementenhal De Qubus, de onmiddellijke 

omgeving ervan en op alle activiteiten die in de Evenementenhal De Qubus worden 

georganiseerd. 

Artikel 14.2 De toegang wordt geweigerd aan personen die zich in kennelijke toestand van 

dronkenschap of onder kennelijke invloed van drugs bevinden. 

Artikel 14.3 De Concessiehouder staat in voor het naleven van de wetgeving inzake drugs en de wet 

op de openbare dronkenschap.  Hij ziet er op toe dat geen werkzaamheden worden verricht in 

staat van dronkenschap, geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt aan personen die zich in 

een staat van kennelijke dronkenschap bevinden en aan personen jonger dan 16 jaar. 

Artikel 14.4 Het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 16 jaar zal te 

allen tijde ten strengste verboden zijn. 

Artikel 14.5 De Stad bevestigt en de Concessiehouder aanvaardt dat het gebruik en het bezit van 

illegale drugs, hierna drugs genoemd, met inbegrip van cannabis, door een minderjarige of door 

meerderjarigen in aanwezigheid van minderjarigen en op plaatsen waar minderjarigen 

samenkomen, strafbare feiten zijn. 

Derhalve is het gebruik, het bezit of het verhandelen van “drugs” verboden in de Evenementenhal 

De Qubus of in haar onmiddellijke omgeving.  De Concessiehouder verbindt zich ertoe om aan 

de Stad zijn volle medewerking te verlenen bij gebeurlijke campagnes, die door de Stad of andere 

overheidsdiensten worden opgezet. 

De Concessiehouder ziet er op toe dat wie drugs bezit, verkoopt, doorgeeft en/of gebruikt, zonder 

verwijl definitief de toegang tot de Evementenhal De Qubus wordt ontzegd en dat de 

politiediensten (en/of PISAD vzw) onmiddellijk worden verwittigd. 

Artikel 14.6 De Stad behoudt zich het recht voor deze Concessie zonder enige vorm van 

schadeloosstelling te beëindigen en/of de Evenementenhal De Qubus tijdelijk of definitief bij 

politionele maatregel te sluiten als de bepalingen van onderhavig artikel niet worden in acht 

genomen, en dit resulteert in ernstige verstoringen van de openbare orde, omvattende op niet 

beperkende wijze lawaaihinder, gebruiken en verhandelen van drugs, buitensporig drankverbruik, 

vechtpartijen, gevaar voor het verkeer, enz. 
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In het laatste geval zal de beëindiging van de Concessie schriftelijk worden medegedeeld aan de 

benadeelde overeenkomstig artikel 25 van het Lastenboek. 

Artikel 15-  Elektriciteit -gas en water 

Artikel 15.1 Alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen met betrekking tot elektriciteit, gas en water, 

telefoon, ICS, zijn aanwezig.  

Artikel 15.2 De Concessiehouder draagt de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik alsmede 

de vergoeding voor het huren van de tellers en de betaling van het gebruik.Hij dient er rekening 

mee te houden dat de zonnepanelen op het dak van de Evenementenhal De Qubus in erfpacht 

gegeven zijn aan de firma Solore. Ten titel van informatie worden de volgende ramingen van de 

kosten op jaarbasis van deze nutsvoorzieningen hierbij vermeld : 4.800 EUR voor Water ; 12.000 

EUR voor Gas ; 18.000 EUR voor Elektriciteit ; 9.000 EUR voor onderhoudscontracten. In deze 

bedragen is de BTW niet inbegrepen. 

Artikel 15.3 In geval van onderbreking in de levering van gas, water of elektriciteit kan de Stad niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade noch voor enige genotsderving. 

Artikel 15.4 Behoudens andersluidende specifieke regeling, voorgesteld door de Concessiehouder in 

zijn offerte en aanvaard door de Stad bij de toewijzing van de Concessie, zijn alle andere kosten 

welke noodzakelijk voor de uitbating van de Evenementenhal De Qubus zoals bijvoorbeeld radio 

en telefoonrekeningen, internet en TV-rekeningen ten laste van de Concessiehouder. 

Artikel 16 – Opvolging en kwaliteit van de uitbating 

Artikel 16.1 De Concessiehouder verbindt zich ertoe een kwalitatief hoogstaande uitbating van de 

Evenementenhal De Qubus te verzekeren. 

Artikel 16.2 Teneinde de controle op de kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van de 

Concessie te kunnen opvolgen, wordt onmiddellijk na de toewijzing door de Stad overeenkomst 

artikel 5.5 van het Lastenboek een werkgroep opgericht die paritair is samengesteld en aldus zal 

bestaan uit maximum drie(3) vertegenwoordigers van de Concessiehouder en maximum drie (3) 

van de Stad. 

Deze werkgroep vergadert minstens éénmaal per jaar op een door de Partijen vastgestelde datum, 

maar kan tussentijds te allen tijde worden samengeroepen, bij aangetekend schrijven, op verzoek 

van de Stad. 

Artikel 16.3 Onverminderd het recht van zowel de Stad als de Concessiehouder om elke aangelegenheid 

betreffende de uitvoering van de Concessie te bespreken binnen de werkgroep, heeft de 

werkgroep volgende vaste opdrachten: 

(a) het opstellen van een jaarlijks evaluatierapport, bevattende een beoordeling van de Publieke 

Dienstverlening en de Private Dienstverlening tijdens het voorbije jaar en een actieplan voor 

het volgend werkjaar; 

(b) het jaarlijks bespreken, evalueren en actualiseren van de bepaalde bepalingen van de 

Concessieovereenkomst, omvattende onder andere de dranktarieven en de 

gebruikersvergoedingen; 

(c) het bespreken van voorstellen, uitgewerkt door één Partij of beide Partijen, teneinde de 

dienstverlening binnen de Evenementenhal De Qubus te verbeteren en kwalitatief te 

optimaliseren; 

(d) het bespreken van klachten die desgevallend door de gebruikers van de Evenementenhal De 

Qubus worden geformuleerd en, indien nodig, het uitwerken van remediërende maatregelen; 

en 

(e) in de meest ruime zin, het opvolgen van de uitvoering van de Concessie alsmede van de 

tijdens de duur van de Concessie door de werkgroep bij consensus goedgekeurde 

maatregelen. 

Artikel 16.4 De Stad houdt zich het recht voor bij wijze van steekproef kwaliteitstesten uit te voeren 

teneinde zich ervan te verzekeren dat de Concessiehouder de in het Lastenboek opgenomen 

bepalingen nakomt en dat de door hem aangeboden dienstverlening beantwoordt aan de 

kwalitatieve standaarden en normen, zoals vastgelegd in het Lastenboek en/of gedefinieerd 

binnen de in artikel 15.2 van het Lastenboek bedoelde werkgroep. Dit impliceert dat de stad ten 

allen tijde de Evenementenhal De Qubus kan bezoeken, en de Concessiehouder gehouden is de 

delegatie binnen te laten. 

Van deze kwaliteitstesten wordt een schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd advies opgemaakt.  Is 

voormeld advies, naar aanleiding van het steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoek negatief, dan 

wordt binnen de zes (6) maanden een nieuwe kwaliteitsproef uitgevoerd op kosten van de 
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Concessiehouder. 

Indien uit deze tweede kwaliteitsproef blijkt dat aan de in het advies opgenomen gebreken niet 

werd verholpen, heeft de Stad het recht de Concessie eenzijdig te beëindigen overeenkomstig 

artikel 25 van het Lastenboek tenzij zou blijken dat het gebrek aan kwaliteit voortvloeit uit 

omstandigheden die volledig vreemd zijn aan de Concessiehouder en waarop hij op generlei 

wijze enige controle of invloed kan uitoefenen.  

Artikel 17 - Reclame 

Het is de Concessiehouder verboden op de Evenementenhal of in haar onmiddellijke omgeving 

publiciteitsborden of andere reclamedragers te plaatsen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van 

de Stad. 

Artikel 18 - Andere verplichtingen van de Concessiehouder 

Artikel 18.1 Bij het einde van de Concessie wordt de Evenementenhal De Qubus door de 

Concessiehouder aan de Stad overgedragen zonder dat hij op welkdanige vergoeding aanspraak 

zal maken wegens verbeterings-, onderhouds- of investeringswerken aan de Evenementenhal. 

Artikel 18.2 De roerende goederen welke de Concessiehouder voor zijn uitbating gebruikt, ressorteren 

niet onder 17.1 van het Lastenboek.  Zij blijven in volle eigendom aan de Concessiehouder 

toebehoren en dienen bij de beëindiging van de Concessie door de Concessiehouder op zijn 

kosten verwijderd te worden. 

Artikel 18.3 Bij het einde van de Concessie heeft de Stad tegen de Concessiehouder een persoonlijke 

vordering tot vergoeding van de eventuele kosten, schade en interesten, veroorzaakt door 

nalatigheid en gebrekkig onderhoud van de Evenementenhal De Qubus, of voor de rechten die de 

Concessiehouder door zijn schuld mocht hebben laten verjaren. 

Artikel 18.4 De Stad zal het recht hebben om de Concessieovereenkomst voortijdig te beëindigen 

overeenkomstig artikel 25 van het Lastenboek indien ernstige schade wordt toegebracht aan de 

Evenementenhal De Qubus of indien de uitbating van de Evenementenhal aanleiding geeft tot 

ernstige misbruiken.  De eenzijdige beëindiging van de Concessieovereenkomst door de Stad zal 

op generlei wijze afbreuk doen aan het recht om vergoeding te vorderen voor de door de Stad 

geleden schade. 

Artikel 18.5 De Concessiehouder is verplicht, benevens de voorschriften die hem ter zake door de 

Stad worden opgelegd, tevens de gemeentelijke voorschriften met betrekking tot de 

brandpreventie toe te passen. 

Artikel 18.6 De Concessiehouder dient rechtsgeldig ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen en in orde te zijn met alle administratiefrechtelijke en vennootschapsrechtelijke 

verplichtingen, omvattende o.a. de wetgeving inzake het opmaken en neerleggen van 

jaarrekeningen. 

Artikel 18.7 De Concessiehouder is gehouden de wetgeving op het gebruik van talen in bestuurszaken 

na te leven. 

Artikel 18.8 De Concessiehouder en het personeel moeten de Nederlandse taal machtig zijn. 

Artikel 18.9 Deze Concessie ontslaat de Concessiehouder niet van de verplichtingen zich eventueel bij 

de bevoegde overheden te voorzien van de andere vergunningen die hij zou nodig hebben. 

Artikel 18.10 Indien de Concessiehouder personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wetgeving op 

de sociale zekerheid, moet hij steeds de ter zake geldende voorschriften naleven en inzonderheid 

steeds in regel zijn inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. 

Artikel 18.11 Voor alle onvoorziene gevallen zal de Concessiehouder zich moeten gedragen naar de 

besluiten van de Stad die zal beslissen zonder verhaal vanwege de Concessiehouder. 

Artikel 18.12 De billijke vergoeding wordt vooraf door de concessionaris betaald via het jaartarief. De 

gebruiker, binnen de publieke dienstverlening, betaalt hiervoor een forfaitair tarief dat, eenmaal het 

jaartarief is vastgelegd, door de stad zal bepaald worden. Ter titel van informatie wordt de raming van de 

kosten voor het jaartarief van de billijke vergoeding hierbij vermeld : 6.600 EUR. 

Hoofdstuk V – Reservaties 
Artikel 19 

De reservaties van de Evenementenhal De Qubus gebeuren in overeenstemming met volgende 

bepalingen.   

Artikel 19.1 De Evenementenhal staat voor 50% ter beschikking voor activiteiten van Publieke 

Dienstverlening en voor 50% voor activiteiten van Private Dienstverlening. 

Artikel 19.2 De in artikel 18.1 van het Lastenboek 50%/50%-verdeling wordt in praktijk 

georganiseerd aan de hand van een onderverdeling tussen “stadsdagen” en “privé-dagen”. 
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Als “stadsdagen” worden beschouwd die dagen waarop het aanwenden van de Evenementenhal 

De Qubus wordt voorbehouden aan activiteiten van Publieke Dienstverlening. 

Enkel die activiteiten die voorafgaandelijk schriftelijk werden goedgekeurd door de Stad worden 

aldus gekwalificeerd.  

Als “privé-dagen” worden beschouwd die dagen waarop het aanwenden van de Evenementenhal 

De Qubus wordt voorbehouden voor Private Dienstverlening. 

Artikel 19.3 Als criterium tot het bepalen van de respectieve stads- en privé-dagen wordt het principe 

van "pare en onpare" weken  van de jaarkalender gehanteerd. Tijdens het eerste werkjaar, van 

maandag tot zondag zijn de pare weken  stadsdagen. De onpare weken voor het eerste werkjaar 

zijn privé-dagen.  

Artikel 19.4 Tijdens het tweede werkjaar zullen de pare weken privé-dagen zijn en de onpare weken 

stadsdagen. Vervolgens zal er elk jaar opnieuw gewisseld worden volgens dit schema. 

Tijdens het daaropvolgende werkjaar zal vervolgens opnieuw de regeling, zoals van toepassing 

tijdens het eerste werkjaar, geïmplementeerd worden en vervolgens elk jaar opnieuw worden 

gewisseld zoals toegelicht in het bijgevoegde schema. 

Artikel 19.5 Teneinde een efficiënte aanwending van de Evenementenhal De Qubus te verzekeren, 

hebben zowel de Stad als de Concessiehouder het recht een voorstel tot reservatie te formuleren 

op de data die krachtens de voormelde criteria voorbehouden zijn aan de andere Partij indien vier 

(4) maand voorafgaand aan de betreffende datum nog geen activiteit werd vastgelegd. 

De Partij die een in het vorige lid bedoeld voorstel schriftelijk formuleert, dient de andere Partij 

hiervan schriftelijk te informeren.  

Laatstgenoemde heeft het recht binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na deze 

schriftelijke kennisgeving te bevestigen dat zij de Evenementenhal De Qubus op de  betreffende 

datum niettemin voor de aanwending van een eigen activiteit wenst te behouden.  

Bij gebreke aan een dergelijke schriftelijke kennisgeving zal de Evenementenhal De Qubus door 

de Partij die het reservatievoorstel heeft geformuleerd, kunnen gereserveerd worden voor de 

beoogde activiteit. 

Artikel 19.6 Voor de toepassing van onderhavig artikel zal als een week beschouwd worden elke week 

van het jaar, ingaande op 1 januari en eindigend op 31 december, waarbij, behoudens gebeurlijk 

de eerste en de laatste week, een week zal aanvangen op maandag en zal eindigen op zondag.  

Een reservatie die is aangenomen voor een zondag zal evenwel kunnen worden verdergezet tot 

uiterlijk de volgende maandag om 12h00. 

Artikel 19.7 De geselecteerde Concessiehouder is verplicht alle overeenkomsten voor de huur van de 

Evenementehal De Qubus, afgesloten door de vorige Concessiehouder voor de periode na het 

beëindigen van de huidige concessie, over te nemen. Een lijst hiervan zal toegevoegd worden bij 

de overeenkomst. 

Hoofdstuk VI - Tarieven derde gebruikers 
Artikel 20 - Tarieven 

Artikel 20.1 - Basistarieven 

De Concessiehouder hanteert volgende tarieven ten aanzien van de gebruikers van de Evenementenhal De 

Qubus in het kader van de publieke dienstverlening: 

20.1.1 

Reservatie volledige zaal:  350 EUR  

Reservatie grote zaal: 250 EUR  

Reservatie kleine zaal: 150 EUR  

Gebruik keuken: 80 EUR  

Chill Room: 35 EUR 

Al deze prijzen zijn BTW inclusief. 

20.1.2 

Wanneer in kader van de publieke dienstverlening de gebruiker van de zaal niet  instaat voor de opkuis 

van de zaal , volgens de richtlijnen van de concessiehouder, dan wordt een kuisvergoeding gevraagd van 

respectievelijk 250 EUR voor de volledige zaal, 175 EUR voor de grote zaal, 125 EUR voor de kleine 

zaal en 100 EUR voor de keuken en de overige lokalen. Voor ieder gebruik geldt een waarborg van 500 

EUR. Voor de opkuis van het sanitair geldt voor ieder gebruik een tarief van 50 EUR per sanitair blok (er 

zijn twee blokken) 

20.1.3 

De in dit artikel vermelde tarieven gelden enkel met betrekking tot de uitbating van de Evenementenhal 



178 

 

 

De Qubus in het kader van de Publieke Dienstverlening. De concessiehouder zal ook geen bijkomende 

vergoedingen aanrekenen. 

20.1.4 

Met betrekking tot de uitbating van de Evenementenhal De Qubus  in het kader van de Private 

Dienstverlening, kan de Concessiehouder vrij en autonoom de tarieven voor de gebruikers bepalen. 

20.1.5 

De overeenkomstig deze bepaling van derde gebruikers verkregen vergoedingen komen uitsluitend en 

exclusief toe aan de Concessiehouder. 

Anderzijds zal de Concessiehouder ook alle werkings- en uitbatingskosten van de Evenementenhal De 

Qubus  ten laste nemen.   

Artikel 20.2 - Indexering 

De werkgroep, bedoeld in artikel 15.2 van het Lastenboek kan de in dit artikel vermelde tarieven jaarlijks 

actualiseren en/of indexeren op basis van de gezondheidsindex. 

Hoofdstuk VII – Concessievergoeding 
Artikel 21 

De Concessievergoeding bestaat uit twee (2) delen: 

Aritkel 21.1 De basis van de Concessievergoeding bestaat uit de vergoeding die de Concessiehouder zal 

bekomen uit de betalingen van derden-gebruikers, zoals bepaald in artikel 19 van het Lastenboek  

Artikel 21.2 Naast de in artikel 20.1 van het Lastenboek bedoelde basisvergoeding ontvangt de 

Concessiehouder een jaarlijkse, forfaitaire vergoeding van EUR 15.000,00 (vijftienduizend euro), 

gekoppeld aan de gezondheisdindex, op het moment van ingebruikname,  voor de invulling van 

de publieke taken door de Concessiehouder.  

Artikel 21.3 De concessievergoeding is gekoppeld aan de gezondheidsindex, zodanig dat de 

basisvergoeding jaarlijks zal aangepast worden op de verjaardag van de concessieovereenkomst, 

volgens de formule: 

basisvergoeding x nieuw indexcijfer 

aanvangsindexcijfer 

Hoofdstuk VIII - Verzekering en waarborg 
Artikel 22 - Verzekering met betrekking tot de Evenementenhal De Qubus 

Artikel 22.1 Voor de in Concessie begrepen Evenementenhal De Qubus zal, onder voorbehoud van 

aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij, voor de duur van de Concessie, door de Stad een 

verzekering tegen brand en aanverwante gevaren worden afgesloten. De verzekerde risico’s zijn. 

 Brand (ontploffing, implosie, bliksem, arbeidsconflicten en aanslagen, elektriciteitsrisico, rook of 

roet …. automatisch meeverzekerd); storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk; waterschade; glasbreuk; 

daden van vandalisme en kwaad opzet; diefstal (de materiële schade aan het gebouw indien deze 

schade een rechtstreeks gevolg is van de diefstal of de poging daartoe); rechtsbijstand. 

 Schade veroorzaakt door bedachtzaam verleende hulp, blussings-, beschuttings- en 

reddingsmiddelen. 

 Kosten voor opruimen en afbraak, en blussings- en reddingskosten naar aanleiding van een 

verzekerd schadegeval. 

 Expertisekosten 

 Het verhaal van buren of van derden en het verhaal van de concessiehouder ten overstaan van de 

stad wat betreft de roerende goederen, eigendom van de Concessiehouder. 

In deze polis van de Stad wordt de clausule “afstand van verhaal ten opzichte van de concessiehouder en 

alle andere huurders en/of gebruikers” voorzien. 

Artikel 22.2 Voor de in Concessie begrepen Evenementenhal De Qubus zal de Concessiehouder op eigen 

kosten,, voor de duur van de Concessie, de verplichte verzekering der objectieve aansprakelijkheid in 

geval van brand en ontploffing afsluiten, zoals bepaald in de wet van 30.07.1979 betreffende de preventie 

van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. 

Artikel 23- Verzekering met betrekking tot de uitbating 

Artikel 23.1 De Concessiehouder ontslaat bij voorbaat het stadsbestuur van alle aansprakelijkheid inzake 

ongevallen, rechtstreeks of onrechtstreeks, of eender welke last of hinder, zowel voorziene als 

onvoorziene, gewone of buitengewone, ten gevolge van het benutten van onderhavige 

concessie. 

Het stadsbestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt 
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aan derden tengevolge de uitbating van de Evenementenhal De Qubus door de 

Concessiehouder. 

De concessiehouder is bovendien verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan de lokalen 

van de Evenementenhal De Qubus. 

Het stadsbestuur kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke beschadigingen 

en/of verlies van materieel toebehorend aan de Concessiehouder. 

De Concessiehouder is volledig en tevens financieel verantwoordelijk voor alle nadelige gevolgen 

tengevolge de eigen persoonlijke ongevallen. 

Artikel 23.2 De Concessiehouder is ertoe gehouden, op eigen kosten, voor de ganse duur van de 

concessie, voor bovenvermelde risico’s de nodige verzekeringen af te sluiten bij een door de Commissie 

voor het Bank, Financie- en Assuranciewezen erkende verzekeringsmaatschappij. 

- een verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt aan derden en 

voortspruitend uit het benutten van onderhavige Concessie; 

- een verzekering tegen brand en aanverwante gevaren voor de schade veroorzaakt aan zijn 

persoonlijke inboedel; 

Artikel 23.3 Het stadsbestuur dient in kennis gesteld te worden van iedere stopzetting van dekking, om 

welke reden dan ook en op initiatief van om het even welke partij. 

Een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en van de verzekeringspolis objectieve 

aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing dient aan het stadsbestuur te worden bezorgd. 

Artikel 23.4 De Concessiehouder is er eveneens toe gehouden een kaderpolis / ingebruiknamepolis af te 

sluiten waarbij de gebruikers kunnen intekenen teneinde hun burgerlijke aansprakelijkheid bij het 

gebruik van de Evenementenhal De Qubus jegens de concessiehouder is verzekerd. De gebruiker 

tekent in en betaalt de premie a rato van het gebruik en/of risico. 

Artikel 24 - Waarborg 

De Concessiehouder verbindt zich ertoe op zijn naam een waarborg ten bedrage van EUR 15.000,00 

(vijftienduizend euro) te stellen op een geïndividualiseerde rekening bij een bank of een financiële 

instelling met de Stad als begunstigde. 

De Stad zal op deze waarborg beroep kunnen doen  voor elke schuldvordering uit geheel of gedeeltelijke 

niet nakoming door de Concessiehouder van zijn verplichtingen. 

De waarborg kan slechts worden teruggegeven mits  

- schriftelijk akkoord van de Stad opgemaakt na de beëindiging van de Concessie;  

of 

- op voorlegging van een afschrift van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een 

rechtbank. 

Hoofdstuk IX – Duur – Beëindiging en overdracht 
Artikel 25 – Duur  

Artikel 25.1 De Concessieovereenkomst treedt in werking op de datum van de betekening van de 

toewijzingsbeslissing overeenkomstig artikel 5.5 van het Lastenboek.Echter, de Concessie, d.w.z. 

de uitbating van de Evenementenhal, zal pas een aanvang nemen de dag na de ondertekening van 

de staat, bedoeld in artikel 7.3 van het Lastenboek.  Ingaande op deze datum zal de Concessie een 

looptijd hebben van tien (10) kalenderjaren. 

Artikel 25.2 De looptijd van de Concessie is tien (10) kalenderjaren, zoals bepaald in artikel 24.1 van het 

Lastenboek en deze looptijd is niet verlengbaar. 

Artikel 26 – Beëindiging 

De Concessie neemt van rechtswege een einde aan het eind van de in artikel 24 van het Lastenboek 

bedoelde periode van tien (10) kalenderjaren. Op dat moment wordt een Proces-Verbaal 

opgesteld over de staat van de Evenementenhal De Qubus en de inrichting ervan. 

De Concessie kan echter voortijdig worden beëindigd in volgende gevallen: 

(1) indien de Concessiehouder de verplichtingen, zoals opgenomen in onderhavige 

Concessieovereenkomst niet naleeft; in dit geval heeft de Stad het recht de ontbinding van de 

Concessie te vorderen en desgevallend betaling te eisen van de schade die de Stad ten gevolge 

van het in gebreke blijven van de Concessiehouder lijdt of heeft geleden. 

 De Concessiehouder bevestigt hierbij dat de Stad uitdrukkelijk heeft gesteld dat de strikte 

naleving te goeder trouw van volgende bepalingen als essentieel en wezenlijk wordt 

gekwalificeerd: 

 (a) het onderhouden van de Evenementenhal De Qubus in een reine toestand; 

 (b) het niet naleven van de bepalingen van artikel 8 van het Lastenboek; 
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(c) de naleving van de verbintenissen inzake drugs en alcohol, zoals opgenomen in artikel 13 

van het Lastenboek; 

(d) het niet eerbiedigen van de bepalingen van artikel 17.10 van het Lastenboek; 

(e) het onmiddellijk verhelpen en remediëren aan bepaalde kwaliteitsgebreken, zoals vastgesteld 

naar aanleiding van steekproefsgewijze onderzoeken; en 

(f) het niet uitvoeren van de punten die werden overeengekomen binnen de werkgroep, bedoeld 

in artikel 15.2 van het Lastenboek. 

De vaststelling van de niet-naleving van de verplichtingen door de Concessiehouder moet door de 

Stad bij aangetekend schrijven aan de Concessiehouder worden betekend.  Wanneer de 

Concessiehouder binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van dit aangetekend 

schrijven zijn verplichtingen niet uitvoert, kan de Stad de Concessie éénzijdig beëindigen. Deze 

beslissing wordt aan de Concessiehouder betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of per 

aangetekend schrijven.  Deze betekening geldt als definitieve beëindiging van de Concessie. 

De Stad zal hierbij rechtsgeldig optreden via het College van Burgemeester en Schepenen. 

Ingevolge deze verbreking is de Concessiehouder, onverminderd de rechtsvordering tot 

vergoeding van kosten, schade en interesten, een boete van 10.000 EUR verschuldigd aan de 

Stad; 

(2) bij faillissement of kennelijk onvermogen van de Concessiehouder is de Concessie van 

rechtswege beëindigd. 

Indien de Concessie, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, ontbonden wordt en de 

Concessiehouder weigert de Evenementenhal De Qubus te ontruimen, dan wordt de Stad uitdrukkelijk het 

recht toegekend om de Evenementenhal De Qubus te laten ontruimen zonder enig verhaal of 

mogelijkheid van verzet door de Concessiehouder, desnoods met tussenkomst van de openbare macht.    

Artikel 27 - Overdracht 

De Concessiehouder mag de Concessie niet geheel, noch voor een deel ondervergunnen, noch zijn 

rechten van Concessiehouder geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Stad. 

Hoofdstuk X - Slotbepalingen 
Artikel 28 - Uitvoering te goeder trouw 

De Partijen zullen de Concessie te goeder trouwen uitvoeren.  Bovendien verbinden zij er zich toe om 

steeds op een constructieve manier hun medewerking te verlenen aan de verdere invulling en uitwerking 

van de Concessieovereenkomst met het oog op de exploitatie van de Concessie. 

Artikel 29 - Deelbaarheid 

De nietigheid van één of meerdere van de bepalingen van de Concessieovereenkomst heeft geen invloed 

op de geldigheid van de overige bepalingen van de Concessieovereenkomst. 

Indien één of meerdere bepalingen nietig zouden zijn, zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen 

omtrent de bepalingen van de Concessieovereenkomst teneinde hetzelfde economisch evenwicht tussen 

de rechten en verplichtingen van de Partijen te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig 

was geweest. 

Artikel 30 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken 

De Concessieovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. 

Ieder geschil met betrekking tot het ontstaan, de interpretatie en de uitvoering ervan is onderworpen aan 

de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Oudenaarde. 

Elke Partij zal bovendien het recht hebben om, in geval van hoogdringendheid en bij het uitblijven van 

een minnelijke regeling, in kortgeding een vordering bij de Voorzitter van de rechtbank van Oudenaarde 

in te leiden teneinde haar rechten te vrijwaren. 

Artikel 31 – Woonplaatskeuze – Betekeningen 

Voor de toepassing van de Concessieovereenkomst zullen de Partijen een woonplaatskeuze verrichten te 

[IN TE VULLEN], waar alle kennisgevingen, mededelingen en betekening in uitvoering van de 

Concessieovereenkomst rechtsgeldig kunnen worden gedaan. 

Voor wat betreft de Stad zal volgende woonplaatskeuze gelden: 

Stad Oudenaarde 

T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen 

Administratief Centrum Maagdendaele 

Tussenmuren 17 

9700  Oudenaarde 
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Behoudens andersluidende bepaling in de Concessieovereenkomst, zullen alle kennisgevingen vereist in 

hoofde van de Concessieovereenkomst en/of haar uitvoering dienen te gebeuren per aangetekend 

schrijven en zullen zij worden geacht te zijn gebeurd op de werkdag van hun verzending. 

Een wijziging van adres zal onverwijld dienen betekend te worden aan de andere Partij. 

Artikel 32- Registratie 

De registratie van onderhavige Concessieovereenkomst, alsmede de bijhorende betaling van 

registratierechten, vallen ten laste van de Stad Oudenaarde. 

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de verdere uitvoering van dit besluit 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE. 

13. Aankoop in der minne van een perceel gelegen Scheldekant jegens NV Aldinvest. Vaststellen 

van de voorwaarden. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door de provincie Oost-Vlaanderen  het Lange Afstand Fietspad langsheen de Schelde 

tussen Fortstraat en Lotharingenstraat is aangelegd; 

Overwegende dat ten gevolge van een onduidelijke situatie ter hoogte van de steenbakkerij Vande 

Moortel het aansluitend deel van het fietspad vanaf Lotharingenstraat niet mee opgenomen werd in het 

dossier; dat ondertussen een volledig ontwerpplan van de herinrichting van de site Vande Moortel is 

uitgewerkt; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om een vervolgtraject van  het fietspad op te starten 

zodanig dat het ontbrekende deel gerealiseerd wordt; 

Overwegende dat met het oog op de realisatie van bovengenoemd fietspad het noodzakelijk is dat er een 

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

oppervlakte van 19,27  m² wordt verworven jegens de NV Aldinvest , Scheldekant 7 te 9700 Oudenaarde; 

dat het aan te kopen perceel na  precadastratie het kadastraal nummer 965z verkreeg; 

Overwegende dat de aan te kopen grond inclusief wederbeleggingsvergoeding en vergoeding op 

beplantingen een waarde heeft van 1.639,47 EUR; 

Gelet op de ontwerp-akte van aankoop; 

Gelet op het innemingsplan waarop het bewuste perceel in geel is aangeduid; 

Overgende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorhanden zijn op jaarbudgetrekening GBB-I-

BIA 0200-00/2202000; 

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  “ van een perceel  gelegen kadastraal 2e afdeling Oudenaarde  - Eine,  

sectie A,  deel van nr. 962y ( na precadastratie nr. 965z)  met een oppervlakte van 19,27 m²  jegens  de 

NV Aldinvest , Scheldekant 7 te 9700 Oudenaarde ten bedrage van 1.639,47 EUR   met het oog op het 

realiseren  van  “ aanleg van een verbindingsweg  langs het fietspad  tussen de Fortstraat en de 

Lotharingenstraat “   wordt goedgekeurd  overeenkomstig de in bijlage geviseerde ontwerpakte  en 

innemingsplan. 

