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Edito
Beste inwoner,
December: de laatste rechte lijn naar het einde van 2019 is alweer ingezet…
Begin dit jaar nog gingen we van start met een vernieuwd Schepencollege / Vast
Bureau en werd ook een nieuwe OCMW- en gemeenteraad geïnstalleerd.
Het lijkt alsof het gisteren was maar niets is minder waar. Naast het vele werk dat
reeds werd verzet, maakten we ook uitgebreid de tijd om te luisteren naar u, de
inwoners van onze prachtige stad.
We deden dit via het intensief inspraak- en participatietraject ‘Maak Oudenaarde Mee’.
De resultaten namen we mee in de opmaak van ons Meerjarenplan, dat nog deze
maand aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Het einde van het jaar staat natuurlijk ook synoniem voor feesten en gezelligheid.
Dit weekend (op vrijdag 13 december) opent onze kerstmarkt opnieuw de deuren;
beleef de eindejaarsfeer en kom kuieren tussen de meer dan 40 kerstchalets met voor
elk wat wils.
Vorig jaar mochten we maar liefst 14.000 schaatsers verwelkomen op onze ijspiste.
Ook dit jaar voorzien we dus een prachtige piste waarop jong en oud de schaatsen
kunnen aanbinden. Met haar 710 m², is deze piste niet enkel de grootste uit de regio,
het is bovendien ook de enige in de onmiddellijke omgeving!
We wensen iedereen alvast een gezellige en prettige eindejaarperiode en het
allerbeste in 2020!
Veel leesgenot,

4 Beleef

ar
eindeja
ak rde
a
M
9
a
Oudena
mee
r:
e
i
s
s
o
D
12
n
e
l
e
d
o
t
Au
14

Groen

17

ot
o
t
s
t
i
u
CO2

18

r
Cultuu

21

Sociaal

22 Jeugd

Sport

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester
De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne

25

Kort

2019 - december - infomagazine - 3

Beleef r
a
a
j
e
d
n
i
e

Beleef eindejaar
in Oudenaarde
D

e gezelligste tijd van het jaar komt
er weer aan!

Overal weerklinken kerstdeuntjes,
de geur van warme chocomelk en
glühwein waait je tegemoet en winkels
inspireren je met de nieuwste kerstartikelen. Misschien krijgen we dit jaar zelfs
een winters sneeuwtapijt…

Kerstmarkt
Onze stad wordt alleszins opnieuw een van de leukste plekjes in de streek: van 13
december tot en met 5 januari kan je de eindejaarssfeer komen opsnuiven op onze
jaarlijkse kerstmarkt. Op en rond de Grote Markt valt er altijd wat te beleven en kan je
wandelen langs meer dan 40 chalets met heerlijke hapjes, drankjes en leuke eindejaarsspullen. Kerstplezier voor jong en oud; beleef het!

Officiële opening: vrijdag 13 december
Om 18.30 u. opent de Belleman van Oudenaarde met zijn warme -en luide!stem de kerstmarkt en ijspiste. “Men zegge het voort!”
Na de verwelkoming door burgemeester en schepenen, zet het Oudenaardse
mannenkoor Tebasco meteen de winterse toon met een aantal prachtige
liederen uit hun repertoire.
Om 20 u. zorgen de kunstschaatsers van Team Temptation o.l.v. Candy Mulder
voor een wervelende show. Aansluitend is er discoschaatsen voor iedereen.
Wie weet, misschien loop je die avond ook wel de enige echte kerstman tegen
het lijf. Hij komt speciaal uit het hoge noorden met een mand vol snoepgoed
naar Oudenaarde afgereisd. Ho Ho Ho!
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Animatie tijdens de kerstmarkt

ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 DECEMBER
ZATERDAG 14/12
15u00-18u00: 	De Lustige Sneeuwmannen (muziekgroep)
De Lustige Sneeuwmannen spelen streetbandnummers en evergreens met af en toe
een muzikale knipoog naar de kerstman en
zijn rendieren.

