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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter; 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Mathieu De Cock, 

Peter Dossche: schepenen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay, Jeanique Van Den Heede, Mathieu Mas, Wim Merchie, 

Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Luc Lammens, Roland Van Heddegem, 

Kristof Meerschaut, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, 

Dagmar Beernaert, David Vanden Bossche, Steven Aelvoet: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Carine Portois: schepen; 

Brigitte Coppitters: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 8; 

Hilde De Smet: raadslid 

Afwezig: Bruno Van Waeyenberghe: raadslid 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  IMWV. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 

2018. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort IMWV; 

Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 24 oktober 2018 wordt opgeroepen om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMWV op 18 december 2018 

met als agenda: 

1. Statutenwijziging: aanpassing aan Decreet Lokaal Bestuur. 

2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019. 

3. Benoemingen. 

4. Mededelingen: 

a. Presentiegelden vanaf 2019 

b. Overige 

5. Varia. 

Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet 

van 6 juli 2001, waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van 

de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden door de 

gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald 

worden voor elke algemene vergadering; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de statuten van IMWV; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. Bevestigt het mandaat van de Heer Günther Botteldoorn, raadslid, wonende Stuivegemstraat 4 

te 9700 Oudenaarde als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering der aandeelhouders van de IMWV op 18 december 2018. 

Artikel 2. Bevestigt het mandaat van Mevrouw Brigitte Coppitters, raadslid, wonende Wortegemstraat 

128 te 9700 Oudenaarde  als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de IMWV op 18 december 2018. 
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Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen voor de buitengewone algemene vergadering op 18 

december 2018 goed en geeft aan de vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde de opdracht de 

voorstellen op deze vergadering goed te keuren. 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 

en geeft daarvan kennis aan het secretariaat van de IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent 

(intercommunaalbeheer@farys.be). 

 

2.  TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 21 december 

2018. 

De gemeenteraad 

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW (ov); 

Gelet op de statuten van TMVW (ov); 

Gelet op de aangetekende uitnodigingsbrief van 6 november 2018 voor de buitengewone algemene 

vergadering van TMVW (ov) op 21 december 2018 met als agenda: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen. 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van 

toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen. 

3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019. 

4. Begroting. 

5. Benoemingen. 

6. Mededelingen: 

a. Presentiegelden vanaf 2019 

b. Overige 

7. Varia. 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Verleent goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 

TMVW (ov) op 21 december 2018. 

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad, raadslid Gunther Botteldoorn, of de plaatsvervangend 

vertegenwoordiger raadslid Wim Merchie, die werden aangesteld, te bevestigen en hen op te dragen hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 

en bezorgt een afschrift van de beslissing aan TMVW (ov), Stropstraat 1, 9000 Gent. 

 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS 

3.  Arbeidsreglement SAMWD. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement in zitting van 28 februari 2018 

betreffende het deeltijds kunstonderwijs ;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds 

kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst-drama en Dans ; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en 11 tot en met 

15 ; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van dd. 20/12/2004 betreffende het arbeidsreglement voor de 

personeelsleden tewerkgesteld in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans en de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst te Oudenaarde ;  

Overwegende dat, een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het 

schoolbestuur ;  

Overwegende dat, alle personen die onder het gezag van de inrichtende macht arbeid verrichten in het 

deeltijds kunstonderwijs moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun 

arbeidsverhouding van toepassing zijn ; 

Overwegende dat, het decreet rechtspositie en het decreet deeltijds kunstonderwijs voldoende ruimte laten 

om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het 

schoolbestuur ; 

Overwegende dat, het bestaand arbeidsreglement in zijn geheel werd verwerkt ;  
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Overwegende dat, dit reglement van toepassing is op het gesubsidieerd personeel zoals bedoeld in het 

decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 

gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding met name : 

de vastbenoemde personeelsleden, tijdelijk aangestelde personeelsleden voor bepaalde duur, tijdelijk 

aangestelde personeelsleden voor doorlopende duur tewerkgesteld in een ambt van een van volgende 

categorieën : bestuurs- en onderwijzend personeel, administratief personeel, opvoedend hulppersoneel die 

tewerkgesteld zijn in de Stedelijke academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans te Oudenaarde 

met inbegrip van de personeelsleden die in deze academie tewerkgesteld zijn via reaffectatie of 

wedertewerkstelling.   

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans, Parkstraat 2A, 9700 Oudenaarde op te 

heffen.  

Artikel 2. Het herwerkte arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans, Parkstraat 2A, 9700 Oudenaarde goed te 

keuren.  

Artikel 3. Het hierbij gevoede arbeidsreglement wordt goedgekeurd.  

Artikel 4. Een afschrift van dit besluit en van het herwerkte arbeidsreglement ter kennisgeving te 

bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woordkunst-drama en Dans, Parkstraat 2A, 9700 Oudenaarde.  

Artikel 4. Het arbeidsreglement treedt in werking op 1 september 2018. 

 

4.  Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2018-2019.  

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet ;  

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 

organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 

deeltijds kunstonderwijs ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 

weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 

onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds 

Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de 

desbetreffende ministeriële omzendbrieven ; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 

gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, de artikelen 19 tot en 

met 21 en 23, na wijziging ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992, betreffende de verdeling van 

betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de 

wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, artikel 38, na wijziging ; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 102 en 106, na wijziging ; 

Gelet op de onderwijsdecreten ;  

Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen ; 

Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie dd. 24.10.2018 ; 

Gelet op het advies van het Overlegcomité dd. 22.10.2018 ; 

BESLUIT : eenparig 

Artikel 1: De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 

Dans worden voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld zoals voorzien in bijlage. 

Artikel 2: De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs. 

Artikel 3: Ze zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van 

Onderwijs. 

