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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 20 FEBRUARI 2017 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Lieven Cnudde, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut,
Peter Dossche: schepenen;
Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen;
Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert,
Murat Yurtay, Dirk De Bock, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut,
Hilde De Smet, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer,
Maarten Blondeel, Dagmar Beernaert: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: secretaris
Carine Portois: schepen;
Jeanique Van Den Heede: raadslid
Bruno Van Waeyenberghe: raadslid
OPENBARE ZITTING

KMO - HANDEL
Raadslid Els Bostyn vervoegt de zitting om 19u05.
1.

Politieverordening betreffende het uitbaten van verbruiksterrassen op het openbaar domein

De Gemeenteraad,
Overwegende dat in het belang van de openbare rust, de reinheid, de gezondheid en de veiligheid zekere
maatregelen dienen genomen te worden wat de inname van het openbaar domein betreft;
Overwegende dat gestreefd wordt naar een esthetisch uitzicht van de verbruikersterrassen in het
kerngebied van Oudenaarde;
Overwegende dat bij het streven naar deze visuele rust en eenvormigheid, er specifieke, aanvullende
bepalingen kunnen opgelegd worden naar oppervlakte, vormgeving en kleurgebruik;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de criteria en voorwaarden voor het plaatsen en uitbaten van een
verbruikersterras duidelijk en transparant zijn;
Overwegende dat de voorliggende politieverordening werd opgesteld in overleg met de lokale horecaexploitanten en de Horecafederatie Vlaanderen;
Overwegende het akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 30.01.2017;
Gelet op het Algemeen Politiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 29.06.2015;
Gelet op de bijhorende technische fiche;
Gelet op artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit: Met 21 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Artikel 1 .Toepassingsgebied
§ 1. De verordenende maatregelen in dit reglement hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk
begrensde inname van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een verbruiksterras door een
exploitant.
§ 2. Zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen van de
stad Oudenaarde, die de toelating ten allen tijde kan herroepen, is het verboden het openbaar domein
privatief te gebruiken.
§ 3. Huidige politieverordening is van toepassing voor verbruiksterrassen gelegen op het openbaar
domein op het grondgebied van Oudenaarde.
Artikel 2. Terminologie
Horecazaak: Elke horeca-uitbating zoals gedefinieerd onder de NACE-BEL code 55 en 56 en waar, voor
uitbatingen sinds 1 september 2010, de vergunning Horeca Inrichting werd afgeleverd door het college
van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde.
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Exploitant: Elke persoon, hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een persoon die gemachtigd is op te treden
namens een rechtspersoon, die in enige hoedanigheid en/of voor eigen rekening een werkzaamheid
uitoefent die er in bestaat of mede in bestaat een horecazaak te exploiteren. Met exploiteren wordt
bedoeld het openen, heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.
Kerngebied: Markt, Broodstraat, Sint-Walburgastraat, Nederstraat vanaf Markt tot kruispunt Kruisstraat,
Hoogstraat vanaf Markt tot kruispunt Kruisstraat
Verbruiksterras: Een combinatie van tafels, stoelen, stoepborden, plantenbakken, parasols, luifels en
uitvalschermen en terrasschermen. Alle andere installaties zoals onder meer tap- en/of schenkinstallaties,
braadspitten, barbequestellen e.d. zijn niet toegelaten. Overdekkingen met een (tent)constructie zijn
evenmin toegelaten. Van deze regel kan afgeweken worden tijdens evenementen waarvoor het college
van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde aan de exploitant een voorafgaande tijdelijke
vergunning van korte duur verleent.
Terraszone: De benutbare oppervlakte voor de uitbreiding van de horecazaak op het openbaar domein
door middel van een verbruiksterras zoals deze vergund wordt door het college van burgemeester en
schepenen van de stad Oudenaarde.
Terrasvergunning: De voorafgaandelijke en tijdelijke toelating die, in toepassing van artikel 1 §2 van
onderhavige politieverordening aan een exploitant wordt verleend en ten allen tijde kan worden
herroepen.
Voetgangerszone: De zone die zich bevindt tussen de terraszone en de stoeprand. Deze zone is
obstakelvrij en moet minstens 1,50 meter bedragen. Bovendien dient op de Markt tussen het
terrasmeubilair en de geleidelijntegels 0,60 m obstakelvrij te blijven.
Terrasscherm: Verticale constructie of wand die een terraszone afbakent. Deze constructies dienen te
voldoen aan de bepalingen zoals beschreven in de technische fiches als bijlage goedgekeurd aan huidig
reglement. Een groepsaankoop wordt samen met de horeca-uitbaters onderzocht.
Parasol: Opvouwbare constructie op één steun, zonder wanden, die bescherming biedt tegen zon en regen.
Uitvalscherm of luifel: Een oprolbaar of opvouwbaar scherm boven de raam- of deuropeningen dat
bescherming biedt tegen zon en regen, al dan niet over de volledige breedte van de gevel, zonder
steunpunt op de grond. Het plaatsen van een uitvalscherm of luifel valt onder de wetgeving op de
stedenbouw en is als dusdanig onderhevig aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.
Stoepbord: Een bord bedoeld voor het bekendmaken van producten, maaltijden en dranken die
aangeboden worden in de horecazaak of een bord bedoeld voor zaakgebonden reclame (reclame en
naamvoering die rechtstreeks te maken heeft met de eigen zaak).
Logo: Figuur of tekst, dienend als herkenningsteken voor de handelszaak.
Kelderuitbating: Een horecazaak gelegen onder het straatniveau, toegankelijk met een trap.
Gelijkvloers: De verdieping gelegen op straatniveau of toegankelijk met maximaal 2 treden.
Artikel 3. Begrenzing en opstelling van de terraszone
§ 1. Indien de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de stoeprand kleiner is dan twee
meter, is het niet toegelaten een verbruiksterras te plaatsen op het voetpad.
§ 2. De terrasvergunning blijft beperkt tot de ruimte, die zich uitstrekt vóór het onroerend goed waar de
horecazaak gevestigd is. De benutbare oppervlakte wordt ingetekend door de stad op het individuele
terrasplan dat samen met de terrasvergunning afgeleverd wordt.
§ 3. Het opstellen van het meubilair op het verbruiksterras dient op een wijze te gebeuren dat de uitgang
en/of evacuatieweg van de eigen zaak of de mogelijke uitgangen van omliggende of bovenliggende
panden steeds gevrijwaard is.
§ 4. De houder van de vergunning moet erop toezien dat de begrenzing van het terras altijd wordt
gerespecteerd. Buiten de vergunde terraszone mag geen enkel element of materiaal geplaatst of opgesteld
worden. De houder van de terrasvergunning zorgt dat de doorgangen rondom en op het verbruiksterras
zoals bepaald in de terrasvergunning steeds vrij blijven. Hij blijft verantwoordelijk voor alle schade en
ongevallen aan derden of aan het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van het
verbruiksterras.
§ 4. Meubilair, parasols, stoepborden en plantenbakken mogen na sluitingstijd en op de wekelijke rustdag,
ordentelijk en op een zo beperkt mogelijke oppervlakte tegen de gevel van de eigen horecazaak gestapeld
of bij elkaar gezet worden. De terraszone mag niet gebruikt worden als stapelplaats voor meubilair,
parasols, stoepborden en plantenbakken.
Artikel 4. Kelderuitbatingen
Indien in één pand verschillende handelszaken gevestigd zijn, mag enkel de exploitant van de horecazaak
op het gelijkvloers overgaan tot plaatsing van een verbruiksterras. Het college van burgemeester en
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schepenen van de stad Oudenaarde kan bedoeld gebruik toestaan aan een andere exploitant met zetel in de
kelderverdieping van hetzelfde gebouw, mits schriftelijk akkoord van de exploitant van het gelijkvloers.
Dit schriftelijk akkoord dient voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen van
de stad Oudenaarde.
Artikel 5. Openbare orde, rust en veiligheid
§ 1. Het is verboden om het even welke vorm van geluidsinstallaties op de gevel en op het verbruiksterras
aan te brengen of op het verbruiksterras te plaatsen. Het is tevens verboden om geluidsinstallaties door de
open ramen of deuren van de horecazaak te plaatsen waarbij deze gericht zijn op het verbruiksterras.
§ 2. De uitbating van een verbruiksterras mag de omgeving niet vervuilen. De exploitant is
verantwoordelijk voor het rein houden van het verbruiksterras en zijn onmiddellijke omgeving.
§ 3. De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen,
huisaansluitingsputjes, straatkolken, enz…, moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
Verkeerstekens en –lichten en straatnaamborden dienen steeds zichtbaar te zijn.
§ 4. Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen,
moet de houder van de terrasvergunning dit toelaten, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn. De
vergunninghouder kan in dergelijke gevallen geen schadevergoeding bekomen van de opdrachtgever van
deze werken. De houder van de terrasvergunning moet het verbruiksterras vrijmaken op het eerste
verzoek van de opdrachtgever tot de werken of van het college van burgemeester en schepenen van de
stad Oudenaarde.
§ 5. Er mag geen schade worden aangebracht aan de straatbevloering en het greppelwater moet
ongehinderd kunnen afvloeien. Bij de inname van het openbaar domein als terraszone wordt
voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving gemaakt door de technische diensten van de stad Oudenaarde.
Artikel 6. Vormgeving van toepassing in het kerngebied
Meubilair
Het meubilair moet kwalitatief zijn en uitgevoerd in duurzame en weersbestendige materialen.
Recyclagematerialen worden niet toegestaan.
Een logo of commerciële naamvermelding van de eigen horecazaak mag op de rugleuning van de stoelen
aangebracht worden.
Op hetzelfde verbruiksterras moet alle meubilair van dezelfde kwaliteit en materialen zijn.
Voor meubilair worden uitsluitend volgende kleuren toegestaan:
 Zwart
 Antraciet
 Wit
 Bruin
 Beige
Parasols
Op één terras moeten alle parasols dezelfde vorm, materialen en kleur hebben.