ZATERDAG 14,  ZONDAG 15,
ZATERDAG 21 en ZONDAG 22 DECEMBER
14u30-18u30: Rondrit met huifkar (gratis)
Vertrekpunt: ter hoogte van bakkerij Rogge
op de Markt

ZONDAG 15/12
15u00-18u00: Bonkers small band (muziekgroep)
De Bonkers zorgen voor een gezellige
namiddag vol Jazz, blues en dixieland.
18u30-19u15: Lichtjesstoet met tractoren
Vang zeker de snoepjes die uitgegooid
worden, want je kan prijzen winnen!
Locatie: Centrum Oudenaarde

ZATERDAG 21 en ZONDAG 22 DECEMBER
ZATERDAG 21/12
14u00-17u00: De Jolige IJsberen (muziekgroep)
De Jolige IJsberen brengen dixieland, af en
toe bijgekruid met een kerstnummer.
18u30-19u15: Lichtjesstoet met tractoren
Vang zeker de snoepjes die uitgegooid
worden, want je kan prijzen winnen!
Locatie: Centrum Oudenaarde

ZONDAG 22/12
15u00-18u00: Shades (muziekgroep)
Ontspannende muziek gebracht door een
duo goede muzikanten.

DOORLOPENDE ANIMATIE
tijdens beide weekends:
- Kerstmannen bezoeken de kerstmarkt en winkelstraten
- Viskraam (vissen naar eendjes en kerstballen)
Maak ook gebruik van de speciaal ingerichte loungeruimte met zicht op de schaatsers, klein en groot, die hun
beste kunstjes tonen op het ijs
In samenwerking met o.a. Theater Stam, PIVA Oudenaarde - afdeling Grime en make-up, Kappersschool PVCO
Dender en Schelde, ’t Perdegedoe en de Materse Oldtimervrienden

Draaiorgel
Hubert en Pieter laten u genieten van de
mooiste kerstliederen.
15u00-18u00: KINDERANIMATIE
Creatieve workshop knutselen
Thema: kerstboomversieringen
Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier (rechtover oud-Hospitaal),
gelijkvloers
Kerstkindergrime
Kindjes worden gegrimeerd als kerstmannetje of -vrouwtje en gaan op de foto met
de Kerstman. De kerstmuts mag gehouden
worden als souvenir. De grime wordt
verzorgd door leerlingen van PIVA Oude-
naarde- afdeling grime en make up
Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier (rechtover oud-Hospitaal),
gelijkvloers
‘Theater Stam vertelt’ – Winterse
sprookjes onder de stamboom
Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier (rechtover oud-Hospitaal),
1ste verdieping
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aar liefst 14.000 schaatsers
brachten vorig jaar een bezoekje
aan onze ijspiste. Een overweldigend succes! Ook dit jaar voorzien we
een prachtige piste waarop jong en oud
de schaatsen kunnen aanbinden. Met
haar 710 m², is onze ijspiste niet enkel
de grootste uit de regio, het is bovendien
ook de enige in de onmiddellijke
omgeving!

Tijd om je
schaatsen aan te
trekken!
Meer uitdaging nodig? Dan is het ijshockeytornooi misschien wel iets voor jou!
Vorm een team per drie en ga de strijd
aan tegen een ander team. Inschrijven
per team via sportdienst@oudenaarde.be.
Wat valt er nog te beleven op de ijspiste?
- Discoschaatsen: kom elke vrijdagavond
van 20 tot 23 u mee schaatsen op de
beats van de muziek.
- Kleuterglibberen: elke zondag van
9u30 tot 11u30 uur is de ijspiste
voorbehouden voor kleuters (3 - 5 jaar)
en hun ouders.
- After examen schaatsen: de week vóór
de vakantie kunnen studenten van de
middelbare school zich na de examens
komen ontspannen op de ijspiste, van
12 tot 13 uur.
- Op dinsdag 17 december vanaf 14u
is de ijspiste voorbehouden voor
personen met een beperking
(vanaf 21 jaar).