 

BESTUUR PERSONEEL 

5.  SOLVA. Toetreding tot de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 

op het Werk. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet,  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15240
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
hhttp://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12534
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving.htm
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Gelet op de omzendbrief van 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten 

onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot 

uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel waarvan de in hoofdstuk 2 bedoelde werkgevers tenminste over één 

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk moeten beschikken; 

Gelet op artikel 38 van de Wet van 04.08.1996 (Welzijnswet, gewijzigd op 11.06.2002) dat de 

mogelijkheid biedt voor verschillende werkgevers om een gemeenschappelijke Interne Dienst voor 

Preventie en Bescherming op het werk op te richten; 

Gelet op het KB van 27 maart 1998 waarin de opdrachten en taken van een Interne Dienst voor Preventie 

en Bescherming op het werk beschreven staan; 

Gelet op het KB van Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een 

gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Gelet op het KB van 2 februari 2017 (HUA/7532/S/GDSC72bis) waarbij aan de dienstverlenende 

intergemeentelijke vereniging SOLVA een vergunning wordt verleend om een Gemeenschappelijke 

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten; 

Gelet op het feit dat er inmiddels 15 gemeentebesturen, 15 OCMW's, 3 politiezones, 1 autonome 

Provinciale zorginstelling en 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van deze 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk; 

Gelet op het gunstig advies van het Syndicaal Overlegcomité PBW dd. 03.07.2018; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1 - Toe te treden tot de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het 

werk van SOLVA vanaf dd. 01.01.2019. 

Artikel 2 - Tom De Bleeckere, in hoedanigheid van intern preventieadviseur aan te duiden als plaatselijke 

contactpersoon/preventiemedewerker voor de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het werk. 

Artikel 3 - Marnic De Meulemeester, burgemeester van de stad Oudenaarde aan te duiden als effectieve 

en John Adam, schepen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité van de GID PBW 

SOLVA. 

Artikel 4 - Volgende documenten in twee exemplaren aan de GID PBW SOLVA te bezorgen: 

1. afschrift van de gemeenteraadsbeslissing, 

2. kopie van het gunstig advies van de vergadering van het Syndicaal Overlegcomité PBW. 

 

6.  Weddeschaal adjunct-algemeen directeur. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien 

door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 

het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

Gelet op de beslissing dd. 25.06.2018 houdende de kennisname aanstelling algemeen directeur en 

aanstellingsbesluit adjunct-algemeen directeur; 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB de gemeenteraad enerzijds de nieuwe 

algemeen directeur heeft aangesteld en anderzijds de overblijvende functiehouder als adjunct-algemeen 

directeur; 

Overwegende dat de OCMW-secretaris aangesteld werd als adjunct-algemeen directeur;  

Gelet op het verruimde takenpakket van de algemeen directeur, die nu zowel voor de diensten en het 

personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de algemeen directeur 

hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 586, lid 2 DLB de gemeenteraad de salarisschaal van de 

adjunct-algemeen directeur vaststelt; 
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Overwegende dat een salaris kan worden toegekend a rato van 82,50 % van het salaris van de algemeen 

directeur; 

Besluit: met 25 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1 - De weddeschaal voor de adjunct-algemeen directeur, wordt vastgesteld zoals in bijlage 

vermeld. 

Stemden voor: 25: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, 

Peter Dossche, Katrien De Temmerman, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka 

Bogaert, Murat Yurtay, Marleen Vansteenbrugge en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, 

Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) 

+ Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland Van Heddegem 

en Kristof Meerschaut) 

Onthielden zich: 2: SP.a (Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche). 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

7.  Weg- en rioleringswerken in de Robert de Preesterstraat. Bestek nr. W00072017.2. 

Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 12/11/2018 houdende gunning aan NV Norré-

Behaegel tbv 1.872.2239,64 EUR incl. BTW.   

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure en de 

raming tbv 1.578.707,75 EUR excl btw of 1.637.208,08 EUR incl btw meerbepaald : 

-) BTW-recupereerbare werken ( rioleringswerken ) : 1.300.134,75 EUR excl. BTW; 

-) niet-BTW recupereerbare werken ( wegeniswerken) : 278.573,00 EUR + 58.500,33 EUR ( 21 % BTW) 

= 337.073,33 EUR excl BTW; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemmeester en schepenen dd° 12 november 2018  

houdende gunning aan NV Norré-Behaegel, Koninklijke Baan 196 te 8434 Westende, ten bedrage van 

1.855.497,45 EUR excl. btw of 1.872.229,64 EUR incl. btw meerbepaald : 

-) BTW-recupereerbare werken ( rioleringswerken ) : 1.775.820,35 EUR excl. BTW; 

-) niet-BTW recupereerbare werken ( wegeniswerken) : 79.677,10 EUR + 16.732,19 EUR ( 21 %  BTW) 

= 96.409,29 EUR excl BTW; 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 6 november 2018; 

Overwegende dat de toewijs de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat de 

toewijzingsbeslissing dient bekrachtigd in de eerstvolgende gemeenteraad;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de meerjarenplanaanpassing 6  2014 – 

2020 op budgetjaar 2019 op jaarbudgetrekening  GBB-I-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken)  en 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00 2280007 ( rioleringswerken); 

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

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, 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. Met betrekking tot de opdracht  “Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat ” 

wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 12 november 2018 houdende 

gunning aan de NV Norré-Behaegel, Koninklijke Baan 196 te 8434 Westende, ten bedrage van  

1.855.497,45 EUR excl. btw of 1.872.229,64 EUR incl. btw bekrachtigd. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanaanpassing 6  2014 – 2020 op 

budgetjaar 2019 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken)  en 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00 2280007 ( rioleringswerken). 
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Artikel 3. 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 gunning. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

8.  Goedkeuring notulen gemeenteraad 5 november 2018. 

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 

gemeenteraadszitting van 5 november 2018 goedgekeurd. 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19u14. 