Reclame wordt enkel toegestaan op de neerhangende boord van de parasol. Deze reclame mag maximum
0,20m hoog zijn.
Voor parasols worden enkel de kleuren zwart en beige toegestaan.
Elke parasol wordt ingetekend door de stad op het individuele terrasplan dat samen met de
terrasvergunning afgeleverd wordt. De parasols worden verankerd in de ondergrond met een stevig
grondanker. Parasols op voet worden niet toegestaan.
Terrasschermen
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde bepaalt de maximale toegestane
diepte voor het plaatsen van terrasschermen zodat deze harmonieus op elkaar aansluiten. De terraszone
moet aan de voorkant (parallel aan de gevel en op de lijn zoals deze uitgetekend wordt door de stad
Oudenaarde) voor minstens 1,50 meter open blijven. Op de scheiding van twee terrassen is slechts één rij
terrasschermen toegelaten.
Voor de terrasschermen wordt uitsluitend de kleur antraciet (RAL 7016) toegestaan.
Er worden twee types terrasschermen toegestaan:
- Enkel terrasscherm: paneel uit glas met onderaan ondoorzichtig deel
- Terrasscherm met zitbank: paneel uit glas met zitbank geïntegreerd.
Het plaatsen van terrasschermen is niet verplicht, behalve in volgende gevallen:
 Wanneer de eigenaar van een aanpalend pand waar geen horecazaak uitgebaat wordt er
schriftelijk om verzoekt bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde,
zal de exploitant verplicht worden terrasschermen te plaatsen aan de zijkant van de terraszone die
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paalt aan deze eigendom. Dit impliceert dat het verbruiksterras niet kan uitgebaat worden zolang
de terrasschermen niet geplaatst zijn.
 In het geval één exploitant terrasschermen wil plaatsen en de exploitant van de aanpalende
horecazaak weigert bij te dragen in de kosten daarvoor, zal deze laatste een forfaitaire vergoeding
van 300,00 euro per lopende meter terrasscherm dienen te betalen aan de stad Oudenaarde.
De technische fiche voor elk type terrasscherm wordt als bijlage bij huidig reglement goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde is bevoegd voor het afleveren van
een stedenbouwkundige vergunning voor alle terrasschermen voor alle terrassen.
De naamvermelding of het logo van de horecazaak mag in één neutrale kleur vermeld worden op één
terrasscherm in een bovenhoek. De afmetingen van de naamvermelding of logo zijn beperkt tot 0,15m
hoogte en 0,30m breedte.
De exploitant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de geplaatste terrasschermen en is ertoe gehouden
mogelijke schade op eigen kosten te herstellen.
De aanvrager maakt voor de terraszone een uitvoeringsplan dat voorgelegd wordt bij de aanvraag voor de
terrasvergunning.
Luifels of uitvalschermen
De maximale uitval mag niet buiten de begrenzing van het terras komen.
Op een luifel mag reclame aangebracht worden op de neerhangende boord van de luifel. Deze reclame
mag maximum 0,20m hoog zijn.
Een uitvalscherm of luifel dient in de kleur beige of zwart uitgevoerd te worden. De huidige
uitvalschermen of luifels kunnen behouden blijven bij wijze van overgangsmaatregel. Wanneer de
huidige uitvalschermen of luifels vervangen worden, dienen zij in dezelfde kleur als de parasols (beige of
zwart) uitgevoerd te worden.
Het plaatsen van luifels of uitvalschermen valt onder de regelgeving inzake de ruimtelijke ordening en is
onderhevig aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.
Artikel 7. Bijkomende bepalingen inzake vormgeving zoals van toepassing op het volledig
grondgebied van de stad Oudenaarde.
Verlichting
Enkel verlichting met elektrische voedingsbron mag geplaatst worden onder parasols, uitvalschermen of
luifels, indien deze voldoen aan de CE norm. Deze moeten voldoen in constructie en in plaatsing aan het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
De reikwijdte van de verlichting zal nooit verder dragen dan het eigen terras. Alle verlichting wordt naar
beneden gericht om lichtvervuiling boven de horecazaak te vermijden.
Verwarming
Enkel verwarmingselementen met elektrische voedingsbron mogen geplaatst worden onder parasols,
uitvalschermen of luifels, indien deze voldoen aan de CE norm. Deze moeten voldoen in constructie en in
plaatsing aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Stoepborden
Stoepborden worden stabiel binnen de vergunde terraszone aangebracht en worden zo geplaatst dat ze de
doorgang binnen het verbruiksterras niet hinderen. Binnen de vergunde terraszone wordt slechts één
stoepbord toegelaten.
Ze worden uitgevoerd in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. De hoogte van de stoepborden is
beperkt tot een hoogte van 1,20m.
Artikel 8. Terrasvergunning voor het opstellen van een verbruiksterras op het openbaar domein.
§ 1. Het verbruiksterras mag pas opgesteld worden nadat een terrasvergunning werd bekomen, afgeleverd
door het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde. Het verbruiksterras zal worden
ingeplant met naleving van de bepalingen van de terrasvergunning. De aanvraag dient schriftelijk te
gebeuren met het daartoe bestemde aanvraagformulier. De vergunning voor het plaatsen van een
verbruiksterras is onderhevig aan een jaarlijkse belasting.
§ 2. De vergunning wordt nominatief afgeleverd aan de exploitant, dit is de houder van de
terrasvergunning, is niet overdraagbaar, en beschrijft de algemene plaatsingsvoorwaarden: onder meer
door opgave van de ligging op het openbaar domein, de toegelaten afmetingen en oppervlakte met de
verschillende te respecteren afstanden, de nodige vrije ruimte en doorgang op het openbaar domein, en
alle andere bijzondere condities. De terrasvergunning kan voorzien in specifieke maatregelen inzake de
openbare orde.
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§ 3. Samen met de vergunning levert het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde
een “terraskaart” af. De exploitant dient deze terraskaart, permanent op een zichtbare en van de openbare
weg leesbare plaats aan te brengen.
§ 4. De terrasvergunning dient aanwezig te zijn in de horecazaak en moet kunnen voorgelegd worden op
eenvoudig verzoek van bevoegde ambtenaren.
§ 5. Iedere wijziging aan een verbruiksterras maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke en
schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde, waarbij
een volledig nieuwe aanvraag zal moeten worden ingediend.
Artikel 9. Duur van de terrasvergunning voor het opstellen van een verbruiksterras op het
openbaar domein.
De vergunning voor het opstellen van een verbruiksterras op het openbaar domein wordt op naam van de
exploitant en voor een periode van vijf jaar toegekend. Elke nieuwe exploitant dient een nieuwe aanvraag
in te dienen en een nieuwe terrasvergunning te bekomen. De terrasvergunning kan ten allen tijde door een
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde worden herroepen.
Deze beslissing zal per aangetekend schrijven aan de exploitant worden betekend en de intrekking zal,
behoudens hoogdringendheid, van kracht zijn vijf kalenderdagen volgend op de datum van de ontvangst
van de aangetekende kennisgeving door de exploitant.
In geval van hoogdringendheid kan de beslissing houdende de intrekking van de terrasvergunning per
drager worden afgeleverd en onmiddellijk in werking treden.
Artikel 10: Controle en sancties.
§ 1. De terrasvergunning wordt afgegeven in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die
de stad Oudenaarde niet aansprakelijk stelt.
§ 2. Degene die een verbruiksterras plaatst zonder voorafgaandelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde, zal het verbruiksterras, op het eerste verzoek van de
bevoegde ambtenaren onmiddellijk moeten ontruimen en niet mogen terug plaatsen vooraleer een
terrasvergunning in toepassing van onderhavige politieverordening afgeleverd wordt. Bij weigering om
de aanmaning van de bevoegde ambtenaren te voldoen, zal worden overgegaan tot de ambtshalve
verwijdering van het verbruiksterras op kosten en risico van de overtreder.
§ 3. Bij de eerste overtreding op artikels 3 § 2 en 5 § 1 wordt een gemeentelijke administratieve geldboete
van 350,00 euro opgelegd. Vanaf de tweede overtreding wordt de terrasvergunning onmiddellijk
ingetrokken voor een periode van één maand. Het terrasmeubilair dient onmiddellijk na de vaststelling
verwijderd te worden van het openbaar domein. Bij weigering om hier aan te voldoen, zal worden
overgegaan tot de ambtshalve verwijdering van het verbruiksterras op kosten en risico van de overtreder.
§ 4. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet
in andere straffen voorzien, worden de andere inbreuken op onderhavig reglement, overeenkomstig de in
art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure, gesanctioneerd met:
 een gemeentelijke administratieve geldboete tot 350,00 euro
 een administratieve schorsing of intrekking van de door het college van burgemeester en
schepenen van de stad Oudenaarde afgeleverde terrasvergunning, met toepassing van de in artikel
9 opgenomen bepalingen
Artikel 11. Overige bepalingen
§ 1. Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2017.
§ 2. De politieverordening betreffende het uitbaten van verbruiksterrassen op het openbaar domein,
goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 4 juni 2012, wordt bij onderhavige politieverordening
opgeheven. De bestaande afgeleverde terrasvergunningen in het kerngebied vervallen na een termijn van
één maand volgend op de datum van de bekendmaking overeenkomstig §3.
§ 3. Deze politieverordening zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186
van het gemeentedecreet.
§ 4. Afschrift van deze politieverordening zal conform artikel 42§3 van het gemeentedecreet worden
verzonden aan:
 De griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
 De Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
 De politierechtbank
 De korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen
Stemden voor: 21: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove,
Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille
De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (7: Lieven Cnudde,
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Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters en Els Bostyn) +
Hilde De Smet (onafhankelijke)
Stemden tegen: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten Blondeel
en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer)
2.