Wil je je schaatskunsten nog wat
bijschaven? Dan kan dat tijdens de
schaatsinitiaties waar je de kneepjes van
het vak zal leren.
Inschrijven via de webshop
(webshopoudenaarde.recreatex.be)
- Kinderen < 10 jaar:
Lessenreeks van 4 schaatsinitiaties
23, 24, 26, 27 december
van 9u30 tot 10u30
- 	Kinderen 10 - 15 jaar:
Lessenreeks van 4 schaatsinitiaties
23, 24, 26, 27 december
van 10u30 – 11u30
- Volwassenen ≥ 16 jaar: 		
Lessenreeks van 2 schaatsinitiaties
17 & 19 december van 19u tot 21u

Even uitblazen na je schaatsbeurt?
Kom tot rust in onze gezellige loungeruimte en geniet van een lekker hapje en
drankje met zicht op de kunsten van de
schaatsers.
Reserveren is niet verplicht, aan grote
groepen vragen we echter op voorhand
iets te laten weten om een vlot verloop te
garanderen via
sportdienst@oudenaarde.be.

PRIJS PER SCHAATSBEURT
Individuele schaatser
Scholen en groepen vanaf 20 personen
OK-pas en sociale kaart OCMW
(korting ook geldig voor ijshockeytornooi)
After examen schaatsen (op vertoon van SNS-pas)
Kleuterglibberen (incl.ouders)
Discoschaatsen
Ijshockeytornooi/pp

€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00 (€ 2,50)
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00

MEERBEURTENKAARTEN
10 - beurtenkaart

€ 40,00

SCHAATSINITIATIES (4 uur les)
Inwoners
Inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin)
Niet-inwoners
Niet-inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin)

€ 35,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 40,00

Voor meer info en de exacte openingsuren verwijzen we door naar de brochure
‘Beleef eindejaar’, beschikbaar bij toerisme Oudenaarde (stadhuis) en de
sportdienst of te raadplegen via www.oudenaarde.be
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#BeleefEindejaar
Volop gezelligheid in Oudenaarde!
Schaatspiste

Kerstmarkt

Shoppen

13 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020
Info op www.oudenaarde.be
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Winkelen & genieten in

Oudenaarde

H

et Winterwarmte-vuur blijft branden in het centrum van de
stad !

Alle handelaars, ondernemers & horeca-uitbaters staan ook
tijdens de mooiste weken van het jaar met passie en goesting
voor jou klaar. Maar liefst 3 zondagen op rij kan je terecht voor
heerlijk eindejaar shoppen met veel extra’s.
Zet zondag 15, 22, 29 december met stip in je agenda. Niet
alleen op zaterdag maar ook op zondag is het dan volop
winkelen en puur genieten in een stad die bruist van de kerstsfeer.
Om te ontdekken wie precies wanneer open is, haal dan de
brochure eindejaar op bij de dienst toerisme of bij de handelaars zelf, en volg de Facebookpagina van ‘OudenaardeWinkelStadvzw’ om geen enkele update te missen.

Kerstmarkt
in de deelgemeenten
Dit jaar is het de beurt aan Mater om als Oudenaardse deelgemeente een kerstmarkt te organiseren. Kom langs op 22
december van 15 tot 21 u. en bezoek heel wat kerstkraampjes
op het Matersplein.

Oudenaardebon:
schenk honderden
cadeautjes in één bon!
Dit jaar duurt je zoektocht naar het perfecte cadeautje
welgeteld 1 minuut: met de Oudenaardebon pak je
namelijk uit met een originele cadeaubon die de gelukkige
ontvanger kan inruilen in een van de talloze deelnemende
zaken in Oudenaarde. Eén bon, honderden cadeau-idee
tjes … En je steunt ook nog eens onze lokale handelaars.
Leuk gegeven, toch?
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Praktische info
• De ‘grote’ kerstmarkt met ca. 40 chalets vindt plaats
van 13 - 26 december.
• De ijspiste en een 19-tal kerstchalets blijven staan
t.e.m. 5 januari.
• Locatie: Markt Oudenaarde
Meer info vind je ook op www.oudenaarde.be of via
Toerisme & Evenementen Oudenaarde (Stadhuis,
Markt 1, 055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be)

Verknal uw feest niet
Gebruik vuurwerk veiliG!