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

dossier. 

 

14. Schenking aan de stad Oudenaarde door mevrouw Marie Vandendriessche en mevrouw 

Mireille Vandendriesche van de Tissenhovemolen en bijhorende grond.  Vaststellen van de 

voorwaarden. 

Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting op 19u53. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat ter hoogte van Tissenhove te Mater zich de  Tissenhovemolen bevindt; 

Overwegende dat de “ staakmolen “ de oudste voorgeschiedenis heeft van alle windmolens in 

Vlaanderen; dat de  molen in zijn huidige toestand hoogstwaarschijnlijk dateert van rond 1787; 

Overwegende dat de molen beschermd is bij KB van 28 maart 1956 en laatst gerestaureerd in 2006; 

Overwegende dat mevrouw Marie Vandendriessche, Broodstraat 16 te 9700 Oudenaarde en mevrouw 

Mireille Vandendriessche, Nestor De Tierestraat 176 te 9700 Oudenaarde  eigenaar zijn van de  

bovengenoemde Tissenhovemolen gelegen  kadastraal 11e afdeling Oudenaarde – Mater, sectie C 445B  ( 

windmolen – oppervlakte  15 m²) en 445C ( bijhorende grond –  oppervlakte 1.022 m²); 
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Overwegende dat de eigenaars mevrouw Marie Vandendriessche en mevrouw Mireille Vandendriessche  

de molen en de bijhorende grond willen schenken aan de stad; 

Overwegende dat de heer notaris Stein Binnemans, Beverestraat  8 te 9700 Oudenaarde belast is met het 

opmaken van de schenkingsakte; 

Gelet op de ontwerp-akte van schenking; 

Overwegende dat de schenking gebeurt “ om niet”; 

Overwegende dat de kosten en ereloon van de notaris ten laste vallen van de stad; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1:  Met betrekking tot  de  schenking “ om niet “  van de Tissenhovemolen en bijhorende grond  

aan de stad door  mevrouw  Marie Vandendriessche, Broodstraat 16 te 9700 Oudenaarde en mevrouw 

Mireille Vandendriessche, Nestor De Tierestraat 176  te 9700 Oudenaarde  wordt de ontwerp akte in 

bijlage goedgekeurd.  

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

dossier. 

 

15. Kosteloze grondafstand door mevrouw Lydie Ghyselinck met het oog op de inlijving bij het 

openbaar domein van perceel grond gelegen langs de Weverstraat. Vaststellen van de 

voorwaarden. 

De gemeenteraad , 

Overwegende dat een bouwdossier is ingediend op naam van mevrouw Lydie Ghyselinck, Fietelstraat 

127 te 9700 Oudenaarde strekkende tot het bouwen van 2 halfopen woningen op een perceel gelegen te 

Oudenaarde, Weverstraat kadastraal gekend onder 2e afdeling Oudenaarde – Eine, sectie A, nr. 551A7; 

Overwegende dat het perceel  gelegen is binnen de grenzen van een verkaveling goedgekeurd in zitting 

van het college van burgemeester en schepenen dd° 11 maart 1974; 

Overwegende dat volgens het goedgekeurd verkavelingsplan  een deel van hogervermeld perceel diende 

ingelijfd te worden binnen de wegenis overeenkomstig het bij KB dd° 01 oktober 1965 bijzonder plan van 

aanleg 2/1 “ Eine Stationsplein”; 

Overwegende dat deze inlijving nooit werd uitgevoerd met als gevolg dat het perceel niet paalt aan een 

openbare wegenis waardoor er geen stedenbouwkundige vergunning kan worden afgeleverd; 

Overwegende dat de bouwheer mevrouw Lydie Ghyselinck, Fietelstraat 127 te 9700 Oudenaarde 

bijgevolg wenst over te gaan tot de kosteloze  grondafstand  van het  perceel grond gelegen  te Eine , 

langs de Weverstraat, kadastraal gekend 2e afdeling Oudenaarde – Eine, sectie A, deel van nr. 551A7,   

met een oppervlakte van 47,27 m². 

Gelet op  door mevrouw Lydie  Ghyselinck  opgemaakte  verklaring van gratis grondafstand  dd° 29 mei 

2015;  

Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeetkundig studiebureel  Noël  Martens  bvba , 

Heurnestraat 203 te 9700 Oudenaarde waarop het bedoelde perceel in het geel is aangeduid; 

Overwegende dat alle kosten voor de gratis grondafstand  ten laste vallen  van mevrouw Lydie 

Ghyselinck; 

Gelet op het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De kosteloze grondafstand met het oog op het inlijven bij het openbaar domein van het  perceel 

grond gelegen  te Eine , langs de Weverstraat, kadastraal gekend 2e afdeling Oudenaarde – Eine, sectie A, 

deel van nr. 551A7, eigendom van mevrouw Lydie Ghyselinck, Fietelstraat 127 te 9700 Oudenaarde  met 

een oppervlakte van 47,27 m²  zoals afgebeeld  op bijgaand metingsplan wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze 

beslissing. 

Artikel 3: Alle kosten voor de gratis grondafstand vallen ten laste van mevrouw Lydie Gyselinck. 
 

16. Aanstellen landschapsarchitect voor  opmaak inrichtingsplan Donk. (deel). Bestek nr. 

D23262015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Masterplan Donk, opgemaakt door Stramien cvba op 22 mei 2015, waarin het ontwikkelen 

van een publieke zone aan de Donkvijver is beschreven; 

Overwegende dat voor deze zone, gelegen tussen de Donkstraat en de Donkvijver, een concept dient 

uitgwerkt met het oog op het versterken van de recreatieve functie, evenals het opmaken van een plan van 
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aanpak voor de meersen, die palen aan het te ontwikkelen recreatief verblijf en het biologisch waardevol 

gebied; 

Overwegende dat het aangewezen is om hiervoor een landschapsarchitect aan te stellen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen landschapsarchitect voor opmaak 

inrichtingsplan Donk (deel)” een bestek met nr. D23262015 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000 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 budget van IVA “Grondbeleid”, artikel 

GBB-IVA 0740-03 2140007; 

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, § 3; 

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: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D23262015 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen landschapsarchitect voor opmaak inrichtingsplan Donk (deel)”.  De lastvoorwaarden worden 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 15.000 EUR (exclusief BTW). 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van IVA “Grondbeleid”, artikel GBB-

IVA 0740-03 2140007. 

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. 

 

17. Aanstellen ontwerper / ingenieur. Perceel 1: Stabiliteitsstudie kapel Maagdendale. Perceel 2: 

gebouwenanalyse met haalbaarheidsstudie van Onze-Lieve-Vrouwehospitaal bestek nr. 

D23362015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat heden op het gelijkvloers van de kapel Maagdendale de schietstand en het ‘ovenkot’ 

van de academie zijn gehuisvest en  op de bovenverdieping er momenteel geen activiteiten mogelijk zijn 

ten gevolge van de beoordeling van de onveilige afscherming schietstand/tentoonstellingsruimte alsook 

hoofdzakelijk de veel te zwakke draagkracht van de structuur; 

Gelet op het feit dat de milieuvergunning van de schietstand nog jaren loopt, zou het een verloren kans 

zijn om de bovenverdieping constant leeg te laten staan. Het is dan ook aangewezen om een 

stabiliteitsstudie te laten opmaken om een inzicht te geven welke maatregelen dienen genomen te worden 

teneinde de bovenverdieping in gebruik te kunnen nemen; 

Overwegende dat verschillende ruimtes in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal heden niet in gebruik worden 

genomen, is het aangewezen een haalbaarheidsstudie uit te voeren teneinde in de toekomst het gebouw 

optimaal te kunnen gebruiken; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper / ingenieur : perceel 1 : 

stabiliteitsstudie kapel Maagdendale en perceel 2 : gebouwenanalyse met haalbaarheidsstudie van Onze-

Lieve-Vrouwehospitaal” een bestek met nr. D23362015 werd opgesteld door architect Gudrun 

Verschueren; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Stabiliteitsstudie kapel Maagdendale), raming: 20.661,16 EUR excl. btw of 25.000,00 EUR 

incl. 21% btw 
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* Perceel 2 (Gebouwenanalyse met haalbaarheidsstudie van Onze-Lieve-Vrouwehospitaal), raming: 

20.661,16 EUR excl. btw of 25.000,00 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 41.322,32 EUR excl. btw of 

50.000,00 EUR incl. 21% 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 op de 

budgetcode GBB-I-BIA/0720-00/2140007; 

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. D23362015 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen ontwerper / ingenieur : perceel 1 : stabiliteitsstudie kapel Maagdendale - perceel 2 : 

gebouwenanalyse met haalbaarheidsstudie van Onze-Lieve-Vrouwehospitaal”, opgesteld door architect 

Gudrun Verschueren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

41.322,32 EUR excl. btw of 50.000,00 EUR incl. 21% btw. 

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

bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2015 op de budgetcode GBB-I-BIA/0720-

00/2140007. 

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% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

18. ACM. Herinrichting gelijkvloers en derde verdieping. Bestek nr. W23342015. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “ACM - herinrichting gelijkvloers / 3de verdieping” een 

bestek met nr. W23342015 werd opgesteld door architect Gudrun Verschueren; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 486.262,17 EUR excl. btw of 

588.377,23 EUR incl. 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 investeringsbudget van 2015, op 

budgetcode 0119-06 2210007 (actie AC-1.2.1); 

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 2 §1 3°; 

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; 
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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: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23342015 en de raming voor de opdracht 

“ACM - herinrichting gelijkvloers / 3de verdieping”, opgesteld door architect Gudrun Verschueren. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 486.262,17 EUR excl. btw of 

588.377,23 EUR incl. 21% 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 investeringsbudget van 2015, op budgetcode 

0119-06 2210007 (actie AC-1.2.1). 

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% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

19. ACM. Herinrichting gelijkvloers en 3de verdieping. Los meubilair. Bestek nr. L23352015. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “ACM - herinrichting gelijkvloers - 3de verdieping : los 

meubilair” een bestek met nr. L23352015 werd opgesteld door architect Gudrun Verschueren; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 34.130,00 EUR excl. btw of 

41.297,30 EUR incl. 21% 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 van 2015, op 

budgetcode 0119-06 2210007 (actie AC-1.2.1); 

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. L23352015 en de raming voor de opdracht 

“ACM - herinrichting gelijkvloers - 3de verdieping : los meubilair”, opgesteld door architect Gudrun 

Verschueren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 34.130,00 EUR excl. btw 

of 41.297,30 EUR incl. 21% btw. 

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

bekendmaking. 

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

0119-06 2210007 (actie AC-1.2.1). 

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% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

20. Broodstraat. Accentverlichting. Bestek nr. W23372015. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 
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Overwegende dat met betrekking tot de verdere stadsvernieuwing gewerkt wordt aan de uitstraling en 

sfeer in winkelstraten; dat in het kader van een projectoproep van het Agentschap Ondernemen, de stad 

Oudenaarde een subsidie heeft ontvangen van 70.000 EUR voor het project “Oudenaarde, zet uw bril 

op!”; 

Overwegende dat in navolging van de Nederstraat ook in de Broodstraat accentverlichting wordt 

aangebracht op de gevels van handelspanden die opgenomen zijn in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed; 

dat voor de Markt de vernieuwing van de verlichting wordt opgenomen in een integraal lichtplan dat mee 

uitgevoerd wordt met de heraanleg; 

Overwegende dat het in de Broodstraat 46 armaturen op 14 panden betreft en dat er een aftoetsing gebeurt 

met de respectievelijke gevelreclame; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Broodstraat: accentverlichting” een bestek met nr. 

W23372015 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 39.965,00 EUR excl. btw of 

48.357,65 EUR incl. 21% 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 van 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° 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. W23372015 en de raming voor de opdracht 

“Broodstraat: accentverlichting”.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

39.965,00 EUR excl. btw of 48.357,65 EUR incl. 21% btw. 

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

bekendmaking. 

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

GBB-I-BIA 0670-00/2289007. 

Artkel 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% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

21. Scheldeboorden/kop. Herinrichting Scheldeboorden deel Spei - Tussenbruggen (ophaalbrug - 

Matthijs Casteleinstraat) (= deel 6). Bestek nr. W19582012 - 127059-03. Goedkeuring 

eindafrekening. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming t.b.v. 418.803,11 EUR excl. btw  en de gunningswijze van de opdracht 

“Scheldeboorden/kop : herinrichting Scheldeboorden deel Spei - Tussenbruggen (ophaalbrug - Matthijs 

Casteleinstraat) (= deel 6)”, met name de openbare aanbesteding; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2012 betreffende de 

goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan NV DEVAGRO, Pitantiestraat 79 te 8792 

DESSELGEM tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 422.755,65 EUR (excl.btw) ; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. W19582012 - 127059-03; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 betreffende de 

goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 14 februari 2014, opgesteld door de 

ontwerper, THV ATELIER JPLX - ANTEA GROUP, Buchtenstraat 9 te 9051 Sint-Denijs-Westrem; 

Overwegende dat de ontwerper,  THV ATELIER JPLX - ANTEA GROUP, Buchtenstraat 9 te 9051 Sint-

Denijs-Westrem de eindafrekening opstelde, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken 

494.268,74 EUR incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd: 

Raming 
 

€ 418.803,11 

Bestelbedrag 
 

€ 422.755,65 

HV in meer + € 7.221,94 

HV in min - € 925,13 

Bijwerken + € 58.656,70 

Bestelbedrag na verrekeningen = € 487.709,16 

Afrekening VH (in meer) + € 6.773,84 

Reeds uitgevoerd = € 494.483,00 

Prijsherzieningen + € -1.713,97 

TOTAAL = € 492.769,03 

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door PROVINCIE OOST-

VLAANDEREN MOBILITEITSCEL-STEUNPUNT FIETS PAC HET ZUID, Woodrow Wilsonplein 2 

te 9000 GENT; 

Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 16,91% overschrijdt; ten gevolge van : 

 Transport van vervuilde gronden naar stort- of reinigingsinstallatie. Ten gevolge van het 

archeologisch onderzoek is er meer vervuilde grond vrijgekomen dan er oorspronkelijk voorzien 

was (post 39). 

 Nieuw te leveren mozaïekkeien van het 3° formaat. Ten gevolge van de aanleg van de riolering 

(dossier Baarstraat) in de Louise Mariekaai zijn de bestaande mozaïekkeien en 

granietverhardingen opgebroken en afgevoerd : konden niet meer voor herbruik dienen (post 

47.1). 

 Nieuw te leveren granietblokken (post 48.2). 

Overwegende dat de betalingen voor deze opdracht gebeurden via krediet voorzien in het 

investeringsbudget van IVA grondbeleid; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

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

artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 

september 1996, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Scheldeboorden/kop : 

herinrichting Scheldeboorden deel Spei - Tussenbruggen (ophaalbrug - Matthijs Casteleinstraat) (= deel 

6)”, opgesteld door de ontwerper, ANTEA GROUP, Buchtenstraat 9 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, 

waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 494.483,00 EUR of  492.769,03 EUR 

(incl.herzieningen). 

 

22. Heraanleg Margaretha van Parmastraat. Fase 2 (Smallendam en Grachtscheldestraat). Bestek 

nr W23282015. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op het stadsproject  “ Scheldeboorden/kop – Linkeroever” ;  

Overwegende dat de fase 1: “ Margaretha Van Parmastraat ( Grachtscheldestraat) - Marlboroughlaan   ( 

Grachtscheldestraat) “ is uitgevoerd; 
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Overwegende dat met betrekking tot een volgende fase   “Heraanleg Margaretha van Parmastraat- fase 2 

(tussen Smallendam en Grachtscheldestraat)” een bestek met nr. W23282015 werd opgesteld door de 

ontwerper Karolien Gabriel; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op  452.575,00 EUR  uitgesplitst als 

volgt: 

-) wegeniswerken : 404.075,00 EUR excl. btw;  

-) aanleg fietspad  :   48.500,00 EUR excl. btw. 

Overwegende dat met betrekking tot bovengenoemd dossier de provincie voor 100 % de 

uitvoeringskosten  draagt voor  de posten  die betrekking hebben op het deel LAF en zoals hoger geraamd 

op  48.500,00 EUR excl. btw. ; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

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

budget 2015 onder artikel 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 24; 

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: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23282015 en de raming voor de opdracht 

“Heraanleg Margaretha van Parmastraat fase 2 (tussen Smallendam en Grachtscheldestraat)”, opgesteld 

door de ontwerper Karolien Gabriel. De raming bedraagt 452.575,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. 

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

2015 onder artikel 0200-00/2240007. 

Artikel 4: Deze beslissing en de nodige stukken worden in het kader van het 

samenwerkingsovereenkomst houdende aanleg van het fietspad  “ Scheldeboorden/kop – Linkeroever” 

opgestuurd aan de provincie Oost-Vlaanderen. 

Artikel 5 : 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 

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

23. Aanleg van het fietspad "Scheldeboorden/kop - Linkeroever". Bekrachtigen van de 

collegebeslissing van 6 juli 2015 houdende goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het stadsproject “ Scheldeboorden/ kop – Linkeroever”;  

Overwegende dat het de bedoeling is om binnen dit project een fietspad te realiseren lopende van de 

Matthijs Casteleinstraat tot aan de Fortstraat; 

Overwegende dat de bovengenoemde fietsverbinding zal gerealiseerd worden in 4 fasen; 

1) Margaretha Van Parmastraat (Grachtscheldestraat)–Marlboroughlaan (Grachtscheldestraat); 

2) Jan Van Pameleplein; 

3) Margaretha Van Parmastraat (Smallendam–Grachtscheldestraat); 

4) Marlboroughlaan (Grachtscheldestraat)–Eindrieskaai (Fortstraat);  

Overwegende dat deze fietsverbinding opgenomen wordt in het netwerk Lange Afstand Fietspaden (LAF) 

van de provincie Oost-Vlaanderen;  

Overwegende dat met het oog op het algemeen belang het aangewezen is dat de werken van verschillende 

aanbestedende overheden worden samengevoegd; 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd worden in 

een overeenkomst;  
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 juli 2015 houdende 

goedkeuren van de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst  tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de 

stad Oudenaarde; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met volgende belangrijke clausules: 

 De stad Oudenaarde treedt overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten op als opdrachtgevend bestuur; 

 De kostprijs voor de realisatie van de fietsverbinding wordt op volgende wijze verdeeld over de 

partijen: 

o de provincie draagt voor 100 % de uitvoeringskosten die betrekking hebben op het deel 

LAF; 

o de stad draagt voor 100 % de uitvoeringskosten die betrekking hebben op het project 

“Scheldeboorden /kop–Linkeroever”; 

 De werken ten laste van de provincie en ten laste van de stad zijn het onderwerp van afzonderlijke 

vorderingsstaten; beide partijen betalen hun respectievelijke kosten rechtstreeks aan de aannemer; 

Gelet op het plan van uitvoering; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Met betrekking tot de aanleg van fietspad “ Scheldeboorden/kop – Linkeroever “ wordt de 

collegebeslissing dd°  06 juli 2015 houdende goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie Oost-Vlaanderen  en de stad Oudenaarde bekrachtigd. 

 

24. Renovatie voetwegen dienstjaar 2015. Bestek nr W23102015. Bekrachtiging van de 

collegebeslissing van 22 juni 2015 houdende toewijs. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2015 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van  38.375,00 EUR excl. btw  en de gunningswijze van deze 

opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Gelet op de beslissing van  het college van burgemeester en schepenen d° 22 juni 2015 houdende toewijs 

aan NV VAN DAMME EN ZOON, Karnemelkbeekstraat 10 te 9600 RONSE ten bedrage van 

52.487,00 EUR excl. btw; 

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

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

Overwegende dat de toewijs meer dan 10 % hoger is dan  raming zodanig dat de toewijzingsbeslissing 

dient bekrachtigd in de eerstvolgende gemeenteraad; 

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 artikel 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Met betrekking tot het dossier  “Renovatie voetwegen - dienstjaar 2015”,  wordt de beslissing 

van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2015 houdende toewijs aan  NV VAN 

DAMME EN ZOON, Karnemelkbeekstraat 10 te 9600 RONSE, ten bedrage van 52.487,00 EUR excl. 

btw. bekrachtigd. 

Artikel 2: Het college van burgemeesteren schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde toewijs.  
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25. Boembeekstraat. Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet en het 

laagspanningsnet. Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat  het openbaar 

verlichtingsnet en het laagspanningsnet ondergronds dient gebracht te worden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Boembeekstraat : ondergronds brengen van het openbaar 

verlichtingsnet en het laagspanningsnet” een bestek met nr. 278673 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op openbare verlichting : 5.585,97 EUR 

(excl btw); laagspanning : 48.252,64 EUR (excl.btw); 

Overwegende dat de werken omvatten : 

 plaatsen van 606 m laagspanningsnet 

 Netsteunen laagspanning 

 plaatsen van 268 m openbaar verlichtingsnet 

 aansluiting ov op het net 

 plaatsen van 4 nieuwe palen/steunen 

 materiaal palen en steunen 

 materiaal opties ov 

 herplaatsen van 14 palen en steunen 

 wegnemen en slopen van 14 bestaande verlichtingstoestellen 

 terugplaatsen van 1 bestaand verlichtingstoestel 

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 (openbare verlichting) en budgetcode GBB-I-BIA 0640-00 

2289007 (laagspanning); 

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, § 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: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 278673 en de raming t.b.v. openbare 

verlichting : 5.585,97 EUR (excl btw); laagspanning : 48.252,64 EUR (excl.btw) voor de opdracht 

“Boembeekstraat : ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet”.  

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

I-BIA 0670-00 2289007 (openbare verlichting) en budgetcode GBB-I-BIA 0640-00 2289007 

(laagspanning). 

 

26. Weg- en rioleringswerken in de Bourgondiëstraat. Project nr. O210044. Goedkeuren van het 

ontwerp. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 houdende goedkeuren van het door 

studiebureau NV Arcadis opgemaakte voorontwerp met een raming ten bedrage van 242.786,29 EUR 

excl. btw; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 01 maart 2010 houdende goedkeuren van het door 

studiebureau NV Arcadis opgemaakte aangepaste voorontwerp met een raming ten bedrage van 

393.549,75 EUR excl. btw; 



191 

 

 

Gelet op het  besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur dd° 23 mei 2014 

houdende  met betrekking tot bovengenoemd dossier toekennen van een gewestbijdrage  ten bedrage van 

196.451,25 EUR; 

Overwegende dat wat betreft de aanleg van het fietspad een  subsidie voor aanleg van fietsinfrastructuur 

op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ( BFF) “ fietsfonds  “ wordt aangevraagd ; dat de subsidie 

100 % bedraagt ( 60 % provincie  en 40 % Vlaams Gewest); 

Overwegende dat conform artikel 17 van het   besluit van 01 februari 2002 met betrekking tot de 

subsidiering van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen het ontwerpdossier 

ter goedkeuring dient overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie; 

Gelt op het ontwerp  opgemaakt door stadsingenieur Jan De Clippel; 

Overwegende dat de totale uitgaven voor deze opdracht geraamd wordt op 410.261,10  EUR excl. btw 

meerbepaald :  

  Aandeel stad  Aandeel 

provincie/gewest 

 

Aandeel VMM 

Rioleringswerken ( 25 

% stad – 75 % VMM)  

147.601,00 36.900,25  110.700,75 

Wegeniswerken ( 100 

% stad) 

220.316,10  220.316,10  0 

Aanleg fietspad BFF ( 

100 % subsidie ) 

42.344,00 0 42.344,00  

Totaal excl. btw. 410.261,10 257.216,35 42.344,00 110.700,75 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan  van IVA 

GRONDBELEID  op de jaarbudgetrekening  AC -29.1.1. 0200-00/2240007 en AC-29.1.1  0310-

00/2280007;    

Overwegende dat conform artikel 17 van het subsiediebesluit van 01 februari 2002 het ontwerpdossier ter 

goedkeuring dient overgemaakt aan de gouverneur van de provincie; 

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 24; 

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; 

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 ontwerp en de raming voor de opdracht “Weg- en 

rioleringswerken Bourgondiëstraat  - project O210044”. De raming bedraagt  410.261,10 EUR     excl. 

btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien  in het meerjarenplan  van IVA GRONDBELEID  

op de jaarbudgetrekening  AC -29.1.1. 0200-00/2240007  en AC-29.1.1  0310-00/2280007.  

Artikel 4: Deze beslissing en de nodige stukken worden met het oog op het verkrijgen van de 

gewestbijdrage voor aanleg riolering  overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie Oost-

Vlaanderen. 

Artikel 5: Deze beslissing en de nodige stukken worden met het oog op het verkrijgen van de subsidie op 

fietspaden  “ fietsfonds “ overgemaakt  aan de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en het 

Vlaams Gewest. 

Artikel 6 : 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 

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU. 

27. Ondertekening Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors). 
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De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat 

de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke mate 

verantwoordelijk voor is; 

Gelet op de beslissing van de Europese Unie van 9 maart 2007 inzake Energie, waarmee zij zich eenzijdig 

ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 % te verminderen door de energie-efficiëntie 

met 20 % te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20 % te 

verhogen; 

Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het Burgemeestersconvenant om de inspanningen 

van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. 

Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van 

klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot 

verband houdt met stedelijke activiteiten;  

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren 

als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale 

en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief 

middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor 

pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 

Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het 

voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven; 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050; 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen regionaal coördinator is van het 

Burgemeestersconvenant; 

Gelet op de beslissing van het College dd. 07/04/2015 tot aanvaarding van de offerte van de Provincie 

Oost-Vlaanderen voor het begeleiden van de uitwerking van het Burgemeestersconvenant; 

Overwegende dat het traject voor de opmaak van een nulmeting en een SEAP (Sustainable Energy Action 

Plan) op 19/05/2015 van start gegaan is met een eerste bijeenkomst van het projectteam, dat sedertdien 

een klimaatteam met alle diensthoofden, een toelichting aan de Gecoro+Milieuraad, een thematische 

werkgroep mobiliteit en een thematische werkgroep wonen heeft plaatsgevonden; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist toe te treden tot het Burgemeestersconvenant en neemt kennis van de 

bijhorende engagementen; 

Artikel 2: De stad zal volgende engagementen nakomen: 

- de lat nog hoger leggen dan de EU en de CO2-uitstoot op ons grondgebied tussen nu 

(referentiejaar 2011) en 2020 met ten minste 20 % terugdringen; 

- een emissieberekening uitvoeren die als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan 

moet dienen; 

- het maatschappelijk middenveld op ons grondgebied actief betrekken bij het opstellen van het 

actieplan; 

- het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant 

indienen; 

- onze structuren aanpassen en het nodige personeel inzetten op de vereiste acties te kunnen 

ondernemen; 

- na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen voor 

evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden; 

- onze ervaringen en knowhow met andere territoriale gemeenschappen delen en actief deelnemen 

en bijdragen aan de jaarlijkse EU-Conferentie van Burgemeesters voor een Energieduurzaam 

Europa; 

- in samenwerking met de Europese Commissie en andere stakeholders energiedagen of 

convenantdagen organiseren en de boodschap van het convenant en de uitvoering van het 

actieplan in de geijkte fora onder de aandacht brengen. 

Artikel 3: De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het intekenformulier van het 

Burgemeestersconvenant te ondertekenen; 

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit en het ondertekenformulier zal worden overgemaakt aan het 

secretariaat van het Burgemeestersconvenant en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO. 

28. Stedenbouwkundige verordening inzake het vaststellen van een lijst van de bijzondere plannen 

van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen, 

waarbinnen de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht niet 

worden beschouwd als strijdig met de voorschriften 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het besluit van 16 juli 2010 van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor 

geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, zoals tot op heden gewijzigd; 

Overwegende dat de bepalingen van bovenvermeld besluit van toepassing zijn, voor zover deze 

handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen die niet 

opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst, opgemaakt in toepassing van artikel 4.4.1. §3 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening; 

Overwegende dat het wenselijk is om deze vrijstelling van het aanvragen van een stedenbouwkundige 

vergunning voor de in bovenvermelde besluit opgesomde handelingen en werken eveneens in te voeren 

binnen de afbakening van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg 

en verkavelingsvergunningen. 

Overwegende dat het wenselijk is om voor het volledige grondgebied van de gemeente te beschikken over 

een juridisch instrument om de vrijstelling van het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning 

ook te laten gelden binnen de afbakening van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere 

plannen van aanleg en verkavelingsvergunningen; 

Overwegende dat een stedenbouwkundige verordening hiervoor het aangewezen instrument is;  

Overwegende dat artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de 

gemeenteraad stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen voor de materie omschreven in artikel 

4.4.1. §3, voor het gehele grondgebied van de gemeente of voor een deel waarvan hij de grenzen bepaalt 

met naleving van de door de Vlaamse Regering en de provincieraad vastgestelde stedenbouwkundige 

verordeningen; 

Gelet op de nota van 16 juni 2014 aan het college van burgemeester en schepenen waarbij akkoord wordt 

gegaan tot het opmaken van een verordening; 

Gelet op het principieel akkoord van 22 september 2014 van de Provincie Oost-Vlaanderen; 

Gelet op het negatief advies van 16 oktober 2014 van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 

ordening (hierna GECORO genoemd), waarbij zij betreuren dat het kwalitatief concept van een 

verkaveling wordt tenietgedaan door het opmaken van een dergelijke verordening; 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van 30 oktober 2014 van Ruimte Vlaanderen. Het ontwerp 

wordt gunstig geadviseerd mits een lijst wordt toegevoegd waarin alle algemene en bijzondere plannen 

van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen worden 

opgenomen en mits de opname van artikel 4.4.1. §3, 2e lid, 2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Overwegende dat het grondgebied van Oudenaarde grotendeels wordt ingenomen door bijzondere 

plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingen met verouderde voorschriften, 

waardoor de bepalingen steeds strijdig zijn met de bepalingen van het uitvoeringsbesluit; 

Overwegende dat deze strijdigheid resulteert in vele verkavelingswijzigingen, afwijkingsaanvragen (met 

openbaar onderzoek) voor losstaande bijgebouwen, afsluitingen,…. Dergelijke afwijkingsbepalingen en 

verkavelingswijzigingen worden steeds goedgekeurd door de vergunningverlenende overheid; 

Overwegende dat de Vlaamse regering de werken opgesomd in het uitvoeringsbesluit vrijgesteld heeft 

omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de werken en handelingen; 

Overwegende dat dit een manier is voor een verlaging van de lasten voor de administratie en de 

bevolking. Voor de administratie betekent dit een daling van het behandelen van eenvoudige dossiers, het 

eenvoudiger afhandelen van een stedenbouwkundige inlichting aan de balie,…. Voor de bevolking 

betekent dit het vermijden van lange procedures van verkavelingswijzigingen (150 dagen) en 

stedenbouwkundige aanvragen (105 dagen); 

Overwegende dat om tegemoet te komen aan het negatief advies van de GECORO en het voorwaardelijk 

gunstig advies van Ruimte Vlaanderen een lijst wordt toegevoegd met een opsomming van de plannen 

van aanleg en verkavelingsvergunningen waarop de verordening van toepassing is. De lijst wordt 

opgemaakt rekening houdend of er kwalitatieve voorschriften voorhanden zijn.  
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Volgende verkavelingen worden niet opgenomen in de lijst omwille van het kwalitatieve concept dat 

wordt vooropgesteld: 

- De Snuifmolen (verkaveling ter hoogte van de Kortrijkstraat) 

VER_45035_500_00132_00002 (BG27/06/2011) Martens Noël 

VER_45035_500_00132_00003 (BG3/06/2013) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij N.V. 