 

SECRETARIAAT 

9.  Verzoekschrift aan de gemeenteraad: verkeersveiligheid N8 in Melden. 

Op 16 oktober 2018 ontving het stadsbestuur van de heer Benoit Dorné een verzoekschrift aan de 

gemeenteraad: “Ik wens de werken voorzien op de N8 in Melden toe te lichten i.v.m. de veiligheid en 

ongemakken voor inwoners en anderen. Vraag om de bebouwde kom uit te breiden over het volledige 

dorp en invoeren van 50 km/u in de zone Melden”. De heer Dorné licht zijn verzoekschrift mondeling toe 

tijdens de zitting. 

Na de toelichting en het antwoord daarop door schepen Lieven Cnudde worden de toegevoegde 

agendapunten met hetzelfde onderwerp van de raadsleden Steven Bettens en Dagmar Beernaert 

behandeld en beantwoord door schepen Lieven Cnudde en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

Als antwoord op het verzoekschrift wordt aan de minister van Mobiliteit, de heer Ben Weyts namens de 

gemeenteraad een brief gestuurd aangaande de bezorgdheden van de gemeenteraad m.b.t. de herinrichting 

van de N8, specifiek voor wat de doortocht door de dorpskom van Melden betreft. Aandacht wordt 

gevraagd voor de verkeerssnelheid – 50 km/u in plaats van 70 km/u - en het behoud van het zebrapad. 

 

10.  Behandeling verzoekschriften aan de gemeenteraad i.v.m. Oudenaarde Winkelstad vzw en 

dierenwelzijnsbeleid. 

De gemeenteraad bezorgt onderstaand antwoord op het verzoekschrift van de heer Piet De Loof i.v.m. 

Oudenaarde Winkelstad vzw. 

“In de gemeenteraad van 26 september 2016 werd unaniem beslist om toe te treden tot de vzw 

Oudenaarde Winkelstad (OWS). Later op 20 februari 2017 wordt een samenwerkingsakkoord getekend 

tussen de stad en OWS. 

De opstart van OWS start in de lente, meer bepaald juni 2017, met een wissel van de voorzitter/ 

ondervoorzitter en de huidige raad van bestuur. Het gaat hier om een zeer jonge vzw, die nauwelijks 

anderhalf jaar aan de slag is. 

Zoals uit de resultatenrekening blijkt , opgemaakt door het boekhoudkantoor, van 2017  werd een 

bedrijfsopbrengst gegenereerd van 116.098 EUR en beliepen de bedrijfskosten 82.400 EUR. In hoofdzaak 

bestaan de opbrengsten uit de toelage van de stad, 90.000 EUR , maar ook aangevuld door eigen 

inkomsten ten belope van 26.098 EUR. Met de uitgaven werd het eerste jaar omzichtig omgesprongen, 

want er is een positief bedrijfsresultaat van 33.629 EUR. 

In 2017 waren er volgens het boekhoudkantoor  14 leveranciers. Hiervan ging 1.744,22 EUR naar de door 

verzoeker gevraagde dienstverlener. 

Voor de periode van 1 januari tot 30 augustus 2018 werd door OWS voor 86.296,84 EUR uitgegeven. 

OWS heeft bijkomend 36.317 EUR aan terrasschermen betaald voor de horecazaken rond de markt en 

heeft dit dankzij de bijdrage van de stad van 29.565 EUR voor deze horecazaken gratis kunnen doen. Het 

verschil in de ontvangsten en kosten voor deze terrasschermen is BTW die in een volgend kwartaal wordt 

terug betaald.  

Voor deze 8 maanden zijn er  62 verschillende leveranciers bij OWS. Hiervan zijn er 23 eigen 

horecaleden door de actie tijdens de bierfeesten. Aan de door verzoeker gevraagde dienstverlener werd in 

deze periode 11.434 EUR betaald. 

Zoals reeds hoger aangegeven is OWS een jonge vzw. Professioneel wordt deze begeleid door een 

externe partner, City D en ondersteunt door de stadsdiensten. Dit neemt niet weg dat voor deze 300 
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handelaars in het centrum vrijwilligers aan het werk zijn die OWS dragen en daarnaast nog de 

verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen onderneming.  

Net deze vrijwilligers hadden voor de oprichting van OWS de handen uit de mouwen gestoken om met 

verschillende handelaars, waaronder de door verzoeker gevraagde dienstverlener, Winterwarmte uit de 

grond te stampen. Trouwens zeer succesvol. Vanaf 2017 werd Winterwarmte mee opgenomen en 

georganiseerd vanuit de vzw.  

OWS slaagde er zelf in voor de editie 2017 van Winterwarmte een inkomst binnen te halen van 20.208,80 

EUR. Dit op een totale kost van 36.669,74 EUR. Dit maakt dat het saldo dat OWS van de subsidie 

gebruikte, zijnde 16.460,94 EUR, ruimschoots lager ligt dan de inkomsten die OWS zelf genereerde.  

Gezien bestaande partners dit project hebben uitgewerkt, waaronder de door verzoeker gevraagde 

dienstverlener, dat zij zelf zorgden voor een zeer belangrijke financiering, zijnde meer dan de helft, is het 

vanuit dit standpunt logisch dat met deze partners werd verder gewerkt.  Dit is zo beslist op de Raad van 

Bestuur van OWS in juni ’17, maar niet genotuleerd. 

Verzoeker geeft aan dat hij werd gecontacteerd in het voorjaar van 2018 voor een 

communicatiecampagne van OWS. Zowel over de wijze van kandidaatstelling als over de gevoerde 

campagne worden vragen gesteld.  Dit verkennend gesprek tussen OWS en verzoeker geeft niet tot een 

verdere samenwerking aanleiding gegeven. Dit kon wellicht moeilijk anders , gezien zoals verzoeker zelf 

stelt ‘ wij hadden uiteraard geen zin om al onze ideeën vooraf prijs te geven aangezien OWS, zo merkten 

we, uitsluitend samenwerkt en bevriend is met een directe concurrent’.  