AAntAl zWAArgeWonden
tijdens nieuWjAAr

Wie?
Vooral jonge mannen

2017: 20
2018: 24
2019: 19

VerWondingen?
brandwonden en open
wonden aan handen,
vinGers en oGen

8 tips
01 Ga na of het afsteken van vuurwerk
toeGelaten is in uw buurt

02 koop enkel vuurwerk met
Ce-markerinG en respeCteer de leeftijdsGrens

03 lees de GebruiksaanwijzinG op de verpakkinG
04 kies een GesChikte afsteekplaats:
een open en droGe plek zonder wind

05 hou toesChouwers op voldoende afstand
en brenG dieren naar een veiliGe plaats

06 verlaat zo snel moGelijk de plaats van afsChieten en
waCht minstens een half uur voordat u teruGkeert,
ook al is het vuurwerk niet afGeGaan

07 steek nooit opnieuw de lont aan van
een vuurwerk dat niet is afGeGaan

08 ruim de afsteekplaats op

Maak aarde
Ouden
mee

Oudenaardisten
geven ideeën
voor onze stad
M

aak Oudenaarde Mee. Met die oproep vroeg het stadsbestuur de Oudenaardisten om mee na te denken over onze stad. Welke ideeën heb jij
om Oudenaarde Mee te Maken? In welke stad wil jij als Oudenaardist leven?

Van 18 juni tot 17 september kon
iedereen zijn of haar idee voor onze stad
delen. En dit over 5 thema’s:
–– verkeersveilige en mobiele stad
–– groeiend groene stad
–– stad met plaats voor cultuur en sport
–– sociaal bewogen stad
–– ondernemende stad
Er werd enthousiast gereageerd op onze
oproep. Daar willen we jullie als stadsbestuur oprecht voor bedanken!
–– 737 inwoners registreerden zich op ons
online platform
–– daar werden 238 ideeën gepost
–– daarop kwamen nog eens 426 reacties
–– er werden 3027 stemmen uitgebracht
op de aangebrachte ideeën

Op onze gespreksavonden in Eine en
Oudenaarde verwelkomden we nog
eens 49 deelnemers. Onder begeleiding
van een moderator gingen zij dieper
in op onze 5 thema’s. Hier was niet
de hoeveelheid input maar wel de
kwaliteit van die input van belang. In
de gesprekken gingen we dieper in op
details, vroegen we meer uitleg over
ideeën, … Ook de discussies aan de tafels
leverden interessante ideeën op.
We nodigden ook de adviesraden uit
om in gesprek te gaan. Deze adviesraden bestaan uit burgers die het
stadsbestuur vrijwillig over een aantal
thema’s adviseren, zoals bv. senioren,
jeugd, cultuur, … 17 leden van verschillende adviesraden bespraken de ideeën
die op het online platform en tijdens de
gesprekstafels aan bod kwamen.
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Welke thema’s vindt de
Oudenaardist belangrijk?

thema’s

Het bleek al duidelijk uit het online
platform: de Oudenaardist ligt vooral
wakker van mobiliteit en meer groen in
de stad. Ook tijdens de gespreksavonden
kwamen die thema’s het meest aan bod.

Verkeersveilige
en mobiele stad

Verkeersveilige en mobiele stad
Groeiend
groene stad

Een mobiele stad is waar de
Oudenaardist van wakker ligt. Vooral
over het fietsverkeer in onze stad kregen
we heel wat vragen en opmerkingen,
bijvoorbeeld over het onderhoud en de
aanleg van fietspaden, de veiligheid
van fietspaden en -oversteekplaatsen,
fietsenstallingen, meer comfort voor
de fietser … De Oudenaardist wil
van Oudenaarde duidelijk een nog
fietsvriendelijkere stad maken en als
bestuur delen wij diezelfde ambitie.

Sociaal bewogen
stad

Stad voor
cultuur en sport

Een veilige schoolomgeving is een
volgend belangrijk punt. Ook daar maken
we vandaag al volop werk van.
Nogal wat mensen hadden het ook over
vrachtverkeer. Er kwamen suggesties
om dat vrachtverkeer uit sommige
straten en omgevingen te weren of
om laden en lossen enkel op bepaalde
tijdstippen toe te staan.

Ondernemende
stad

426

reacties

737

inwoners registreerden
zich op ons online
platform

238

ideeën gepost

3027

stemmen op de
aangebrachte
ideeën

49

deelnemers
gespreksavonden
Oudenaarde en Eine

17

leden van
verschillende
adviesraden
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Groeiend groene stad

Sociaal bewogen stad

Ondernemende stad

Na mobiliteit was er heel wat aandacht
voor het thema ‘groeiend groene stad’.
De belangrijkste suggestie hiervoor
was om meer groen aan te planten. Er
waren voorstellen over de verschillende
soorten groen, zoals inheemse bomen of
bloemenweides. Maar ook over hoe we
de inwoners kunnen stimuleren om zelf
groen aan te planten, in welke buurten
meer groen nodig is en hoe groen kan
bijdragen tot de stadsverfraaiing.