- Textielstraat (verkaveling ter hoogte van de Heurnestraat) 

VER_45035_500_00211_00001 (BG9/11/2006) Van Den Hole Immo 

VER_45035_500_00211_00002 (BG1/12/2008) Vandenhole Immo 

VER_45035_500_00211_00003 (BG10/05/2010) Batisco Developments 

VER_45035_500_00211_00004 (BG30/01/2012) Deseure Nadine 

VER_45035_500_00211_00006 (BG25/03/2013) THV Eine 

- ’t Jolleveld (verkaveling ter hoogte van Kerkgate) 

VER_45035_500_00589_00001 (BG29/01/2007) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij 

VER_45035_500_00589_00002 (BG16/03/2009) H.B.P. 

VER_45035_500_00589_00004 (BG5/03/2012  ) Smit Egbert 

VER_45035_500_00589_00005 (BG6/12/2013 ) Christiaen Sandra 

VER_45035_500_00589_00006 (BG10/02/2014) Verhulst Jeroen - Merckx Liesbeth 

- Reimond Stijnsstraat – Mansborre (verkaveling ter hoogte van Vaddenhoek) 

VER_45035_500_00750_00001 (BG14/06/2004) VOM 

VER_45035_500_00750_00002 (BG21/11/2005) VOM 

VER_45035_500_00750_00003 (BG7/07/2008 ) Giet Geoffrey - Naudts Hilde 

VER_45035_500_00750_00004 (BG25/05/2010) Engels Stephan - Storms Ann 

VER_45035_500_00750_00005 (BG12/07/2011) Lambert Tom - Berten Veronique 

VER_45035_500_00750_00006 (BG28/10/2013) Niemegeerts Kurt 

VER_45035_500_00750_00007 (BG21/10/2013) Paulyn Patrick - Thierre Nathalie 

Overwegende dat artikel 4.4.1. §3, 2e lid, 2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt opgenomen om 

tegemoet te komen aan het advies van Ruimte Vlaanderen; 

Gelet op de nota van 15 juni 2015 aan het college van burgemeester en schepenen waarbij akkoord wordt 

gegaan tot het opmaken van een verordening; 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Besluit: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Enig artikel: De handelingen en werken opgesomd in het besluit van 16 juli 2010 van de Vlaamse 

Regering tot bepaling van handelingen en werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig 

is, zoals tot op heden gewijzigd, geldt eveneens binnen de grenzen van de hieronder opgesomde 

bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

verkavelingsvergunningen ook als deze handelingen en werken strijdig zijn met de voorschriften van deze 

bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

verkavelingsvergunningen op voorwaarde dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies 

hoofdzakelijk vergund zijn, conform artikel 4.4.1. §3,2° lid, 2° VCRO. 

- lijst bijzondere plannen van aanleg; 

BPA_45035_224_00002_00001 (BG23/12/1993) 1/5 Eindries (herziening) 

BPA_45035_224_00003_00001 (BG5/02/1993) 1/2 Nieuwe Eindries (herziening) 

BPA_45035_224_00004_00001 (BG1/12/1993) 1/3 Stationskwartier (herziening) 

BPA_45035_224_00004_00002 (BG21/02/2002) 1/3 Stationskwartier (gedeeltelijke herziening) 

BPA_45035_224_00005_00001 (BG8/06/2000) 1/4a Gerechtshof (herziening en uitbreiding) 

BPA_45035_224_00006_00001 (BG18/04/1988) 2/3b Dijkbos 

BPA_45035_224_00008_00001 (BG25/07/1997) 2/1 Eine Stationsplein deel 2/1a 

BPA_45035_224_00009_00001 (BG25/07/1997) 2/1 Eine Stationsplein deel 2/1b 

BPA_45035_224_00010_00001 (BG25/07/1997) 2/1 Eine Stationsplein deel 2/1c 

BPA_45035_224_00011_00001 (BG9/06/1992) 4/1 art. 16 Ename centrum 

BPA_45035_224_00012_00001 (BG20/06/1994) 6/1a Edelare-Egypte 

BPA_45035_224_00013_00001 (BG20/06/1994) 6/1b Edelare-Egypte 

BPA_45035_224_00014_00001 (BG29/06/1994) 7/1 Leupegem-centrum 

BPA_45035_224_00014_00002 (BG12/09/2001) 7/1 Leupegem (gedeeltelijke herziening) 

BPA_45035_224_00015_00001 (BG23/12/1993) 8/2 Bevere-centrum 

BPA_45035_224_00015_00002 (BG14/11/2001) 8/2 Bevere-centrum (gedeeltelijke herziening en 

uitbreiding) 
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BPA_45035_224_00016_00001 (BG23/03/2000) Meerspoort Noord 

BPA_45035_224_00016_00002 (BG13/01/2004) Meerspoort Noord MB 23/03/2000 (gedeeltelijke in 

herzieningstelling) 

BPA_45035_224_00017_00001 (BG2/10/2000) 8/5 Lindestraat 

BPA_45035_224_00018_00001 (BG18/03/2003) Meerspoort Zuid 

BPA_45035_224_00020_00001 (BG27/10/2006) Marso 

BPA_45035_224_00021_00001 (BG27/10/2006) Zonevreemde recreatie 

BPA_45035_224_00001_00001 (BG6/07/2000) 1/1 Maagdendale (herziening en uitbreiding) 

BPA_45035_224_00015_00004 (BG25/02/2002) 8/5 Uitbreiding Lindestraat en gedeeltelijke wijziging 

BPA 8/2 Bevere Centrum 

BPA_45035_224_00015_00003 (BG25/06/2003) 8/2 Bevere-centrum (gedeeltelijke herziening 2) 

BPA_45035_224_00011_00002 (BG12/09/2001) 4/1 Ename centrum (gedeeltelijke herziening) 

BPA_45035_224_00001_00002 (BG19/11/2004) 1/1 Maagdendale (gedeeltelijke herziening 1 t/m 3) 

BPA_45035_224_00011_00003 (BG24/05/2004) 4/1 Ename centrum (gedeeltelijke herziening 2 en 3) 

- lijst gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

RUP_45035_214_00001_00001 (BG18/05/2006) De Ham 

RUP_45035_214_00002_00001 (BG25/01/2007) Hoge Bunders 

RUP_45035_214_00003_00001 (BG25/01/2007) Eindries 1 (gedeeltelijke herziening van BPA 1/5 

Eindries) 

RUP_45035_214_00004_00001 (BG8/02/2007) Minderbroedersstraat 

RUP_45035_214_00005_00001 (BG23/08/2007) Edelare - Kerselare Kapel 

RUP_45035_214_00006_00002 (BG22/10/2009) Maagdendale 2 – poortgebouw 

RUP_45035_214_00007_00001 (BG8/11/2007) Voetbalveld VV Volkegem 

RUP_45035_214_00008_00001 (BG6/11/2008) Arsenaalweg gedeeltelijke herziening en uitbreiding 

BPA 2/1C Eine Stationsplein 

RUP_45035_214_00009_00001 (BG6/11/2008) Eine Stationsplein deel b/1-2 gedeeltelijke herziening nr 

1 en 2 van het BPA Eine Stationsplein  deel a en deel b 

RUP_45035_214_00010_00001 (BG18/12/2008) Nieuwe Eindries gebied 1t/m2 (gedeeltelijke herziening 

BPA Nieuwe Eindries) 

RUP_45035_214_00011_00001 (BG15/01/2009) Eine Stationsplein deel a/1-2 (gedeeltelijke herziening 

nr 1 en 2 van BPA Eine Stationsplein deel a) 

RUP_45035_214_00013_00001 (BG10/09/2009) Eine Dijkbos 1 

RUP_45035_214_00015_00001 (BG28/04/2011) Gerechtshof 2 

RUP_45035_214_00019_00001 (BG17/12/2009) Edelare - Rekkem, gedeeltelijke herziening nr 1 en 2 

van het BPA Edelare-Egypte 

RUP_45035_214_00017_00001 (BG28/04/2011) Meerspoort-Zuid 

RUP_45035_214_00016_00001 (BG28/04/2011) Ename Centrum 3 

RUP_45035_214_00023_00001 (BG1/03/2012) Edelare - Den Haezel 

RUP_45035_214_00024_00001 (BG8/12/2011) Scheldekop 

RUP_45035_214_00001_00002 (BG12/07/2012) De Ham (gedeeltelijke herziening) 

RUP_45035_214_00012_00001 (BG4/06/2012) Zonevreemde bedrijven 

RUP_45035_214_00018_00001 (BG4/06/2012) Leupegem 2 

- lijst verkavelingen; 

VER_45035_500_00001_00002 (BG 27/06/1988) Ottevaere Jean Pierre 

VER_45035_500_00002_00001 (BG 23/05/1964) Tienpont - Van Geluwe, p/a Vermeerch Etienne (notaris) 

VER_45035_500_00003_00001 (BG 31/08/1962) Thienpont - Van Geluwe Georges 

VER_45035_500_00004_00001 (BG 01/07/1968) Beyaert Max 

VER_45035_500_00006_00001 (BG 07/01/1974) Santimmo 

VER_45035_500_00006_00002 (BG 27/09/1976) Santimmo 

VER_45035_500_00008_00001 (BG 24/11/1975) De Jonghe - Vanden Bossche Adrien 

VER_45035_500_00010_00001 (BG 30/09/1964) De Poorter Oswald 

VER_45035_500_00011_00001 (BG 06/03/1972) T'Sjoen Jacques 

VER_45035_500_00011_00002 (BG 06/03/1972) T'Sjoen Jacques 

VER_45035_500_00012_00001 (BG 09/02/1987) Van Overmeire Jos 

VER_45035_500_00012_00002 (BG 06/05/1996) Van Overmeire Jozef 

VER_45035_500_00013_00001 (BG 15/10/1963) Borginon - Verheyden Jan, p/a Ducattilon José (notaris) 
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VER_45035_500_00013_00002 (BG 24/10/2011) Gheysen Jeroen - Galmart Liesbet 

VER_45035_500_00014_00001 (BG 02/02/1996) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00014_00002 (BG 14/03/1997) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00015_00001 (BG 04/08/1966) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00016_00001 (BG 06/06/1967) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00016_00002 (BG 20/01/1969) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00017_00001 (BG 15/07/1966) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00018_00001 (BG 11/06/1968) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00019_00001 (BG 06/12/1995) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00020_00001 (BG 11/08/1978) Santens Gerard 

VER_45035_500_00023_00002 (BG 27/09/2004) Van Wambeke - Pede Marcel 

VER_45035_500_00023_00003 (BG 12/12/2005) Project 

VER_45035_500_00025_00001 (GV 29/11/1963) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00026_00001 (BG 21/04/1969) Dhont Oscar - Wygaerts Jos, p/a Wygaerts (notaris) 

VER_45035_500_00027_00001 (BG 19/05/1970) Liedts Cecile 

VER_45035_500_00028_00001 (BG 25/06/1973) Naus André 

VER_45035_500_00028_00004 (BG 03/05/1976) Martens Romain 

VER_45035_500_00028_00005 (BG 21/05/2002) Piers Roland 

VER_45035_500_00029_00001 (BG 12/02/1973) Bevernaege Albert 

VER_45035_500_00030_00001 (BG 30/03/1987) Van De Vijver Jules 

VER_45035_500_00031_00002 (BG 17/11/1980) Petre - Devos, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00031_00003 (BG 05/06/1989) Petre André 

VER_45035_500_00032_00001 (BG 28/07/1980) Otte  Santens Marie 

VER_45035_500_00033_00001 (BG 15/02/1963) Van Mullem Marie 

VER_45035_500_00033_00002 (BG 23/06/1986) Vandermeersch Lucie 

VER_45035_500_00033_00003 (BG 23/04/2007) De Wolf Lieve 

VER_45035_500_00034_00002 (BG 11/12/1972) Blommaert Zulma, p/a Van Coppenolle Luc (notaris) 

VER_45035_500_00034_00004 (BG 13/09/2004) Callens - Bouckaert Vennootschap 

VER_45035_500_00034_00005 (BG 09/10/2006) Callens Narcis - Cousaert Nathalie 

VER_45035_500_00035_00001 (BG 30/01/1967) Deprez - Lacroix J. 

VER_45035_500_00035_00002 (BG 21/02/1972) Deprez Jerome 

VER_45035_500_00035_00003 (BG 27/03/1972) Deprez Jerome 

VER_45035_500_00035_00004 (BG 10/02/1992) Bouwcentrale 

VER_45035_500_00035_00005 (BG 15/10/2007) Peysmans Real Estate 

VER_45035_500_00039_00001 (BG 16/09/1974) Van Overmeire - De Baere 

VER_45035_500_00041_00002 (BG 26/01/2015) Reynaert Agnes 

VER_45035_500_00043_00001 (BG 12/02/1996) Goeminne Remi 

VER_45035_500_00043_00002 (BG 31/01/2005) Naeye Sabine 

VER_45035_500_00044_00001 (BG 28/11/1977) Cousaert - Dermaut Roger 

VER_45035_500_00046_00001 (BG 12/02/2001) Hyboma 

VER_45035_500_00048_00001 (BG 16/12/1963) Lamin Germaine en Consoorten 

VER_45035_500_00048_00002 (BG 08/05/2006) Delmeiren Koen - Vergucht Marijke 

VER_45035_500_00049_00001 (BG 25/05/1981) Cousaert René 

VER_45035_500_00050_00001 (BG 12/02/1979) Vansteenbrugge Leon Gilbert 

VER_45035_500_00052_00002 (BG 30/03/1987) Thienpont Yves 

VER_45035_500_00052_00003 (BG 10/03/2003) De Bruyne Geert - Simoens Hilde 

VER_45035_500_00053_00004 (BG 24/04/2006) Designotto 

VER_45035_500_00054_00001 (BG 09/06/1997) Van Den Bulcke Filip 

VER_45035_500_00055_00001 (BG 22/11/1993) Alima 

VER_45035_500_00055_00002 (BG 13/04/2004) Idem Poorten 
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VER_45035_500_00057_00001 (BG 27/05/1983) Van Lancker Rachel 

VER_45035_500_00057_00002 (BG 07/02/2000) Huysman Herman 

VER_45035_500_00058_00001 (BG 09/02/1981) Vindevoghel Catheleen 

VER_45035_500_00058_00002 (BG 21/12/1984) Toye André 

VER_45035_500_00059_00001 (BG 08/09/1980) Buckens - Weyts Anna 

VER_45035_500_00059_00002 (BG 05/11/1990) Buckens - Weyts Anna, p/a Toye Andre (notaris) 

VER_45035_500_00059_00003 (BG 07/10/1996) Weyts Rudy 

VER_45035_500_00060_00001 (BG 07/01/1980) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00060_00003 (BG 07/02/2001) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00060_00004 (BG 11/09/2001) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00062_00001 (BG 02/02/2004) Veys Gemma 

VER_45035_500_00062_00002 (BG 09/08/2004) Coppens Frank 

VER_45035_500_00063_00001 (BG 05/08/1968) Dhont Daniël 

VER_45035_500_00063_00002 (BG 20/10/1969) Dhont Daniël 

VER_45035_500_00064_00001 (BG 10/11/1980) Dettmaring Simonne 

VER_45035_500_00066_00001 (BG 02/05/1977) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00066_00002 (BG 04/03/1985) Grypdon Piet 

VER_45035_500_00066_00003 (BG 24/11/2008) Tytgat Frederik - Kestelyn Ingrid 

VER_45035_500_00067_00001 (BG 23/12/1996) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00069_00001 (BG 14/03/1977) Lamon Marie-José 

VER_45035_500_00070_00001 (BG 11/02/2002) Van Cauwenberghe Erven, p/a Verleyen (notaris) 

VER_45035_500_00071_00001 (BG 29/03/1971) Kerkfabriek Sint-Eligius Eine, p/a Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00071_00002 (BG 02/08/1976) Kerkfabriek Sint-Eligius 

VER_45035_500_00072_00001 (BG 04/06/1968) De Loen d'Enschédé 

VER_45035_500_00072_00002 (BG 17/02/1997) Lammens Dirk, p/a Bombeke (architect) 

VER_45035_500_00073_00001 (BG 19/10/1962) De Groote Albert 

VER_45035_500_00074_00003 (BG 16/09/1991) De Groeve Maria - De Clippele Jean-Paul 

VER_45035_500_00074_00004 (BG 06/07/1992) De Groeve Maria - De Clippele Jean-Paul 

VER_45035_500_00074_00005 (BG 29/10/1993) De Groeve Maria - De Clippele Jean-Paul 

VER_45035_500_00074_00007 (BG 18/11/2013) Launi 

VER_45035_500_00075_00001 (BG 05/12/1966) De Vuyst - Roelandts Paul, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00075_00002 (BG 04/05/1998) Lumap 

VER_45035_500_00075_00004 (BG 28/07/2005) Lumap - Heyse Marijke 

VER_45035_500_00075_00005 (BG 12/10/2009) Batiplan 

VER_45035_500_00075_00006 (BG 22/03/2010) Batiplan 

VER_45035_500_00076_00001 (BG 21/11/1991) Ghijsels Joseph, p/a Toye (notaris) 

VER_45035_500_00076_00002 (BG 22/05/1995) Ghijsels Joseph, p/a Toye (notaris) 

VER_45035_500_00077_00001 (BG 22/07/1974) Landrieu, p/a  Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00079_00001 (BG 11/04/1994) Vanderstraeten Yvonne Erven 

VER_45035_500_00079_00002 (BG 18/10/1999) De Clercq Dirk 

VER_45035_500_00079_00003 (BG 08/03/2010) Van De Velde Marnick 

VER_45035_500_00080_00001 (BG 02/03/1964) Vander Straeten Achilles 

VER_45035_500_00082_00001 (BG 17/12/1962) Van Der Straeten Jacques-Louis 

VER_45035_500_00082_00002 (BG 16/03/1964) Van Der Straeten Jacques-Louis 

VER_45035_500_00083_00001 (BG 07/07/1969) Polfliet Ocave, p/a Wygaerts Jos (notaris) 

VER_45035_500_00084_00001 (BG 24/07/1972) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00085_00001 (BG 27/10/1966) Van Der Straeten Jacques-Louis 

VER_45035_500_00086_00001 (BG 13/11/1992) O.C.M.W. Gent 

VER_45035_500_00086_00002 (BG 30/01/2006) Pycke Marc - De Bock Mariska 

VER_45035_500_00087_00001 (BG 17/03/2003) De Smet Paul 
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VER_45035_500_00088_00001 (BG 08/04/1969) D'Haeger Amedé 

VER_45035_500_00088_00002 (BG 24/09/1984) Bruyneel Wilfried 

VER_45035_500_00088_00003 (BG 09/12/1996) Olemans Michel 

VER_45035_500_00088_00004 (BG 25/02/2002) De Clercq Marc 

VER_45035_500_00089_00001 (BG 24/10/1963) Dirix Fernand 

VER_45035_500_00090_00001 (GV 18/11/1965) Polfliet Octaaf - Verspeelt 

VER_45035_500_00091_00001 (BG 10/07/1995) Huyzentruyt Bouwbedrijf 

VER_45035_500_00091_00002 (BG 18/03/1996) Huyzentruyt Bouwbedrijf 

VER_45035_500_00091_00003 (BG 09/11/1998) Huyzentruyt Bouwbedrijf 

VER_45035_500_00092_00001 (BG 06/11/1992) O.C.M.W. Gent 

VER_45035_500_00092_00002 (BG 15/03/1994) O.C.M.W. Gent 

VER_45035_500_00092_00003 (BG 03/07/2000) Taelman Jürgen 

VER_45035_500_00092_00004 (BG 10/06/2002) Moerman Jacques 

VER_45035_500_00093_00001 (BG 14/10/1974) Landrieu, p/a  Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00093_00002 (BG 12/05/1975) Van Welden Jan 

VER_45035_500_00094_00001 (GV 23/10/1962) Van der Straeten Achilles 

VER_45035_500_00094_00003 (BG 29/04/2002) Lydden Cars 

VER_45035_500_00094_00004 (BG 15/12/2003) Lydden Cars 

VER_45035_500_00095_00001 (BG 27/06/1994) Verleyen Wed. - Van Cauwenberghe Albert 

VER_45035_500_00095_00002 (BG 03/03/2008) Vanderstruyft Lieven en Bettens Dina 

VER_45035_500_00095_00003 (BG 01/09/2008) Vande Putte Christiaan - Van Landschoot 

VER_45035_500_00096_00003 (BG 13/03/1995) O.C.M.W. Gent 

VER_45035_500_00096_00004 (BG 23/03/1998) De Brauwere - Van Mullem Bart 

VER_45035_500_00096_00005 (BG 09/11/1998) Goeminne - D'Hondt Franky 

VER_45035_500_00098_00001 (BG 08/12/1965) De Loore Pierre 

VER_45035_500_00098_00002 (BG 12/01/1987) Deloore Consoorten, p/a De Temmerman - De Loore 

VER_45035_500_00099_00002 (BG 05/12/1966) Wygaerts Jos (notaris) 

VER_45035_500_00099_00003 (BG 26/07/1971) Torelle Erven, p/a Destrooper Jos (notaris) 

VER_45035_500_00099_00004 (BG 16/04/1973) Torelle Erven, p/a Destrooper Jos (notaris) 

VER_45035_500_00099_00005 (BG 21/05/1973) Destrooper Jos 

VER_45035_500_00099_00006 (BG 29/12/1977) Van Hauteghem Dirk - De Bosscher Micheline 

VER_45035_500_00099_00008 (BG 05/05/1980) Peleman Marcel 

VER_45035_500_00099_00009 (BG 17/01/1983) Torelle Erven, p/a Destrooper Jos (notaris) 

VER_45035_500_00099_00010 (BG 07/07/1969) Wygaerts Jos 

VER_45035_500_00099_00011 (BG 09/07/2012) Vandekerckhove Andrea 

VER_45035_500_00099_00012 (BG 26/01/2015) D-Vast 

VER_45035_500_00099_00013 (BG 13/07/2015) D-Vast 

VER_45035_500_00100_00001 (BG 25/09/1964) Vanden Driessche Marie-Odile 

VER_45035_500_00101_00001 (BG 16/07/1964) De Baere - Lattoir Erven 

VER_45035_500_00101_00002 (BG 03/10/2011) Dekens Veerle Naessens Amélie 

VER_45035_500_00102_00001 (BG 01/09/1969) Senesal, p/a Van den Broecke René 

VER_45035_500_00104_00001 (BG 10/01/1966) Declercq Jozef 

VER_45035_500_00105_00001 (BG 21/10/1968) Vindevoghel Hélène 

VER_45035_500_00106_00001 (BG 19/01/1970) Kesteleyn - De Smet Maria (wwe) 

VER_45035_500_00106_00002 (BG 22/02/2010) Verplanken Christophe - De Cock Sabrina 

VER_45035_500_00106_00003 (BG 27/09/2010) Verplanken Christophe - De Cock Sabrina 

VER_45035_500_00107_00001 (BG 03/05/1966) Martens Xavier 

VER_45035_500_00110_00002 (BG 07/07/2008) De Rop Diane 

VER_45035_500_00110_00003 (BG 10/05/2010) De Rop Diane 

VER_45035_500_00110_00004 (BG 10/03/2014) Anpimmo 
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VER_45035_500_00111_00001 (GV 31/12/1966) Ghys Jean Baptiste en Kinderen 

VER_45035_500_00112_00002 (BG 27/05/2013) Troncquo Joris 

VER_45035_500_00114_00001 (BG 03/07/1966) Reynaert Remi 

VER_45035_500_00114_00002 (BG 05/05/1980) Bordeaud'huy Cyriel-Frans 

VER_45035_500_00114_00003 (BG 05/02/1990) Van Der Striekt Francois 

VER_45035_500_00117_00001 (BG 22/09/1965) Van Cauwenberghe Petrus 

VER_45035_500_00118_00002 (BG 16/08/1976) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00119_00001 (GV 23/11/1962) Beernaert - De Weerdt 

VER_45035_500_00119_00002 (BG 07/07/1986) Beernaert - De Weerdt 

VER_45035_500_00119_00003 (BG 02/02/2004) Vandekerckhove Maria 

VER_45035_500_00121_00001 (GV 10/03/1963) Van Assche - Van Overmeiren 

VER_45035_500_00121_00002 (BG 12/02/1973) Van Assche - Van Overmeiren 

VER_45035_500_00121_00003 (BG 02/07/1973) Van den Berghe G. 

VER_45035_500_00121_00007 (BG 02/07/2007) Speliers Patricia - Pascal - Ann –  

Myriam -  De Coster Marie-Josee 

VER_45035_500_00121_00008 (BG 13/05/2013) Van Den Dorpe Joris - Wijndaele Jozefien 

VER_45035_500_00122_00001 (BG 11/12/1962) Baert - Loosveld Eugène erven,  

p/a De Beer Edmond (notaris) 

VER_45035_500_00122_00003 (BG 20/03/1978) Demeulemeester Mark 

VER_45035_500_00124_00002 (BG 23/09/1989) Paeme Germaine - Adrienne 

VER_45035_500_00124_00003 (BG 09/11/1998) Commere Hendrik 

VER_45035_500_00125_00001 (BG 23/10/1962) Host Joseph - De Viaene 

VER_45035_500_00125_00002 (BG 28/08/1978) Vandemoortele Robert en Jozef 

VER_45035_500_00125_00003 (BG 23/09/1996) Vande Moortel Peter 

VER_45035_500_00125_00004 (BG 19/04/1999) Vande Moortel Robert 

VER_45035_500_00125_00005 (BG 10/10/2005) Vande Moortel Robert 

VER_45035_500_00125_00006 (BG 15/10/2007) Speybroeck Woningbouw 

VER_45035_500_00125_00007 (BG 25/02/2013) Matthys Koen 

VER_45035_500_00127_00003 (BG 21/12/1987) Laurier Leon 

VER_45035_500_00129_00002 (BG 24/03/1969) De Buysscher Ghislain 

VER_45035_500_00129_00003 (BG 22/04/1985) De Buysscher Dirk 

VER_45035_500_00129_00004 (BG 21/12/2012) Vercauteren Barend - Larno Karolien 

VER_45035_500_00130_00001 (BG 29/09/1964) Van De Putte Gebroeders 

VER_45035_500_00134_00002 (BG 16/10/1967) Bouckaert Ach. 

VER_45035_500_00135_00002 (BG 13/06/1966) De Waele J. - De Poorter O. - Erven 

VER_45035_500_00135_00003 (BG 22/12/2014) Hanssens Marc - Petrens Jeannine 

VER_45035_500_00137_00001 (BG 30/01/1967) Pleis Marcel - Abbeloos 

VER_45035_500_00138_00002 (BG 07/07/1966) O.C.M.W. Oudenaarde 

VER_45035_500_00139_00001 (BG 05/03/1967) Browaeys Maurice 

VER_45035_500_00139_00002 (BG 20/03/1978) Gyselinck Paul 

VER_45035_500_00139_00003 (BG 04/08/2003) Vive - Van Maelzaeke Filip 

VER_45035_500_00140_00001 (BG 14/07/1964) Beaucarne Jean 

VER_45035_500_00140_00002 (BG 23/01/2006) Kesteleyn Ronny 

VER_45035_500_00141_00001 (BG 25/05/1964) Peers - Truye 

VER_45035_500_00142_00003 (BG 28/04/1986) Toye André 

VER_45035_500_00143_00001 (BG 23/11/1967) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00143_00004 (BG 15/09/1975) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00143_00006 (BG 02/09/2002) Van Waeyenberge Marcel - Waeghe Marcel 

VER_45035_500_00143_00007 (BG 27/10/2008) Clarysse Francis - Dehullu Anne 

VER_45035_500_00144_00001 (BG 06/12/1963) Dirix Fernand 

VER_45035_500_00144_00002 (BG 06/03/1972) Goux A. Xavier 
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VER_45035_500_00144_00004 (BG 25/04/2005) Rogge Marie-Jeanne 

VER_45035_500_00144_00005 (BG 07/06/2010) Foubert Eddy 

VER_45035_500_00145_00001 (BG 07/11/1966) Marijns Cyriel 

VER_45035_500_00145_00002 (BG 16/08/1988) Eeckhout Gerard 

VER_45035_500_00145_00004 (BG 27/09/1990) Eeckhout Gerard 

VER_45035_500_00146_00001 (BG 10/09/1969) De Beer Edmond 

VER_45035_500_00147_00001 (BG 05/05/1968) Van Cauwenberghe - Van Wambeke - Vijls 

VER_45035_500_00147_00002 (BG 14/08/2006) Van Den Haute Consoorten 

VER_45035_500_00149_00001 (BG 14/06/1965) D'Hondt Oscar 

VER_45035_500_00150_00001 (BG 22/07/1969) Gevaert Daniel 

VER_45035_500_00150_00002 (BG 06/06/1988) Van Hoecke Jozef 

VER_45035_500_00150_00004 (BG 03/03/1975) Van Wambeke Lieven 

VER_45035_500_00151_00002 (BG 22/08/1991) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00151_00003 (BG 05/07/1993) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00151_00004 (BG 22/12/2008) Vanderschaeve Koenraad - Vandenbussche Els 

VER_45035_500_00151_00005 (BG 13/07/2009) Romeyns René 

VER_45035_500_00151_00006 (BG 24/06/2013) De Waele Bart - Vanhessche Karla 

VER_45035_500_00151_00007 (BG 22/06/2015) Desmet Bernard - Lamont Claudia 

VER_45035_500_00152_00001 (BG 15/10/1965) Vanden Heule Omer 

VER_45035_500_00155_00004 (BG 25/04/2005) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00156_00001 (BG 02/10/1962) Veys - Van de Populiere René 

VER_45035_500_00157_00001 (BG 12/07/1963) Porrez - Vanderschelden L. 