Toekennen subsidie voor het plaatsen van terrasschermen

De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de politieverordening voor het uitbaten van een verbruiksterras, goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 20 februari 2017;
Overwegende dat gestreefd wordt naar een esthetisch uitzicht van de verbruikersterrassen in het
kerngebied van Oudenaarde;
Overwegende dat bij het streven naar deze visuele rust en eenvormigheid, er specifieke aanvullende
bepalingen opgelegd worden naar vormgeving en kleurgebruik;
Overwegende dat deze aanvullende bepalingen omtrent vormgeving en kleurgebruik een financiële
investering vragen van de horeca-uitbaters binnen het kerngebied zodat hun terrasinrichting conform het
reglement ter zake uitgevoerd wordt;
Overwegende dat het kerngebied in hogervermelde politieverordening als volgt omschreven wordt:
Markt, Broodstraat, Sint-Walburgastraat, Nederstraat vanaf Markt tot kruispunt Kruisstraat, Hoogstraat
vanaf Markt tot kruispunt Kruisstraat;
Overwegende dat voorliggend subsidiereglement geldt in het omschreven kerngebied;
Overwegende dat er terrasschermen (verticale constructies of wanden die een terraszone afbakenen)
mogen geplaatst worden zoals deze beschreven worden in de technische fiche als bijlage aan de
goedgekeurde politieverordening op het uitbaten van een verbruiksterras;
Overwegende dat het stadsbestuur de horeca-uitbaters wil ondersteunen bij deze investeringen;
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn op het budget 2017, onder jaarbudgetrekening GBB.KMO
0500-00/6492000;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Binnen de perken van het krediet voorzien in het budget, verleent de stad Oudenaarde voor het
plaatsen van terrasschermen een eenmalige subsidie van 250,00 euro per lopende meter terrasscherm.
Artikel 2. De betaling van deze subsidies gebeurt na het verkrijgen van de terrasvergunning en het
indienen van een copie van de factuur, waarop duidelijk het aantal lopende meter terrasscherm is vermeld,
en het betalingsbewijs voor de aankoop en het plaatsen van de terrasschermen door elke horeca-uitbater.
Artikel 3. De aanvraag voor subsidiëring moet door de horeca-uitbater ingediend worden vóór 15
november 2017.
Artikel 4. Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2017.
BESTUUR SPORT
3.

Goedkeuren van addendum II aan de overeenkomst tussen de stad en de NV Sportoase
Oudenaarde voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde.

De gemeenteraad:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26 januari 2015 de concessieovereenkomst tussen de stad
Oudenaarde en de NV Sportoase voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad in Oudenaarde
goedkeurde,
Gelet dat tussen hogervermelde partijen op 24 maart 2015 een concessieovereenkomst voor de bouw en
exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22 februari 2016 het addendum I aan de concessieovereenkomst
concessieovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en de NV Sportoase voor de bouw en exploitatie van
een stedelijk zwembad in Oudenaarde goedkeurde, waarbij de concessionaris de opdracht kreeg de
afbraak van het bestaande zwembad, de aanleg van de parking van het nieuwe zwembadcomplex, alsook
de omgevingswerken ter ontsluiting van het niet zwembadcomplex uit te voeren;
Overwegende dat de stad en Sportoase de opportuniteit zien om gelijktijdig een speelpark aan te leggen
en de omgevingswerken daartoe uit te breiden. Deze uitbreiding is het voorwerp van voorliggend
addendum.
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Daarnaast, gelet op de complexiteit van de vereiste interactie (fasering, termijn, organisatie en
afstemming) zowel tijdens bouwfase van het nieuw stedelijk zwembad, bij aanvang van de
exploitatiefase ervan, bij de afbraak van het bestaande zwembad als bij de buitenaanleg in de
onmiddellijke omgeving van het nieuw stedelijk zwembadcomplex met de aanleg van een speelplein, zijn
de partijen er van overtuigd dat door de samenwerking uit te breiden er betere afstemming van de
realisatie van de nieuwbouw, de afbraak van het bestaande zwembad en de buitenaanleg in de
onmiddellijke omgeving mogelijk is en dat deze synergie een positieve impact zal hebben op de aanvang
van de exploitatie;
Gelet dat er een éénmalige tussenkomst aan Sportoase voorzien is om op te starten, ten bedrage van
100.000 euro op jaarbudgetrekening 07420-02/6640000 , budget 2017.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Onderstaand addendum II aan de concessieovereenkomst tussen de Stad Oudenaarde en
Sportoase voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad in Oudenaarde wordt goedgekeurd:
TUSSEN
De STAD OUDENAARDE, met kantoren in het administratief centrum Maagdendale, Tussenmuren 17
te 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heren Marnic De Meulemeester, burgemeester, en Luc
Vanquickenborne, stadssecretaris, beiden handelend in opdracht van het college van burgemeester en
schepenen, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en toepassing van het
administratief toezicht door de bevoegde overheid,
hierna genoemd “de Stad” of “de concessiegever”,
EN
De NV SPORTOASE OUDENAARDE, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2310
Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, vertegenwoordigd door Cox Eddy en Van Isterdael Marc
hierna genoemd “de concessionaris”.
OVERWEGENDE:
Dat tussen hogervermelde partijen op 24 maart 2015 een concessieovereenkomst voor de bouw en
exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Dat tussen hogervermelde partijen op 21 maart 2016 een addendum bij de concessieovereenkomst voor
de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Dat ingevolge artikel 20 van de concessieovereenkomst, dat de concessiegever op zijn kosten en risico
instaat voor de omgevingswerken ter ontsluiting van het zwembadcomplex.
Dat ingevolge artikel 1 van het addendum bij de concessieovereenkomst de afbraak van het bestaande
zwembad, de aanleg van de parking van het nieuwe zwembadcomplex, alsook de omgevingswerken ter
ontsluiting van het zwembadcomplex wordt toegevoegd aan de opdracht van de concessionaris;
Dat de concessiegever de intentie heeft om de omgevingswerken uit te breiden met een speeltuin.
Gelet op de complexiteit van de vereiste interactie (fasering, termijn, organisatie en afstemming) zowel
tijdens bouwfase van het nieuw stedelijk zwembad, bij aanvang van de exploitatiefase ervan, bij de
afbraak van het bestaande zwembad als bij de buitenaanleg in de onmiddellijke omgeving van het nieuw
stedelijk zwembadcomplex, de partijen er van overtuigd zijn dat door de samenwerking uit te breiden er
betere afstemming van de realisatie van de nieuwbouw, de afbraak van het bestaande zwembad en de
buitenaanleg in de onmiddellijke omgeving mogelijk is en dat deze synergie een positieve impact zal
hebben op de aanvang van de exploitatie;
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1. Doel en voorwerp van het addendum:
De concessionaris staat in voor:
 De concessie voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde wordt
uitgebreid met de bouw van de speeltuin geïntegreerd in de buitenaanleg in de onmiddellijke
omgeving van het nieuw stedelijk zwembadcomplex;
De concessiegever blijft instaan voor:
 De oplevering, indienstname en desgevallend initiële en periodieke keuringen van de speeltuin ;
 Het dagelijks beheer van de speeltuin (veiligheid, huishoudelijk reglement, aansprakelijkheid,
toezicht, …);
 Het dagelijks onderhoud van de speeltuin;
 Het periodiek en structureel onderhoud van de speeltuin;
De totale investering ten laste van de concessionaris bedraagt 100.000 EUR (waarvan 5% voor de
algemene kosten en projectmanagement). Er zijn geen verdere en bijkomende kosten voor de stad.
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Het contract met de onderaannemer (plannen, bestek, …) wordt voorafgaandelijk aan de concessionaris
overgemaakt door de stad. De concessionaris stelt de stad transparant op de hoogte van alle documenten
met oog op het toezicht tijdens de uitvoering van de werken.
Artikel 2. Duur van het addendum 2:
De duur van het addendum 2 beperkt zich tot de realisatiefase van de speeltuin en loopt gelijk met de
realisatiefase van het addendum van de concessieovereenkomst.
Artikel 3. Oplevering en garantie van het addendum:
De Concessionaris is niet verantwoordelijk voor gebreken, als gevolg van een fout in of nalatigheid bij
het ontwerp of de bouw van de werken beschreven in het addendum, gelet op de initiële contractvorming
tussen de stad en de onderaannemer.
Artikel 4. Slotbepalingen
Voor zover er in het addendum niet wordt afgeweken, blijven alle overige bepalingen van de
concessieovereenkomst integraal van toepassing op het addendum, met uitzondering van :
Artikel 5. De uitvoeringstermijn is niet aan boetes onderhevig
Opgemaakt te Oudenaarde op ………………… 2017 in vijf originele exemplaren, waarvan elke partij
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Voor NV Sportoase Oudenaarde
Voor de Stad Oudenaarde
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
4.