Hoe kunnen we de toegankelijkheid
van onze stadsdiensten vergroten? Ook
daar wordt over nagedacht. Het is voor
de Oudenaardist niet altijd duidelijk dat
een afspraak maken met stadsdiensten
niet alleen online maar ook telefonisch
mogelijk is.

Iets minder aandacht was er voor het
thema ‘ondernemende stad’. Daarvoor
ontvingen we vooral ideeën over hoe we
onze lokale producten kunnen promoten
en hoe we (startende) ondernemers
in onze stad kunnen stimuleren en
ondersteunen.

Een andere vraag waarrond heel wat
ideeën gedeeld werden, is hoe we onze
groene stad proper kunnen houden.
Daarbij kwam onder andere de werking
van het containerpark en de aanpak van
sluikstorten aan bod.

Stad voor cultuur en sport
Infrastructuur en promotie staan centraal
als je de ideeën over cultuur en sport
bekijkt. Hoe kunnen we voldoende ruimte
creëren voor verenigingen om er te
vergaderen, repeteren, exposeren …
Gaat het over promotie, dan merken
we dat de Oudenaardisten duidelijk
trots zijn op hun stad. Daar zijn we blij
om! Voor de inwoners zelf is het vooral
belangrijk om via verschillende kanalen
duidelijke informatie over ons sport- en
cultuuraanbod te krijgen.

En nu is het aan de stad
Zoals je merkt, ontving het stadsbestuur
heel wat ideeën. We waarderen jullie
inbreng erg en gaan hier ook graag mee
aan de slag. Samen met de administratie
zijn we volop bezig met het verwerken
van alle ideeën. Om dit goed te doen,
willen we de nodige tijd nemen. We willen
ook nu al meegeven dat we niet alle
ideeën (meteen) kunnen realiseren.
Tijdens de decemberzitting van
de Gemeenteraad leggen we ons
Meerjarenplan voor. In ons infomagazine
in het voorjaar van 2020 koppelen we
graag terug naar jullie over onze concrete
keuzes en beleidsprioriteiten.
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Waarom ben je begonnen met
autodelen?
Steven: Goh... Da’s een lang verhaal.
Eigenlijk heb ik de switch zo een 5 jaar
geleden gemaakt. Ik ben toen van job
veranderd en we moesten beslissen of
we opnieuw een tweede wagen gingen
aankopen. Het concept van autodelen
sprak mij erg aan en omdat ik het zonde
vond een auto vaak ongebruikt te laten
staan, ben ik toen lid geworden van de
autodeelorganisatie ‘Cambio’.

Ging het starten vlot?
Steven: Als er in het begin al knelpunten
waren met Cambio, dan was dat omdat
het een jong bedrijf was in de opstartfase.
Dat kan nu niet meer gezegd worden…
Echte nadelen heb ik echter eigenlijk
nooit ondervonden. Tegenwoordig is het
ook zeer makkelijk om een auto te reserveren via de app op je telefoon; van weken
op voorhand tot op het moment dat je de
wagen nodig hebt, het kan allemaal…

STEVEN CALLENS
Arts

woont in Oudenaarde
werkt in het UZ Gent
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Autodelen in
Oudenaarde
Hoe vaak en waarvoor gebruik je
een deelauto?

Denk je geld te hebben uitgespaard
met autodelen?

Steven: Toch zeker een paar keer per
maand. Het hangt een beetje af van mijn
agenda.

Steven: Zeker! Door bewuster met
mobiliteit bezig te zijn, neem ik nu veel
vaker de fiets. Voor mijn woon-werkverkeer krijg ik een fietsvergoeding; per
maand levert mij dit al ongeveer 300
euro op. Tel daarbij nog eens de uitgespaarde kosten van een tweede auto, en
je kan gerust stellen dat autodelen sterk
kostenbesparend is.