VER_45035_500_00157_00002 (BG 20/11/1964) Porrez Leon - Vanderschelden 

VER_45035_500_00157_00004 (BG 15/09/1975) Porrez Leon 

VER_45035_500_00157_00005 (BG 29/04/1996) Seca 

VER_45035_500_00157_00006 (BG 14/04/1998) Seca 

VER_45035_500_00158_00002 (BG 25/10/1965) Buckens Jules 

VER_45035_500_00158_00004 (BG 01/07/1985) Buckens Etienne 

VER_45035_500_00158_00005 (BG 22/03/1999) Stoffin Kurt - Van Laere Sabine 

VER_45035_500_00158_00006 (BG 22/12/2014) Vandenbossche Caroline 

VER_45035_500_00159_00002 (BG 29/01/1973) Vanden Borre Andre 

VER_45035_500_00160_00001 (BG 20/02/1964) Dirix Fernand 

VER_45035_500_00160_00002 (BG 25/11/1965) Vander Beken Charles 

VER_45035_500_00160_00003 (BG 25/05/1970) De Bruycker Daniël 

VER_45035_500_00160_00004 (BG 19/06/1995) Desmet - De Bock 

VER_45035_500_00160_00005 (BG 09/11/2009) De Vos Kristof - Demoor Griet 

VER_45035_500_00161_00001 (BG 11/05/1970) Walraeve Marc, p/a Coolsaet (notaris) 

VER_45035_500_00162_00001 (BG 19/01/1970) Kesteleyn - De Smet 

VER_45035_500_00164_00001 (BG 10/07/1967) Verleyen Albert 

VER_45035_500_00164_00002 (BG 29/04/1968) Borginon - Verheyden, p/a Verleyen A. (notaris) 

VER_45035_500_00164_00004 (BG 29/08/2006) Van Dorpe Dirk - Van de Weghe Hilde 

VER_45035_500_00165_00003 (BG 16/08/1976) De Meulemeester H. - De Gandt en kinderen 

VER_45035_500_00172_00001 (BG 29/06/1970) Vijls Fernand 

VER_45035_500_00173_00001 (BG 06/11/1963) Moens - Dehaese - Van Der Straeten 

VER_45035_500_00174_00001 (BG 09/07/1965) Lainière de L'Escaut 

VER_45035_500_00174_00002 (BG 12/11/1979) Impe Leon 

VER_45035_500_00176_00002 (BG 25/11/1978) De Baere Agnes - De Baere Charles 

VER_45035_500_00176_00003 (BG 06/03/1972) De Baere Agnes - Charles, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00177_00001 (BG 16/05/1964) Dekegeleer E. 

VER_45035_500_00178_00001 (BG 14/02/2005) Naeye Sabine 



201 

 

 

VER_45035_500_00179_00001 (BG 30/10/1989) Verschoore - Van Honacker Armand 

VER_45035_500_00181_00001 (BG 27/04/1967) De Rooze Jozef 

VER_45035_500_00182_00001 (BG 08/11/1966) Levrau Michel 

VER_45035_500_00183_00002 (BG 08/03/1991) Van Coppenolle Luc 

VER_45035_500_00184_00001 (GV 05/08/1963) Gevaert Judith 

VER_45035_500_00185_00001 (BG 28/12/1964) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00186_00002 (BG 17/08/1971) Levreau Michel 

VER_45035_500_00187_00001 (BG 19/10/1962) Vandendriessche Familie 

VER_45035_500_00188_00001 (BG 26/01/1970) Leutenez Leon 

VER_45035_500_00189_00002 (BG 05/06/1972) Moens de Hase Eugène 

VER_45035_500_00190_00001 (BG 26/08/1963) Gevaert Judith 

VER_45035_500_00191_00001 (BG 14/09/1964) Delhaeye - Maroy Aimé 

VER_45035_500_00193_00001 (BG 21/11/1966) De Buck Erven, p/a De Poorter Oswald (notaris) 

VER_45035_500_00193_00002 (BG 22/05/1968) De Smet Rafaël 

VER_45035_500_00194_00001 (BG 16/03/1964) De Loen d'Enschédé - Van der Straeten 

VER_45035_500_00195_00001 (BG 03/11/1969) De Meulemeester Erven, p/a Verleyen (notaris) 

VER_45035_500_00195_00002 (BG 06/03/1972) De Meulemeester Erven, p/a Verleyen (notaris) 

VER_45035_500_00195_00003 (BG 02/04/1973) De Meulemeester Marie-Eugène en Georges 

VER_45035_500_00196_00001 (BG 28/01/1963) Van Rijsselberghe Oscar 

VER_45035_500_00196_00002 (BG 03/06/1996) Van Rijsselberghe Oscar 

VER_45035_500_00197_00001 (BG 28/04/1964) De Temmerman Daniel 

VER_45035_500_00197_00002 (BG 09/02/1981) Bruynooghe Jean-Pierre 

VER_45035_500_00197_00003 (BG 11/05/1998) Verhellen - Van Medegael Stefaan 

VER_45035_500_00197_00005 (BG 03/05/1999) Verhellen - Van Medegael Stefaan 

VER_45035_500_00197_00006 (BG 24/06/2013) Matthys Freddy 

VER_45035_500_00199_00001 (BG 03/05/1966) Ponseele Marcel 

VER_45035_500_00200_00001 (BG 11/10/1966) Messiaen Marnix 

VER_45035_500_00200_00003 (BG 28/01/1980) Katholieke scholen 

VER_45035_500_00200_00004 (BG 20/10/1997) Messiaen Marnix 

VER_45035_500_00200_00005 (BG 29/04/2013) De Bruyne Jurgen - Messiaen Winny 

VER_45035_500_00201_00001 (BG 10/12/1965) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00202_00001 (BG 28/02/1969) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00203_00002 (BG 28/09/1965) Decreane Armand - Godelieve 

VER_45035_500_00204_00001 (BG 03/07/1967) Pycke Désiré Erven 

VER_45035_500_00204_00002 (BG 26/11/1990) Pycke Yvonne 

VER_45035_500_00205_00001 (BG 11/05/1970) Walraeve A. 

VER_45035_500_00205_00002 (BG 03/04/1989) Vandemoortele Robert en Jozef p/a 

VER_45035_500_00205_00003 (BG 09/09/1991) Van De Moortel Jozef - Vanden Berghe 

VER_45035_500_00205_00004 (BG 03/08/1992) Van De Moortel Jozef - Vanden Berghe 

VER_45035_500_00205_00005 (BG 28/10/2013) Callens Jan - De Groote Martine 

VER_45035_500_00206_00002 (BG 23/01/1967) Van Mullem Omer 

VER_45035_500_00206_00003 (BG 08/09/1987) Reynaert André 

VER_45035_500_00207_00001 (BG 21/08/1967) Dubois - Ghijs 

VER_45035_500_00208_00001 (GV 07/01/1964) O.C.M.W. Ename 

VER_45035_500_00208_00003 (BG 21/05/1970) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00208_00004 (BG 03/12/1973) Rombaut Marnix 

VER_45035_500_00208_00007 (BG 19/11/2007) De Ruyck Gilbert 

VER_45035_500_00209_00001 (BG 12/12/1977) Elk gezin een dak S.M. 

VER_45035_500_00209_00002 (BG 02/07/1979) G.M. Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00003 (BG 03/11/1981) G.M. Vlaamse Ardennen 
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VER_45035_500_00209_00004 (BG 20/10/1998) Elk gezin een dak S.M. 

VER_45035_500_00209_00006 (BG 31/10/2002) SHM Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00007 (BG 28/11/1996) Bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00008 (BG 06/01/2004) Bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00009 (BG 06/12/2004) Rouckhout Olivier 

VER_45035_500_00209_00011 (BG 29/09/2008) Van Den Eede Jens-Frederik - Boone Katrien 

VER_45035_500_00209_00012 (BG 15/05/1995) Bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00013 (BG 09/10/1995) Bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00014 (BG 03/11/2008) SHM Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00016 (BG 29/11/2010) SHM Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00017 (BG 14/11/2011) Shm Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00209_00018 (BG 23/04/2012) De Bock Mario 

VER_45035_500_00209_00019 (BG 03/08/2015) SHM Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00210_00001 (BG 04/09/1995) Raepsaet Consoorten, p/a Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00210_00002 (BG 18/03/1996) Raepsaet Consoorten, p/a Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00210_00003 (BG 27/10/1997) Raepsaet Consoorten, p/a Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00210_00004 (BG 24/12/2004) Gaselwest 

VER_45035_500_00213_00001 (BG 22/12/2003) Devriendt - Huysentruyt Mat. 

VER_45035_500_00214_00001 (BG 14/07/1964) De Baere - Lattoir erven 

VER_45035_500_00214_00002 (BG 22/06/1998) De Staercke - De Vos Marc 

VER_45035_500_00214_00003 (BG 11/03/2002) De Staercke Marc - De Vos 

VER_45035_500_00214_00005 (BG 27/12/2010) Vermeulen Stijn - Delrue Julie 

VER_45035_500_00215_00001 (BG 13/08/1984) Bouckaert consoorten, p/a Wygaerts Kathy (notaris) 

VER_45035_500_00215_00002 (BG 04/12/1989) Fonteine Rudy - De Clercq 

VER_45035_500_00216_00001 (BG 24/10/1964) Pleis - Abbeloos 

VER_45035_500_00216_00002 (BG 13/02/1992) Merchie Wim - Delobelle 

VER_45035_500_00217_00001 (BG 12/12/1967) Bouckaert Brouwerij, p/a Vandermeerch (notaris) 

VER_45035_500_00217_00002 (BG 08/11/1971) Bouckaert Brouwerij, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00218_00001 (BG 18/02/1985) De Vos Anna - Mornie 

VER_45035_500_00219_00001 (BG 17/09/1990) Noterman Julien - De Weerdt 

VER_45035_500_00219_00002 (BG 20/12/2010) Van Kerkhove Michel - Van Assche Mariette 

VER_45035_500_00221_00001 (BG 03/12/1973) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00222_00001 (BG 02/02/1987) Thienpont Erven 

VER_45035_500_00222_00003 (BG 27/08/1990) Thienpont Erven - Stevenaert W., p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00223_00001 (BG 05/12/1988) Raepsaet Consoorten, p/a Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00225_00001 (BG 28/06/1976) Raepsaet Louis 

VER_45035_500_00226_00001 (BG 16/06/1962) Stadsbestuur Volkegem 

VER_45035_500_00227_00001 (BG 11/04/1994) Beernaert Jacques-Jean, p/a Van Coppenolle (notaris) 

VER_45035_500_00228_00001 (BG 28/10/1996) Van der Heyde Andre 

VER_45035_500_00231_00001 (BG 28/09/1970) Beernaert Sylvain 

VER_45035_500_00232_00001 (BG 08/12/1986) Beernaert Consoorten 

VER_45035_500_00233_00003 (BG 19/03/1992) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00233_00004 (BG 18/06/1992) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00237_00001 (BG 18/11/1965) Borrens Georgette 

VER_45035_500_00238_00001 (BG 20/02/1978) Billemont 

VER_45035_500_00239_00001 (BG 19/06/1989) Libert - Vande Putte 

VER_45035_500_00240_00001 (BG 12/03/1964) Borgignon - Verheyden 

VER_45035_500_00240_00002 (BG 04/09/2000) Vekeman Jean 

VER_45035_500_00241_00001 (BG 21/08/1964) Borgignon - Verheyden 

VER_45035_500_00242_00001 (BG 05/02/1973) Borginon - Verheyden, p/a Verleyen A. (notaris) 
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VER_45035_500_00242_00002 (BG 17/01/2005) Veys Christiane 

VER_45035_500_00243_00001 (BG 21/02/1994) Gevaert - Wijffels Marcel 

VER_45035_500_00244_00001 (BG 05/03/1990) Bostijn - Nachtergaele 

VER_45035_500_00245_00001 (BG 04/02/1980) Lamiroy André 

VER_45035_500_00246_00002 (BG 21/05/1973) Lobijn Anna 

VER_45035_500_00248_00001 (BG 23/12/2005) Kerkfabriek Sint-Walburga 

VER_45035_500_00249_00002 (BG 30/03/1987) Putman - Roos 

VER_45035_500_00249_00003 (BG 06/06/1988) Baert - Eggermont Patrick 

VER_45035_500_00249_00004 (BG 03/04/1989) De Clercq Rudy 

VER_45035_500_00249_00005 (BG 20/03/1989) Degezelle - Ladou 

VER_45035_500_00249_00007 (BG 01/10/2007) Meerpoel Eric - Van Den Bossche Carine 

VER_45035_500_00249_00008 (BG 20/02/2012) Baert Patrick 

VER_45035_500_00249_00009 (BG 23/03/2015) Ladou Carine 

VER_45035_500_00251_00001 (BG 21/12/1981) Derycke - Vanderbeke 

VER_45035_500_00252_00001 (BG 17/08/1970) Posschelle - Bayart 

VER_45035_500_00252_00002 (BG 23/12/1974) Posschelle - Bayart 

VER_45035_500_00254_00001 (BG 04/03/1991) Taelman Theophile 

VER_45035_500_00255_00001 (BG 24/03/1969) O.C.M.W. Oudenaarde 

VER_45035_500_00256_00001 (BG 01/09/1969) Van Caeneghem M. - De Smet Roger,  

p/a Van Ongeval Jan (notaris) 

VER_45035_500_00256_00002 (BG 26/05/2003) Cosyns André 

VER_45035_500_00257_00002 (BG 12/02/1979) Blancke - Van Cauwenberghe Wd. en Kinderen 

VER_45035_500_00257_00003 (BG 30/09/2002) Blancke Monique - Verstichel Kurt - Deruyck Kathy 

VER_45035_500_00258_00001 (BG 30/03/1987) Van Cauwenberghe Consoorten 

VER_45035_500_00259_00002 (BG 09/06/1997) Van Puyenbrouck Emilienne 

VER_45035_500_00259_00003 (BG 10/08/2015) Van Dorpe Jan 

VER_45035_500_00260_00001 (GV 24/03/1969) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00260_00002 (GV 13/01/1992) Van Den Heede Antoine 

VER_45035_500_00260_00003 (BG 05/03/1993) Van Den Heede Antoine 

VER_45035_500_00261_00002 (GV 05/12/1966) De Weirdt Etienne 

VER_45035_500_00261_00003 (BG 13/02/1992) Van Welden Paul 

VER_45035_500_00262_00001 (BG 19/09/1977) Van Ommeslaeghe - Lamon Kinderen 

VER_45035_500_00262_00002 (BG 05/02/1990) De Jonghe Anic 

VER_45035_500_00262_00003 (BG 28/08/2006) Snoeck Geert - De Maerteleire Christa 

VER_45035_500_00262_00004 (BG 02/07/2007) De Jonghe Anic 

VER_45035_500_00262_00005 (BG 24/11/2008) De Jonghe Anic 

VER_45035_500_00263_00002 (BG 12/08/1968) De Kerckhove A. - D'Ousselghem 

VER_45035_500_00263_00003 (BG 26/11/1980) Vander Haegen Julien 

VER_45035_500_00265_00002 (BG 03/06/1996) NMBS, Michiels W. voorzitter Aankoopcomité 

VER_45035_500_00265_00003 (BG 16/03/1998) Verstraete Immo 

VER_45035_500_00266_00001 (BG 16/11/1973) Veys Albert 

VER_45035_500_00267_00001 (BG 28/06/1976) Raepsaet V. - Dabin 

VER_45035_500_00267_00002 (BG 15/12/1980) De Nijs Jacques 

VER_45035_500_00268_00001 (BG 14/06/1965) Lampe Fidèle 

VER_45035_500_00268_00002 (BG 08/03/2010) Naert Cedric - Blancke An 

VER_45035_500_00269_00001 (BG 14/09/1970) Moerman - Dermaut, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00270_00002 (BG 05/04/1988) Henrist Philippe 

VER_45035_500_00272_00002 (BG 29/08/1967) De Waele Joannes, p/a De Poorter Oswald (notaris) 

VER_45035_500_00272_00003 (BG 08/06/1976) Gevaert Jacqueline 

VER_45035_500_00273_00001 (BG 03/09/1968) Vandevelde - Bostijn 
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VER_45035_500_00274_00003 (BG 16/12/1968) Van Dorpe Richard 

VER_45035_500_00275_00001 (BG 14/09/1981) Vindevoghel Catheleen 

VER_45035_500_00277_00001 (BG 02/05/1972) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00278_00004 (BG 04/10/1976) O.C.M.W. Oudenaarde 

VER_45035_500_00278_00005 (BG 04/10/1976) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00278_00006 (BG 19/11/2007) Colpaert Tom - Vander Wee Katrien 

VER_45035_500_00278_00007 (BG 17/10/2011) De Groote Willy 

VER_45035_500_00279_00001 (BG 29/03/1982) Vanden Hautte Erven, p/a Verleyen Alberta (notaris) 

VER_45035_500_00280_00001 (BG 30/08/1963) Heyse Theodore Erven, p/a Heyse Jean (notaris) 

VER_45035_500_00281_00001 (BG 08/12/1965) De Waele Joannes 

VER_45035_500_00282_00001 (BG 12/05/1980) Tack Jean, p/a Verleyen A. 

VER_45035_500_00282_00002 (BG 30/06/1980) Tack Jean, p/a Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00283_00001 (BG 20/04/1962) Claus Aimé 

VER_45035_500_00284_00001 (BG 27/11/1995) Baert Consoorten 

VER_45035_500_00284_00002 (BG 09/12/1996) Deroose Rosine 

VER_45035_500_00285_00002 (BG 24/05/1965) Matthys - De Meulemeester 

VER_45035_500_00286_00001 (BG 07/11/2002) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00288_00001 (BG 31/03/1980) O.C.M.W. Oudenaarde 

VER_45035_500_00288_00002 (BG 28/10/1991) Van Herpe Ronny 

VER_45035_500_00289_00001 (BG 29/12/1980) De Visscher Albert 

VER_45035_500_00289_00002 (BG 23/03/1981) De Visscher Albert 

VER_45035_500_00290_00004 (BG 04/12/1987) Van Parijs en Consoorten 

VER_45035_500_00290_00005 (BG 15/04/1991) Devos Raphaël 

VER_45035_500_00291_00002 (BG 11/12/1972) Delmaire Irma, wed. J. Verstraete 

VER_45035_500_00291_00003 (BG 21/08/1978) Messiaen Joseph 

VER_45035_500_00291_00004 (BG 22/08/1983) Messiaen Jozef 

VER_45035_500_00292_00001 (BG 10/03/1980) De Rouck Consoorten 

VER_45035_500_00292_00002 (BG 13/03/2000) Van Audenaerde Ludo 

VER_45035_500_00293_00001 (BG 17/05/1982) Baekeland J. - Beernaert Marie - Van der Meiren,  

p/a Van Coppenolle (notaris) 

VER_45035_500_00295_00001 (BG 12/11/1979) Van Glabeke - Vandefonteyne consoorten 

VER_45035_500_00296_00002 (BG 09/06/1975) Stevenaert Willy 

VER_45035_500_00296_00003 (BG 21/11/2011) Leyman Marc 

VER_45035_500_00298_00001 (BG 28/09/1981) Walraeve Agnes - Delarue - Van De Moortel –  

De Paepe en Consoorten 

VER_45035_500_00299_00001 (BG 05/03/1990) De Coninck - Walraeve Wde 

VER_45035_500_00300_00001 (BG 10/04/2006) Botteldoorn Carlos 

VER_45035_500_00300_00002 (BG 30/10/2006) Botteldoorn Carlos 

VER_45035_500_00300_00003 (BG 31/01/2011) Boriau Rodney 

VER_45035_500_00302_00001 (BG 04/06/2007) Leyman Godelieve en Consoorten,  

p/a Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00303_00001 (BG 29/03/1999) Sobrie Marc 

VER_45035_500_00303_00002 (BG 06/06/2005) De Bock Koen - Joos Els 

VER_45035_500_00304_00001 (BG 25/05/1987) Decanniere Oger - De Winne 

VER_45035_500_00305_00001 (BG 30/11/1992) Saelens Erven, p/a Toye Andre (notaris) 

VER_45035_500_00306_00001 (BG 29/08/1988) De Brabander Frans 

VER_45035_500_00307_00001 (BG 28/09/1981) B.A.C. 

VER_45035_500_00308_00001 (BG 12/06/1973) Vanderstraeten nv 

VER_45035_500_00309_00001 (BG 02/07/1984) VRD Woningbouw, p/a De Bleecker W. 

VER_45035_500_00309_00002 (BG 13/05/1985) Matexi 

VER_45035_500_00309_00003 (BG 09/05/1988) Matexi 
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VER_45035_500_00309_00004 (BG 30/11/1998) Matexi 

VER_45035_500_00309_00005 (BG 04/07/2011) Desmet Bruno 

VER_45035_500_00311_00001 (BG 26/04/1999) Claeys - Bouuaert 

VER_45035_500_00311_00003 (BG 21/10/2002) Claeys - Bouuaert 

VER_45035_500_00311_00004 (BG 07/03/2005) Claeys - Bouuaert 

VER_45035_500_00313_00002 (BG 20/02/1976) De Vos Kinderen 

VER_45035_500_00313_00004 (BG 30/03/1992) De Vos Albertine 

VER_45035_500_00315_00001 (BG 03/07/2000) Dujardin Adrien 

VER_45035_500_00317_00001 (BG 12/12/1994) Van Coppenolle Luc 

VER_45035_500_00318_00002 (BG 17/04/1978) Van Coster Gerard 

VER_45035_500_00318_00003 (BG 15/01/1990) Muylaert - Van De Kerkhove 

VER_45035_500_00318_00004 (BG 25/02/2002) Capiau - Van Meerhaeghe Andre 

VER_45035_500_00318_00005 (BG 25/02/2002) Van Der Sypt - Van Coster Gerdy 

VER_45035_500_00321_00001 (BG 25/01/1982) Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00321_00002 (BG 12/12/1983) Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00321_00003 (BG 22/02/2010) Botteldoorn Jozef - De Groote Anny 

VER_45035_500_00322_00001 (BG 08/01/1996) Depraetere Guy 

VER_45035_500_00322_00002 (BG 01/09/2008) De Letter Danny 

VER_45035_500_00323_00001 (BG 12/07/1988) Vanden Hautte Marnix 

VER_45035_500_00323_00002 (BG 09/11/1998) Vanden Hautte Marnix 

VER_45035_500_00325_00001 (BG 15/03/1993) Lampe - De Ruyck Albert 

VER_45035_500_00326_00001 (BG 16/10/1978) De Sutter Georgette 

VER_45035_500_00326_00002 (BG 23/07/1986) De Sutter Georgette 

VER_45035_500_00327_00001 (BG 12/07/1976) Browaeys Julien - Hove 

VER_45035_500_00327_00002 (BG 12/11/1979) Browaeys Jozef 

VER_45035_500_00328_00001 (BG 03/08/1992) De Rouck Erven 

VER_45035_500_00328_00002 (BG 28/04/1993) De Sutter Jan 

VER_45035_500_00328_00003 (BG 23/10/1995) De Sutter Jan 

VER_45035_500_00328_00004 (BG 14/04/2003) Iserbyt - Cornelis 

VER_45035_500_00329_00001 (BG 20/03/2001) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00329_00002 (BG 26/01/2009) Schelstraete Patrick - Lapeire Tini 

VER_45035_500_00330_00001 (BG 01/08/1977) Kerkfabriek Heurne, p/a Van Innis B 

VER_45035_500_00330_00002 (BG 31/03/1980) Leroy Willy 

VER_45035_500_00331_00001 (BG 03/01/1991) De Groote Jules en Kinderen 

VER_45035_500_00331_00002 (BG 15/05/2006) De Praetere Dirk 

VER_45035_500_00332_00001 (BG 13/05/1974) Van De Catsyne Emiel 

VER_45035_500_00333_00001 (BG 30/07/1979) De Tavernier Denis - Gevaert 

VER_45035_500_00336_00001 (BG 08/11/1976) D'Haeyer Erven 

VER_45035_500_00336_00002 (BG 12/12/1988) Verlinden Luc 

VER_45035_500_00337_00001 (BG 26/08/1974) Rosier Gaëtan 

VER_45035_500_00337_00002 (BG 15/01/1990) Robrecht Lena 

VER_45035_500_00338_00001 (BG 17/05/1999) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00339_00001 (BG 07/10/2002) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00339_00002 (BG 16/03/2009) Verlet Dries - Van Nieuwenhuyze Tineke 

VER_45035_500_00340_00002 (BG 05/03/1993) De Lange Robert 

VER_45035_500_00341_00001 (BG 05/12/1983) Claus - Browaeys Ingrid 

VER_45035_500_00342_00001 (BG 20/02/1978) Cansse - Vanderbeken N. 

VER_45035_500_00342_00002 (BG 22/01/2007) Trenson Peter - De Schrijver Barbara 

VER_45035_500_00343_00001 (BG 23/10/1989) Vander Hauwaert - Simoens Julien 

VER_45035_500_00343_00002 (BG 17/04/1991) De Groote Gerard 
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VER_45035_500_00343_00003 (BG 11/01/2010) De Groote Alex - De Groote Katrien 

VER_45035_500_00344_00001 (BG 29/11/1982) Bavamco 

VER_45035_500_00344_00002 (BG 19/09/2002) Souffriau Dirk 

VER_45035_500_00346_00001 (BG 02/12/1966) Gyselinck Cyriel 

VER_45035_500_00347_00001 (BG 07/05/1990) Janssens - Minnaert Marcel 

VER_45035_500_00348_00002 (BG 18/04/1977) Levrau Michel 

VER_45035_500_00348_00003 (BG 16/06/1997) Goethals - Verhegge Tom 

VER_45035_500_00348_00004 (BG 26/10/1998) Verschueren Philip 

VER_45035_500_00348_00005 (BG 11/10/1999) Haentjens Raf 

VER_45035_500_00349_00001 (BG 08/07/1983) D'Huyvetter Denise 

VER_45035_500_00350_00002 (BG 09/10/1992) Mols Adolphe 

VER_45035_500_00350_00003 (BG 13/06/2005) Vandriessche Isabel 

VER_45035_500_00350_00004 (BG 16/08/2005) Vandenhaute Luc 

VER_45035_500_00352_00007 (BG 27/06/1994) De Weerdt Andre 

VER_45035_500_00352_00008 (BG 06/12/1999) Dhaene Guy 

VER_45035_500_00353_00001 (BG 12/05/1965) De Wispelaere - Van Honacker Gerard 

VER_45035_500_00353_00002 (BG 18/01/1988) Weemaes Joris, p/a Wygaerts Kathy (notaris) 

VER_45035_500_00354_00002 (BG 26/03/1998) O.C.M.W. Lessen 

VER_45035_500_00354_00003 (BG 18/12/2000) Van Renterghem Peter 

VER_45035_500_00355_00001 (BG 19/03/1973) Cnudde Leon 

VER_45035_500_00356_00002 (BG 23/02/1970) Vanden Broecke Rene 

VER_45035_500_00356_00003 (BG 09/02/2004) De Wildeman Remi 

VER_45035_500_00356_00004 (BG 12/07/2010) De Wildeman Remi 

VER_45035_500_00357_00001 (BG 22/10/1973) Van Meerhaeghe Joanna 

VER_45035_500_00358_00001 (GV 23/08/1963) Brunswijcke Louis 

VER_45035_500_00359_00001 (GV 17/09/1973) Borginon - Verheyden 

VER_45035_500_00359_00002 (BG 23/09/1974) Borginon - Verheyden Erven 

VER_45035_500_00359_00003 (BG 19/06/2006) Osselaer - Van Maele Angelus 

VER_45035_500_00360_00001 (BG 19/02/1979) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00360_00002 (BG 12/11/1996) Bettens José 

VER_45035_500_00361_00001 (BG 06/12/1993) Blockeel Erven, p/a Van Coppenolle Luc (notaris) 

VER_45035_500_00361_00002 (BG 08/07/1996) Burton - Denoyette Colin 

VER_45035_500_00361_00003 (BG 25/03/2013) Gaselwest 

VER_45035_500_00362_00001 (BG 13/02/1995) Godefroid Erven 

VER_45035_500_00362_00002 (BG 27/04/1998) Baeckelandt Nico 

VER_45035_500_00362_00003 (BG 26/10/1998) Desmet Rudiger 

VER_45035_500_00362_00004 (BG 12/11/2007) Maximus Bart - Lefevre Annemie 

VER_45035_500_00362_00005 (BG 01/09/2008) Maximus Bart - Lefevre Annemie 

VER_45035_500_00362_00006 (BG 27/10/2008) Vander Linden Kris - Lasseel Ilse 

VER_45035_500_00363_00001 (BG 19/10/1998) Leyman Marnic 

VER_45035_500_00364_00001 (BG 26/03/1979) Reynaert Jozef 

VER_45035_500_00365_00003 (BG 28/01/1985) De Vos Guy 

VER_45035_500_00365_00005 (BG 28/04/1997) Lecluyse - Dockers Monique 

VER_45035_500_00367_00001 (BG 17/12/1979) Cheyns Firmin 

VER_45035_500_00368_00002 (BG 05/05/1980) Devos Marie 

VER_45035_500_00368_00003 (BG 25/05/1981) Devos Marie 

VER_45035_500_00368_00004 (BG 07/05/1984) Haerinck Frans - Vandenhende Maria 

VER_45035_500_00369_00002 (BG 02/02/1987) Cnudde Leon - Dockers 

VER_45035_500_00369_00003 (BG 02/05/1994) De Coninck Erick 

VER_45035_500_00370_00003 (BG 01/12/1975) Levrau Michel 
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VER_45035_500_00370_00004 (BG 08/12/2003) De Keyzer Patrick - Bekaert Emmy 

VER_45035_500_00370_00005 (BG 13/04/2015) Claeren Pieter 

VER_45035_500_00371_00001 (BG 19/02/2007) Vermeersch Peter - Vermeulen Katherine 

VER_45035_500_00372_00001 (BG 17/03/1969) Wastyn - Geenens 

VER_45035_500_00373_00003 (BG 05/03/1993) Vanderbracht Erven 

VER_45035_500_00375_00001 (BG 26/12/1964) Penninck Leon 

VER_45035_500_00375_00002 (BG 30/08/1999) Santens Herman 

VER_45035_500_00376_00001 (BG 27/05/1980) Santimmo 

VER_45035_500_00376_00002 (BG 09/06/1983) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