Als conclusie geldt dat aan ieder jong initiatief ruimte moet worden gegeven om te groeien. Bovendien 

gaat het hier om vrijwilligers die sterk aan de kar trekken voor de aantrekkingskracht van het 

handelscentrum, naast de verantwoordelijkheid voor hun eigen zaak. Voor OWS is er bijkomend een 

publieke plicht tot duiding bij de aanwending van de middelen die zij van de stad ontvangen en van het 

beroep doen op mededinging. Zodat een evenwicht wordt gevonden tussen het behoud  van het 

voluntarisme van deze mensen en het navolgen van de desbetreffende afspraken.” 

De gemeenteraad neemt kennis van onderstaand antwoord op het verzoekschrift mevrouw Monika 

Sormann i.v.m. dierenwelzijnsbeleid. 

“Wij ontvingen uw verzoekschrift aan het stadsbestuur dd. 06/09/2018 betreffende de uitwerking van een 

dierenwelzijnsprogramma en een zwerfkattenbeleid. Dit verzoekschrift werd behandeld op de 

gemeenteraad van 26/11/2018. De gemeenteraad nam kennis van onderstaand antwoord. 

In verband met het dierenwelzijnsplan verwijst u onder meer naar het 10 punten programma van Gaia. 

Ons ontwerp beleidsplan Dierenwelzijn (CBS 22/05/2017) voldoet daar grotendeels aan. 

Zo is er in Oudenaarde een schepen van dierenwelzijn. Bij de lokale politie Vlaamse Ardennen heeft een 

inspecteur een opleiding omtrent dierenwelzijn en de toepasselijke regelgeving gevolgd.  

Voor pony’s op de kermis werd een uitdoofbeleid gevolgd, het contract van de eerder vergunde attractie 

met pony’s liep af op 31/12/2017 en werd niet verlengd. Daarnaast worden nog slechts 2 circusfamilies 

toegelaten in Oudenaarde, waardoor controles op het welzijn van de (gedomesticeerde) circusdieren beter 

kunnen opgevolgd worden.  

Bij de jaarwisseling 2017-2018 werd gecommuniceerd over het dierenleed dat gepaard gaat met vuurwerk 

en hoe dit kan voorkomen worden (door zowel feestvierders als baasjes).  

Onze technische dienst beschikt over een chiplezer, waarmee dode dieren gecontroleerd worden. Zo 

blijven baasjes niet in het ongewisse over de dood van hun huisdier. Verloren gelopen dieren worden door 

de politie naar het asiel gebracht. 

De recente opening van onze 1e hondenlosloopweide is u vast niet ontgaan. 

Het zwerfkattenprogramma tenslotte staat inderdaad nog in de kinderschoenen. We kregen reeds een 

uitgebreide voorstelling van de aanpak door RATO en informeerden ook bij stad Ronse hoe dergelijke 

samenwerking verloopt. Een systeem van ‘vangen – steriel maken – terug zetten’ lijkt aangewezen. 

Gezien de jarenlange ervaring van Operatie Zwerfkat vzw zullen wij zeker uw advies tot samenwerking 

ter harte nemen.  

Zoals u merkt, ondernamen wij de afgelopen jaren heel wat stappen op vlak van dierenwelzijn. De 

komende jaren zal dit werk verder gezet worden.” 
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 

GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

1.  Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1.  Vraag 1: Snelheidsinformatiebord Graaf Van Landaststraat. 

In de Graaf van Landaststraat in Eine staat een snelheidsinformatiebord (SIB).  Dit SIB werkt al enige tijd 

niet meer. Het betreft een permanent bord dat beheerd wordt door de technische dienst van de stad. 

Vraag: Wanneer zal dit bord terug werken? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1.  Vraag 1: Glasbollen Doornikse Heerweg. 

De glasbolsite in de Doornikse Heerweg (tussen de Deinzestraat en de Wortegemstraat) zorgt voor veel 

hinder en overlast.  Op voorstel van een burger werd een alternatieve locatie gevonden: in de 

Pruimelstraat, recht tegenover Hubo. Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord met een 

verplaatsing (CBS 11.12.2017).  Ook Fost Plus en KRB (Kempisch Recyclagebedrijf) zijn akkoord met 

de verplaatsing. De nieuwe site moet nu enkel nog voorzien worden van een betonnen sokkel. IVLA heeft 

het stadsbestuur toelating gegeven om deze werken zelf uit te voeren. De bal ligt dus in het kamp van het 

stadsbestuur. 

Op de gemeenteraad van 1 oktober 2018 werd aangekondigd dat de werken spoedig aangevat zouden 

worden. Anderhalve maand later is er nog altijd geen sprake van een verplaatsing. Meer nog, naar verluidt 

zijn er nu opmerkingen over het feit dat er gebroken glas zou kunnen terecht komen op het fietspad van 

de Pruimelstraat. 

Vraag: Wat is de stand van zaken in dit dossier? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

2.2.  Vraag 2: Staat paden kerkhof Meulewal. 

De staat van bepaalde zijpaden op het kerkhof Meulewal is dramatisch.  De betontegels liggen schots en 

scheef, en zijn plaatselijk gebroken.  De situatie is bijzonder gevaarlijk voor oudere mensen die minder 

goed te been zijn.  Het probleem werd door bezorgde burgers reeds aangekaart, zonder gevolg. 

Tijdens de gemeenteraad, in zitting van 23 april 2018, beloofde bevoegd schepen Carine Portois dat de 

paden zouden hersteld worden tegen 1 november 2018. Dat bleek helaas niet het geval. 

Vragen: 

1. Waarom werden de werken niet uitgevoerd zoals beloofd? 

2. Wanneer worden de werken wel uitgevoerd? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.3.  Vraag 3: Verlies aan open ruimte. 

Eind augustus presenteerde Natuurpunt haar betonrapport.  In dit rapport staan cijfers vermeld, per 

gemeente, die aangeven hoeveel open ruimte er verloren is gegaan tussen 2005 en 2015. In Oudenaarde 

ging er elke dag 359m² open ruimte verloren. In de ranglijst van alle Vlaamse gemeenten komt 

Oudenaarde uit op de 38e plaats.  In de regio Vlaamse Ardennen is er geen enkele gemeente die slechter 

doet.  Naburige steden Zottegem (279m²) en Ronse (117m²) doen merkelijk beter. 