Ik gebruik een deelauto vaak in combinatie met het openbaar vervoer: als ik
bijvoorbeeld een vergadering heb in
Vilvoorde, ga ik met de trein en neem ik
aan het station dan een Cambio-auto
om tot op de plaats van de vergadering
te raken. En ’s avonds, als een vergadering te lang is uitgelopen, neem ik een
Cambio-auto van Gent naar Oudenaarde
en breng ik die de volgende dag gewoon
terug. Mijn voorkeur gaat dan uit naar
een elektrische wagen!

Al vaak gevloekt dat je toch niet
voor die tweede auto hebt gekozen?
Steven: Als je de dienstregeling van de
trein een beetje kent, moet je eigenlijk
zelden wachten. En eender waar ik
kom in een grotere stad, is er wel een
Cambio-auto die ik kan gebruiken. Mijn
woonplaats Oudenaarde heeft natuurlijk
wel goede treinverbindingen, da’s een
voordeel. Op de trein kan ik dan wat
werken of lezen, en de Cambio-auto
maakt het allemaal zeer flexibel.

Je hebt de kosten van je dagdagelijks
transport ook veel beter in de hand, je
weet vooraf wat je maandelijks uitgeeft
aan de trein, Cambio, fietsherstelling,…

Nog leuke ‘bijwerkingen’ bij het
autodelen, dokter?
Steven: Door 5 jaar geleden te switchen
naar Cambio, heb ik zoals gezegd
ook de liefde voor de fiets ontdekt. Ik
ga nu zo goed als altijd met de fiets
werken waardoor ik ondertussen 10 kilo
minder weeg en mij veel gezonder voel.
Het klinkt een beetje gewichtig maar
autodelen was voor mij dus eigenlijk
de katalysator naar een gezonder en
bewuster leven.
De mensen zijn ook vaak verwonderd
dat ik geen auto meer heb; ik moet dus
nooit lang nadenken over een goeie
gespreksopener! (lacht)

Ook interesse gekregen
om te gaan autodelen?
Op onze website vind je onder
www.oudenaarde.be/autodelen
alvast een schat aan informatie!
In Oudenaarde hebben we momenteel
twee Cambio-auto’s ter beschikking
aan het station: een conventionele
Citroën Berlingo en een elektrische
Renault ZOE.
Binnenkort komt er aan Smallendam
nog een elektrische dienstwagen van
de stad bij die buiten de kantooruren
via het Cambio-systeem zal gedeeld
worden. Ook aan Remparden zal er in
de toekomst buiten de diensturen een
Cambio-auto te vinden zijn via Solidariteit voor het Gezin.
We mogen spreken van een goeie start
voor het autodelen in Oudenaarde:
de eerste deelauto’s werden midden
juni in gebruik genomen en eind
september waren er al 22 Cambioleden die in totaal al 8.614 kilometer
hadden afgelegd. We hopen dat er in de
toekomst nog veel meer inwoners de
weg vinden naar autodelen!
Als eindejaargeschenk neemt de stad
de instapkost van € 35,00 op zich voor
de 10 volgende nieuwe gebruikers
uit Oudenaarde. Gebruik hiervoor de
promocode “OudenaardeDeelt”!

2019 - december - infomagazine - 13

Dossier:
ons
Liedtspark
Groen

W

ist je dat het ‘Park Liedts’, met inbegrip van het
kasteel, het Engels park, het ravelijn en de volkstuinen reeds sinds oktober 2011 door de Vlaamse
Overheid is beschermd omwille van de historische, artistieke
en sociaal-culturele waarde?
In samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaanderen werken we daarom aan een visietekst waarin zowel
het bouwkundig als het landschappelijk beheer van het park
aan bod komen. Deze visietekst wordt ons draaiboek bij de
uitvoering van onderhouds- en verbeteringswerken.
Stefaan De Smet, hoofd van de Oudenaardse groendienst:
“Onze focus voor de komende 25 jaar is duidelijk: een duurzaam
behoud van dit prachtig stukje groen onroerend erfgoed!
Hoofddoel hierbij is om het historisch aspect van het park in ere
te herstellen. Zo werden recent reeds grote omgevingswerken
uitgevoerd om de oude stadsversterking, het ravelijn, op te
waarderen. De vestingsgracht werd opnieuw uitgegraven, de
talud hersteld en het grasplein genivelleerd.
Ook andere historische bouwkundige parkelementen zoals
de ijskelder, het boogbrugje met torenruïne, het brugje met
boomstamimitatie en de toegangspoorten zullen nog geaccentueerd worden.
Het park was oorspronkelijk trouwens ingericht als een
‘landschapstuin’ met een zeer open en overzichtelijk karakter.
Vandaag is die beleving helemaal niet meer terug te vinden,
dus gaan we als knipoog naar vroeger zogenaamde ‘kijk-assen’
doorheen het park creeëren.”