VER_45035_500_00377_00001 (BG 12/07/1993) Laemont Charles en kinderen 

VER_45035_500_00378_00001 (BG 28/08/1995) Verdoodt Lode - Intop 

VER_45035_500_00379_00002 (BG 09/05/1988) Landrie Consoorten 

VER_45035_500_00379_00003 (BG 12/11/1996) Moreels Sammie 

VER_45035_500_00379_00004 (BG 22/04/2013) Landrie Christophe - De Keyzer Leen 

VER_45035_500_00380_00003 (BG 12/12/2005) Van Innis Martine en Stefaan 

VER_45035_500_00380_00004 (BG 20/05/2009) Bontemps Geoffrey - Vanheuverswyn Abel 

VER_45035_500_00380_00005 (BG 06/08/2012) Bontemps Geoffrey 

VER_45035_500_00381_00001 (BG 13/11/2006) Van De Velde Jozef 

VER_45035_500_00381_00002 (BG 29/10/2012) Martin Kris - Cossement Isabelle 

VER_45035_500_00382_00001 (BG 26/01/1981) De Meulenaere Erven 

VER_45035_500_00382_00002 (BG 13/06/1987) De Meulenaere Raf 

VER_45035_500_00384_00001 (BG 09/02/1976) Baert Georges 

VER_45035_500_00387_00004 (BG 31/05/2010) Fonteine Etienne 

VER_45035_500_00388_00002 (BG 03/11/1968) Vander Beken Albert 

VER_45035_500_00388_00003 (BG 11/02/1986) Vander Beken Erik 

VER_45035_500_00389_00001 (GV 13/02/1978) Van De Velde Remi - Van Lancker 

VER_45035_500_00390_00001 (BG 27/11/2000) Vanderschueren Consoorten 

VER_45035_500_00390_00003 (BG 02/08/2004) Billeau Patrick - De Schrijver  Ann 

VER_45035_500_00390_00004 (BG 04/09/2006) Vanderschueren Rosita 

VER_45035_500_00391_00001 (BG 21/12/1992) Landrie - Redant Etienne 

VER_45035_500_00392_00001 (BG 21/02/1977) Gevaert Leon 

VER_45035_500_00393_00001 (BG 04/11/1992) Van Lancker Marie-Thérèse 

VER_45035_500_00395_00001 (BG 31/01/1977) De Cleene Remi 

VER_45035_500_00395_00002 (BG 15/12/1986) De Cleene Willy 

VER_45035_500_00397_00001 (BG 12/02/1979) De Visscher - De Boever Emiel 

VER_45035_500_00399_00001 (BG 23/02/1998) Van Innis José 

VER_45035_500_00400_00001 (BG 15/12/2003) Gevaert Paul 

VER_45035_500_00400_00002 (BG 05/12/2005) Delputte Gunther - De Timmerman Ine 

VER_45035_500_00400_00003 (BG 26/04/2010) De Zutter Bart - Penson Karolien 

VER_45035_500_00401_00001 (BG 29/03/2004) Gevaert Leon 

VER_45035_500_00402_00001 (BG 21/02/1977) De Caluwé - De Nijs 

VER_45035_500_00402_00002 (BG 22/06/2009) Haegeman Chris - Oeyen Katrien 

VER_45035_500_00403_00001 (BG 03/06/1976) Moreels Andre 

VER_45035_500_00403_00002 (BG 24/10/1977) Moreels Andre 

VER_45035_500_00403_00003 (BG 29/06/1998) Dieussaert Adrien 

VER_45035_500_00403_00004 (BG 23/02/2009) Moreels Monique - Moreels Lydie - Moreels Noëlla 

VER_45035_500_00404_00001 (BG 14/03/1972) Delcroix Kinderen 

VER_45035_500_00405_00003 (BG 14/07/2014) Delbomat 

VER_45035_500_00405_00004 (BG 08/06/2015) Delbomat 

VER_45035_500_00406_00003 (BG 20/06/2005) Lylytex 
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VER_45035_500_00406_00004 (BG 07/11/2005) Golden Invest 

VER_45035_500_00406_00005 (BG 14/08/2006) Cosyns Koen - Vancaeneghem Isabel 

VER_45035_500_00406_00006 (BG 27/11/2006) Kestelyn Johan - Praet Lynda 

VER_45035_500_00407_00001 (BG 30/05/1967) De Vriese Johannes 

VER_45035_500_00408_00001 (BG 08/07/1968) Borginon - Verheyden 

VER_45035_500_00409_00001 (BG 12/07/1993) Vosimmo 

VER_45035_500_00410_00001 (BG 03/04/1978) Vandermeersch - Sacré - De Schietere 

VER_45035_500_00411_00001 (BG 26/09/1983) Blockeel Anna 

VER_45035_500_00412_00001 (BG 20/09/1976) Verspeelt Willy 

VER_45035_500_00413_00001 (BG 07/02/2005) Sadones Steven 

VER_45035_500_00414_00001 (BG 21/02/1978) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00414_00002 (BG 11/09/1978) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00414_00003 (BG 15/05/1979) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00414_00004 (BG 21/09/1981) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00414_00005 (BG 27/11/1990) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00414_00007 (BG 26/06/1995) Vonck Marnix - Ghijselinck 

VER_45035_500_00414_00008 (BG 07/07/1980) Vanderstraeten Frans 

VER_45035_500_00414_00009 (BG 04/11/2013) Build2Be 

VER_45035_500_00415_00001 (BG 26/02/2007) Moerman Jan 

VER_45035_500_00415_00002 (BG 17/09/2007) Moerman Jan 

VER_45035_500_00416_00001 (GV 08/10/1973) Verbeurgt Albert en Anna 

VER_45035_500_00416_00002 (BG 17/05/1982) Verbeurgt Albert Erven 

VER_45035_500_00417_00001 (BG 25/06/1998) De Chaffoy de Courcelles - Liedts,  

p/a Leyman Marnic (notaris) 

VER_45035_500_00417_00002 (BG 02/06/2009) Meir Jos & De Braekeleer Karin 

VER_45035_500_00418_00001 (BG 24/09/1979) De Meulemeester Erven 

VER_45035_500_00418_00002 (BG 18/11/1996) De Paepe - Merchiers Kurt 

VER_45035_500_00418_00003 (BG 10/01/2005) Van Maelzaeke  - Ronsse Eddy 

VER_45035_500_00419_00001 (BG 28/09/1981) Walraeve A. - Delarue Consoorten 

VER_45035_500_00419_00002 (BG 03/10/1983) Waege Henri 

VER_45035_500_00420_00001 (BG 11/09/1978) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00421_00001 (BG 30/06/1969) Dhont Raphaël 

VER_45035_500_00421_00002 (BG 13/07/1998) Reyns Roger 

VER_45035_500_00422_00001 (BG 06/05/1996) Leyman - D'Espeels Christian 

VER_45035_500_00423_00002 (BG 27/07/1987) Van Den Broecke Valentin - Antoine 

VER_45035_500_00424_00002 (BG 14/05/1980) D'Huyvetter consoorten 

VER_45035_500_00424_00003 (BG 15/06/1981) D'Huyvetter consoorten 

VER_45035_500_00424_00004 (BG 02/08/1982) De Waele Marc 

VER_45035_500_00425_00001 (BG 10/10/1994) Bekaert Lucienne - Jeanette 

VER_45035_500_00425_00002 (BG 25/11/2013) Vandenbossche Tom - Martens Vanessa 

VER_45035_500_00427_00001 (BG 29/01/1993) Brian International 

VER_45035_500_00427_00002 (BG 28/02/1994) Polijn Joaquin 

VER_45035_500_00429_00001 (BG 12/07/1993) Vanmaercke Consoorten 

VER_45035_500_00430_00001 (BG 03/10/1977) Van Den Broecke Valentin 

VER_45035_500_00431_00002 (BG 09/03/2009) Tessa Lim 

VER_45035_500_00432_00001 (BG 12/07/1993) Thienpont Erven 

VER_45035_500_00432_00002 (BG 17/11/2003) Van Dam - Van Gansberghe Beni 

VER_45035_500_00433_00001 (BG 15/12/1980) Naessens Rene - De Vrieze 

VER_45035_500_00434_00001 (BG 14/10/1991) Moreel Gilbert 

VER_45035_500_00435_00001 (BG 11/02/2008) Alluyn - T'Joleyn en Kinderen 
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VER_45035_500_00435_00002 (BG 02/08/2010) Branswyck bvba 

VER_45035_500_00435_00003 (BG 24/03/2014) Branswyck bvba 

VER_45035_500_00436_00001 (BG 20/10/2008) Fonteine Etienne 

VER_45035_500_00436_00002 (BG 14/12/2009) Fonteine Etienne 

VER_45035_500_00436_00003 (BG 21/06/2010) Fonteine Etienne 

VER_45035_500_00437_00001 (BG 15/09/2008) Sebregts Godelieve 

VER_45035_500_00438_00001 (BG 11/08/2008) Vindevogel Jan 

VER_45035_500_00438_00002 (BG 31/01/2011) Vinesco 

VER_45035_500_00438_00003 (BG 06/08/2012) Vanderstraeten Steven - Vercruysse Barbara 

VER_45035_500_00438_00004 (BG 29/10/2012) Vinesco 

VER_45035_500_00439_00001 (BG 27/12/1988) Van Heuverswyn Fernand 

VER_45035_500_00440_00001 (BG 09/03/1970) Tallieu Frans 

VER_45035_500_00442_00001 (BG 13/07/2009) Tessa Lim 

VER_45035_500_00442_00002 (BG 08/07/2013) De Vlaminck Tess 

VER_45035_500_00443_00001 (BG 16/02/2009) Waelkens Marinette 

VER_45035_500_00444_00001 (BG 22/12/2008) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00445_00001 (BG 12/01/2009) Speybroeck Woningbouw 

VER_45035_500_00445_00002 (BG 29/05/2012) Pollyn Björn - Notebaert Nathalie 

VER_45035_500_00446_00001 (BG 01/03/2010) Van De Velde Antoine 

VER_45035_500_00447_00002 (BG 07/09/2009) Leyman Marc - Vandendriessche Andrea 

VER_45035_500_00447_00003 (BG 09/08/2010) Rommelaere Kevin 

VER_45035_500_00448_00001 (BG 14/04/2008) Adinda Home Invest 

VER_45035_500_00448_00002 (BG 17/11/2008) Adinda Home Invest 

VER_45035_500_00450_00001 (BG 22/12/1975) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00002 (BG 13/09/1976) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00003 (BG 04/09/1978) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00004 (BG 10/04/1990) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00005 (BG 19/01/1981) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00006 (BG 19/01/1981) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00007 (BG 16/02/1999) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00450_00008 (BG 29/03/2004) Delauw Arlan - Delanghe Rita 

VER_45035_500_00450_00009 (BG 11/04/2005) Blondeel - De Volder Bart 

VER_45035_500_00450_00010 (BG 22/05/2006) Deprez Jacqueline 

VER_45035_500_00451_00001 (BG 18/06/1976) De Scheerder Consoorten 

VER_45035_500_00451_00002 (BG 27/09/2004) De Buysscher - Gyselinck Freddy 

VER_45035_500_00452_00001 (BG 05/03/1979) Beernaert Albert 

VER_45035_500_00452_00002 (BG 14/01/1991) Eeckhout Rudy 

VER_45035_500_00452_00003 (BG 11/04/1994) Van Den Bossche Eddy 

VER_45035_500_00452_00004 (BG 30/10/1995) Van Den Bossche Eddy 

VER_45035_500_00454_00001 (BG 09/01/1984) Putman - De Vos August Erven 

VER_45035_500_00456_00002 (BG 07/01/1991) Lecompte - Van Mullem Floris 

VER_45035_500_00457_00001 (BG 02/02/1976) Bostijn Erven 

VER_45035_500_00458_00004 (BG 16/10/1978) Callant Consoorten 

VER_45035_500_00458_00005 (BG 20/03/1989) Verhaeghe - De Backer 

VER_45035_500_00458_00006 (BG 14/02/2000) De Ryck - Vandewalle 

VER_45035_500_00458_00008 (BG 26/09/2002) Maryns Xavier - Vermeulen Carine 

VER_45035_500_00458_00009 (BG 27/06/2011) Lavande - Vermeulen Carine 

VER_45035_500_00458_00010 (BG 06/02/2012) Van De Putte Philippe - De Ruyck Ann 

VER_45035_500_00458_00011 (BG 09/07/2012) De Muer Natasja 

VER_45035_500_00459_00002 (BG 22/07/1969) De Meuleneire André, p/a De Poorter Oswald (notaris) 
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VER_45035_500_00459_00003 (BG 25/03/1974) Groenez Eric 

VER_45035_500_00459_00004 (BG 28/08/2008) Groenez Eric 

VER_45035_500_00460_00001 (BG 14/07/1964) Leyman Joost, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00460_00002 (BG 17/12/1979) De Deurwaarder Wim 

VER_45035_500_00461_00001 (BG 02/02/2004) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00461_00002 (BG 03/05/2005) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00462_00001 (GV 27/07/1970) Theunissen Jean - De Visscher 

VER_45035_500_00463_00001 (BG 01/08/1977) De Meue - De Meuleneire André 

VER_45035_500_00463_00002 (BG 22/08/1994) De Meuleneire Adrienne 

VER_45035_500_00463_00003 (BG 31/03/2008) Bettens Erwin 

VER_45035_500_00464_00003 (BG 22/04/1985) Verstraete - Delmeire 

VER_45035_500_00464_00004 (BG 03/02/1992) Lizin Robert - De Merlier 

VER_45035_500_00465_00001 (BG 19/08/2000) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00466_00001 (BG 28/11/1977) Opsomer - Demeuleneire Michel 

VER_45035_500_00466_00002 (BG 16/08/1988) Opsomer - Demeuleneire 

VER_45035_500_00469_00001 (BG 15/10/1979) Ongeschoeide Karmelieten, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00469_00002 (BG 27/10/1980) Ongeschoeide Karmelieten, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00469_00003 (BG 25/11/2002) D'Haeyer Herman 

VER_45035_500_00469_00004 (BG 27/11/2006) D'Haeyer Herman 

VER_45035_500_00469_00005 (BG 29/09/2014) Nobels José 

VER_45035_500_00470_00001 (BG 03/06/1991) Derucat 

VER_45035_500_00470_00002 (BG 10/05/1993) Derucat 

VER_45035_500_00470_00003 (BG 03/04/1995) Derucat 

VER_45035_500_00470_00004 (BG 02/08/1999) Gevaert Johan 

VER_45035_500_00470_00005 (BG 14/04/2014) De Temmerman Luc - Dubois Carine 

VER_45035_500_00471_00002 (BG 23/09/1974) De Weerdt Adelin 

VER_45035_500_00473_00001 (BG 05/06/2000) Browaeys Stefaan 

VER_45035_500_00473_00002 (BG 15/01/2001) Browaeys Stefaan 

VER_45035_500_00473_00004 (BG 30/09/2002) Browaeys Stefaan 

VER_45035_500_00474_00001 (GV 04/04/1972) Vanden Driessche Cyriel - Vanden Driessche Andréa 

VER_45035_500_00474_00004 (BG 13/07/1998) Huyzentruyt Bouwbedrijf 

VER_45035_500_00475_00001 (BG 23/10/1995) Van Maelsaeke Michel - De Clercq en consoorten,  

p/a Nobels Kristian 

VER_45035_500_00476_00001 (BG 05/04/1963) De Meuleneire A en H 

VER_45035_500_00477_00003 (BG 27/06/1988) Michels Luc en consoorten 

VER_45035_500_00477_00004 (BG 19/02/1990) Desloover Yvan 

VER_45035_500_00477_00005 (BG 22/03/1999) Michels Karly 

VER_45035_500_00478_00001 (BG 14/11/2005) Ghys Germain 

VER_45035_500_00479_00001 (BG 10/02/1975) Portois Urbain 

VER_45035_500_00480_00001 (BG 29/06/1981) Gevaert Jacques 

VER_45035_500_00480_00002 (BG 05/12/1988) Degrauwe Lydoir 

VER_45035_500_00480_00003 (BG 20/02/1989) Degrauwe Lydoir 

VER_45035_500_00480_00005 (BG 07/07/1997) Van Holle - De Visscher 

VER_45035_500_00481_00002 (BG 30/10/1972) De Moor - Ghys Léon 

VER_45035_500_00481_00003 (BG 21/05/2007) Obisa bvba 

VER_45035_500_00482_00002 (BG 20/12/1976) Steurbaut Jozef, consoorten 

VER_45035_500_00482_00003 (BG 12/12/1977) Steurbaut Jozef, consoorten 

VER_45035_500_00482_00004 (BG 16/10/1995) Schiettecatte Jean 

VER_45035_500_00482_00005 (BG 12/05/2001) Verdonck Wilfried - Dheedene Yolande 

VER_45035_500_00483_00001 (BG 08/03/1976) Vanden Berghe - Mejor erven, p/a Verleyen A. (notaris) 
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VER_45035_500_00484_00001 (BG 15/09/1975) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00485_00001 (BG 02/11/1987) Van den Hautte Consoorten 

VER_45035_500_00485_00002 (BG 05/11/2007) Baeke Christiane 

VER_45035_500_00486_00001 (BG 23/06/1975) De Meulemeester wed. - De Gandt en kinderen 

VER_45035_500_00486_00002 (BG 07/06/1982) Leyman - Van Meuleputte 

VER_45035_500_00486_00003 (BG 06/07/1992) Rogge - Opsomer Marc 

VER_45035_500_00487_00002 (BG 13/07/1998) Vande Velde Consoorten 

VER_45035_500_00487_00003 (BG 31/01/2011) Thys Mark - Rogiers An 

VER_45035_500_00488_00001 (BG 28/10/2002) Bauters Nico en Jo 

VER_45035_500_00488_00002 (BG 15/12/2003) Bauters Nico en Jo 

VER_45035_500_00489_00002 (BG 25/06/1992) O.C.M.W. Oudenaarde 

VER_45035_500_00490_00001 (BG 12/02/1973) Vande Velde Roger 

VER_45035_500_00491_00001 (BG 26/06/1972) De Meulemeester Hilloné- Hector 

VER_45035_500_00491_00003 (BG 05/07/1999) Simaeys Robert - Dossche Denise 

VER_45035_500_00492_00001 (BG 19/02/2007) Notaris Pierre - Michel de Vuyst 

VER_45035_500_00492_00002 (BG 06/08/2012) Colpaert Bert - De Temmerman Ellen 

VER_45035_500_00492_00003 (BG 17/03/2014) De Bock Francis - Sandrap Tine 

VER_45035_500_00493_00001 (BG 13/02/2006) Project Bouw 

VER_45035_500_00494_00001 (BG 04/09/1995) De Vos - Bauwens Etienne 

VER_45035_500_00495_00002 (BG 20/02/1995) Bisschoppelijke Colleges 

VER_45035_500_00495_00003 (BG 10/04/1995) Bisschoppelijke Colleges 

VER_45035_500_00496_00001 (BG 14/11/1994) Hirsch Therese 

VER_45035_500_00498_00002 (BG 27/10/1966) De Beer Raphaël Erven 

VER_45035_500_00499_00001 (BG 06/03/1972) Van Butsele Jean en Alice 

VER_45035_500_00500_00003 (BG 09/08/1982) Larno Karel 

VER_45035_500_00500_00004 (BG 03/08/2009) Aimez Bart - Reveyn Heleen 

VER_45035_500_00501_00001 (BG 02/05/1964) De Groote Aloïs 

VER_45035_500_00502_00002 (BG 05/10/1981) Ghyselinck Daniël 

VER_45035_500_00503_00001 (BG 02/07/1979) Vande Populiere - De Clercq Denise en kinderen 

VER_45035_500_00504_00001 (BG 12/12/1966) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00505_00001 (BG 26/04/1976) Noterman - Christiaens A 

VER_45035_500_00505_00002 (BG 08/06/2015) Van Coppernolle Jurgen 

VER_45035_500_00507_00001 (BG 29/12/1975) De Scheerder Consoorten, p/a Van Coppenolle (notaris) 

VER_45035_500_00509_00002 (BG 17/05/1976) De Noos en consoorten 

VER_45035_500_00510_00001 (BG 06/06/1983) Thienpont Marthe, p/a Vandermeersch Etienne (notaris) 

VER_45035_500_00512_00001 (BG 19/02/1965) Van Butsele Paul 

VER_45035_500_00513_00001 (BG 10/02/1969) Van Butsele Erven 

VER_45035_500_00514_00001 (BG 03/04/1978) Bral - Minnaert R. 

VER_45035_500_00514_00002 (BG 20/10/2008) Minnaert Suzanna, Bral Dorothéa, Christian en Joos 

VER_45035_500_00515_00001 (BG 19/09/1972) Van Laeys Liban, p/a Vandermeersch E. (notaris) 

VER_45035_500_00516_00001 (BG 13/01/1997) Vander Meiren Margarita en Kinderen 

VER_45035_500_00516_00002 (BG 18/06/2012) Wieme Consoorten/ 

Contreras Maarten-Wieme Godellieve, Wieme Mia 

VER_45035_500_00517_00001 (BG 10/05/1965) T'Sas Raymond 

VER_45035_500_00517_00002 (BG 07/10/1991) Van De Gehuchte A. 

VER_45035_500_00519_00004 (BG 15/03/1982) Van Coppenolle Consoorten 

VER_45035_500_00519_00005 (BG 23/10/2000) Vanquickenborne Luc 

VER_45035_500_00521_00001 (BG 23/05/1977) Messiaen Maurice 

VER_45035_500_00522_00002 (BG 02/05/1995) Audoor Luc 

VER_45035_500_00523_00002 (BG 14/03/1977) Van Caeneghem René en Désiré 
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VER_45035_500_00524_00001 (BG 24/01/1977) Noterman Julien 

VER_45035_500_00525_00001 (BG 18/04/1983) De Cuypere Raymond-Mornie 

VER_45035_500_00526_00001 (BG 09/04/1996) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00527_00004 (BG 03/02/1978) Minnaert Remi & Consoorten 

VER_45035_500_00527_00005 (BG 16/12/1996) Vanaelst - Baert 

VER_45035_500_00527_00006 (BG 03/03/2008) Haentjens - De Letter Projectbouw 

VER_45035_500_00527_00007 (BG 31/08/2009) Haentjens - De Letter Projectbouw 

VER_45035_500_00528_00001 (BG 14/06/2010) Imwo-Invest 

VER_45035_500_00528_00002 (BG 25/06/2012) De Block Mario - Eggermont Sabrina 

VER_45035_500_00529_00002 (BG 20/05/1986) De Bock - Baudelet Gerard Wed. 

VER_45035_500_00530_00001 (BG 09/10/1992) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00530_00002 (BG 24/09/1993) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00530_00003 (BG 18/06/2007) Ghijsels Alix - Baert Monique 

VER_45035_500_00533_00001 (BG 16/05/2011) Vermeersch Brigitte 

VER_45035_500_00534_00001 (BG 17/12/1969) Bourdon Pierre 

VER_45035_500_00535_00001 (BG 28/05/1996) Aankoopcomité Gent II 

VER_45035_500_00536_00002 (BG 01/04/1974) Bruyneel Prudent 

VER_45035_500_00536_00003 (BG 01/04/1974) Vande Walle Michel 

VER_45035_500_00536_00005 (BG 28/07/1975) Van Maelsaeke Richard 

VER_45035_500_00536_00007 (BG 20/11/1995) Vleminckx Jos 

VER_45035_500_00537_00001 (BG 30/06/2003) Imwo - invest 

VER_45035_500_00537_00002 (BG 12/09/2005) Imwo - invest 

VER_45035_500_00537_00003 (BG 26/06/2006) Imwo - invest 

VER_45035_500_00539_00001 (BG 09/07/1973) De Cuypere Raymond 

VER_45035_500_00540_00002 (BG 08/09/1987) Beernaert Andre 

VER_45035_500_00541_00002 (BG 05/09/1977) Foubert Oscar 

VER_45035_500_00542_00001 (BG 03/07/1978) Borrens - Wittebroodt 

VER_45035_500_00543_00002 (BG 21/02/1994) Parochiale werken Sint-Laurentius Ename,  

p/a Van Ongeval Jan (notaris) 

VER_45035_500_00544_00001 (BG 15/03/1999) Fredericq Denise - Erven Delange 

VER_45035_500_00544_00002 (BG 25/03/2002) Trossaert Bouwwerken 

VER_45035_500_00546_00001 (BG 18/11/1965) Borrens Georgette 

VER_45035_500_00547_00001 (BG 04/09/1972) Hanssens Rachel - Weduwe 

VER_45035_500_00548_00001 (BG 01/03/1967) Pleis Marcel - Abbeloos 

VER_45035_500_00549_00001 (BG 18/02/1974) Terpugoff, namens Coolsaet Luc 

VER_45035_500_00551_00002 (BG 13/11/1978) De Buysscher Jean-Paul 

VER_45035_500_00552_00001 (BG 06/02/1984) De Buysscher Elvira 

VER_45035_500_00552_00002 (BG 20/10/1987) De Buysscher - Van Ingelgom Jozef 

VER_45035_500_00553_00001 (BG 11/05/1970) Walraeve Marc, p/a Coolsaet Luc (notaris) 

VER_45035_500_00553_00002 (BG 06/03/1972) De Clercq M-P - Van Daele M,  

p/a De Temmerman L. (notaris) 

VER_45035_500_00554_00001 (BG 15/09/1966) De Bock Julien Erven 

VER_45035_500_00555_00002 (BG 18/09/1992) Demeyer - Audooren Koenraad 

VER_45035_500_00555_00003 (BG 06/06/1995) Demeyer Koen 

VER_45035_500_00555_00004 (BG 08/11/2010) TV To Build 

VER_45035_500_00556_00001 (BG 24/03/2003) Dumobil 

VER_45035_500_00556_00002 (BG 06/06/2005) Delange Steven - De Smeyter Nancy 

VER_45035_500_00556_00004 (BG 05/12/2005) Dumobil 

VER_45035_500_00556_00005 (BG 04/02/2008) De Meyer Kristof - Vermeiren Els 

VER_45035_500_00556_00006 (BG 09/05/2011) Roelandt Dieter - Van Copponolle Lien 

VER_45035_500_00557_00004 (BG 25/10/1994) O.C.M.W. Oudenaarde 
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VER_45035_500_00559_00001 (BG 03/10/1967) Spiers Edmond 

VER_45035_500_00560_00001 (BG 10/09/1969) Tembuyser consoorten, p/a Van Coppenolle Luc (notaris) 

VER_45035_500_00561_00001 (BG 07/12/1995) Gyselinck Paul 

VER_45035_500_00561_00002 (BG 20/08/2001) Gyselinck Kurt 

VER_45035_500_00562_00003 (BG 09/07/1984) De Pourcq Marie-Louise - Antoinette,  

p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00563_00001 (BG 29/08/1988) Messiaen Marnix - Clepkens 

VER_45035_500_00564_00001 (BG 04/09/2006) Wygaerts Katherina (notaris) 

VER_45035_500_00565_00001 (BG 29/03/1971) Kerkfabriek Sint-Eligius Eine,  

p/a Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00565_00002 (BG 05/10/1976) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00566_00001 (BG 13/01/1997) Vanden Bossche Jeannine 

VER_45035_500_00567_00001 (BG 29/03/1971) Kerkfabriek Sint-Eligius Eine,  

p/a Verleyen Albert (notaris) 

VER_45035_500_00568_00001 (BG 27/04/1987) De Keyzer J.P. en Van Hoe C. 

VER_45035_500_00569_00001 (BG 01/08/1977) De Paepe Leona en Frieda 

VER_45035_500_00572_00001 (BG 04/09/2006) Vindevogel Anne-Marie 

VER_45035_500_00573_00001 (BG 26/06/1972) Van Mullem - Bilau 

VER_45035_500_00574_00002 (BG 01/12/1975) Van Driessche Michel 

VER_45035_500_00574_00003 (BG 16/10/1978) Vermeulen - Romeyns Marc 

VER_45035_500_00574_00004 (BG 21/06/1993) Vermeulen Marc - Romeyns 

VER_45035_500_00575_00001 (BG 05/03/1979) Gevaert Aimé 

VER_45035_500_00576_00001 (BG 27/12/1993) Dumobil 

VER_45035_500_00576_00003 (BG 07/04/1997) Dumobil 

VER_45035_500_00576_00004 (BG 01/03/1999) Dumobil 

VER_45035_500_00577_00001 (BG 23/10/1989) De Weerdt Erven - Van Rysselberghe Erven,  

p/a Toye A. (notaris) 

VER_45035_500_00578_00001 (BG 23/11/1981) Van Hautegehem - De Loore 

VER_45035_500_00579_00001 (BG 17/05/1976) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00581_00002 (BG 28/06/1965) Deweerdt - Gijselinck C. Erven 

VER_45035_500_00581_00004 (BG 09/03/1998) Ulens - De Keyzer Jacques 

VER_45035_500_00581_00006 (BG 25/10/1999) Lecluyse Bert 

VER_45035_500_00581_00007 (BG 20/03/2000) Tybim 

VER_45035_500_00581_00009 (BG 23/08/2004) Van De Walle - De Moor Erwin 

VER_45035_500_00581_00010 (BG 25/08/2008) Goeminne Pedro - Eeckhout Wendy 

VER_45035_500_00581_00011 (BG 26/01/2009) De Clercq Roger 

VER_45035_500_00582_00001 (BG 18/10/1999) Uittenhove en Consoorten,  

p/a Van Ongeval Pieter (notaris) 

VER_45035_500_00582_00002 (BG 17/02/2014) Audoor Dirk 

VER_45035_500_00583_00001 (BG 25/03/1968) Waeghe Rosalie - Brocq 

VER_45035_500_00584_00001 (BG 13/01/1986) Ghys Consoorten, p/a Ghys J.P. 

VER_45035_500_00586_00001 (BG 22/12/1986) Walraet Guillaume André 

VER_45035_500_00587_00001 (BG 28/08/2000) Maryns Jacques, Jacqueline, Jeanine 

VER_45035_500_00587_00002 (BG 26/01/2004) De Fruytier Bart - Walraet Vera 

VER_45035_500_00587_00003 (BG 02/08/2010) De Fruytier Bart - Walraet Vera 

VER_45035_500_00590_00001 (BG 02/06/2008) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij 

VER_45035_500_00591_00001 (BG 04/07/2005) De Marre Paul 

VER_45035_500_00591_00003 (BG 04/07/2005) De Marre Paul 

VER_45035_500_00592_00003 (BG 26/01/1976) Raepsaet - Rouckaert Erven 

VER_45035_500_00592_00004 (BG 05/02/1996) Simoens - De Merlier Peter 

VER_45035_500_00592_00005 (BG 12/07/2004) Simoens - De Merlier Peter 
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VER_45035_500_00593_00001 (BG 23/02/2009) Broekaert Frank 

VER_45035_500_00593_00002 (BG 28/06/2010) Broekaert Frank - Declercq Fanny 

VER_45035_500_00593_00003 (BG 20/12/2010) Broekaert Frank - Broekaert Jan-Baptiste 

VER_45035_500_00593_00004 (BG 28/11/2011) Verscheure Boudewijn 

VER_45035_500_00594_00002 (BG 05/02/2007) Rivac, p/a Erfgenamen Provost Napoleon 

VER_45035_500_00596_00001 (BG 08/06/2009) Claeys - Bouuaert 

VER_45035_500_00597_00005 (BG 06/02/2012) Hyboma 

VER_45035_500_00598_00001 (BG 15/12/2008) Fonteine Etienne 

VER_45035_500_00598_00002 (BG 02/06/2009) Fonteine Etienne 

VER_45035_500_00598_00003 (BG 12/04/2010) Van Den Bossche Eddy 

VER_45035_500_00600_00001 (BG 22/06/1992) Cordier Rene 

VER_45035_500_00601_00002 (BG 09/07/2012) Verhellen Christophe 

VER_45035_500_00602_00001 (BG 25/08/1975) De Bruyne Marcel 

VER_45035_500_00603_00001 (BG 05/03/1979) Vindevogel Helene 

VER_45035_500_00603_00002 (BG 03/12/1979) Pappens Odiel 

VER_45035_500_00603_00004 (BG 14/11/2005) Leurs - Van Droogenbroek Willy 

VER_45035_500_00604_00001 (BG 14/02/1994) Mechant - Voet Clara 

VER_45035_500_00605_00001 (BG 25/07/1991) Pede Erven 

VER_45035_500_00605_00002 (BG 19/04/1993) Pede Erven 

VER_45035_500_00605_00003 (BG 23/05/1996) Pede Monique 

VER_45035_500_00605_00004 (BG 29/06/1998) Schoonjans - Van Den Abeele Ren. 