Ter info: Kruishoutem (193m²), Wortegem-Petegem (186m²), Kluisbergen (116m²), Maarkedal (101m²), 

Zwalm (84m²), Zingem (78m²), Horebeke (43m²) 

Vragen: 

1. Hoe verklaart het stadsbestuur dat er in Oudenaarde zoveel meer open ruimte verloren is gegaan in 

vergelijking met de buurgemeenten? 

2. Heeft het stadsbestuur een idee hoe het zit met de evolutie sinds 2015? 

3. Wat zal het stadsbestuur concreet ondernemen om het verlies aan open ruimte terug te dringen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 
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3.  Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1.  Vraag 1: Ontharding op Oudenaards grondgebied. 

Dit jaar ging de campagne ‘operatie perforatie’ van start. De campagne, een samenwerking tussen  

infopunt publieke ruimte en Aquafin wil Vlaanderen ontharden. Dat is nodig om ons te wapenen tegen de 

klimaatopwarming, en voor de gevolgen van overstromingen of periodes van droogte. Naast groen zorgt 

ook blauw, of water in de stad, voor verkoeling, is het goed voor de biodiversiteit, en verhoogt het de 

belevingswaarde van een stad. Een aantal scholen, waaronder het MPI in Eine, gaan resoluut voor de 

ontharding en de vergroening van hun speelplaats. Ze tekenden in voor een project bij de provincie. Ook 

op Vlaams niveau zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor het ontharding van openbare of semi-

openbare ruimte. 

Vandaar onze vragen : 

1. Tekende de stad in op de projectoproep ‘Operatie Perforatie’ (deadline 31 oktober 2018)? 

2. Tekende de stad in op andere subsidiemogelijkheden, oa voor de proefprojecten ontharding van de 

Departement leefmilieu? 

3. Wil de stad inzetten op ontharding? Zal daar aandacht voor zijn in het volgende bestuursakkoord? 

4. Zijn er straten of parkeerterreinen die men plant te vergroenen, zoals bijvoorbeeld expliciet vermeld 

in het bestuursakkoord van Oostende? 

5. Kan de stad bijvoorbeeld scholen aanmoedigen om hun speelplaatsen te vergroenen, via subsidies aan 

scholen op haar grondgebied? 

6. Kan de mogelijkheid van extra water in de stad onderzocht worden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

3.2.  Vraag 2: Extra bijdrage van de stad aan het OCMW omwille van de negatieve 

autofinancieringsmarge van het Auroraziekenhuis. 

In de notulen van het Schepencollege van 5 november 2018 lezen we volgende beslissing : ‘Punt 21 : 

Tussenkomst van het OCMW en de Stad in de responsabiliseringsbijdrage van het Auroraziekenhuis ten 

belope van het overschot aan autofinancieringsmarge voor de periode 2014 - 2021: wijziging van het 

bedrag van de bestemde gelden. Akkoord met voorgestelde bijdrage aan het OCMW.’ 

Kan dit punt worden toegelicht? Hoeveel bedraagt de ‘wijziging van het bedrag’? Waarom moest dat 

worden bijgesteld? Waren eerder prognose niet correct? Hoe evolueert de autofinancieringsmarge, de 

responsabiliseringsbijdrage, en de toelage van de stad in de komende legislatuur? Wat zijn de gevolgen 

hiervan voor de stadsfinanciën? 

De vraag wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer. 

 

3.3.  Vraag 3: Lawaaihinder bij evenementen. 

Hoewel wij als Groen groot pleitbezorger zijn voor een bruisende, levendige stad, bereiken ons ook 

geregeld klachten over te grote geluidshinder bij evenementen. Het is noodzakelijk om die klachten ook 

ernstig te nemen en een goede regeling te vinden om bij evenementen geluidshinder te beperken zonder 

dat daarbij aan belevingswaarde wordt ingeboet. Na herhaaldelijke klachten was er een bemiddeling van 

iemand van de Vlaamse Ombudsdienst met de stad en de politie. Vandaar onze vragen: 

1. Welke klachten werden ontvangen, wat was de aanleiding van de bemiddeling tussen Ombudsdienst 

en stad/politie? 

2. Wat was het resultaat van die bemiddeling? 

3. Welke klachten werden het voorbije jaar ontvangen? Voor welke evenementen? Hoeveel? 

4. Welke metingen werden uitgevoerd, door wie, en hoeveel? 

5. Werden overtredingen vastgesteld? 

6. Hoe gaat de handhaving in zijn werk? Wat zijn sancties voor organisatoren die (herhaaldelijk) in 

overtreding zijn? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

Schepen Peter Dossche verlaat de zitting om 21u13. 
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3.4.  Vraag 4: Vellen van bomen in Riedekens. 

Begin oktober werden op Hongerije enkele tientallen gezonde bomen gerooid. In het overzicht van de 

omgevingsvergunningsaanvragen zien we steeds meer aanvragen tot het kappen van bomen. Deze worden 

steeds goedgekeurd, meestal met de randvoorwaarde dat er een heraanplant dient te gebeuren in het 

eerstvolgende plantseizoen. Hiervoor dient de aanvrager tot kap te voorzien in een borgstelling. 

Vragen: 

1. Wat is de reden tot het kappen van gezonde bomen op Hongerije? 

2. Wanneer is de heraanplant van de bomen in Hongerije voorzien? 

3. Houdt de stad een register bij van zijn bomenbestand en van het aantal bomen dat op ons grondgebied 

verdwijnt? 

4. Hoe controleert de stad de heraanplant van de gerooide bomen bij particulieren en bedrijven? 

5. Hoe dikwijls werd de borg het voorbije jaar ingehouden omwille van een niet of onvoldoende 

gerealiseerde heraanplanting? 