Abdij Maagdendale stookplaatsrenovatie. Goedkeuren contract met Eandis.

De gemeenteraad,
Overwegende dat de huidige stookinstallatie in de Abdij Maagdendale dateert van 1988 en weinig
flexibel is voor de behoeften van de tekenacademie; dat omwille van die levensduur, de mogelijke
energiebesparing, reductie van de CO2-uitstoot en het verhogen van de flexibiliteit de vernieuwing van de
stookinstallatie noodzakelijk is;
Gelet op het projectadvies opgemaakt door Eandis voor de renovatie van de stooplaats, met vermelding
van volgende werken:
- Afbraakwerken:
Ketels en ketelexpansies
Rookgaskanalen met behoudt van schouw
Collector, leidingen in de stookplaats, expansievaten, kraanwerk, pompen
e.d.
Elektrisch bord HVAC, bekabeling en regeling
Houten structuur t.b.v. onderverluchting
- Ketels:
Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 2 nieuwe condenserende
gasketels in cascade
- Collector:
Nieuwe collector, leidingen in de stookplaats, expansievaten, kraanwerk,
pompen e.d.
- Warmteafgifte:
Bestaande radiatoren blijven behouden en opdeling van de kringen in
subkringen waardoor het aantal verwarmingszones wordt uitgebreid van 3
naar 8
- Regeling:
Nieuw elektrisch bord HVAC, bekabeling en regeling
- Schouw:
Nieuwe rookgasafvoeren en aanbrengen van een schoorsteenkous in de
bestaande schoorsteen
- Kanaalwerk:
Nieuw kanaalwerk t.b.v. een betere onderverluchting
Overwegende dat het vernieuwen van de installatie een jaarlijkse besparing betekent van:
Aardgas
Elektriciteit
Besparing energie (kWh) 52.081 kWh
620 kWh
Besparing energie (EUR) 2.604 EUR
61 EUR
Reductie CO2-uitstoot
9,37 ton CO²
86,44 kg CO²
Overwegende dat via een projectcontract de opdracht in handen kan gegeven worden van Eandis die in
staat voor de studie, het organiseren van de prijsaanvraag, het voeren van de gunningsprocedure en het
opvolgen van de werken;
Gelet op het contract tussen de stad en Eandis;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 114.678,09 EUR (exclusief BTW) of
138.760,49 EUR (inclusief BTW);
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0720-00 2210007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming
van exclusieve rechten);
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 contract tussen de stad en Eandis met betrekking tot de
stookplaatsrenovatie in de Abdij Maagdendale. De raming bedraagt 114.678,09 EUR excl. btw of
138.760,49 EUR incl. btw.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht, geraamd op 114.678,09 EUR (exclusief BTW) of 138.760,49
EUR (inclusief BTW), is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode GBB-I-BIA 072000 2210007.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
5.

Restauratie van het Bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare. Gunstig adviseren van
de fase 1- lot 2 en 3 en de fase 2 - lot 2 en 3. Voorlopig vaststellen van het stadsaandeel in de
restauratiepremie en goedkeuring betalen voorschot ereloon aan architectuurstudio De
Schacht.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het bedevaartsoord en kapel OLV van Kerselare eigendom zijn van de kerkfabriek
OLV Geboorte ( Pamele);
Gelet op hun bescherming als monument bij Ministerieel Besluit dd° 08 oktober 2009;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2016 houdende goedkeuring van het
kerkenbeleidsplan;
Overwegende dat volgend op de bescherming en gezien de slechte toestand van het bedevaartsoord een
restauratiedossier diende opgestart;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek OLV Geboorte ( Pamele ) dd° 12 november 2009 houdende
overnemen jegens VZW Bedevaartsoord Kerselare van de bestaande overeenkomst met
architectuurstudio De Schacht & Partners bvba , Poekestraat 1 te 8755 Ruiselede houdende restauratie;
Overwegende dat bij diverse onderzoeken in de loop van 2011 is vastgesteld dat de onderplaat van de
dakconstructie van de kapel een diepe verbuiging vertoonde ; dat dit een gevaarlijke situatie betekende
die bij hoogdringendheid diende opgelost;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek OLV Pamele dd° 05 april 2012 houdende toewijs bij
hoogdringendheid van de stuttingswerken aan de kapel aan de firma Stabil bvba te Meulebeke ten
bedrage van 44.250,00 EUR excl btw;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 09 juli 2012 houdende gunstig
advies van de beslissing van de kerkfabriek dd° 05 juli 2012 houdende hoogdringende stuttingswerken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 24 september 2012 houdende goedkeuring van
budgetwijziging waarbij het voornoemde bedrag van 44.250 EUR excl btw is voorzien als exploitatie- en
investeringstoelage aan de kerkfabriek OLV Geboorte ( Pamele ;
Overwegende dat het door architectuurstudio De Schacht opgestarte restauratiedossier volgende loten
behelst :
- Fase 1 – lot 1: restauratie betonstructuren;
- Fase 1 - lot 2 : restauratie van het interieur van de bedevaartskapel ( hout);
- Fase 1 - lot 3 : restauratie van het interieur van de bedevaartskapel ( smeedijzer);
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- Fase 2 – lot 1 : keermuren en berging;
- Fase 2 - lot 2 : Heraanleg groen & betonverhardingen;
- Fase 2 - lot 3 : Restauratie rotssculpturen ;
Overwegende dat fase 1 – lot 1 en fase 2 – lot 1, zijnde de eigenlijke betonrestauratie, gezien hun
complexiteit zich nog in de fase van studie en vooronderzoek bevinden;
Overwegendende dat van volgende fases van de restauratie door architectuurstudio De Schacht een
definitief ontwerp en raming is opgemaakt :
Fase 1 - lot 2 : restauratie van het interieur van de bedevaartskapel ( hout) met geraamd bedrag van
158.859,00 EUR excl btw;
Fase 1 - lot 3 : restauratie van het interieur van de bedevaartskapel ( smeedijzer) met geraamd bedrag van
55.470,00 EUR excl btw;
Fase 2 - lot 2 : Heraanleg groen & betonverhardingen met geraamd bedrag van 668.932,63 EUR excl btw;
Fase 2 - lot 3 : Restauratie rotssculpturen met geraamd bedrag van 16.080,00 EUR excl btw;
Overwegende dat voornoemde 4 loten op 21 december 2014 zijn ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap
teneinde van de bestaande qua procedure eenvoudiger en qua subsidie gunstiger regeling te kunnen
genieten dit voorafgaand aan de inwerkingtreding van het erfgoeddecreet op 01 januari 2015;
Gelet op het schrijven dd° 09 maart 2015 van Onroerend Erfgoed houdende ontvankelijkverklaring van
de loten 2 en 3 van fase 1 ;
Gelet op het schrijven dd° 20 maart 2015 van Onroerend Erfgoed houdende ontvankelijkverklaring van
de loten 2 en 3 van Fase 2;
Overwegende dat de voornoemde 4 loten door Onroerend Erfgoed “ on hold “ zijn gezet in afwachting
van het indienen van de dossiers fase 1 lot 1 en fase 2 lot 1;
Overwegende dat op de ingediende dossiers de restauratiepremie van de Vlaamse Overheid 80 % en van
de stad 10 % bedraagt vermeerded met 10 % kosten;
Overwegende dat de kerkfabriek niet over financiële middelen beschikt zodanig dat ook hun aandeel van
10 % door de stad dient gedragen;
Overwegende dat het stadsaandeel in de restauratiepremie van de 4 bij Onroerend Erfgoed ontvankelijk
verklaarde dossiers voorlopig als volgt kan bepaald worden :
Totale raming