VER_45035_500_00605_00005 (BG 10/03/2003) Van Wambeke - Pede Marcel 

VER_45035_500_00606_00001 (BG 29/11/1963) Vandermeersch Consoorten,  

p/a Vandermeersch Etienne 

VER_45035_500_00606_00002 (BG 16/09/1991) Ghys - Du Pont Eric 

VER_45035_500_00606_00003 (BG 08/04/2013) Haentjens 

VER_45035_500_00606_00004 (BG 13/07/2015) Bessems Johan - Bomans Virginie 

VER_45035_500_00608_00001 (BG 09/12/1974) Vandermeersch Etienne 

VER_45035_500_00608_00002 (BG 08/07/2002) Van Ongevalle Benoït - De Bover Elke 

VER_45035_500_00610_00001 (BG 13/02/1995) Godefroid Maurice, erven Godefroid 

VER_45035_500_00610_00002 (BG 26/06/1995) Godefroid Maurice 

VER_45035_500_00610_00003 (BG 18/12/1995) Godefroid Maurice 

VER_45035_500_00610_00004 (BG 18/03/1996) Godefroid Maurice 

VER_45035_500_00610_00005 (BG 23/06/1997) Bauwens Peter - Dhaeyer Carine 

VER_45035_500_00610_00006 (BG 16/03/2009) Hantson Hans - Roosbeek Carine 

VER_45035_500_00610_00007 (BG 16/12/2013) Dereu Nicolas - Van Huychem Tatiana 

VER_45035_500_00611_00001 (BG 20/07/1964) Van Geluwe Jozef - De Meester J. 

VER_45035_500_00611_00002 (BG 23/02/2009) Vandriessche Jeanine 

VER_45035_500_00612_00001 (BG 08/03/1976) Simoens Aline, p/a Verleyen (notaris) 

VER_45035_500_00612_00002 (BG 10/10/2005) De Vos José 

VER_45035_500_00612_00003 (BG 23/02/2009) Buyse Dany - Tsjoleyn Tine 

VER_45035_500_00612_00004 (BG 23/12/2011) Buysepaintings 

VER_45035_500_00613_00001 (BG 05/07/1993) Blockeel Luc 

VER_45035_500_00613_00002 (BG 22/12/2008) Foucart Guido 

VER_45035_500_00614_00001 (BG 26/01/1976) Vander Hoost erven - Elisa De Mets - Vander Hoost 

VER_45035_500_00614_00002 (BG 27/12/1988) Vindevoghel A 

VER_45035_500_00614_00003 (BG 09/02/2004) De Jonghe Henri 

VER_45035_500_00614_00004 (BG 04/02/2008) Degroote Filip - Biasino Magda 

VER_45035_500_00614_00005 (BG 02/06/2008) Degroote Filip - Biasino Magda 

VER_45035_500_00618_00003 (BG 17/01/1983) Vande Weghe Gaby 
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VER_45035_500_00618_00004 (BG 09/12/1996) Aelbrecht Jan 

VER_45035_500_00619_00001 (BG 13/12/1968) Picard Marcella 

VER_45035_500_00619_00002 (BG 11/02/1986) De Clercq Raymond - De Bock Nelly 

VER_45035_500_00619_00003 (BG 28/12/1987) Contreras Martin - Wieme Godelieve 

VER_45035_500_00619_00004 (BG 21/02/2001) De Clercq Raymond - De Bock Nelly 

VER_45035_500_00621_00001 (BG 04/09/1978) De Groote Alfons en kinderen 

VER_45035_500_00621_00002 (BG 12/11/2007) Lefevre Frank 

VER_45035_500_00621_00003 (BG 10/08/2009) Lefevre Frank 

VER_45035_500_00622_00002 (BG 14/01/1974) De Meulemeester Roger en Honore 

VER_45035_500_00623_00001 (BG 04/11/1962) De Raest Frans 

VER_45035_500_00623_00002 (BG 10/10/1994) Reynaert Andre, p/a De Bock Didier 

VER_45035_500_00624_00001 (BG 08/10/1973) De Meulemeester R. 

VER_45035_500_00626_00001 (BG 26/09/1983) Segers Jean Marie 

VER_45035_500_00628_00001 (BG 17/03/2008) Mechant Marie 

VER_45035_500_00629_00001 (BG 23/06/1986) Vindevogel - De Vos Jacques 

VER_45035_500_00629_00002 (BG 24/01/2000) Allegaert Luc 

VER_45035_500_00629_00003 (BG 22/12/2008) Van Den Heede Filip - Delespaul Myriam 

VER_45035_500_00630_00001 (BG 02/07/2007) Peyskens Erven 

VER_45035_500_00630_00002 (BG 04/08/2008) De Spiegeleer Koen - Thienpont Kelly 

VER_45035_500_00631_00003 (BG 25/05/1998) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00631_00004 (BG 29/03/2005) Browaeys - Simoens Joseph 

VER_45035_500_00632_00002 (BG 20/08/1973) Lambert Jean (notaris) 

VER_45035_500_00632_00003 (BG 12/02/2007) Vanden Broecke - Van Herreweghe 

VER_45035_500_00632_00004 (BG 19/10/2009) Vanavermaete Diane 

VER_45035_500_00633_00001 (BG 07/04/1986) Taste - Gautier de Rasse Suzann 

VER_45035_500_00635_00001 (BG 23/12/1974) Ghyselinck - Potving 

VER_45035_500_00636_00001 (BG 05/11/1993) Cambier Etienne 

VER_45035_500_00636_00002 (BG 11/02/2002) De Schepper Henk - Verdonckt Greet 

VER_45035_500_00636_00003 (BG 31/08/2009) De Schepper Henk - Verdonckt Greet 

VER_45035_500_00637_00001 (BG 13/06/1966) De Witte - Gevaert, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00637_00002 (BG 13/09/2004) De Pauw Nico 

VER_45035_500_00639_00001 (BG 02/03/1998) Penninck - Vanden Hautte Jospeh,  

p/a Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00642_00001 (BG 05/03/1964) Vandendorpe - De Rouck Karel 

VER_45035_500_00643_00001 (BG 14/07/1999) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00646_00001 (GV 01/02/1963) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00647_00003 (BG 14/03/1983) Dermaut - Desmet Gilbert 

VER_45035_500_00647_00004 (BG 27/11/2000) Janssens Peter - Decordier 

VER_45035_500_00648_00001 (BG 07/06/1968) Marist - Roman Robert 

VER_45035_500_00648_00003 (BG 28/01/1980) De Vos Gaston 

VER_45035_500_00648_00004 (BG 08/05/2006) Van Ceunebroeck Paul - Van de Maele Lydie 

VER_45035_500_00649_00001 (GV 24/09/1968) Van Welden Edgard 

VER_45035_500_00652_00001 (BG 25/11/2002) Villabouw Francis Bostoen 

VER_45035_500_00652_00002 (BG 11/09/2006) Drieghe David - De Cnuydt 

VER_45035_500_00652_00003 (BG 17/03/2008) De Gezelle Robert en Anne - Vanderbecken 

VER_45035_500_00652_00004 (BG 18/02/2013) Drieghe Tom 

VER_45035_500_00654_00003 (BG 12/07/2006) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij 

VER_45035_500_00654_00004 (BG 23/05/2011) Serbruyns Steven - Vanden Hende Sofie 

VER_45035_500_00655_00001 (BG 05/06/1963) Ruzette van Caloen de Basseghem erven,  

p/a Vandermeersch Etienne (notaris) 

VER_45035_500_00655_00002 (BG 27/11/2006) Tyberghien Geert - Vermeire Monika 
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VER_45035_500_00658_00001 (BG 02/03/1992) De Witte André 

VER_45035_500_00658_00002 (BG 22/12/2008) De Vleeschauwer Patrick 

VER_45035_500_00659_00001 (BG 11/03/1974) Borginon - Verheyden, p/a Verleyen A. (notaris) 

VER_45035_500_00659_00002 (BG 21/09/2009) De Preester  Martine 

VER_45035_500_00660_00001 (BG 04/03/1996) Vanden Berghe Martin 

VER_45035_500_00661_00003 (BG 08/03/1976) Van Der Meiren Albert 

VER_45035_500_00661_00004 (BG 27/05/2013) Schmidt Jurgen - Van Wiele Griet 

VER_45035_500_00662_00001 (BG 24/05/1973) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00663_00001 (BG 26/01/1987) Sacré Familie 

VER_45035_500_00663_00002 (BG 23/05/2005) Glorieux Stijn - De Geyter Sabine 

VER_45035_500_00663_00003 (BG 03/08/2009) Van Den Berghe Tom - Teirlinck Marijke 

VER_45035_500_00664_00001 (BG 24/06/1974) Neyt Adhemar 

VER_45035_500_00664_00002 (BG 11/04/1994) Coryn Luc 

VER_45035_500_00664_00003 (BG 06/06/2005) Mercy Gerda 

VER_45035_500_00665_00001 (BG 15/04/2002) Golden Invest 

VER_45035_500_00666_00001 (BG 28/01/2002) De Meue Gilbert 

VER_45035_500_00667_00003 (BG 07/02/1983) Naus Consoorten 

VER_45035_500_00667_00004 (BG 25/05/1987) De Bruyne Jacques 

VER_45035_500_00667_00005 (BG 07/11/1988) De Smet Adelin 

VER_45035_500_00667_00006 (BG 19/12/1988) Priau - Opsomer Luc 

VER_45035_500_00667_00007 (BG 24/06/1991) Naus Consoorten 

VER_45035_500_00668_00001 (BG 31/05/1966) Neyt Henri 

VER_45035_500_00668_00002 (BG 04/06/1968) Maes Francis - Neyt 

VER_45035_500_00669_00001 (BG 06/02/1989) Dewolf Marie-Agnes - Ghijs 

VER_45035_500_00670_00001 (BG 01/09/1997) Marijns en consoorten 

VER_45035_500_00670_00002 (BG 23/11/1998) Donckerwolcke David 

VER_45035_500_00672_00001 (BG 29/03/2004) Verlinden Monique Immo Woonst 

VER_45035_500_00672_00002 (BG 09/08/2007) Bostoen Villabouw 

VER_45035_500_00673_00001 (BG 01/06/2004) Golden Invest 

VER_45035_500_00674_00001 (BG 09/01/1989) Wallez - Piems Fernand 

VER_45035_500_00675_00001 (BG 13/05/1991) Hoefman - Wyttens 

VER_45035_500_00675_00002 (BG 02/05/1994) Van Houtte - Van Den Brande E. 

VER_45035_500_00675_00003 (BG 23/12/2011) Van Houtte Elie - Van den Brande Fernanda 

VER_45035_500_00676_00001 (BG 27/04/1970) De Wilde Olga 

VER_45035_500_00677_00001 (BG 27/11/1972) De Wilde Olga 

VER_45035_500_00677_00002 (BG 20/03/1978) Levrau Michel 

VER_45035_500_00677_00003 (BG 07/09/2006) Werniers Luc 

VER_45035_500_00679_00003 (BG 25/11/1991) Vandercruyssen Dirk 

VER_45035_500_00679_00004 (BG 12/04/1999) Martin - Lefebrie Erik 

VER_45035_500_00679_00007 (BG 21/02/2008) Rousseau Marc 

VER_45035_500_00680_00002 (BG 30/03/1987) Marchand - Hoebeke 

VER_45035_500_00680_00003 (BG 28/01/1991) Blommaert - Gasthuys R. 

VER_45035_500_00680_00004 (BG 16/03/1992) Mas - Baert Carlo 

VER_45035_500_00681_00001 (BG 04/11/1992) Blommaert Hendrik - Gasthuys 

VER_45035_500_00681_00002 (BG 09/06/1997) Ghys Annick 

VER_45035_500_00681_00003 (BG 17/08/1998) Diependale 

VER_45035_500_00686_00001 (BG 31/07/1964) O.C.M.W. Leupegem 

VER_45035_500_00687_00001 (BG 20/06/1978) Henau Consoorten 

VER_45035_500_00688_00001 (BG 30/03/1987) De Potter - Du Seuil Marc 

VER_45035_500_00689_00001 (BG 10/06/1987) De Potter - Du Seuil Marc 
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VER_45035_500_00689_00002 (BG 05/04/1988) De Potter - Du Seuil Marc 

VER_45035_500_00690_00001 (BG 12/02/1965) Borgignon - Verheyden 

VER_45035_500_00691_00001 (BG 10/04/1967) Petit Urbain - Vandermarliere Willy 

VER_45035_500_00691_00002 (BG 24/01/1994) Vandermarliere Willy 

VER_45035_500_00692_00001 (BG 04/12/1963) Van Den Storme Octaaf 

VER_45035_500_00693_00001 (BG 17/01/1977) Noterman - Martens 

VER_45035_500_00694_00001 (BG 11/03/1974) Roman - Raevens Petrus Erven 

VER_45035_500_00694_00002 (BG 07/11/1988) Waeterloos - Van Overmeiren E. 

VER_45035_500_00696_00001 (BG 08/01/1964) Rogge - Noterman Gaston 

VER_45035_500_00697_00001 (BG 27/09/1963) O.C.M.W. Leupegem 

VER_45035_500_00698_00001 (BG 24/06/1991) Vandercruyssen Dirk 

VER_45035_500_00699_00001 (BG 20/03/1972) Van Wassenhove Alice 

VER_45035_500_00699_00002 (BG 05/09/1977) Van Wassenhove Alice 

VER_45035_500_00700_00001 (BG 19/10/2009) Habicon Bouwteam 

VER_45035_500_00702_00001 (BG 14/03/1966) Taste Jean 

VER_45035_500_00702_00002 (BG 20/01/1969) Laini├¿re de L'Escaut 

VER_45035_500_00702_00004 (BG 22/06/1987) Stroet Immo Vennootschap 

VER_45035_500_00702_00005 (BG 06/06/1988) Callens Roger 

VER_45035_500_00702_00006 (BG 03/06/1991) Callens Roger 

VER_45035_500_00702_00007 (BG 04/09/1989) Cnockaert Jules 

VER_45035_500_00702_00008 (BG 22/11/1993) Lienard Roland 

VER_45035_500_00702_00009 (BG 09/07/2007) Cnockaert Garage - Carrossierie 

VER_45035_500_00702_00010 (BG 30/06/2008) Exxon Mobil Petroleum - Chemical bvba 

VER_45035_500_00703_00001 (BG 23/03/1981) De Wilde Wilfried - De Wispelaere Beatrijs 

VER_45035_500_00704_00001 (BG 10/03/1975) De Potter - Van Welden Lion 

VER_45035_500_00707_00001 (BG 29/12/1986) Carbonelle Rudy - Erwin 

VER_45035_500_00708_00001 (BG 09/06/1997) Vander Meiren Margareta 

VER_45035_500_00709_00001 (BG 03/09/1973) Van Nieuwenhuyze Albert - De Bruyne 

VER_45035_500_00710_00001 (GV 05/03/1973) Mechant - Neyt Georges 

VER_45035_500_00711_00001 (BG 31/05/1999) Devos Gabrielle - De Temmerman en consoorten 

VER_45035_500_00711_00002 (BG 22/05/2000) Devos Gabrielle 

VER_45035_500_00712_00001 (BG 11/01/1967) Vermeulen J. 

VER_45035_500_00713_00001 (BG 26/01/1987) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00713_00003 (BG 27/06/2011) Vande Walle Carlo 

VER_45035_500_00714_00002 (BG 12/11/1973) Leyman Pierre 

VER_45035_500_00714_00003 (BG 03/03/2008) Vandenhole Christophe - Vandriessche Kathy 

VER_45035_500_00718_00001 (BG 07/03/1988) Van den Bossche Henry 

VER_45035_500_00719_00002 (BG 05/09/1969) De Groote Marcel 

VER_45035_500_00720_00001 (BG 29/06/1998) Leyman Paul 

VER_45035_500_00721_00001 (BG 31/10/1988) De Cock - Van Hoecke Armand 

VER_45035_500_00723_00001 (BG 07/05/1990) Blommaert - Moreels 

VER_45035_500_00724_00001 (BG 22/11/1971) Lombre Consoorten 

VER_45035_500_00725_00001 (BG 21/05/1990) Vander Cleyen Erfgenamen 

VER_45035_500_00728_00001 (BG 02/07/2001) Van Laethem - Noterman, p/a De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00728_00002 (BG 30/04/2009) Holvoet Jo 

VER_45035_500_00729_00001 (BG 17/04/1997) Wygaerts K. (notaris) 

VER_45035_500_00729_00002 (BG 29/05/2000) Carbonelle en Consoorten 

VER_45035_500_00729_00003 (BG 24/02/2003) Dewulf - Vandekerckhove Frederik 

VER_45035_500_00731_00001 (BG 13/10/2003) Willems Hélene 

VER_45035_500_00731_00002 (BG 17/09/2007) Mornie Piet - Vermeulen Ilse 
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VER_45035_500_00732_00001 (BG 05/08/2002) Willems Helene 

VER_45035_500_00732_00002 (BG 12/07/2006) De Clercq - Vandendriessche Jeroen en Liesbet 

VER_45035_500_00732_00003 (BG 19/10/2009) De Ruyck Tom - Brouckaert Marieke 

VER_45035_500_00733_00001 (BG 09/12/2002) Speybroeck Antoine 

VER_45035_500_00733_00002 (BG 02/02/2004) Speybroeck Antoine 

VER_45035_500_00734_00002 (BG 06/08/2001) C.V.H.C. 

VER_45035_500_00734_00004 (BG 13/10/2003) Ooms - De Pessemier 

VER_45035_500_00735_00001 (BG 13/04/2004) De Boever Magda 

VER_45035_500_00735_00002 (BG 12/12/2005) De Schuyter Jorgen - De Schrijver Liesbet 

VER_45035_500_00736_00001 (BG 12/12/2005) Dujardin Adriën en Sylvain 

VER_45035_500_00737_00002 (BG 06/08/2001) Vernemmen Mark 

VER_45035_500_00738_00002 (BG 22/01/1979) Verzelen Marc 

VER_45035_500_00739_00001 (BG 26/10/1962) Van Overmeiren René 

VER_45035_500_00740_00001 (BG 17/09/1973) Van Overmeiren René 

VER_45035_500_00741_00001 (BG 26/05/1997) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00742_00001 (BG 11/09/1978) Bauwens - Noterman 

VER_45035_500_00742_00002 (BG 13/08/1979) De Vos Thierry 

VER_45035_500_00743_00002 (BG 04/09/2006) Verhulst Maaike 

VER_45035_500_00743_00004 (BG 31/03/2008) Engelbeen Bob 

VER_45035_500_00744_00001 (BG 11/01/2010) Beernaert Bernice 

VER_45035_500_00745_00001 (BG 28/06/1983) Meert Christian, Michel, Micheline 

VER_45035_500_00745_00002 (BG 15/06/1998) Van Daele Andre 

VER_45035_500_00745_00003 (BG 06/03/2000) De Temmerman - Van De Candelaere 

VER_45035_500_00745_00004 (BG 16/01/2006) Lataer Jurgen - De Keyzer Katrien 

VER_45035_500_00745_00005 (BG 19/10/2009) Lataer Jurgen - De Keyzer Katrien 

VER_45035_500_00746_00001 (BG 15/05/2006) De Langhe Agnes - Van Coster en kinderen 

VER_45035_500_00746_00002 (BG 13/11/2006) De Langhe Agnes - Van Coster en kinderen 

VER_45035_500_00746_00003 (BG 12/03/2009) Frederick Frits - Van Belleghem Els 

VER_45035_500_00746_00004 (BG 23/12/2011) Baeke Guy 

VER_45035_500_00747_00001 (BG 07/12/1998) Bruyneel Willy 

VER_45035_500_00747_00003 (BG 31/08/2009) Bruyneel Willy - Bert - Steven 

VER_45035_500_00748_00001 (BG 15/02/2010) Desmet Koen - Reynaert Valeska 

VER_45035_500_00749_00001 (BG 13/08/1979) Van Den Bossche - Dujardin en Kinderen 

VER_45035_500_00749_00002 (BG 07/07/2008) Tjoleyn Jacques - Vandenberghe Magda 

VER_45035_500_00751_00002 (BG 28/10/2002) Ghys Frank (notaris) 

VER_45035_500_00751_00006 (BG 15/01/2009) Vancaeneghem Pieter - Cosijns Ann 

VER_45035_500_00751_00007 (BG 03/08/2009) De Maerteleire Peter 

VER_45035_500_00751_00008 (BG 22/03/2010) Robesyn Kevin 

VER_45035_500_00752_00001 (BG 28/04/1981) Belimco 

VER_45035_500_00752_00002 (BG 24/09/1984) Imexco 

VER_45035_500_00752_00004 (BG 10/03/1986) Imexco 

VER_45035_500_00752_00005 (BG 06/10/1986) Imexco 

VER_45035_500_00752_00006 (BG 28/06/1999) Volckaert Marc - Van Heddegem Lucrece 

VER_45035_500_00752_00007 (BG 16/10/2006) Blondeel Johan - Beyaert Ann 

VER_45035_500_00752_00008 (BG 01/09/2008) Gregoire Caroline 

VER_45035_500_00752_00009 (BG 22/04/2014) Bauters Johan 

VER_45035_500_00754_00001 (BG 18/12/2000) Meunier - Van Hoe 

VER_45035_500_00755_00002 (BG 27/06/2008) SHM Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00755_00003 (BG 14/10/2013) Van Beneden Natasja 

VER_45035_500_00757_00001 (BG 06/11/1963) Moens - Dehaese - Van Der Straeten 
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VER_45035_500_00758_00001 (BG 04/03/1963) De Pourcq Camiel 

VER_45035_500_00759_00001 (BG 17/09/1963) Dirix Fernand 

VER_45035_500_00763_00001 (BG 07/04/2015) De Cock Ignace - Brusselmans Godelieve 

VER_45035_500_00772_00001 (BG 05/02/1973) Laini├¿re de L'Escaut 

VER_45035_500_00773_00001 (BG 31/03/1980) Willen Leon 

VER_45035_500_00773_00002 (BG 28/12/2000) Willen Consoorten 

VER_45035_500_00773_00003 (BG 23/06/2003) Stroet Peter 

VER_45035_500_00773_00004 (BG 20/10/2003) Debuyser Glenn - Vermaelen Glenn 

VER_45035_500_00773_00005 (BG 10/03/2003) Vanderbeke Christoph - De Craim 

VER_45035_500_00773_00006 (BG 04/07/2005) Balcaen Nick 

VER_45035_500_00773_00007 (BG 19/12/2005) Stroet Car-Wash 

VER_45035_500_00773_00008 (BG 03/10/2005) De Craeye Jurgen - De Keyser Els 

VER_45035_500_00773_00009 (BG 03/07/2006) Stroet Car-Wash 

VER_45035_500_00773_00010 (BG 02/10/2006) Balcaen Nick 

VER_45035_500_00773_00011 (BG 11/03/2013) Balcaen Nick 

VER_45035_500_00774_00002 (BG 24/04/2006) Project Bouw 

VER_45035_500_00776_00004 (BG 19/12/1983) Sancolux, p/a Santens Lieven 

VER_45035_500_00776_00005 (BG 09/03/1984) Sancolux, p/a Santens Lieven 

VER_45035_500_00776_00006 (BG 12/06/1984) Brantano 

VER_45035_500_00776_00007 (BG 31/08/1989) Ravenna 

VER_45035_500_00777_00001 (BG 24/01/1972) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00778_00001 (BG 05/02/1973) Lainière de L'Escaut 

VER_45035_500_00779_00001 (BG 22/04/1963) Roman Jozef 

VER_45035_500_00779_00002 (BG 21/08/1967) Ghyselinck - Roman Daniel 

VER_45035_500_00780_00001 (BG 27/12/1993) Amsto 

VER_45035_500_00780_00002 (BG 26/01/2004) Herman Bart - Van Canegem Nancy 

VER_45035_500_00781_00001 (BG 19/06/1963) Cheyns Julien - De Potter 

VER_45035_500_00782_00001 (BG 13/10/1969) Verbrugghen - Van Wetter, p/a Wygaerts Joseph (notaris) 

VER_45035_500_00783_00001 (BG 26/01/1987) Delcoigne S., p/a  Vandermeersch Lucie (notaris) 

VER_45035_500_00784_00001 (BG 20/09/1978) Salomon - De Bisschop 

VER_45035_500_00784_00003 (BG 12/01/2009) Dhaenens Sophie 

VER_45035_500_00785_00002 (BG 15/03/1993) De Jonghe Erven 

VER_45035_500_00785_00004 (BG 12/04/1999) Ducatillon Jose 

VER_45035_500_00786_00002 (BG 12/01/1981) Salomon René, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00786_00003 (BG 08/12/1993) Salomon Hilaire 

VER_45035_500_00786_00004 (BG 26/03/2012) T'Sjoen - Vanavermaete 

VER_45035_500_00787_00001 (BG 24/08/1987) Herregat Consoorten 

VER_45035_500_00787_00002 (BG 14/01/1993) Lievens - De Clercq André en De Clercq - Van Damme Guido 

VER_45035_500_00787_00003 (BG 06/12/1993) Lievens - De Clercq André en De Clercq - Van Damme Guido 

VER_45035_500_00791_00002 (BG 17/03/1969) Moerman Gerard 

VER_45035_500_00791_00003 (BG 13/09/1982) De Meyer Frans en consoorten 

VER_45035_500_00793_00001 (BG 02/05/2006) Delbomat 

VER_45035_500_00794_00001 (BG 28/09/1981) Walraeve Agnes en Consoorten 

VER_45035_500_00795_00001 (BG 12/03/1984) De Weer - Mullie Ferdinand 

VER_45035_500_00795_00002 (BG 11/01/2010) De Mets Philippe 

VER_45035_500_00796_00002 (BG 15/12/2003) Branswyck Luc - Stichelbaut Tilly 

VER_45035_500_00796_00003 (BG 20/09/2004) Branswyck Luc - Stichelbaut Tilly 

VER_45035_500_00797_00001 (BG 12/01/1970) De Stoop Irena - Huysman 

VER_45035_500_00798_00001 (GV 30/04/1964) Ruzette Jacques, p/a Vandermeersch (notaris) 

VER_45035_500_00800_00001 (BG 30/04/1964) Blondeel Emiel - Ghys en Kinderen 
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VER_45035_500_00801_00001 (BG 08/04/1980) De Potter - De Meunynck Emile 

VER_45035_500_00801_00002 (BG 07/05/1984) Michiels Roland - De Winne 

VER_45035_500_00802_00001 (BG 13/12/1976) Mestdagh Jerome - Van Cauwenberghe 

VER_45035_500_00802_00003 (BG 05/03/2012) Kringwinkels Vlaamse Ardennen 

VER_45035_500_00803_00002 (BG 25/06/1990) De Riemaecker Armand 

VER_45035_500_00804_00001 (BG 11/10/1990) De Praetere Jules 

VER_45035_500_00804_00002 (BG 06/04/1992) Allaert Eddy - Gheysens 

VER_45035_500_00805_00001 (BG 07/09/1962) Vande Putte Gerard 

VER_45035_500_00807_00001 (BG 07/01/1991) De Smet Consoorten 

VER_45035_500_00807_00002 (BG 03/02/1992) D'Hondt Jean-Pierre 

VER_45035_500_00807_00003 (BG 22/12/2008) Patrimo Midden Vlaanderen 

VER_45035_500_00808_00001 (BG 13/10/1997) Vennootschap/Nipafon 

VER_45035_500_00808_00002 (BG 17/05/1999) Vennootschap/Nipafon 

VER_45035_500_00809_00001 (BG 21/12/1992) Van Malleghem Emilia 

VER_45035_500_00809_00002 (BG 05/07/1999) De Moor Jean - Bernard 

VER_45035_500_00810_00001 (BG 24/09/1990) Thienpont - Van Brabant J. 

VER_45035_500_00811_00001 (BG 01/04/1974) Santimo - Jeanne Plovier 

VER_45035_500_00812_00001 (BG 13/11/1967) Matthys M. 

VER_45035_500_00812_00002 (BG 17/09/1968) Matthys M en J 

VER_45035_500_00812_00003 (BG 12/05/1980) Matthys M. en I. Gez. 

VER_45035_500_00813_00001 (GV 02/04/2002) Van Innis Martine - Van Innis Stefaan 

VER_45035_500_00813_00002 (GV 31/01/2005) Van Innis Martine - Van Innis Stefaan 

VER_45035_500_00813_00005 (BG 13/04/2015) Topomar 

VER_45035_500_00814_00001 (BG 12/06/1978) Hauman Gabriëlle 

VER_45035_500_00814_00002 (BG 25/03/2002) De Meulemeester 

VER_45035_500_00814_00003 (BG 13/07/2015) Vanden Bulcke Denis 

VER_45035_500_00815_00001 (BG 09/08/1965) Van der Schelden Gilbert 

VER_45035_500_00816_00001 (BG 03/12/1990) Vander Schelden Erven 

VER_45035_500_00817_00001 (BG 03/11/1975) C.I.A.C. Cie Interalliée de l'automobile 

VER_45035_500_00818_00001 (BG 26/01/1976) C.I.A.C. Cie Interalliée de l'automobile,  

p/a Wygaerts J. (notaris) 

VER_45035_500_00819_00001 (BG 17/08/1970) Veys Consoorten, p/a Wygaerts (notaris) 

VER_45035_500_00821_00001 (BG 08/12/2003) Santens P. Dr. 