6. Is de stad bereid tot het opmaken van een bomenplan waarbij alle bomen op haar grondgebied in 

kaart gebracht worden, te beginnen met deze op het openbaar terrein? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

4.  Raadslid Steven Bettens 

4.1.  Vraag 1: Economische behoeftestudie en woonbehoeftestudie. 

Twee belangrijke studies die de stad uitbesteedde aan SOLVA laten nog steeds op zich wachten : de 

economische behoeftestudie en de woonbehoeftestudie. Die studies lijken ons nochtans onmisbaar bij de 

opmaak van een volgende bestuursakkoord. Ze zullen immers de toekomstige nood aan woningen en 

industriegronden en dus toekomstige ontwikkelingen in onze stad wetenschappelijk kunnen 

onderbouwen. Al in verschillende commissies (onder andere al de commissie van de burgemeester van 18 

januari 2018) werd aangegeven dat er toen al aan gewerkt werd en dat er ‘binnenkort’ een tussentijds 

verslag aan het schepencollege zou gepresenteerd worden. Ook de woonbehoeftestudie zou intussen 

afgerond zijn. 

Vraag: Wanneer worden de studies vrij gegeven en besproken in de respectievelijke commissies? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

4.2.  Voorstel 2: Bebloeming van de Scheldekant. 

Jaarlijks worden in het stadscentrum bloemen gehangen aan de afsluiting langs beide zijden van de 

Schelde. Hier en op vele andere plaatsen in de stad wordt straten en buurten op die manier door de stad 

letterlijk en figuurlijk opgefleurd. Dit jaar hingen er bloemen langs de Schelde van de Matthijs 

Casteleinstraat tot aan het kruispunt met de Bekstraat. Voordien hingen de bloemen tot een flink stuk 

langs de Eindrieskaai. 

Voorstel: vanaf volgend jaar hangt de stad opnieuw bloemen tot aan het kruispunt met de Fortstraat. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

4.3.  Vraag 3: Verkeersveiligheid op de Edelareberg (N8). 

Enkel en alleen al dit jaar gebeurden op de Edelareberg meerdere zware verkeersongevallen. 

Op woensdag 31 januari vielen drie gewonden toen twee terreinwagens frontaal op elkaar inreden. 

Donderdagavond 12 juli kwamen een maaidorser en een auto met elkaar in botsing. 

In de krant van 14 juli lezen we: “Drie auto’s geraakten gisterenavond rond zeven uur betrokken in een 

indrukwekkend verkeersongeval boven op de Edelareberg in Edelare.” 

Op 27 augustus botsten een bestelwagen en een auto op de Edelareberg. 

Maandag 12 november raakte een bestuurder zwaargewond na een slippartij op de berg. 

Drie van bovengenoemde ongevallen gebeurden in de bocht ter hoogte van het kruispunt met de Hoge 

Weg. 

Vragen: 

1. Welke maatregelen stelt de stad voor om de verkeersveiligheid op de Edelareberg in het algemeen en 

in de bocht ter hoogte van de Hoge Weg in het bijzonder, te verhogen? 

2. Wil de stad het voorstel verdedigen om de maximumsnelheid te verlagen tot 50 km per uur? 
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3. Tijdens de commissie mobiliteit van 22 februari 2018 deelde de schepen mee dat het bestek voor de 

studie voor de aanleg van het van de rijweg gescheiden fietspad langs de N8 nog dit jaar zou 

gepubliceerd worden. Wat is de stand van zaken? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4.4.  Vraag 4: Project Vossemeren in Leupegem. 

Het openbaar onderzoek voor het project Vossemeren in Leupegem is ondertussen afgesloten. 

Vragen: 

1. Wat is ondertussen het standpunt van het stadbestuur met betrekking tot dergelijk grootschalig project 

in Leupegem? 

2. Zijn dergelijke grootschalige projecten te verantwoorden zonder geactualiseerde 

woonbehoeftenstudie? 

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 6.1 van raadslid Dagmar Beernaert en wordt 

beantwoord door schepen Mathieu De Cock en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

4.5.  Vraag en voorstel 5: Herinrichting van de Berchemweg (N8) in Melden. 

De Berchemweg kwam al tijdens meerdere raadszittingen aan bod. 

Op de gemeenteraad van 23 april 2018 antwoordde de schepen van mobiliteit op de vraag van Groen dat 

de plannen die het Agentschap Wegen en Verkeer met de Berchemweg heeft nog helemaal niet definitief 

zijn. Afgelopen zomer doken diezelfde plannen echter opnieuw op. 

Op 1 oktober, de eerste raadszitting na de zomer, antwoordde de schepen op onze vraag dat er op 25 

oktober een overleg zou komen tussen de stad en AWV. Het stadsbestuur steunde de voorstellen van 

Groen die we tijdens de raad van 1 oktober deden - invoering 50 km/u, behoud zebrapad en behoud 

flitspalen - en zou die tijdens het overleg met AWV verdedigen. 

In antwoord op onze vraag naar de resultaten van het overleg met AWV antwoordde de bevoegde 

schepen tijdens de gemeenteraad van 5 november dat er in februari 2019 een infovergadering komt. De 

schepen herhaalde nogmaals dat de plannen volgens AWV niet definitief zijn. Meer zelfs, AWV 

betreurde het dat die plannen kenbaar werden gemaakt. Plannen die AWV zelf naar minstens 2 

verschillende inwoners uit Melden had opgestuurd. 

En wat blijkt nu? Een inwoner zou een brief van het kabinet van minister Weyts ontvangen hebben met 

melding dat de maximumsnelheid niet kan verlaagd worden tot 50 km/u. Dit is een vreemde wending in 

het dossier. Al van bij het eerste overlegmoment van 9 januari 2018 was de toegelaten snelheid immers 

een onderwerp van discussie en zeker geen vaststaand gegeven. 

Vragen: 

1. is het stadsbestuur op de hoogte van deze brief van het kabinet van minister Weyts? 

2. tijdens het overleg van 25 oktober beslisten AWV en het stadsbestuur om gezamenlijk een brief te 

versturen naar de inwoners van Melden. Wanneer wordt deze brief verstuurd en wat zal de inhoud 

ervan zijn? 