Fase 1 lot 2
Fase 1 lot 3
Fase 2 lot 2
Fase 2 lot 3
totaal
Btw 21 %
Totaal incl
btw

158.859,00
55.470,00
668.932,63
16.080,00
899.341,63
188.861,74
1.088.203,37

Subsidie
Vlaamse Niet subsidieer- Aandeel stad restauraGemeenschap (80 %) baar bedrag (ten tiepremie (20 %)
laste stad)
127.087,20
31.771,80
44.376,00
11.094,00
519.383,62
19.703,11
129.845,90
16.080,00
3.216,00
703.710,82
19.703,11
175.927,70
147.779,27
4.137,65
36.944,82
851.490,09
23.840,76
212.872,52

Overwegende dat het stadsaandeel in de werken voorlopig kan bepaald worden op 212.872,52 EUR ( 20
% restauratiepremie) + 23.840,76 EUR ( niet subsidieerbare posten) = 236.713,28 EUR te vermeerderen
met 10 % kosten = 260.384,61 EUR;
Overwegende dat het stadsaandeel in de restauratiepremie zal vastgelegd op het investeringsbudget
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790 00/6640000 na het verkrijgen van Ministeriëel Besluit waarbij de
Vlaamse Gemeenschap haar aandeel in de restauratiepremie bepaald;
Gelet op de door de kerkfabriek OLV Pamele ingediende vraag tot het betalen door de stad – in
afwachting van het verkrijgen van de restauratiepremie van de bovengenoemde ontvankelijk verklaarde
dossiers – van het aan architectuurstudie De Schacht verschuldigd ereloon ten bedrage van 57.708,66
EUR incl BTW; dat het betaalde ereloon later zal verrekend worden in door de stad te betalen aandeel van
de restauratiepremies;
Overwegende dat voor het betalen van de erelonen de nodige kredieten beschikbaar zijn in het
investeringsbudget van 2017 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790-00/6640000;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen ;
Besluit: met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “restauratie van het bedevaartsoord en kapel OLV van
Kerselare “ wordt het ontwerp en raming van volgende fasen gunsig geadviseerd :
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Fase 1 - lot 2 : restauratie van het interieur van de bedevaartskapel ( hout) met geraamd bedrag van
158.859,00 EUR excl btw;
Fase 1 - lot 3 : restauratie van het interieur van de bedevaartskapel ( smeedijzer) met geraamd bedrag van
55.470,00 EUR excl btw;
Fase 2 - lot 2 : Heraanleg groen & betonverhardingen met geraamd bedrag van 668.932,63 EUR excl btw;
Fase 2 - lot 3 : Restauratie rotssculpturen met geraamd bedrag van 16.080,00 EUR excl btw;
Artikel 2. Het stadsaandeel in de restauratiepremie van de 4 in artikel 1 genoemde loten wordt voorlopig
bepaald op 260.384,61 EUR.
Artikel 3. De betaling aan de kerkfabriek van het aan architectuurstudie De Schacht verschuldigde
ereloon ten bedrage van 57.708,66 EUR incl btw wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Het door de stad aan de kerkfabriek betaalde ereloon ten bedrage van 57.708,66 EUR incl btw
wordt later verrekend in de door de stad in artikel 2 vastgestelde restauratiepremie.
Artikel 4. Het stadsaandeel in de restauratiepremie zal vastgelegd op het investeringsbudget
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790 00/6640000 na het verkrijgen van Ministeriëel Besluit waarbij de
Vlaamse Gemeenschap haar aandeel in de restauratiepremie bepaald;
Artikel 5. De nodige kredieten voor het betalen van de erelonen zijn beschikbaar in het
investeringsbudget van 2017 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790-00/6640000.
Stemden voor: 24: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove,
Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille
De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (7: Lieven Cnudde,
Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters en Els Bostyn) +
Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten
Blondeel en Dagmar Beernaert)
6.

Private verkaveling NV Vinesco - locatie: Ouwerkerkstraat. Goedkeuren van de akte afstand
wegenis.

De Gemeenteraad,
Gelet op de verkavelingsvergunning op naam van NV Vinesco, Ouwegemsesteenweg 215, 9770
Kruishoutem, kadastraal gekend onder 2° afdeling Eine, sectie A, nrs. 638W en delen van de nrs 638V,
639B, 647B,640 D,647 B, 649C, 650C, 650D en 651 B;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 25/02/2008 houdende het goedkeuren van het weg- en
rioleringstracé;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren
en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering;
Overwegende dat na definitieve oplevering de wegenis en riolering kosteloos dienen afgestaan te worden
aan de Stad Oudenaarde;
Overwegende dat na overname van de wegenis de Stad Oudenaarde zal instaan voor onderhoud en
herstel;
Gelet op de ontwerp-akte tot kosteloze afstand wegenis en riolering t.h.v. de verkaveling; gekadastreerd
onder 2° afdeling, sectie A, nrs.647/E met een oppervlakte van 1.992 m² ; opgemaakt door notarissen
Nathalie Hombrouckx/Johan De Blauwe;
Gelet op het As-builtplan;
Gelet op het gemeentedecreet dd° 15/07/2005, inzonderheid artikels 42,43,57 en 58 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en latere
wijzigingen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De ontwerp-akte afstand wegenis met betrekking tot de verkaveling Vinesco –
Ouwerkerkstraat; kadastraal gekend onder 2° afdeling, sectie A, nrs. 647/E met een oppervlakte van
1.992 m² wordt goedgekeurd.
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SECRETARIAAT - NOTULEN
7.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 30 januari 2017 goedgekeurd.
SECRETARIAAT
8.

Verzoekschrift van Sven De Spiegeleer om de tijdsaanduiding op de parkeerautomaten te
synchroniseren.

Op 26 januari 2017 ontving het stadsbestuur een ‘Verzoekschrift aan de gemeenteraad’ van de H. Sven
De Spiegeleer met de vraag om de tijdsaanduiding van de parkeerautomaten op het grondgebied van de
stad met elkaar te synchroniseren.
Overeenkomstig art. 40 § 2van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het verzoekschrift
voor verdere behandeling doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen drie
maanden na ontvangst van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord zal verstrekken.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1.
1.1

Raadslid Wim Merchie
Vraag 1: Gebruik schoolcomplex Leupegem.

Wij vernamen van een aantal culturele verenigingen een bezorgdheid omtrent het gebruik van het
schoolcomplex in Leupegem in de toekomst.
Het schoolcomplex is eigendom van het gemeenschapsonderwijs. De zaal en randaccommodatie wordt
door de stad gehuurd en ter beschikking gesteld aan een aantal verenigingen die daar regelmatig
voorstellingen en repetities hebben. Vooral Theater STAM heeft hier zijn vaste stek.
Deze verenigingen kregen onlangs signalen vanuit het gemeenschapsonderwijs dat het gebruik van de
zaal en de bijhorende foyer in de toekomst in het gedrang zou kunnen komen indien niet een aantal
renovatie- en/of veiligheidswerken uitgevoerd zouden worden.
Door deze berichten bestaat er bij de betrokken verenigingen natuurlijk grote ongerustheid omtrent hun
verdere werking…
Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Is het stadbestuur op de hoogte van deze problematiek?
Is hieromtrent overleg met het gemeenschapsonderwijs ?
Welke werken inzake renovatie of veiligheid dienen te gebeuren?
Zijn er al afspraken omtrent financiering en uitvoering van deze werken?
Kunnen de betrokken verenigingen enige zekerheid verkrijgen omtrent de continuïteit van hun
werking?