VER_45035_500_00821_00002 (BG 08/05/2006) Porfirio Armone 

VER_45035_500_00821_00003 (BG 31/01/2011) Porfirio Arnone 

VER_45035_500_00822_00001 (BG 27/02/1995) Dermaut Erven 

VER_45035_500_00823_00001 (BG 28/08/1972) Plancqaert - Senesal Elza 

VER_45035_500_00824_00001 (BG 28/08/1972) Plancquaert - Senesal 

VER_45035_500_00825_00001 (BG 20/12/1999) Adams Linda 

VER_45035_500_00826_00002 (BG 05/04/1976) Verlinden Consoorten 

VER_45035_500_00827_00001 (BG 16/02/1979) Posschelle - Bayart Simonne 

VER_45035_500_00829_00001 (BG 13/04/1977) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00830_00001 (BG 16/10/1995) Vandriessche Jozef - Depoortere 

VER_45035_500_00832_00001 (BG 20/06/2005) Golden Invest 

VER_45035_500_00832_00003 (BG 29/05/2006) Cobbaert Maarten - Rarinca Lavinia 

VER_45035_500_00832_00004 (BG 29/11/2007) Cobbaert Maarten - Rarinca Lavinia 

VER_45035_500_00832_00005 (BG 02/08/2010) Schelstraete Wim - Goossens Elena 

VER_45035_500_00833_00001 (BG 11/09/1978) De Rooze Remi 

VER_45035_500_00833_00002 (BG 19/02/1979) De Rooze Remi 

VER_45035_500_00833_00003 (BG 10/11/2003) De Bruycker Wim 
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VER_45035_500_00833_00004 (BG 28/06/2004) De Keyser Jean-Pierre 

VER_45035_500_00833_00005 (BG 08/02/2010) De Keyser Jean-Pierre 

VER_45035_500_00834_00001 (BG 12/07/1993) Wieme - De Boitselier Patrick 

VER_45035_500_00834_00002 (BG 04/07/2005) Wieme Patrick - De Boitselier 

VER_45035_500_00834_00003 (BG 01/09/2008) De Muynck Wim - Verhaegen Sylvie 

VER_45035_500_00834_00004 (BG 22/12/2008) Van Haute Chris 

VER_45035_500_00834_00006 (BG 14/01/2010) Vandenberghe Wim - Regier 

VER_45035_500_00834_00007 (BG 18/03/2013) Vandenberghe Wim - Regier Elisabeth 

VER_45035_500_00835_00001 (GV 05/04/1970) De Poortere Camilla en consoorten, p/a Verleyen (notaris) 

VER_45035_500_00836_00001 (BG 12/02/1996) De Vuyst Pierre, gevolmachtigd De Wolf Agnes 

VER_45035_500_00836_00003 (BG 02/06/1998) Vandevelde - Van Landschoot,  

p/a De Vuyst Pierre-Michel (notaris) 

VER_45035_500_00837_00001 (BG 09/12/1963) Heyse Jean 

VER_45035_500_00837_00002 (BG 11/06/1979) Boonaert - Claeys A. 

VER_45035_500_00837_00003 (BG 23/10/1989) Cambron Frans - Opsomer Beatrijs 

VER_45035_500_00837_00004 (BG 02/05/1983) Tembuyser Roger 

VER_45035_500_00837_00005 (BG 09/06/1997) De Graeve Ivan 

VER_45035_500_00838_00001 (BG 10/07/1964) De Vrieze Jozef 

VER_45035_500_00838_00002 (BG 17/04/1991) Naessens Marnix - Vanderstraeten 

VER_45035_500_00838_00003 (BG 25/02/2002) Mortier Tom - Biasino Ilina 

VER_45035_500_00838_00004 (BG 13/08/2007) Naessens Marnix - Vanderstraeten Hilde 

VER_45035_500_00838_00005 (BG 24/11/2014) Devriese Luc - Weymaere Danie 

VER_45035_500_00841_00002 (BG 21/03/1975) Lamiroy Andre 

VER_45035_500_00843_00002 (BG 06/02/2012) Michels Marc - Taelman Marleen 

VER_45035_500_00844_00001 (BG 05/10/1987) Deconinck Egide 

VER_45035_500_00844_00002 (BG 25/04/1988) Vandriessche - Vermeiren Patrick 

VER_45035_500_00844_00003 (BG 17/07/1989) Van Steenkiste Eric 

VER_45035_500_00844_00004 (BG 28/01/2002) Devenyn Frank - Verzelen Veronique 

VER_45035_500_00845_00001 (BG 03/03/1980) Van Der Linden Jozef 

VER_45035_500_00845_00002 (BG 15/02/2010) Van Hoe Kris - Verhellen Inge 

VER_45035_500_00847_00001 (BG 29/03/1976) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00848_00001 (BG 23/06/1986) Van Geluwe Immo 

VER_45035_500_00848_00002 (BG 14/04/1987) Van Geluwe Immo 

VER_45035_500_00849_00002 (BG 20/07/1981) Van Driessche Georges 

VER_45035_500_00849_00003 (BG 09/07/2007) Decatelle 

VER_45035_500_00849_00004 (BG 22/09/2008) Decatelle Bart - Vandriessche Heidi 

VER_45035_500_00850_00002 (BG 27/12/1968) Saelens Kinders 

VER_45035_500_00851_00001 (BG 07/10/1985) Dhondt Patrick - Van Hamme 

VER_45035_500_00852_00001 (BG 15/05/2006) De Groote Lea 

VER_45035_500_00852_00002 (BG 09/07/2007) De Groote Dominique 

VER_45035_500_00852_00003 (BG 17/03/2008) De Groote Dominique 

VER_45035_500_00853_00001 (BG 12/06/1978) Dhaene Erven 

VER_45035_500_00855_00001 (BG 11/03/1974) Matthijs Maria en Irine 

VER_45035_500_00857_00001 (BG 28/01/1977) Bouckaert Achilles 

VER_45035_500_00858_00002 (BG 04/12/1972) De Beule - Goethals - Louvaert 

VER_45035_500_00858_00005 (BG 28/02/1990) De Winter - De Meyere Johan 

VER_45035_500_00858_00006 (BG 16/06/1997) Bulteel Reginald 

VER_45035_500_00858_00007 (BG 29/03/2004) Bulteel Reginald 

VER_45035_500_00858_00008 (BG 16/12/2004) De Clercq - De Busschere Koen 

VER_45035_500_00859_00003 (BG 01/06/1988) Vander Straeten Marguerite 
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VER_45035_500_00859_00006 (BG 21/08/1995) De Vos Jean-Paul 

VER_45035_500_00859_00007 (BG 29/06/1998) De Vos Jean-Paul 

VER_45035_500_00859_00008 (BG 18/10/2004) Bourgeois Philippe 

VER_45035_500_00859_00009 (BG 26/09/2011) Devleesschouwer Eddy 

VER_45035_500_00860_00001 (BG 22/01/1979) Verspeelt Willy 

VER_45035_500_00861_00001 (BG 31/08/1981) Textiles Nouveaux 

VER_45035_500_00863_00001 (BG 03/04/1986) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00864_00001 (BG 27/11/1967) Amelot Pierre 

VER_45035_500_00864_00002 (BG 03/02/1969) Amelot Pierre 

VER_45035_500_00864_00003 (BG 15/11/1999) Deroose Marcel 

VER_45035_500_00866_00001 (BG 09/02/2009) Vanden Bulcke consoorten 

VER_45035_500_00873_00001 (BG 19/06/1963) Verschelden familie 

VER_45035_500_00873_00002 (BG 23/06/1980) Eeckhout Calix 

VER_45035_500_00874_00001 (BG 02/04/1973) De Meulemeester Marie-Eugène en Georeges 

VER_45035_500_00874_00002 (BG 23/10/1989) De Meulemeester Erik 

VER_45035_500_00876_00001 (BG 17/09/1963) Beaucarne Jean 

VER_45035_500_00876_00002 (BG 09/09/2013) Vanquaethem Xavier - Huysman Annemieke 

VER_45035_500_00878_00001 (BG 15/04/2002) Vergracht Paul 

VER_45035_500_00879_00001 (BG 04/11/1992) Vandenhole Fernand –  

Van Cauwenberghe Petrus, Isabelle, Pascal 

VER_45035_500_00879_00002 (BG 08/05/2006) Ghyselinck Nic 

VER_45035_500_00881_00001 (BG 02/08/1982) Vindevoghel Catheleen 

VER_45035_500_00882_00001 (BG 30/11/1992) Balcaen Jeanine 

VER_45035_500_00883_00002 (BG 23/09/1991) Heyse - Landrieu Fernand 

VER_45035_500_00884_00001 (BG 11/02/2002) Mespreuve Simonne 

VER_45035_500_00885_00001 (BG 09/06/1980) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00888_00001 (BG 21/06/1982) Bilau Consoorten, p/a Verleyen A. (notaris) 

VER_45035_500_00888_00002 (BG 13/10/2003) Braekeveld - Verheule 

VER_45035_500_00888_00003 (BG 04/02/2008) Vanderschaeve Pieter - Samyn Sonja 

VER_45035_500_00889_00001 (BG 15/10/2001) Lauweryns Raphaël 

VER_45035_500_00890_00001 (BG 23/06/1985) Van Lancker Rita 

VER_45035_500_00890_00002 (BG 28/12/2006) De Clippel Gaston - Moreels Myriam 

VER_45035_500_00891_00001 (BG 21/02/1994) Van Huffel Magdalena 

VER_45035_500_00892_00001 (BG 09/10/1972) Van Den Abeele - Robbens G. 

VER_45035_500_00893_00001 (BG 20/02/1989) De Bock Gerarda - Van Volsem Emma - Anna 

VER_45035_500_00894_00001 (BG 11/12/2000) De Clercq Eduard en Kinderen 

VER_45035_500_00894_00002 (BG 06/02/2006) Speybroeck Antoine 

VER_45035_500_00896_00002 (BG 09/02/2004) Moreels Roger - Schepens Agnes 

VER_45035_500_00897_00001 (BG 15/05/1995) De Temmerman - Audooren, p/a Sobrie Marc (notaris) 

VER_45035_500_00898_00001 (BG 29/03/1999) Huysman Noël 

VER_45035_500_00898_00002 (BG 30/11/2000) De Cooman - Van den Haute G. 

VER_45035_500_00899_00001 (BG 13/09/1971) De Clercq E. - Moreels 

VER_45035_500_00899_00002 (BG 17/07/1989) Van Der Haegen Willem 

VER_45035_500_00900_00002 (BG 27/05/1991) D'Ursel De Bous Graven Erven 

VER_45035_500_00900_00003 (BG 16/05/2011) Laureyssens Gert 

VER_45035_500_00901_00001 (BG 07/04/1997) Vande Velde Erven, p/a Van Coppenolle Luc (notaris) 

VER_45035_500_00901_00002 (BG 14/10/2002) Adriaens Dominique - Stevenaert Cindy 

VER_45035_500_00901_00003 (BG 12/06/2006) Vervaet Robert - Yde Martine 

VER_45035_500_00901_00004 (BG 28/10/2013) Boutens Dominique - Schepens Sofie 

VER_45035_500_00902_00001 (BG 08/07/1991) Braeckelaere Roger - Vandenhemel Leona 
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VER_45035_500_00903_00001 (BG 07/04/1997) Kanim 

VER_45035_500_00903_00002 (BG 20/10/1997) Bostoen Villabouw 

VER_45035_500_00904_00001 (BG 19/05/1988) De Bock Albert 

VER_45035_500_00905_00001 (BG 02/08/1999) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00905_00002 (BG 01/09/2003) Vandendriessche Johan 

VER_45035_500_00906_00001 (BG 11/11/1991) Graven D'Ursel de Bousies Erven 

VER_45035_500_00908_00001 (BG 03/04/1978) Cannse - Vander Beken 

VER_45035_500_00910_00003 (BG 31/01/2000) De Geyter Marie Bernadette –  

Van Der Beken Christiane, Emiel en Luc 

VER_45035_500_00911_00001 (BG 17/12/1969) Bourdon Pierre 

VER_45035_500_00912_00001 (BG 07/03/1964) Van Innis Francois 

VER_45035_500_00914_00001 (BG 20/10/1986) Gasthuys Marleen 

VER_45035_500_00914_00002 (BG 25/04/2000) Ghyselinck Luc 

VER_45035_500_00915_00001 (BG 04/10/1973) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00916_00001 (BG 24/03/1975) De Cock Marc - Pappens Leon 

VER_45035_500_00917_00001 (BG 04/05/1995) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00917_00002 (BG 08/06/1998) Wijnant - De Winne Pascal 

VER_45035_500_00917_00003 (BG 03/10/2005) De Moor Benigna 

VER_45035_500_00918_00002 (BG 27/03/2006) Pappens Jean 

VER_45035_500_00918_00004 (BG 11/02/2013) Schockaert Hans - De Witte Veerle 

VER_45035_500_00919_00001 (BG 11/10/2004) Lauwereyns Danny - De Meulemeester Patricia 

VER_45035_500_00920_00002 (BG 15/03/2010) Coessens Consoorten 

VER_45035_500_00920_00003 (BG 01/08/2011) De Bisschop Kristof - Bonnier Sofie 

VER_45035_500_00921_00001 (BG 04/06/2007) Vandenabeele Roger 

VER_45035_500_00922_00001 (BG 11/06/2007) Van Vlaenderen Vastgoed 

VER_45035_500_00922_00002 (BG 26/01/2009) De Potter Tom - De Keyzer Gwen 

VER_45035_500_00923_00002 (BG 10/03/1980) Brouwerij Roman 

VER_45035_500_00923_00003 (BG 29/04/1985) Brouwerij Roman 

VER_45035_500_00924_00001 (BG 25/07/1973) Kerkfabriek Sint-Martinus 

VER_45035_500_00924_00002 (BG 28/12/1978) Joos Anette 

VER_45035_500_00926_00003 (BG 24/06/1974) Baeke Louis 

VER_45035_500_00929_00001 (BG 25/02/1991) Verleyen Antoinette 

VER_45035_500_00929_00002 (BG 09/12/1996) De Martelaere Patsy 

VER_45035_500_00929_00003 (BG 25/08/2008) Mestdagh Geert 

VER_45035_500_00931_00001 (BG 28/10/1996) Roman Erven 

VER_45035_500_00931_00003 (BG 15/07/2004) De Block Geert - Verheyen Milica 

VER_45035_500_00931_00004 (BG 18/12/2006) Degraeve Paul 

VER_45035_500_00932_00002 (BG 28/02/1983) De Langhe Maria - De Langhe, p/a De Langhe Maria 

VER_45035_500_00935_00001 (BG 05/05/1968) Van Cauwenberghe 

VER_45035_500_00937_00001 (BG 08/05/1972) De Groote Jose 

VER_45035_500_00937_00002 (BG 21/03/1988) De Groote José 

VER_45035_500_00938_00001 (BG 10/04/1972) Stevenaert 

VER_45035_500_00939_00002 (BG 09/05/1977) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00940_00001 (BG 05/02/1973) Verleyen Albert 

VER_45035_500_00943_00001 (BG 21/05/1979) K.F. Sint Martinus Mater 

VER_45035_500_00944_00001 (BG 04/12/1972) Baeke Jeanine - Baeke Jean-Louis 

VER_45035_500_00945_00006 (BG 05/05/1980) Baeke Arthur 

VER_45035_500_00947_00003 (BG 18/04/2011) Lauweryns Danny 

VER_45035_500_00947_00004 (BG 26/09/2011) Vander Plancke Bart - Vanmeirhaeghe Debbie 

VER_45035_500_00948_00003 (BG 06/06/1977) De Bleecker Willy 
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VER_45035_500_00949_00001 (BG 14/04/1975) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_00950_00002 (BG 19/06/1972) Browaeys Maurits 

VER_45035_500_00950_00003 (BG 20/03/1978) Browaeys Maurice en Consoorten 

VER_45035_500_00951_00001 (BG 05/05/1968) Verleyen Albert 

VER_45035_500_00953_00001 (BG 12/02/1996) De Bleecker Jean - Baptist 

VER_45035_500_00954_00002 (GV 09/10/2000) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00954_00003 (BG 15/03/2010) De Bleecker Willy 

VER_45035_500_00955_00001 (BG 02/04/2001) Van De Catsyne Beatrijs 

VER_45035_500_00956_00002 (BG 22/01/2007) De Vuyst Pierre Michel 

VER_45035_500_00956_00003 (BG 22/09/2011) Vermeiren Vadim-Neckebroek Julie en  

Brecht Vercruysse-Alexa Matthys 

VER_45035_500_00957_00002 (BG 02/05/1977) De Bleecker Hilloné 

VER_45035_500_00961_00003 (BG 02/05/2006) Van De Catsyne Beatrijs 

VER_45035_500_00962_00001 (BG 01/05/1966) Noterman - Verbeurgt Maurice 

VER_45035_500_00963_00001 (BG 16/06/1980) O.C.M.W. 

VER_45035_500_00967_00001 (BG 29/09/1986) De Visscher Consoorten 

VER_45035_500_00970_00001 (BG 02/02/1969) Van Lierde Georges 

VER_45035_500_00970_00002 (BG 12/11/1979) Vander Beken Roger 

VER_45035_500_00972_00001 (BG 19/08/2002) Vergote Wendy - Gillis Joke 

VER_45035_500_00973_00001 (BG 06/05/1991) Van De Catsyne - Schamp Jules 

VER_45035_500_00974_00001 (BG 26/11/1973) Sardeur Luc 

VER_45035_500_00975_00002 (BG 21/06/1976) De Wolf Roger en Consoorten 

VER_45035_500_00977_00001 (BG 08/05/1978) Vande Vijver Robert 

VER_45035_500_00978_00001 (BG 27/12/1973) Van De Catsyne Julius 

VER_45035_500_00978_00002 (BG 03/07/1989) De Keyzer Freddy - Johnny 

VER_45035_500_00981_00001 (BG 05/03/1979) Devenijns Anne-Marie - Vercoutere 

VER_45035_500_00981_00002 (BG 01/09/1980) Van Thuyne Ignace - De Zaeytijd 

VER_45035_500_00982_00001 (BG 01/08/1977) Van Geluwe - De Berlaere Hilda 

VER_45035_500_00982_00003 (BG 09/02/2004) Van Geluwe - De Berlaere Hilda 

VER_45035_500_00982_00004 (BG 12/07/2004) Van De Walle - Vermeulen Dirk 

VER_45035_500_00982_00005 (BG 29/09/2005) De Visscher Peter - Eeckhout Elke 

VER_45035_500_00983_00001 (BG 15/07/1974) De Roose Remi 

VER_45035_500_00984_00001 (BG 05/10/1981) Noterman Irene 

VER_45035_500_00984_00002 (BG 29/04/1991) Van de Kerckhove Hendrik 

VER_45035_500_00986_00001 (BG 09/12/2010) Dhuygelaere Jozef 

VER_45035_500_00987_00001 (BG 26/11/1966) Wygaerts Jos 

VER_45035_500_00987_00002 (BG 03/09/1973) De Venter - Van Seymortier 

VER_45035_500_00988_00001 (BG 20/04/1998) Vindevoghel Julienne 

VER_45035_500_00988_00002 (BG 25/04/2000) Verschuere Tom - Daneels 

VER_45035_500_00988_00003 (BG 13/11/2000) Van Strydonck - Viaene Stefan 

VER_45035_500_00988_00004 (BG 26/02/2007) Vande Wiele Willy - Veys Conny 

VER_45035_500_00989_00001 (BG 29/11/1974) Opsomer Albert 

VER_45035_500_00989_00002 (BG 08/08/1994) De Zaeytydt Luc 

VER_45035_500_00989_00003 (BG 22/08/1994) De Zaeydtydt Luc 

VER_45035_500_00990_00001 (BG 09/11/1987) Vindevoghel Richard 

VER_45035_500_00990_00002 (BG 24/10/1988) Vindevoghel Richard 

VER_45035_500_00990_00003 (BG 31/08/1989) Vindevoghel Richard 

VER_45035_500_00990_00004 (BG 23/02/2004) Desmet Ronny 

VER_45035_500_00992_00001 (BG 11/01/1982) Verroken Erven 

VER_45035_500_00992_00002 (BG 13/01/1992) Gezels Marc - Van Lancker 
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VER_45035_500_00993_00001 (BG 30/01/1995) Speleers - Everaert Marcel 

VER_45035_500_00994_00001 (BG 20/09/1982) De Weer Agnes - Celeste 

VER_45035_500_00994_00002 (BG 30/10/1995) Rommens Frans 

VER_45035_500_00994_00003 (BG 15/07/2013) Balcaen Johan-Notebaert Nancy 

VER_45035_500_00995_00001 (BG 17/05/1976) Notebaert A. 

VER_45035_500_00996_00001 (BG 05/07/1982) Verbeke Willy 

VER_45035_500_00997_00002 (BG 10/10/1977) De Jaegher Georges 

VER_45035_500_00997_00003 (BG 06/06/1988) Vanderschueren Peter - De Temmerman 

VER_45035_500_00998_00001 (BG 24/04/1964) O.C.M.W. Melden 

VER_45035_500_00998_00002 (BG 06/06/1988) Vandenhautte Monique 

VER_45035_500_00998_00003 (BG 06/02/1989) Vandenhautte Monique 

VER_45035_500_01000_00001 (BG 22/11/1971) Restiaen - Loquet Hubert 

VER_45035_500_01004_00001 (BG 22/08/1994) De Bleecker Erven 

VER_45035_500_01008_00002 (BG 03/11/1975) Noterman Maurice 

VER_45035_500_01009_00001 (BG 17/05/1978) De Vos Guy - Minne 

VER_45035_500_01010_00001 (BG 20/02/1989) Vindevoghel - De Bourdeaud'Huy 

VER_45035_500_01011_00001 (BG 23/10/1978) De Clercq - Verschelden Sylvain 

VER_45035_500_01012_00001 (BG 09/08/1963) Beard Jozef 

VER_45035_500_01012_00002 (BG 29/03/2004) Van Den Bossche Charles 

VER_45035_500_01012_00003 (BG 03/10/2005) Van Den Bossche Charles 

VER_45035_500_01015_00001 (BG 08/11/1976) Vandercruyssen Aline 

VER_45035_500_01016_00002 (BG 02/03/1981) Van Der Cruyssen Aline 

VER_45035_500_01017_00001 (BG 15/10/1973) Van Leynseele - Tembuyser Joseph 

VER_45035_500_01017_00002 (BG 17/02/1997) Deconinck - Corijn Luc 

VER_45035_500_01017_00003 (BG 23/01/2012) Deconinck Luc - Coryn Marijke 

VER_45035_500_01018_00001 (BG 09/06/1966) Olemans Edgard 

VER_45035_500_01018_00002 (BG 24/02/1992) Van Nevel Luc 

VER_45035_500_01018_00003 (BG 12/12/1994) Vanneste Dominique 

VER_45035_500_01018_00004 (BG 28/04/1997) Vanneste Dominique 

VER_45035_500_01021_00001 (BG 09/04/1984) De Meulemeester Hillona 

VER_45035_500_01021_00002 (BG 12/10/1998) De Zaeytyd - De Venter Lode 

VER_45035_500_01022_00001 (BG 21/02/2005) De Troch - Vanden Berghe 

VER_45035_500_01023_00001 (BG 06/12/2004) Willems Savine 

VER_45035_500_01023_00002 (BG 03/10/2011) Van Driessche Geert - Absil Anouck 

VER_45035_500_01023_00003 (BG 05/08/2013) Van Driessche Geert - Absil Anouck 

VER_45035_500_01024_00001 (BG 20/10/2008) Ghijs Frank (notaris) 

VER_45035_500_01027_00001 (BG 10/07/1989) Clauwaert Erven 

VER_45035_500_01028_00001 (BG 12/07/1990) Moens de Hase Eugenius 

VER_45035_500_01028_00002 (BG 23/10/1995) De Rycke Jose 

VER_45035_500_01028_00003 (BG 16/12/1996) Geysens Noel 

VER_45035_500_01029_00001 (BG 27/04/1992) Vandenhole Fernand - Van Cauwenberghe 

VER_45035_500_01029_00002 (BG 27/09/1993) De Meyer - Devos Hans 

VER_45035_500_01030_00001 (BG 21/05/1970) Van Oost - De Gerlache de Gomery 

VER_45035_500_01031_00001 (BG 29/01/1993) Vanderstraeten Johan, namens Vermeulen Maria en kinderen 

VER_45035_500_01032_00001 (BG 14/03/1972) Barones de Gerlache de Gonery - Van Oost 

VER_45035_500_01033_00001 (BG 06/07/1967) Dhondt Alfons 

VER_45035_500_01034_00001 (BG 29/01/1993) Van De Velde Erven 

VER_45035_500_01036_00001 (BG 18/05/1987) Gevaert Andre 

VER_45035_500_01037_00002 (BG 03/10/1977) Barones de Gerlache de Gonery - Van Oosta 

VER_45035_500_01037_00003 (BG 18/02/1991) Biasino Marc 
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VER_45035_500_01037_00004 (BG 13/05/1996) De Scheerder Johan 

VER_45035_500_01037_00005 (BG 28/10/2002) De Scheerder Johan 

VER_45035_500_01037_00006 (BG 13/11/2006) Coryn Frederic - De Landsheer 

VER_45035_500_01037_00007 (BG 30/03/2015) Coryn Frédéric - De Landsheer Carolina 

VER_45035_500_01038_00001 (BG 12/07/1983) Patriva 

VER_45035_500_01038_00002 (BG 09/06/1997) Meersschaert Eric 

VER_45035_500_01039_00001 (BG 05/03/1970) De Smet Medard - De Deken wed. 

VER_45035_500_01040_00002 (BG 19/01/1974) Moens - Dehaese - Van Der Straeten 

VER_45035_500_01041_00002 (BG 09/06/1986) Moens de Hase Eugene 

VER_45035_500_01042_00001 (BG 31/01/1964) Neve - Van Oost 

VER_45035_500_01043_00001 (BG 04/02/1967) Vindevogel - De Tollenaere Kinderen 

VER_45035_500_01045_00001 (BG 02/06/1986) Van Der Straeten J., Moens de Hase,  

p/a notaris Van Innis 

VER_45035_500_01045_00003 (BG 20/02/1989) Van Innis - Van Der Straeten 

VER_45035_500_01046_00001 (BG 04/02/1967) Vindevoghel (kinderen), De Tollenaere,  

p/a notaris Van Innis 

VER_45035_500_01047_00001 (BG 01/08/1977) Vandeputte Jozef 

VER_45035_500_01047_00002 (BG 20/12/1999) Temmerman Marc 

VER_45035_500_01050_00001 (BG 22/07/1985) Vanderstraeten - Coolsaet Gilb. 

VER_45035_500_01054_00001 (BG 06/12/2010) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij NV 

VER_45035_500_01054_00002 (BG 16/03/2015) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij NV 

VER_45035_500_01055_00001 (BG 18/10/2010) Vandeputte Jean-Claude - Christiaans Carine 

VER_45035_500_01056_00001 (BG 14/02/2011) Project en bouw 

VER_45035_500_01057_00001 (BG 14/02/2011) Hoffmann Olga 

VER_45035_500_01058_00001 (BG 04/04/2011) Kalisse BVBA 

VER_45035_500_01059_00002 (BG 12/03/2012) Danneels Joost Immobiliënmaatschappij 

VER_45035_500_01060_00001 (BG 26/04/2011) Vander Cruyssen Suzanne 

VER_45035_500_01060_00002 (BG 10/10/2011) Vander Cruyssen Suzanne 

VER_45035_500_01061_00001 (BG 14/03/2011) Van Den Hautte Martine 

VER_45035_500_01062_00001 (BG 04/07/2011) Coens en Partners 

VER_45035_500_01063_00001 (BG 01/08/2011) Letalon 

VER_45035_500_01063_00002 (BG 28/10/2013) Van Paemel Stefaan - De Mesel Franja 

VER_45035_500_01064_00001 (BG 03/10/2011) Covent Jozef 

VER_45035_500_01065_00001 (BG 01/08/2011) Immowoonst 

VER_45035_500_01066_00001 (BG 01/08/2011) Bauters vastgoed 

VER_45035_500_01067_00001 (BG 21/11/2011) Derbatop 

VER_45035_500_01068_00001 (BG 28/11/2011) Derbatop 

VER_45035_500_01068_00002 (BG 18/02/2013) Pycke Tom - Vanderstraeten Nathalie 

VER_45035_500_01069_00001 (BG 21/11/2011) Immowoonst 

VER_45035_500_01070_00001 (BG 28/11/2011) Avci Ali 

VER_45035_500_01071_00001 (BG 27/02/2012) Haentjens 

VER_45035_500_01072_00002 (BG 18/06/2012) Ghemme 

VER_45035_500_01072_00003 (BG 15/10/2012) Ghemme 

VER_45035_500_01073_00001 (BG 16/01/2012) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_01073_00002 (BG 16/07/2012) Stadsbestuur Oudenaarde 

VER_45035_500_01074_00001 (BG 06/02/2012) Bragil 

VER_45035_500_01075_00002 (BG 26/11/2012) Vastgoed D.C. 

VER_45035_500_01076_00001 (BG 02/07/2012) Decordier Lieven 

VER_45035_500_01077_00001 (BG 02/07/2012) De Vos Adolf - Van Steenbrugge Georgette 

VER_45035_500_01078_00001 (BG 16/07/2012) Van Innis José - De Temmerman Marie 

VER_45035_500_01079_00001 (BG 09/07/2012) Elbeko 
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VER_45035_500_01079_00002 (BG 07/07/2014) Auwaerts Pieter - Van Den Daele Maité 

VER_45035_500_01079_00003 (BG 23/09/2014) Auwaerts Pieter - Van Den Daele Maité 

VER_45035_500_01080_00001 (BG 09/07/2012) Immowoonst 

VER_45035_500_01080_00002 (BG 29/09/2014) Van Den Heede Frank - Eelbode Christel 

VER_45035_500_01081_00001 (BG 16/12/1964) Elk gezin een dak S.M. 

VER_45035_500_01081_00002 (BG 19/12/1967) Elk gezin een dak S.M. 