GROEN
Wie aan het park denkt, denkt in de eerste plaats aan de bomen
en struiken. Door de jaren heen heeft het huidig groen echter
een heuse evolutie meegemaakt; van de oorspronkelijk aangelegde lusttuin met een erg gevarieerde plantengroei, zijn enkel
nog de oude en veelal aangetaste hoogstambomen overeind
gebleven.
Stefaan De Smet: “Om de verslechterende conditie van deze
bomen een halt toe te roepen, schakelden we de hulp van een
‘Certified European Tree Worker’ in. Algemene conclusie was
dat zowel de boven- als ondergrondse groeiplaatscondities niet
ideaal waren.
Bomen hebben voldoende licht en ruimte nodig; daarom zullen
bepaalde bomen worden weggehaald. Dit versterkt niet alleen
het historische karakter van het park, maar het zorgt ook voor
een duurzame instandhouding van de overige bomen.”
Ook de veiligheid van de parkbezoekers dwingt ons om zieke
en instabiele bomen te rooien. In samenspraak met het
Agentschap Onroerend Erfgoed moet zo helaas de gehele
beukendreef achteraan het park gerooid worden. Zieke bomen
worden uiteraard wel vervangen door nieuwe, gezonde bomen.
Hierbij gaat de keuze naar soorten die ook in het oorspronkelijk
ontwerp voorkwamen.
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Meer aandacht gaat ook naar het vernieuwen van de
onderbeplanting, de laagblijvende planten die onder hogere
beplanting groeien. Hier zetten we in op diversiteit en
ecologische waarde van de planten.
Via het beheerplan willen we de toekomst van ons geliefd
park als groene long binnen het historische stadscentrum
verzekeren!

Snoeien doet groeien!

D

eze winterperiode voert het Agentschap Wegen en
Verkeer opnieuw hakhoutbeheer uit langs diverse
gewest- en autosnelwegen. In Oudenaarde zal dit
langs de N60 en de N453 zijn.
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van
beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij
afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. Dit lijkt
op het eerste gezicht soms wat drastisch, maar na enkele
maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen

tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging
van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het
ecosysteem. Daarnaast komt het ook de verkeersveiligheid
ten goede.
Meer informatie over het hakhoutbeheer
staat op de website van AWV:
www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.
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Groen

OUDENAARDE,
GROEIEND
GROENE
STAD.
ENTENTE FLORALE
EUROPE 2019

Oudenaarde wint
gouden medaille bij
Entente Florale Europe
S

tad Oudenaarde heeft goud behaald
bij de Europese groenwedstrijd
Entente Florale Europe. Deze
internationale wedstrijd wil de aandacht
vestigen op het belang van een groene
omgeving voor de levenskwaliteit in
woonwijken en steden.
Vorig jaar werd de stad door de
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
verkozen tot 'Groen- en Bloemengemeente 2019'. Hierdoor kon onze stad
meteen ook Vlaanderen vertegenwoordigen bij Entente Florale Europe. De
Europese jury bezocht onze stad op 14
juli en beoordeelde Oudenaarde op vlak
van tien verschillende criteria waaronder
bebloeming en landschap maar ook
natuureducatie en participatie.
Tijdens de prijsuitreiking eind september
in Oostenrijk ontving Oudenaarde de
gouden medaille van de jury. Op de
verschillende criteria scoorde de stad
telkens meer dan 85 punten op 100.
Bedankt aan iedereen die onze stad elke
dag groen en leefbaar houdt. We zijn
bijzonder trots op deze erkenning!
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CO2- uitstoot
verlagen?
Wij
doen mee !
W

e kunnen er niet langer om heen: de gevolgen van de klimaatopwarming worden
steeds duidelijker, ook in onze streek.