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
2.
2.1

Raadslid Roland Van Heddegem
Vraag en voorstel 1: Asbestproblematiek

De Vlaamse Regering gaf eind oktober 2014 haar goedkeuring aan de opstart van een asbestafbouwbeleid
door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), dat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen
tegen 2040 asbestvrij is. Momenteel lopen enkele proefprojecten van OVAM, onder andere een project
voor de verwijdering en vervanging van asbestdaken. De bedoeling is om tegen 2018 met een definitief
asbestafbouwplan van start te gaan.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) bracht eveneens een brochure uit, ‘Asbest in en
om het huis’, waarin richtlijnen worden opgenomen over hoe veilig om te gaan met asbesthoudend
materiaal. Er is geen verplichting om thuis asbesthoudend materiaal te verwijderen als het zich in goede
staat bevindt, maar asbesthoudende daken, de gekende golfplaten of leien in asbestcement kunnen op
korte termijn natuurlijk wel verweren of beschadigd worden, waardoor het waarschijnlijk veiliger is om
die te laten verwijderen. In de brochure wordt er nadrukkelijk op gewezen dat zelf golfplaten of leien
verwijderen niet aan te raden is. Burgers kunnen daarvoor een beroep doen op een erkende
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asbestverwijderaar. Die laatste gaat naar verluidt ook niet steeds even nauwgezet of voorzichtig te werk,
waardoor asbestvezels vrijkomen en wegwaaien.
Naast het verwijderen is er ook het reinigen. Mensen gaan zelf aan de slag met een stalen borstel of een
hogedrukreiniger om mos en vuil op de vaak verweerde asbestplaten te verwijderen, ofwel laten ze dat
doen. In elk geval komen er door die bewerking ook asbestvezels in het milieu terecht.
Recentelijk kwam de verplichting om naast een energieprestatiecertificaat (EPC) ook een asbestinventaris
te hebben bij verkoop van een woning. Dit kan aanleiding geven om eigenaars zelf aan de slag te gaan en
hun asbestafval naar het containerpark te brengen.
Vragen:
1. Is het containerpark voorzien om dit asbestafval op een veilige manier op te vangen?
2. Is het personeel voldoende opgeleid om met de gevaren van asbest om te gaan en de bezoekers hiervan
in te lichten?
3. Zorgt OVAM zelf voor de ophaling en verwerking?
Voorstel:
Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om de bevolking meer te sensibiliseren en
voorstellen uit te werken teneinde op de meest adequate manier het asbestbeleid aan te pakken.
De vraag en het voorstel worden beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
3.
3.1

Raadslid Elisabeth Meuleman
Voorstel 1: Uitwerken van een zwerfvuilactieplan.

De problematiek van het zwerfvuil is voor vele bewoners, zeker in onze landelijke deelgemeenten, een
doorn in het oog. Met het voorjaar in het verschiet en de vele toertochten, wielerevenementen, rally’s etc..
bestaat de kans dat de zwerfvuilproblematiek nog toeneemt. Zwerfvuil is niet alleen erg onaangenaam en
een smet op het mooie landschap, voor de boeren is het een reëel en economisch probleem. Het afval
komt in de voedselketen van landbouwdieren terecht. Op die manier raakt de maagwand ontstoken of
geperforeerd of worden ze dodelijk ziek door bloedvergiftiging. Jaarlijks sterven in Vlaanderen op die
manier honderden koeien en lijden landbouwers heel wat schade.
Groen Oudenaarde vraagt daarom aan het stadsbestuur om een zwerfvuilactieplan op te maken.
Voorstel:
De gemeenteraad van Oudenaarde gelast het stadsbestuur met de opmaak van een zwerfvuilactieplan. Het
plan kan alvast volgende elementen bevatten :
- Een affichecampagne. Op strategische plaatsen wordt tijdens het voorjaar een affichecampagne
gelanceerd: ‘in mijn muil geen zwerfvuil’ (ter inspiratie: een gelijkaardige campagne werd uitgewerkt
in Merchtem, door het gemeentebestuur ism de landbouwraad: http://www.hln.be/regio/nieuws-uitmerchtem/boeren-willen-geen-zwerfvuil-meer-in-weides-a2068182/
- Een aanbod voor scholen om kinderen en jongeren te sensibiliseren. Landbouwers kunnen
bijvoorbeeld komen getuigen, beeldmateriaal met de gevolgen voor het vee kan ter beschikking
worden gesteld. Milieuraad/milieudienst kunnen dit verder uitwerken.
- Bij evenementen zoals wielerwedstrijden, rally’s, etc… wordt telkens een reglement opgesteld
waarbij de organisator duidelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor het opruimen van alle
achtergelaten afval. Er wordt systematisch gecontroleerd en er wordt repressief opgetreden door het
effectief inhouden van de borgsom waar nodig.
- Het stadsbestuur werkt een project straatvrijwilligers uit. Straatvrijwilligers zetten zich in voor de
netheid van hun straat en verzamelen regelmatig zwerfvuil in daartoe bestemde zakken. Het
stadsbestuur zorgt voor ophaling van die zakken op daartoe afgesproken plaatsen. De stad voorziet
straatvrijwilligers in materiaallogistieke ondersteuning (vuilniszakken, borstel en vuilnisblik,
handschoenen en T-shirt met logo, prikker…). Een gepaste verloning (al dan niet in natura of via een
vrijwilligersvergoeding) wordt uitgewerkt. Dit project kan uitgewerkt worden naast het bestaand
project ‘adopteer een berm’ voor verenigingen.
- Er wordt een mobiele camera aangekocht die kan ingezet worden op zwerfvuilgevoelige plekken.
Hier wordt grote ruchtbaarheid aan gegeven. Overtreders die worden gevat worden beboet. In andere
gemeenten werd aangetoond dat dit zeer ontradend werkt. In Oudenaarde heerst nog steeds een
gevoel van straffeloosheid ivm zwerfvuilovertredingen..
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-

-

Naar het voorbeeld van het project van de provincie West-Vlaanderen ‘proper West-Vlaanderen’
wordt een ‘handhavingsweek’ georganiseerd. In die week worden mensen uit de politiezone
vrijgesteld om een week lang intensief te controleren en sanctioneren. Voor minderjarigen wordt een
passend programma uitgewerkt. Goed gedrag wordt beloond. Voor meer informatie zie
www.indevuilbak.be
De stad schrijft zich in voor het coachingstraject voor gemeentes en intercommunales dat door ‘in de
vuilbak’ wordt georganiseerd. (In de vuilbak is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en is een
samenwerking van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheid).
De stad zorgt er voor dat bij het ruimen van grachten geen geruimde specie met zwerfvuil wordt
achtergelaten op de aanpalende bermen.
Het stadsbestuur dringt er via een motie op aan bij Minister Schauvliege dat statiegeld op blik en PET
verpakkingen wordt ingevoerd.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut en burgemeester Marnic De
Meulemeester.
3.2

Vraag 2: Het 'kleine Tomorrowland' op site Santens.

‘Goed nieuws voor liefhebbers van dance-muziek: op en rond de site van de verlaten textielfabriek
Santens in Oudenaarde vindt begin april een groot muziekfestival plaats met maar liefst 70 acts van
vooral dj's,’ zo lazen we in de krant van 08/02/2017. Buurtbewoners vielen uit de lucht en zitten toch met
heel wat vragen. De site Santens is gelegen in een dichtbevolkte woonwijk.
Daarom volgende vragen :
-

Hoe werd de buurt op de hoogte gebracht? Werd een inspraak en participatietraject doorlopen
alvorens tot deze beslissing over te gaan?
Hoe zal de geluidshinder voor de omwonenden beperkt worden?
Hoe speelt het stadsbestuur in op mogelijke parkeer- en verkeersproblemen?
Op welke manier wordt de veiligheid in de omgeving gegarandeerd?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
3.3

Vraag en voorstel 3: Intercommunale IMWV.