VER_45035_500_01082_00001 (BG 06/08/2012) Bocova 

VER_45035_500_01083_00001 (BG 01/10/2012) Mahieu Tom 

VER_45035_500_01084_00001 (BG 03/12/2012) Kerkfabriek Sint Eligius Eine 

VER_45035_500_01084_00002 (BG 02/06/2014) Bauters Nico & Jo 

VER_45035_500_01085_00003 (BG 15/12/2014) Het Grondjuweel NV 

VER_45035_500_01086_00001 (BG 19/11/2012) Seghers Marie-Christine 

VER_45035_500_01088_00001 (BG 25/02/2013) Vossaert Stefaan 

VER_45035_500_01089_00001 (BG 29/03/2013) Van Cauwenberghe Luc en deelgenoten 

VER_45035_500_01090_00003 (BG 22/04/2014) Bocova 

VER_45035_500_01091_00001 (BG 13/05/2013) KUB BVBA 

VER_45035_500_01092_00001 (BG 18/03/2013) Danneels Joost Immobili├½nmaatschappij 

VER_45035_500_01093_00001 (BG 24/06/2013) Van Laere Kristof 

VER_45035_500_01094_00001 (BG 10/06/2013) Martens Tom 

VER_45035_500_01096_00001 (BG 01/07/2013) De Visscher Jean 

VER_45035_500_01096_00002 (BG 17/02/2014) Build2Be 

VER_45035_500_01097_00001 (BG 12/08/2013) Vander Beken Lucie 

VER_45035_500_01098_00001 (BG 05/08/2013) Baltaziuk Barbara 

VER_45035_500_01099_00002 (BG 10/03/2014) MBM 

VER_45035_500_01100_00001 (BG 02/12/2013) Terrenum nv 

VER_45035_500_01101_00001 (BG 20/12/2013) Kerkfabriek Sint Eligius Eine 

VER_45035_500_01102_00001 (BG 28/10/2013) Detollenaere Maria 

VER_45035_500_01103_00001 (BG 24/02/2014) Imwo-Invest 

VER_45035_500_01104_00001 (BG 20/01/2014) Terra2 

VER_45035_500_01105_00001 (BG 10/03/2014) Speybroeck Woningbouw 

VER_45035_500_01106_00003 (BG 14/07/2014) Vanderdonckt Marie Christine 

VER_45035_500_01107_00001 (BG 02/06/2014) Vande Catsijne Beatrijs 

VER_45035_500_01108_00001 (BG 07/04/2014) Vangyseghem Cedric 

VER_45035_500_01109_00001 (BG 07/07/2014) Red 

VER_45035_500_01110_00001 (BG 07/07/2014) Scheldekop 

VER_45035_500_01111_00001 (BG 29/09/2014) De Rycke Luc - Vanderstraeten Nadine 

VER_45035_500_01112_00001 (BG 06/10/2014) Daeninck Michel 

VER_45035_500_01113_00001 (BG 27/10/2014) Reynaert Agnes 

VER_45035_500_01115_00001 (BG 03/08/2015) Daeninck Michel 

VER_45035_500_01116_00001 (BG 09/03/2015) DW Vastgoed 

VER_45035_500_01117_00001 (BG 09/03/2015) De Meulemeester Lucienne 

Stemden voor: 22: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Carine Portois, Johan Adam, Guy Hove, 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Franka 

Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, 

Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

Heede) + onafhankelijken (2: Bruno Van Waeyenberghe en Hilde De Smet). 

Onthielden zich: 7: SP.a (2: Maarten Blondeel en André Vansteenbrugge) + Groen (3: Elisabeth 

Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + N-VA (2: Kristof Meerschaut en Roland Van 

Heddegem) 
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29. Erediensten. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van verschillende kerkfabrieken (7). 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 41 tot en met 44; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 13 tot en met 15; 

Overwegende dat verschillende kerkfabrieken een gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 hebben ingediend 

via het Centraal Kerkbestuur, ontvangen dd. 26 augustus 2015; 

Overwegende dat de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) een geactualiseerd 

meerjarenplan 2014-2019 heeft ingediend op 9 september 2015; 

Gelet op de beslissing van : 

- de kerkraad dd. 11 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) 

- de kerkraad dd. 24 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde 

- de kerkraad dd. 18 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) 

- de kerkraad dd. 19 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) 

- de kerkraad dd. 1 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde  

- de kerkraad dd. 18 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) 

- de kerkraad dd. 8 september 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde 

(Pamele), 

houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019. 

Overwegende dat de Gemeenteraad zich over de goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-

2019 van de kerkfabrieken dient uit te spreken binnen een termijn van honderd dagen ingaande op de dag 

na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken van een 

termijn van 50 dagen waarover het representatief orgaan beschikt om advies uit te brengen; 

Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan de verschillende 

meerjarenplanwijzigingen 2014-2019; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de exploitatietoelagen opgenomen in de gewijzigde 

meerjarenplannen 2014-2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden; 

Overwegende dat het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde 

(Melden) geen invloed heeft op de financiële tussenkomsten van de stad; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de investeringstoelagen opgenomen in de beslissingen 

van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde en Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele), 

houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019, de bedragen van het gewijzigd 

meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd bij beslissing van de Gemeenteraad dd. 29 september 2014, 

overschrijden; 

Overwegende dat de ingediende gewijzigde meerjarenplannen 2014-2019 geen invloed hebben op het 

budget 2015 van de stad; 

Gelet op het overleg met het Centraal Kerkbestuur dd. 7 september 2015; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 14 september 2015 aangaande de wijzigingen meerjarenplan 

2014-2019, budgetwijzigingen 2015 en budgetten 2015; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van : 

- de kerkraad dd. 11 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) 

- de kerkraad dd. 24 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde 

- de kerkraad dd. 18 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) 

- de kerkraad dd. 19 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) 

- de kerkraad dd. 1 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde  

- de kerkraad dd. 18 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) 

- de kerkraad dd. 9 september 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde 

(Pamele), 

houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 volgens lijsten in bijlage.  

Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde 

kerkfabrieken. 

Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 
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- voornoemde kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 
 

30. Erediensten. Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2015 van verschillende kerkfabrieken (11). 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50; 

Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zich dient uit te spreken over de 

budgetwijziging binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid; 

Overwegende dat de budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2015 van verschillende kerkfabrieken ingediend 

werden door het Centraal Kerkbestuur bij de stad Oudenaarde op 26 augustus 2015; 

Overwegende dat de budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2015, van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Geboorte Oudenaarde (Pamele) op 9 september 2015 werd ingediend bij de stad Oudenaarde; 

Gelet op de beslissingen van de Gemeenteraad dd. 29 september 2014 houdende goedkeuring van de 

budgetten 2015 van de verschillende kerkfabrieken; 

Gelet op de beslissingen van de verschillende kerkraden houdende goedkeuring van de budgetwijziging 

2015, aanvraag nr. 1 : 

- kerkraad dd. 16 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) 

- kerkraad dd. 8 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) 

- kerkraad dd. 12 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) 

- kerkraad dd. 23 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) 

- kerkraad dd. 25 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) 

- kerkraad dd. 11 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) 

- kerkraad dd. 24 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde 

- kerkraad dd. 19 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) 

- kerkraad dd. 18 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) 

- kerkraad dd. 1 juni 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde 

- kerkraad dd. 8 september 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde 

(Pamele); 

Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan de budgetwijziging 

2015, aanvraag nr. 1 van de verschillende kerkfabrieken; 

Overwegende dat de budgetwijzigingen nr. 1, boekjaar 2015 van de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden 

Oudenaarde (Bevere), Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare), Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne), Sint-

Martinus Oudenaarde (Melden), Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem), Sint-Walburga Oudenaarde en 

Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) geen invloed hebben op het budget van de stad; 

Overwegende dat de verhoogde exploitietoelage 2015 opgenomen door de kerkfabrieken Sint-Vedastus 

Oudenaarde (Nederename) en Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) worden gecompenseerd door een 

verlaging van de exploitatietoelage van de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen met betrekking tot de exploitatietoelagen, opgenomen in de 

budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2015  de totale toegekende enveloppe niet overschrijden en binnen de 

toelagen blijven opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen met betrekking tot de investeringstoelagen binnen de 

bedragen blijven opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019, behalve deze opgenomen door de 

kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) en Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem); 

Gelet op het overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur dd. 7 september 2015 aangaande de 

ingediende wijzigingen meerjarenplan 2014-2019, budgetwijzigingen 2015 en budgetten 2016; 

Gelet de nota aan het schepencollege dd. 14 september 2015 aangaande de wijzigingen meerjarenplan 

2014-2019, budgetwijzigingen 2015 en budgetten 2016; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van de kerkraden Sint-Pietersbanden 

Oudenaarde (Bevere), Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare), Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne), Sint-

Martinus Oudenaarde (Melden), Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename), Sint-Jozef Oudenaarde en 

Sint-Martinus Oudenaarde (Welden), Sint-Walburga Oudenaarde, Onze-Lieve-Vrouw Geboorte 

Oudenaarde (Pamele) houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2015, aanvraag nr. 1. 
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Artikel 2: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van de kerkraden Sint-Eligius 

Oudenaarde (Eine) en Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem). 

Artikel 3: In het budget 2015 van de stad Oudenaarde is de totale toegekende enveloppe 

exploitatietoelagen voorzien onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000. 

Een bijkomende exploitatietoelage 2015 zal worden uitbetaald aan : 

- de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) ten bedrage van 2.162,30 euro 

- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) ten bedrage van 5.800,00 euro. 

Aan de kerkfabriek Sint-Jozef werd in 2015 reeds 18.079,34 euro uitbetaald in exploitatie. Het uit te 

betalen saldo bedraagt 1.077,36 euro (budget 2015 27.119,00 euro - BW 2015 19.156,70 euro). 

Artikel 4: In het budget 2016 van de stad wordt een bedrag van 6.340,38 euro opgenomen ten voordele 

van de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) voor het restauratiedossier crypte onder 

jaarbudgetrekening 0790-00/6640000. 

Artikel 5: Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging 2015, aanvraag nr. 1 van voornoemde 

kerkfabrieken. 

Artikel 6: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de verschillende kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.  
 

31. Erediensten. Budget 2016 van alle kerkfabrieken (15). 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50; 

Overwegende dat de budgetten 2016 gecoördineerd ingediend werden door het Centraal Kerkbestuur bij 

de Stad Oudenaarde op 26 augustus 2015; 

Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zicht dient uit te spreken over het budget 

binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 

gemeenteoverheid; 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van het budet 2016 : 

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 16 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 8 juni 2015 

- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 12 juni 2015 

- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 17 juni 2015 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 25 juni 2015 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 18 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 26 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 11 juni 2015 

- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 23 juni 2015 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 18 juni 2015 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 30 juni 2015 

- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 24 juni 2015 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 1 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 21 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 20 juni 2015; 

Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan het budget 2016 van 

bovengenoemde kerkfabrieken; 

Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies, met voorbehoud voor de Y’waarde, 

verleend heeft aan het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden); 

Overwegende dat de exploitatietoelagen,  opgenomen in het budget 2016 van hogergenoemde 

kerkfabrieken, binnen de grenzen blijven van de totale toegekende enveloppe van 315.000,00 euro zoals 

opgenomen in de afsprakennota; 

Overwegende dat de investeringtoelagen, opgenomen in het budget 2016 van hogergenoemde 

kerkfabrieken (Kf. Mullem, Kf. Pamele, Kf. Walburga) binnen de grenzen blijven van de bedragen 

opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van hogergenoemde kerkfabrieken; 
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Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) geen goedgekeurd meerjarenplan 

2014-2019 heeft met betrekking tot de investeringstoelagen waardoor de stad ieder jaar goedkeuring dient 

te verlenen aan het voorgelegde budget; 

Gelet op het overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur dd. 7 september 2015 aangaande de 

ingediende wijzigingen meerjarenplan 2014-2019, budgetwijzigingen 2015 en budgetten 2016; 

Gelet op de nota aan het schepencollege dd. 14 september 2015; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van : 

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 16 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 8 juni 2015 

- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 12 juni 2015 

- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 17 juni 2015 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 25 juni 2015 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 18 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 26 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 11 juni 2015 

- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 23 juni 2015 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 18 juni 2015 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 30 juni 2015 

- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 24 juni 2015 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 1 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 21 juni 2015 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 20 juni 2015, 

houdende goedkeuring van het budget 2016 met betrekking tot de exploitatietoelagen. 

Artikel 2: De totale toegekende enveloppe exploitatietoelagen ten bedrage van 315.000,00 euro zal 

worden opgenomen in het budget 2016 van de stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000. De 

exploitatietoelagen opgenomen in het budget 2016 van de verschillende kerkfabrieken worden hen 

uitbetaald volgens lijst in bijlage. 

Artikel 3:  

- De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van de kerkraden Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem), 

Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele), Sint-Walburga Oudenaarde houdende goedkeuring 

van het budget 2016 met betrekking tot de investeringstoelagen. 

- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde 

(Ename) houdende goedkeuring van het budget 2016 met betrekking tot de investeringstoelagen.  

De investeringstoelagen volgens lijst in bijlage worden opgenomen in het budget 2016 van de stad onder 

jaarbudgetrekening 0790-00/6640000. 

Artikel 4: Dit besluit dient gehecht aan het budget 2016 van voornoemde kerkfabrieken. 

Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de verschillende kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP 

32. Aankoop van een vrachtwagen met laadkraan en containeroptreksysteem. Bestek nr. 

L23382015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de oudste vrachtwagen van de wegenisdienst (dienst Bestuur Infrastructuur Uitvoer) 

dateert van 2002; 

Overwegende dat de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met laadkraan en containeroptreksysteem ten 

behoeve van de wegenisdienst zich opdringt, daar de kosten teneinde voornoemde vrachtwagen 

rijwaardig te houden  en door de keuring te krijgen steeds hoger oplopen; 

Overwegende dat indien de vrachtwagen uit dienst dient genomen te worden, de continuïteit van de 

wegenisdienst in het gedrang komt; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop van een vrachtwagen met laadkraan en 

containeroptreksysteem” een bijzonder bestek met nr. L23382015 werd opgesteld door de dienst Bestuur 

Infrastructuur Uitvoering; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 152.892,56 EUR excl. btw of 

185.000,00 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open 

offerteaanvraag, waarbij volgende criteria van toepassing zijn : 

1. prijs : 80 punten 

2. techniek : 20 punten; 

Gelet op het krediet dat voorzien is op de jaarbudgetrekening 2015/GBB-I-BIU/0200-

00/2430000/BESTUUR/ CBS/600/IE-3; 

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 25; 

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: eenparig 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. L23382015 en de raming voor de 

opdracht “aankoop van een vrachtwagen met laadkraan en containeroptreksysteem”, opgesteld door 

Bestuur Infrastructuur Uitvoering. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

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

bedraagt 152.892,56 EUR excl. btw of 185.000,00 EUR incl. 21% btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag waarbij 

volgende criteria van toepassing zijn : 

1. prijs : 80 punten 

2. techniek : 20 punten. 

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op de jaarbudgetrekening 2015/GBB-I-BIU/0200-

00/2430000/BESTUUR/ CBS/600/IE-3. 

Artikel 5: 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% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

33. Financiële rapportering 1ste semester 2015. Kennisname. 

De gemeenteraad neemt eenparig kennis. 

 

34. Vervroegde ontbinding en vereffening ISWA. Kennisname. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het Intercommunaal Samenwerkingscomité van 

Waterbedrijven (ISWa) cvba; 

Gelet op het schrijven van ISWa d.d. 11 maart 2015 aangaande de goedkeuring van de vervroegde 

ontbinding en vereffening van de vereniging door de Algemene Vergadering van ISWa op 4 maart 2015; 

Overwegende dat de Stad een participatie ter waarde van 3.575,00 euro (143/1090 aandelen) had in 

ISWa, waarvan 1.167,50 euro reeds volstort was; 

Overwegende dat het actief van ISWa, na betaling van alle rekeningen, is verdeeld onder de 

aandeelhouders à rato van de participatie; 

Gelet op de terugbetaling van de participatie aan de Stad door ISWa voor een bedrag van 4.934,11 euro 

d.d. 3 juli 2015; 

Overwegende dat dit financieel vast actief bijgevolg uit het patrimonium verdwijnt; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 



233 

 

 

BESLUIT : eenparig 

Artikel 1: Kennisname van het besluit van de Algemene Vergadering van ISWA om de vereniging 

vervroegd te ontbinden en te vereffenen.   

Artikel 2 : De terugbetaling van de participatie van de Stad ten bedrage van 4.934,11 euro wordt 

verrekend via jaarbudgetrekening GBB-FIN/0630-00/2810000 van het budget 2015 en dit financieel vast 

actief verdwijnt uit het patrimonium van de Stad. 

 

SECRETARIE 

35. Notulen gemeenteraad 29 juni 2015. Goedkeuring. 

Raadslid Kristof Meerschaut merkt op dat de stemmingen tijdens de gemeenteraad van 29 juni niet 

nominatief werden genotuleerd en dat het beknopt verslag niet op de website van de stad werd 

gepubliceerd. Burgemeester Marnic De Meulemeester belooft een aanpassing van de notulen en de 

publicatie van het beknopt verslag op de website. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 
VRAGEN EN VOORSTELLEN 

 

1. Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1 Vraag 1: Bouwprogramma Solva in opdracht van de stad Oudenaarde. 

 Appartementen (9) op het Ohioplein 

Tijdens het verlof kregen we het jaarverslag 2014 van Solva, daarin konden we lezen: 

Zoals eerder met de stad overeengekomen worden de woongelegenheden momenteel door de stad zelf 

verkocht.  In 2016 zullen de woongelegenheden die nog niet zijn overgedragen, door de stad van SOLVA 

aan kostprijs worden overgenomen. 

Tijdens het verlof vernamen we via de pers dat de SHM Vlaamse Ardennen de 9 appartementen zou 

overnemen als ze afgewerkt zijn.  Momenteel zien we in deze zaak geen vooruitgang. 

Vraag 

1. Worden deze appartementen nu door SOLVA verder afgewerkt en zal dit voor de stad financiële 

consequenties hebben?  

 Appartementen (18) Broekstraat 

In 2014 werd in dit project geen vooruitgang geboekt, de eigendomstoestand was niet duidelijk.   

Vraag 

1. Is de eigendomstoestand intussen uitgeklaard? Wordt dit project opnieuw als casco aangeboden 

volgens het reglement van betaalbaar wonen? 

 Appartementen (8) Kasteelstraat 

De bouwwerken zijn momenteel volop aan de gang zodat ze in de loop van 2015 zullen kunnen worden 

opgeleverd. 

Vraag 

1. Wordt dit project opnieuw als casco aangeboden volgens het reglement van betaalbaar wonen? 

 Reglement betaalbaar wonen 

Bij al deze projecten kan worden vastgesteld dat de stad geen succes boekt en dat er dringend werk moet 

gemaakt worden van de herziening van het reglement van betaalbaar wonen.   

Vraag 

1. Wanneer wordt het reglement van betaalbaar wonen herzien? 

De vragen worden beantwoord door schepen Richard Eckhaut. 
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2. Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1 Vraag 1: Plan-O-Mat. 

Langsheen de N60 in Leupegem staat sinds jaar en dag een ‘Plan-O-Mat’.  Mensen, op zoek naar een 

bepaald bedrijf/adres in Oudenaarde, konden hier terecht.  Maar dit toestel heeft duidelijk zijn beste tijd 

gehad, het werkt (al lang) niet meer, het stratenplan is (voor zover nog leesbaar) verouderd…  De 

technologie is bovendien dusdanig geëvolueerd dat een dergelijk toestel compleet overbodig geworden is.  

Tot overmaat van ramp begint dit relict uit de vorige eeuw nu ook uit elkaar te vallen.     

Vragen: 

1. Wie is er verantwoordelijk voor dit toestel? 

2. Kan het stadsbestuur dit toestel (laten) wegnemen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.2 Vraag 2: Foutieve aansluitingen riolering Textielstraat. 

Enkele maanden geleden kwam aan het licht dat er vervuild water terecht kwam in het bufferbekken van 

de nieuwe verkaveling in de Textielstraat.  Na een grondig onderzoek bleek dat een aantal huizen foutief 

aangesloten is op de riolering.  Het stadsbestuur stuurde de betrokken eigenaars een brief met de vraag 

om uiterlijk 27 november 2015 de nodige aanpassingen uit te voeren. 

Vragen: 

1. Hoe kon de aansluiting op de riolering in de Textielstraat zo grondig fout lopen?   

2. Wie is er verantwoordelijk voor de foute aansluitingen? 

3. Werd de Textielstraat al overgedragen? 

4. Is dit een geïsoleerd geval of zijn er nog gelijkaardige problemen gekend in Oudenaarde? 

5. Wat zal het stadsbestuur ondernemen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden? 

6. Globaal: hoeveel belastingen werden reeds geïnd op basis van het gemeenteraadsbesluit van 25 

november 2013 mbt het niet afkoppelen van hemelwater? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.3 Vraag 3: Schade autorally. 

Het stadsbestuur stond op 20 september een autorally toe in de kouters van Eine-Marolle.  De wegbermen 

kregen het zwaar te verduren, niet alleen van de racewagens zelf, maar ook van het vele ‘werfverkeer’ en 

wagens van toeschouwers.  In quasi elke bocht van het parcours zie je modder en spoorvorming, soms 

zelfs zo diep dat het gevaarlijk is voor het gewone autoverkeer en de vele fietsers.  Op bepaalde plaatsen 

werd de wegberm danig weggeduwd dat de naastliggende baangracht dreigt toe te slibben.  Op het 

kruispunt van de Pruimelstraat/Ooikestraat werd de spiegel aan flarden gereden.  Op het kruispunt van de 

Doorn en de Loweg werd een paaltje van het fietsknooppuntennetwerk geraakt.   

Vragen: 

1. Werd vooraf een plaatsbeschrijving opgemaakt?  

2. Wie zal de schade herstellen/betalen? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

3. Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1 Vraag 1: Extra inspanningen in het kader van de vluchtelingencrisis. 

We worden vandaag geconfronteerd met een acute en ernstige vluchtelingencrisis. Duizenden mensen 

ontvluchten oorlogsgeweld en vreselijke misdaden gepleegd door terreurgroepen zoals IS en dictatoriale 

regimes. Wij kunnen niet blind zijn voor de noden van deze mensen. Ook het GROS (Gemeentelijke 

Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking) is die mening toegedaan. Hun advies is bondig en duidelijk. Zij 

vragen het stadsbestuur (uiteraard in samenwerking en via het OCMW) om: 

- Extra opvang initiatieven te realiseren  

- Extra inspanningen te doen om integratie te bevorderen 

- Spontane initiatieven van burgers verder te ondersteunen 

Op welke manier zal het stadsbestuur op dit advies van het GROS ingaan?  

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 
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3.2 Vraag 2: Coördinatie en communicatie bij evenementen. 

Hoewel evenementen zeker kunnen bijdragen tot de uitstraling van de stad en het centrum, kunnen te 

veel, niet goed op elkaar afgestemde evenementen, een grote druk leggen op de stad als winkelcentrum. 

Een delicate kwestie die uiterst goede afstemming, coördinatie en communicatie verreist. Dit is al lang 

een aandachtspunt, maar toch lijkt dit nog steeds niet altijd goed te lopen… Zo ook zaterdag 19 

september, terwijl zaterdagen in september doorgaans piekdagen zijn voor de handelaars.  

Hoe wil het stadsbestuur evenementen beter plannen, coördineren en op elkaar afstemmen, en de 

communicatie extern naar bezoekers en winkelaars snel en duidelijk verbeteren?   

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester 

 

4. Raadslid Steven Bettens 

4.1 Voorstel en vraag 1: Overname en stand van zaken heraanleg N441. 

De komende jaren wordt een wooninbreidingsgebied gerealiseerd in de zone tussen de Heurnestraat en de 

Graaf Van Landaststraat. De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen zal er meer dan 160 

woningen bouwen. De nieuwe wijk zal 

ondermeer ontsloten worden via een nieuw aan te leggen kruispunt met de Graaf Van Landaststraat, een 

straat waar veel automobilisten zich niet aan de snelheidsregels houden (we leiden dat af aan de 

snelheidsmeters die in de straat ophangen). We vrezen in de toekomst dan ook dat de verkeersveiligheid 

en verkeersleefbaarheid in en van de betreffende straat op het spel staat, temeer daar het momenteel een 

openbare weg betreft die onder de bevoegdheid valt van het Vlaams Gewest. Op een recente 

parlementaire vraag van Elisabeth Meuleman antwoordde bevoegd minister Ben Weyts dat het gewest 

bereid is de Graaf Van Landaststraat over te dragen aan de stad. Ook de rest van deze N-weg (tot en met 

de Holle Weg) geniet ditzelfde statuut. Groot voordeel van een overdracht is dat de stad dan zelf kan 

zorgen voor een herinrichting van dit openbaar domein zodat de Graaf Van Landaststraat een hedendaags, 

veilig en leefbaar karakter krijgt. 

Voorstellen: 

1. de stad start op zeer korte termijn besprekingen op met de bevoegde administratie van het Vlaams 

Gewest teneinde de overname van de Graaf van Landaststraat te bekomen 

2. de stad onderzoekt de mogelijkheden om ook de rest van de N441 over te nemen van het Vlaams 

Gewest 

Vraag: 

1. wat is de stand van zaken rond de heraanleg van de Oudstrijdersstraat. Wanneer zijn de werken gepland 

te starten ? 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5. Raadslid Tim Vanderhaeghen 

5.1 Vraag 1: Beschadiging kerkhofmuur Ename. 

Reeds geruime tijd is een kerkhofmuur aan het kerkhof te Ename zwaar beschadig. De site is beschermd 

erfgoed en een toeristische trekpleister. Daarnaast verdwijnen er ieder jaar opnieuw grafzerken doordat ze 

de tand des tijds niet overleven.We moeten vermijden dat dit erfgoed verloren gaat. 

Vragen: 

1. Is het bestuur op de hoogte van de beschadiging? 

2. Is er een herstelling gepland en wat is de timing daarvan? 

3. Zal de stad instaan voor een renovatie van de nog bestaande graven teneinde het erfgoedkundig 

karakter van de site te bewaren? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5.2 Vraag 2: Mayors For Peace. 

Op 21 september jongsleden was er de Internationale Dag van de Vrede. Onze burgemeester tekenende 

het convenant 'Mayors for Peace'. 

Door zijn lidmaatschap met deze ngo wil Oudenaarde eenzelfde vredesboodschap uitdragen als 6819 

andere steden wereldwijd waaronder 378 in België.  

Via deze convenant worden een paar voorstellen gedaan hoe een gemeente kan bijdragen aan het 

verkondigen van deze boodschap. 
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Vraag: 

Waarom wapperde er op 21/9 geen enkele vredesvlag aan een Oudenaards gebouw? 

Op welke manier zal het stadsbestuur, en de burgemeester in zijn hoedanigheid van 'Mayor for Peace' de 

vredesboodschap in Oudenaarde verkondigen? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

5.3 Vraag 3: Stand van zaken huisvesting jeugdbewegingen. 

September is, naast de start van het nieuwe schooljaar, ook de start van het nieuwe werkjaar van onze 

talrijke jeugdbewegingen. Iedere ouder wil dat zijn/haar kind in een degelijke en veilige omgeving kan 

ravotten en leiders kunnen pas alle aandacht op de kinderen houden als de omgeving in orde is. 

Vragen: 

1. Hebben alle Oudenaardse jeugdbewegingen ondertussen vast onderdak? 

2. Wat is de stand van zaken in de verschillende infrastructuurdossiers? 

3. Is er, bij de start van het nieuwe werkjaar, aandacht of een check-up op gebied van gebreken en 

veiligheid? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

6. Raadslid André Vansteenbrugge 

6.1 Voorstel 1: Wijziging parkeersysteem Verdurestraat, kant Beverestraat. 

Het kantoor van Bpost in de Beverestraat in Oudenaarde is duidelijk op een minder geschikte locatie 

ingeplant. Wie in het Postkantoor moet zijn, kan parkeren in de Verdurestraat, maar als de wachttijd wat 

uitloopt, is het gratis parkeerticket snel verlopen.  

Nochtans behoort de Post m.i. bij de belangrijke faciliteiten die de overheid aan de burger aanbiedt.  

Voorstel:  

De parkeerautomaten in de Verdurestraat, gedeelte dat uitgeeft op de Beverestraat, worden zo ingesteld 

dat de bestuurders er een gratis ticket kunnen nemen voor 30'. Op die manier wordt een gewoon 

postbezoek eenvoudiger. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde en zal tijdens een commissievergadering 

worden besproken. 

 

6.2 Voorstel 2: Parkeren op zaterdag. 

In alle media kunnen we tegenwoordig de jammerklacht lezen dat de handelscentra in de steden het 

moeilijk hebben en dat vele winkels sluiten. Ook in Oudenaarde is het probleem bekend. Mensen willen 

zo gemakkelijk en zo dicht mogelijk tot bij de winkels komen en verkiezen daarom vaak de baanwinkels. 

Voorstel:  

 ten einde de winkelactiviteit in de stad te bevorderen wordt het betalend parkeren op zaterdag 

afgeschaft. 

 Wie zijn wagen in een zone betalend parkeren parkeert, neemt een ticket op het moment van 

aankomst (het gratis 15' ticket). De parkeerwachters controleren of niemand langer dan b.v. 1 ½ 

uur of 2 u. op dezelfde plaats blijft.  

Op die manier kan de winkelende burger zonder te veel zorgen gemakkelijk winkelen in de winkelbuurt. 

Zo wordt winkelen in de stad ook bevorderd. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde en zal eveneens tijdens een 

commissievergadering worden besproken. 

 

7. Raadslid Maarten Blondeel 

7.1 Vraag 1: Verkeer in de Leupegemstraat. 

Toelichting : 

Wegen Oost-Vlaanderen laat de wegversmalling wegnemen aan de Rotonde op de N60 te LEUPEGEM.  

Dit om files te verminderen. 

Een groot deel van de file op die rotonde wordt daar echter veroorzaak door dat verkeer in de 

Leupegemstraat wordt opgehouden door de spoorwegovergang of door verkeer dat komende van de N60 

via de Leupegemstraat de Diependale wenst in te rijden en het achteropkomend verkeer opstopt.   

Vragen :  
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- Wat is de visie van de stad op de verkeersstromen op het kruispunt Diependale-Leupegemstraat? 

- Heeft de stad overleg met de bevoegde wegbeheerder dienaangaande? 
 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

7.2 Vraag 2: Overstromingen in de Robert De Preesterstraat. 

Toelichting : 

OP 31/08/2015 hadden verschillende woningen in de Robert De Preesterstraat opnieuw te kampen met 

wateroverlast.  Deze problematiek dateert reeds van  

Vragen :  

- Wat is de stand van zaken in de aanpak van het rioleringsstelsel? 

- Heeft de stad bestudeerd op het rioleringsstelsel dat waterafvoer van de nieuw geplande 

verkaveling kan dragen? 

- Wat is de stand van zaken inzake de bouw van een watercollector aan het ontmoetingscentrum. 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

GEHEIM 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO. 

36. Aanstelling X voor het vaststellen van inbreuken conform artikel 119bis§6 tweede lid van de 

nieuwe gemeentewet 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet dd 17/6/04 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet ; 

Gelet op het KB dd 5/12/04 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de 

gemeenteambtenaren moeten voldoen zoals bepaald in artikel 119bis § 6 tweede lid van de nieuwe 

gemeentewet (administratieve sancties); 

Gelet op het feit dat X voldoet aan de voorwaarden om vaststellingen te doen van feiten conform artikel 

119bis § 6 tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: X wordt door de gemeenteraad aangesteld tot het vaststellen van feiten conform artikel 

119bis § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet. 

 

 

 

De vergadering wordt geheven om 22u30. 

 

Goedgekeurd in zitting van 26 oktober 2015. 

 

De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE M. DE MEULEMEESTER 

 