Voorstel: 

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht bij de minister van 

mobiliteit maatregelen te vragen die de verkeersleefbaarheid verhogen, in het bijzonder de invoering van 

zone 50 in het centrum van Melden en het behoud van het zebrapad. 

De vragen en het voorstel werden besproken bij de behandeling van het verzoekschrift van de heer Benoit 

Dorné. 

 

5.  Raadslid Folke D'Haeyer 

5.1.  Vraag 1: Repetitie- en voorstellingsruimte voor toneelverenigingen. 

De enthousiaste bende van Litoziekla staat de komende weken terug op de planken met hun voorstelling 

‘Ondergronds’. Geen evidentie, want de vereniging is al zes jaar op zoek naar een vaste locatie. Nu moet 

de vereniging voor elke voorstelling en repetitie op zoek naar een locatie, wat hun veel energie en geld 

kost. Zo repeteren ze vaak in het Jeugdhuis Jotie, maar dat moeten ze dan telkens weer op voorhand 

reserveren. Ze kunnen dus ook nooit last-minute iets inoefenen. De Brandwoeker is dan weer te duur voor 

een jeugdvereniging: 80 euro per opvoering en 20 euro per repetitie, wat enorm oploopt. Ook is hun 
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gerief op een andere locatie gestockeerd, wat telkens weer een verhuis betekent.  Litoziekla is nochtans 

geen eendagsvlieg maar een toneelverenging van jongeren die al jarenlang zijn waarde bewijst. Als we 

jongeren in het bijzonder willen blijven stimuleren om actief te zijn in het verenigingsleven is een betere 

ondersteuning toch echt wel aangewezen. Ook voor andere (toneel)verenigingen blijft de nood aan ruimte 

groot. 

Vragen: 

1. Komt er een oplossing voor het toneelgezelschap Litoziekla? Op welke termijn? 

2. Zal er in de volgende bestuursperiode extra aandacht zijn voor ruimte voor verenigingen? In het 

bijzonder voor repetitie- en voorstellingsruimte voor toneelverenigingen? 

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de vraag 6.3 van raadslid Dagmar Beernaert en wordt 

beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5.2.  Vraag 2: Rioleringswerken in de Broekstraat. 

Op de website van stad Oudenaarde “wegenwerken/Broekstraat-fase-1” lezen we “Er kan niet meer 

ingereden worden in parking NMBS via Broekstraat, uitrijden wel nog mogelijk. Fasewisseling zal 

vermoedelijk eind november 2018 zijn, de aannemer zal hiervoor de eerste fase afwerken tot onderlaag in 

asfaltverharding. Als alle werken voltooid zijn (fase 1 + fase 2), zal de toplaag in asfalt in zijn geheel over 

de volledige projectzone worden gegoten.” 

Vragen: 

1. Verlopen de werken volgens tijdsschema? Wanneer is het einde van de werken voorzien? 

2. Zal er terug door de Broekstraat kunnen worden gereden nadat de onderlaag in asfalt is aangelegd? 

3. Wat houdt de fasewisseling in? Langs waar verlaten automobilisten de parking van de NMBS? Zal er 

opnieuw kunnen ingereden worden op de parking aan de Broekstraat? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5.3.  Vraag 3: Staat van de voetpaden in de schoolomgeving MPI 't Craeneveld in Eine. 

In de schoolomgeving van MPIGO ’t Craeneveld zijn heel wat gebreken aan de weginfrastructuur en in 

het bijzonder voor de zachte weggebruiker. Het voetbad ter hoogte van enkele putdeksels is in zeer 

slechte staat, er ontbreekt een zebrabpad waar wel een verlaagde borduur is, er ontbreken verlaagde 

borduren, er zijn verzakkingen,… 

[cid:image002.jpg@01D480E4.38AD5750]          [cid:image004.jpg@01D480E4.38AD5750] 

Vraag:  

Is het mogelijk om in afwachting van een volledige heraanleg kleinere herstellingen uit te voeren om de 

veiligheid van schoolgaande kinderen (met een beperking) te garanderen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5.4.  Vraag: Fietspad Zevenbunder.  

Tussen het einde van de Spoorweglaan en Ladeuze (grondgebied Maarkedal) loopt de trage weg nr 12, 

gekend als het Zevenbunder. De trage weg wordt door schoolgaande en pendelende fietsers tussen 

Maarkedal en Oudenaarde gebruikt. Hij is onderdeel van het Bovenfunctioneel Fietsroutenetwerk en is op 

de fietskaart van de stad Oudenaarde als fietsweg tussen twee aanbevolen fietstrajecten aangeduid. 

Vragen: 

1. Wil de stad maatregelen nemen zodat fietsers elkaar beter kunnen kruisen? 

2. Wil de stad langs dit fietspad sensorgestuurde verlichting plaatsen? Met dergelijke verlichting zien 

fietsers waar ze rijden en is de impact voor het milieu gering. 

De vraag wordt beantwoord door schepen  Lieven Cnudde. 

 

6.  Raadslid Dagmar Beernaert 

6.1.  Vraag 1: Project Vossemeren in Leupegem. 

Projectontwikkelaar Vossemeren uit Kontich wil op het 21.085 vierkante meter grote verlaten 

fabrieksterrein Sancolux in Leupegem 147 wooneenheden bouwen. Er wordt parkeergelegenheid 

voorzien in een half ondergrondse garage. Dit grote woonproject zorgt ontegensprekelijk voor een druk 
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op de leefbaarheid van de buurt en de verkeersdruk in Leupegem in het bijzonder. Buurtbewoners 

plaatsen vraagtekens bij dit project.  

Momenteel (22/11) is het tweede openbaar onderzoek afgelopen. In een eerste openbaar onderzoek 

werden  91 bezwaren ingediend, waarvan ongeveer 25 unieke bezwaarschriften. 

Daarbij volgende vragen: 

1. Wat is momenteel de stand van zaken in het project dat projectontwikkelaar Vossemeren wil 

opstarten in Leupegem? 