De intercommunale IMWV blijkt na consultatie van de jaarrekeningen een lege doos te zijn waar
Oudenaarde inzit. Geen personeel en nauwelijks omzet niettegenstaande er 20 bestuurders een vergoeding
opstrijken in de raad van bestuur. Reeds 4 jaar vragen we het stadsbestuur uit die intercommunale te
stappen en de partnersteden vragen om ze op te heffen. Na de commotie van de jongste weken en nu
blijkt dat er ook een Oudenaards betaald bestuursmandaten achter zitten herhalen we onze vraag en
wensen we ze in een voorstel naar de gemeenteraad te gieten. Tevens grijpen we de gebeurtenis aan om
een pleidooi naar meer bestuurlijke transparantie op lokaal vlak. Zo stelt een Vlaams decreet voor dat alle
samenwerkingsverbanden besproken worden op een afzonderlijke commissie. Groenstelde eerder deze
vraag
Voorstel:
1. Oudenaarde stapt tegen uiterlijk 31/12/2017 uit de intercommunale IVWM
2. Oudenaarde vraagt de andere steden en gemeenten in IMWV om de intercommunale op te doeken
3. Aangezien de intercommunale een lege doos blijkt stort de Oudenaardse bestuurder de in deze
legislatuur verkregen zitpenningen terug of schenkt ze aan een goed doel
4. De oprichting van een commissie die enkele en alleen de intercommunales en andere
samenwerkingsverbanden agendeert
Vragen:
1. Zijn er nog dergelijke samenwerkingsverbanden met weinig tot geen activeiten of waar geen
personeel tewerkgesteld is waar Oudenaarde deel van uit maakt?
2. In het kader van de transparantie van bestuursfuncties vragen we dat alle Oudenaardse mandatarissen
hun inkomsten die ze ontvangen in het kader van hun mandaten publiekelijk kenbaar maken.
De vraag en het voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde en burgemeester Marnic De
Meulemeester.
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3.4

Vraag 4: Extra-financiering voor onderzoek naar het versterken van de positie van kinderen
en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Uit de verantwoordingsnota van de jeugddienst en bijhorende uitleg op o.a. de commissie jeugd kunnen
we opmaken dat nog te weinig inspanningen gedaan worden om kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare positie te betrekken in het jeugdwerk. Het betrekken van maatschappelijk
kwetsbare jongeren in het jeugdwerk is een doelstelling waarvan de jeugddienst zelf aangeeft dat die
helaas niet wordt gehaald. Steden en gemeenten kunnen bij vzw Uit De Marge aankloppen voor advies
rond de positie en situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun gemeente. Ze
bekijken de situatie niet enkel vanuit een jeugddienst, maar bekijken het volledige plaatje en bevragen
ook oa de sportdienst, andere actieve jeugdwerkingen, het OCMW, het CAW, ...
Eerder vroeg de Gezinsraad de mogelijkheid te overwegen om een onderzoek naar kwetsbare jongeren in
onze stad te organiseren. Hierop kwam een gunstig advies en de vraag om dit verder uit te werken.
Vanuit contacten met ‘Uit De Marge’ bleek dat dergelijk onderzoek duurder is dan initieel werd
ingeschat. De gezinsraad onderzocht de mogelijk om dit onderzoek mede te laten financieren door de
provincie. Daarvoor zou ondertussen groen licht gegeven zijn.
Vraag :
Is het stadsbestuur bereid om in te gaan op de vraag van de Gezinsraad om naast de 1.500 € die reeds is
toegezegd, nog eens 3.833 € te voorzien in de begroting om het onderzoek te kunnen laten uitvoeren door
Uit De Marge?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
3.5

Vraag 5: Adriaen Brouwer Bierfeesten en het verbod op evenementen op de Markt.

Door de heraanleg van de Markt gaan de bierfeesten dit jaar niet door op de Markt maar op de Ham. Dit
lag al een tijdje vast. De horecazaken op de Markt wensen echter toch een aantal evenementen, zoals
bijvoorbeeld een kroegentocht te organiseren. "De Bierfeesten zijn ook voor ons een van de beste
weekends van het jaar. We hebben het al zo moeilijk met de heraanleg van de Markt, dat we op het laatste
weekend van juni ook een beetje leven in de brouwerij willen", zegt een horeca-uitbater in de krant. De
organisator van de bierfeesten ziet dat echter anders. Hij wil niet dat de stad aan de horeca rond de Markt
vergunningen aflevert voor feestjes in het Bierfeestenweekend. Tussen 19 en 3 uur wil hij het alleenrecht.
Volgens de schepen is er nog volop overleg.
Vragen:
-

Is er ondertussen al een compromis bereikt?
Welke stappen zijn daartoe gezet?
Wat zijn de uitkomsten?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
4.
4.1

Raadslid Steven Bettens
Vraag 1: Stationsparking.

De voorbije jaren wijzigde er nogal wat op en rond de beide parkings van het station: fietsenstallingen
werden vernieuwd, het Fietspunt opende, er kwamen Blue-bikes en de parkings voor gemotoriseerd
verkeer werden met slagbomen afgesloten want parkeren voor auto's moest betalend worden.
Vragen:
1. De fietsenstallingen werden vernieuwd maar bleken niet diefstalveilig. Op de gemeenteraad van
19/12/2016 stelde het stadsbestuur op onze vraag maatregelen voor om diefstallen te proberen
voorkomen. Wat is de stand van zaken? Welke maatregelen komen er?
2. De fietsenstalling aan de kant van de Lindestraat is niet verlicht. Kan in deze stalling verlichting
voorzien worden?
3. De nieuwe weg langs de spoorwegberm aan de kant van de Lindestraat, is ook niet verlicht. Kan ook
langs deze weg verlichting voorzien worden?
4. Op de gemeenteraad van 19/12/2016 antwoordde de schepen van mobiliteit op onze vraag over de
toegang voor fietsers via de Broekstraat dat er een toegang voor fietsers zou komen tussen de
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slagboom en het voetpad. Hierover had de stad eerder al vergaderd met Infrabel, de NMBS en BParking. Wat is de stand van zaken? Wanneer wordt de toegang voor fietsers ingericht?
5. De parking voor auto's werd drie maanden geleden een afgesloten parking. Enkel langs slagbomen
kan je de parking oprijden en terug verlaten. Een praktisch gevolg is dat vrachtwagens (of andere
bredere voertuigen) niet langer de parking op kunnen rijden. Grote takelwagens, een brandweerwagen
maar ook bv vrachtwagens die de beerput van inwoners van de Broekstraat willen leegmaken, kunnen
niet meer op de stationsparking. Wil de stad aan de uitbater van de parking vragen dat er ook een
toegang voor vrachtwagens (en brede voertuigen in het algemeen) komt?
6. De parking voor auto's is ondertussen drie maanden betalend. Het gevolg ervan zien we elke dag. De
parking aan de kant van de Broekstraat staat op een normale werkdag voor ongeveer een derde vol.
Voor het invoeren van het betalend parkeren stond deze parking overvol (auto's stonden zelfs niet
allemaal reglementair geparkeerd). Pendelaars met de auto gaan nu elders een (gratis) parkeerplaats
zoeken. De parkeerdruk in o.a. de Koningin Elisabethlaan, de Dijkstraat, Jacob Lacoppsstraat en op
de parkings tussen deze laatste straat en de Stationsstraat is zodanig groot geworden dat bewoners van
die straten vaak geen parkeerplaats meer vinden. Andere pendelaars rijden naar stations in de buurt
waar wel nog gratis geparkeerd kan worden.
a. Welke maatregelen zal de stad nemen om de parkeerdruk in de omgeving van het station van
Oudenaarde te doen verminderen?
Voorstel:
b. De stad gaat gesprekken aan met de NMBS om het betalend parkeren in vraag te stellen
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de vraag 7.1 van raadslid Dagmar Beernaert en wordt
beantwoord door de schepenen Lieven Cnudde en Richard Eeckhaut.
5.
5.1

Raadslid Folke D'Haeyer
Vraag 1: Clubconcerten.

Begin januari werd door de stad beslist om de clubconcerten in de Brandwoeker stop te zetten, althans
niet langer van enige subsidiëring te voorzien. De Clubconcerten zijn/waren gericht op jazzliefhebbers,
een nichegenre in de muziekindustrie. De organisator (die de clubconcerten inrichtte zonder winstbejag)
werd per mail op de hoogte gebracht amper enkele weken voorafgaand een gepland concert op 18/02.
Aan de reeds gecontracteerde groep dient mogelijks een schadevergoeding betaald. Als antwoord kreeg
de organisator dat de stad het over een andere boeg wou gooien en de clubconcerten wou opengooien
voor alle genres. Dit juichen we toe indien dit zou betekenen dat er een groter aanbod zou komen - aantal
concerten- op jaarbasis en de jazzconcerten hierin zouden opgenomen worden zonder inkrimping ervan.
Bovenstaande feit willen we kaderen in een grotere vraag naar de visie op cultuur en in ruimere zin het
vrijetijdsaanbod in Oudenaarde. Uit het gemeentelijk rapport van de Vlaamse Overheid blijkt dat
Oudenaarde ondermaats scoort in dit rapport zowel gezien ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde als
tegenover gelijkaardige steden. Qua muzikale beleving hangen we helemaal aan de bodem van de grafiek.
Vragen
1. Hoeveel clubconcerten "nieuwe stijl" zullen er op jaarbasis georganiseerd worden?
2. Hoeveel jazzconcerten zullen er nog in dit nieuwe schema geprogrammeerd worden? En door wie?
3. Indien van toepassing, hoe zal de stad de organisator van het afgelaste concert schadeloosstellen ten
opzichte van de annulatie van de groep?
4. Wat is de bredere visie op cultuur in Oudenaarde? In het bijzonder: wat zijn de ontplooiingskansen
van niet commerciële genres binnen ons stad?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de vraag 7.2 van raadslid Dagmar Beernaert en wordt
beantwoord door schepen Guy Hove.
6.
6.1

Raadslid Maarten Blondeel
Vraag 1: Aanstelling van de aannemer voor herstelwerken dak zwembad.