2. Hoeveel bezwaarschriften werden bijkomend ingediend tijdens het tweede openbaar onderzoek? 

3. Is het stadsbestuur van oordeel dat een woonproject van dergelijke omvang op die locatie dient 

gerealiseerd te worden? 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 4.4 van raadslid Steven Bettens. 

 

6.2.  Vraag 2: Infomoment N8 in Melden. 

In zijn schrijven (15/11/18) naar een bezorgde buurtbewoner van Melden laat het kabinet van Vlaams 

minister Ben Weyts er geen twijfel over bestaan: ‘Bij het bepalen van snelheidsregimes, houden we 

rekening met de wetgeving en met onze interne richtlijnen. Door deze richtlijnen op een uniforme manier 

toe te passen op alle wegen in Vlaanderen creëren we een veilige, ‘leesbare’ weg. De N8 is een 

secundaire gewestweg, die buiten de bebouwde kom ligt. Op dit type wegen geldt standaard een 

snelheidslimiet van 70 km/u. Op sommige secundaire gewestwegen verlagen we de snelheid om 

veiligheidsredenen inderdaad van 70 km/u naar 50 km/u. Dit kan echter enkel als aan bepaalde, 

welomlijnde voorwaarden is voldaan. Zo verlagen we de snelheid op wegen met een hoge 

bebouwingsdichtheid of op wegen waar de fietspaden vlak naast de rijbaan liggen. De toetsing met deze 

richtlijnen is ook gebeurd voor de N8 in Melden. Op basis van deze analyse is echter gebleken dat er 

geen afwijking kan worden voorzien.’ 
Een verlaging van de maximumsnelheid naar 50 km/u – één van de voornaamste eisen van de 

buurtbewoners - komt er dus blijkbaar niet en dat terwijl de bevoegde schepen op de vorige gemeenteraad 

liet weten dat dit wel nog bespreekbaar zou zijn, dat de plannen nog helemaal niet definitief zijn en dat de 

buurt op 7 februari de nodige inspraak hierover zou krijgen tijdens een infomoment in samenwerking met 

het Agentschap Wegen en Verkeer.  

Daarom volgende vragen: 

1. Hoe staat het stadsbestuur tegenover het standpunt van de Vlaams minister? 

2. Zal  er op 7 februari nog mogelijkheid zijn tot inspraak van de buurt? Zullen zij op dat moment de 

plannen kunnen aanpassen, of gaat het louter om een infomoment? 

De vraag werd besproken bij de behandeling van het verzoekschrift van de heer Benoit Dorné. 

 

6.3.  Vraag 3: Locatie Jeugdtheater Litoziekla. 

Jeugdtheater Litoziekla is een theaterfenomeen in onze stad en geniet erkenning ver buiten onze 

stadsgrenzen. Een mooi cultureel uithangbord voor onze stad. Litoziekla staat momenteel terug op de 

planken met de voorstelling ‘Ondergronds’. Geen evidentie, want de vereniging is al zes jaar lang op zoek 

naar een vaste locatie. Tot voor zes jaar hadden ze hun vaste stek op de Saffressite aan de Dijkstraat, maar 

daar moesten ze vertrekken. Momenteel moeten ze voor elke voorstelling en repetitie op zoek naar een 

geschikte locatie. Die zoektocht kost hen als vereniging heel wat centen en energie. Het stadsbestuur gaf 

eerder al te kennen op zoek te gaan naar een geschikte locatie. 

Daarom volgende vragen: 

1. Wat is de stavaza in dit dossier? 

2. Is het stadsebstuur bereid om mee te zoeken naar oplossingen? 

3. Welke mogelijke oplossingen ziet het stadsbestuur voor een nieuwe locatie voor het jeugdtheater? 

4. Op welke termijn kan een oplossing aangereikt worden? 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 5.1 van raadslid Folke D’Haeyer. 

 

6.4.  Vraag 4: Overdreven snelheid in Riedekens en Hongerije. 

Buurtbewoners signaleerden ons dat er vaak overdreven snel gereden wordt in de wijk Riedekens en 

Hongerije. 
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Daarom volgende vragen: 

Werden er reeds snelheidsmetingen gedaan in de vernoemde straten/wijken?  

1. Zo ja, wat zijn de resultaten daarvan? 

2. Zo neen, is er een mogelijkheid om in de toekomst snelheidsmetingen te doen en indien nodig 

snelheidsremmende maatregelen te voorzien? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

7.  Raadslid David Vanden Bossche 

7.1.  Vraag 1: Openbare aanplakborden verkiezingen. 

De openbare aanplakborden voor de verkiezingen werden pas vierentwintig dagen na de verkiezingen 

door de stad opgehaald.  Hierdoor kwamen na een tijd affiches los te hangen of lagen ze op de grond. 

Verenigingen daarentegen zijn verplicht om hun aanplakborden van festiviteiten na zeven dagen op te 

halen.  

Daarbij volgende vragen: 

1. Wat is de reden dat de borden zo laat werden opgehaald? 

2. Wil de stad zich engageren om in de toekomst, net zoals alle andere verenigingen, de aanplakborden 

na zeven dagen op te halen? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

7.2.  Vraag en voorstel 2: Verkiezingspropaganda. 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober waren de eerste zonder verkiezingsborden in het straatbeeld. 

Het voorstel van raadslid Wim Merchie werd door heel wat bewoners van Oudenaarde enthousiast 

onthaald en is voor velen zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Daarbij volgende vraag:  
 

Hoe evalueert het stadsbestuur het zogenaamde herenakkoord omtrent de verkiezingspropaganda? 
 

Daarbij volgend voorstel: 
 

De stad Oudenaarde en de politieke partijen engageren zich ertoe om ook bij volgende verkiezingen 

(tijdens de sperperiode) de gemaakte afspraken omtrent verkiezingspropaganda op het grondgebied 

Oudenaarde na te leven. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 22u08. 

 

Goedgekeurd in zitting van 17 december 2018. 

 

 

Algemeen directeur,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