Toelichting :
Op de gemeenteraad van 30/01/2017 bekrachtigde de gemeenteraad de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen om de opdracht tot herstel van het dak toe te wijzen niet aan de laagste bieder.
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De schepen van sport stelde dat deze toewijzing gebeurde op schriftelijk verslag van de ingenieurs in dit
dossier.
De schepen van sport stelde ook dat eventuele procedurekosten bij betwisting zouden ten laste worden
genomen door de ETHIAS.
Het betreffend schriftelijk verslag, noch de polis aangaande de procedurekosten werden op heden reeds
ter inzage gelegd van de gemeenteraadsladen.
Vragen :
-

Kan het schriftelijk verslag van de ingenieurs tot aanwijzing van de niet laagste bieder worden
voorgelegd?
Kan de polis ETHIAS met betrekking tot tenlasteneming van eventuele procedurekosten die volgen
uit de aanstelling van een aannemer worden voorgelegd?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
6.2

Vraag 2: Bediening van de ophaalbrug

Toelichting :
Op de gemeenteraad ging het Stadbestuur akkoord om initiatief te nemen voor het verlengen van de
spertijd van het bedienen van de ophaalbrug op schooldagen van 8u00 tot 8u30 en op woensdag van 12u
tot 12u30.
De gemeenteraadsleden hebben tot op heden nog geen kennis van de initiatieven van het Stadsbestuur
dienaangaande.
Vraag :
Heeft het Stadsbestuur de nodige initiatieven genomen om tot een akkoord te komen met Waterwegen en
Zeekanaal om de spertijd van het bedienen van de ophaalbrug te verlengen op schooldagen van 8u00 tot
8u30 en op woensdag van 12u tot 12u30?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
6.3

Vraag 3: Factuur voor de verwijdering van de markering van de parkeerplaatsen in
Remparden en de Doornikstraat.

Toelichting :
In Remparden en Doornikstraat werden de markeringen van de parkeerplaatsen (witte steen) opgebroken
en vervangen door een grijze steen.
De schepen van openbare werken stelde dat hiervoor een budget was voorzien van € 1.000,00. De factuur
was nog niet bekend.
Vraag :
Is de factuur intussen bekend en hoeveel bedraagt deze desgevallend?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Dossche.
6.4

Voorstel 4: Verkeersveiligheid op het kruispunt Fietelstraat-Graaf Van Landaststraat.

Toelichting :
Verkeer komende uit de Fietelstraat dient voorrang te verlenen op het kruispunt met de Graaf van
Landaststraat. Zo dit verkeer richting N60 wenst af te draaien, dienen zij uiteraard het opkomend verkeer
vanuit centrum Eine te kunnen inschatten.
Aan de zijde van de Graaf van Landaststraat richting centrum Eine zijn er parkeerstroken voor de
bewoners. Wanneer deze parkeerstroken zijn ingenomen door voertuigen, is het zicht voor het verkeer
komende uit de Fietelstraat op het verkeer komende van het centrum Eine belemmerd.
Zo het verkeer vanuit de Fietselstraat niet blind wensen op te draaien richting N60 dienen zij zich reeds
op de rijbaan van de Graaf van Landaststraat te begeven om het opkomende verkeer centrum Eine te
kunnen zien.
Dit is een gevaarlijke verkeerssituatie.
Voorstel :
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In de Graaf van Landaststraat wordt op het kruispunt met de Fietelstraat een spiegel geplaatst zodat vanuit
de Fietelstraat opkomend verkeer vanuit centrum Eine te allen tijde zichtbaar wordt.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde en wordt niet weerhouden.
6.5

Vraag 5: Wegomleiding richting Markt via de broodstraat.

Toelichting :
In het begin van de Broodstraat is aan beide zijden een tijdelijk verkeersteken geplaatst dat aanduidt dat
de Markt via de richting Broodstraat kan worden bereikt. De Broodstraat is echter afgesloten voor verkeer
richting de Markt. Ook via de Burgschelde en de Voorburg kan de Markt niet worden bereikt.
Vraag :
Waarom werden de verkeerstekens omleiding en bereikbaarheid Markt aan het begin van de Broodstraat
geplaatst?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
7.
7.1

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag 1: Alternatief pendelparking de Qubus.

Op 28 november werd de parking aan het station van Oudenaarde betalend. Hierover was heel wat
commotie. Na drie maand merken we dat de parking doorgaans halfleeg staat en pendelaars een oplossing
zoeken in de naburige straten en aan het station van Eine, wat tot overlast zorgt. Noch de pendelaars, noch
het stadsbestuur toonden zich voorstander van het betalend maken van de stationsparking.
Vlakbij het station van Oudenaarde ligt evenementenhal Qubus met bijhorende parking voor ongeveer
400 wagens. De evenementenhal wordt vooral gebruikt op vrij-, zater- en zondagen, terwijl pendelaars
vooral op weekdagen een plaatsje zoeken in de straten rond het station.
Daarom volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur bereid om samen met Pete’s Promotions rond tafel te zitten om de mogelijkheden
te bekijken om de parking van de Qubus op weekdagen open te stellen voor pendelaars?
En bijkomend: de praktische realisatie van de betaalparking van NMBS laat nog steeds te wensen over
(vb. Kiss&Ride), hierdoor ontstaan onveilige situaties.
2. Zat het stadsbestuur opnieuw rond de tafel met B-rail?
Zo ja, wat waren de bevindingen?
Op welke termijn zullen de aanpassingen gerealiseerd worden?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met de vraag 4.1 van raadslid Steven Bettens.
7.2

Vraag 2: Stopzetting clubconcerten.

In de Brandwoeker gingen tot voor kort Jazzconcerten door. Deze clubconcerten werden georganiseerd in
samenwerking met Stad Oudenaarde die een subsidie voor de organisatie ervan voorzag. De inkomgelden
(10 euro pp) en andere opbrengsten stroomden terug richting stadskas, hierdoor bleef de financiële last
voor Stad Oudenaarde zeer beperkt. De voorbije drie jaar speelde de top van de Belgische en Nederlandse
jazzscene op deze Clubconcerten. De clubconcerten kenden een gestage groei aan geïnteresseerden.
Begin januari kregen de organisatoren te horen dat ze niet meer op een samenwerking met Stad
Oudenaarde konden rekenen.
Daarom volgende vraag:
1. Welke argumenten nam het stadsbestuur in overweging om deze samenwerking –ondanks de
minimale (financiële) inbreng van Stad Oudenaarde stop te zetten?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met de vraag 5.1 van raadslid Folke D’Haeyer.
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9.

Ontslag en aanstelling vaste secretaris GECORO.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking op 01 september 2009, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 met betrekking tot de nominatieve voordracht
van de leden van de gemeenschappelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de deputatie van 01 augustus 2013 houdende goedkeuring van de
gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2013 over de nieuwe samenstelling van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening, dit conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening;
Gelet op het schrijven van 10 januari 2017 van mevrouw Ann De Ruyck, secretaris van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening, met betrekking tot haar ontslagname als secretaris van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat, mevrouw Ann De Ruyck, als vast secretaris werd aangesteld voor de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat, sinds 06 november 2016 mevrouw Maaike Bockstal werd aangesteld als diensthoofd
bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening en dat zij zich kandidaat stelt als secretaris;
Overwegende dat, de vaste secretaris wordt voorgedragen door het college van burgemeester en
schepenen. Dat de vaste secretaris niet stemgerechtigd is.
Gelet op de nota van 20 januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen.
Overwegende dat, mevrouw Maaike Bockstal als enige kandidaat wordt voorgedragen als vaste secretaris.
Overwegende dat, de gemeenteraad de vaste secretaris benoemt.
Besluit: eenparig
Enig artikel. Mevrouw Maaike Bockstal, Rue d’Aulnoit 76, 7890 Ellezelles, diensthoofd bestuur
infrastructuur ruimtelijke ordening, wordt aangesteld als vaste secretaris van de gemeentelijke commissie
van advies voor ruimtelijke ordening (GECORO).
De vergadering wordt geheven om 21u57.
Goedgekeurd in zitting van 27 maart 2017.
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