Als stad gaan we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg en besteden we veel
aandacht aan het verlagen van onze uitstoot. Door de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant maakten we dit engagement concreet.

ot
o
t
s
t
i
u
CO2

Reeds in mei 2015 gingen we aan de slag met de opmaak van een zogenaamd
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of eenvoudigweg ‘klimaatplan’.
Aangezien ons huidige klimaatplan als horizon 2020 heeft, zullen we volgend jaar een
vernieuwd burgemeestersconvenant ondertekenen en het klimaatplan actualiseren
om de nieuwe doelstelling (40% reductie van de CO2-uitstoot tegen 2030) te
realiseren.
Ons klimaatplan zal dan ook uitgebreid worden met een adaptatieplan, waarin we
aangeven hoe we ons zullen wapenen tegen de reeds voelbare en zichtbare gevolgen
van de klimaatverandering.

Concrete acties
Nu reeds vervangen we stelselmatig de
oude stadsvoertuigen door elektrische
wagens of voertuigen op CNG. Via een
systeem van autodelen, zal een nieuwe
dienstwagen buiten de kantooruren ook
door inwoners kunnen gebruikt worden
(zie het artikel over ‘autodelen’).
Bij het beheer van onze gebouwen gaat
veel aandacht naar energiebesparing
en -waar mogelijk- zetten we ook in op
hernieuwbare energie.
Naast het gebruik van zonneboilers en
warmtepompen, voorzien we zo bijvoorbeeld zonnepaneleninstallaties op het
Sociaal Huis, op diverse woonzorgcentra
(o.a. Meerspoort, Scheldekant,…), op de
sporthal, De Woeker en jeugdcentrum
Jotie. Ook andere locaties worden
momenteel nog onderzocht.

Voor al deze installaties samen, betekent
dit niet enkel een elektriciteitsproductie
van zo’n 225,4 MWh per jaar maar ook
een besparing van 53,04 ton CO2 (wat
overeenkomt met het equivalent van
ongeveer 8 voetbalvelden bos)!
We proberen ook onze partners mee te
krijgen in het duurzaamheidsverhaal:
op vraag van de stad, werden bijvoorbeeld ook zonnepanelen geplaatst op
‘Het Sportkot’ in Leupegem. Dit gebouw
is geen eigendom van de stad maar
wordt gehuurd om het ter beschikking te
kunnen stellen van de sportverenigingen.
Door het plaatsen van de zonnepanelen,
is het elektriciteitsverbruik hier meer dan
gehalveerd!

De nieuwe doelstelling behalen,
kunnen we echter niet alleen;
hiervoor rekenen we ook op de
medewerking van bedrijven,
verenigingen, inwoners, ….
kortom van JOU!
Op onze website vind je heel wat
informatie over wat wij doen en wat
je zelf kan doen.
Wil je graag ook jouw initiatief
kenbaar maken of heb je suggesties,
vragen of opmerkingen?
Contacteer de milieudienst:
055 33 51 60
of milieu@oudenaarde.be
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Feestje!
15 jaar filmclub
‘Het Groot Licht’

E

nkele inwoners gaven via ons inspraaktraject ‘Maak
Oudenaarde Mee’ te kennen dat ze graag een filmaanbod
in onze stad zouden zien.

Wel… het bestaat al!
Wist je dat ‘Het Groot Licht’, de huisfilmclub van De Woeker dit
seizoen maar liefst 15 kaarsjes mag uitblazen?
De Woeker beschikt niet over de apparatuur om de meest
recente prenten te projecteren. ‘Het Groot Licht’ selecteert
dan ook de betere films uit het nabije verleden en toont
zo goed als elke maand een film met een kwaliteitsvolle,
cinefiele insteek.
Om hun jubileum te vieren, organiseren ze nu ook een
filmlezing met niemand minder dan Arne Sierens, vooral
bekend als theatermaker maar eveneens notoir cinefiel.

Cinema Arne Sierens - dinsdag 24/03 om 20 uur
Arne Sierens, de gelauwerde theatermaker, is ook een
verwoed cinefiel. Uit alle windstreken kent hij de beste
regisseurs, de beste acteurs, de meest bizarre scripts,
de verbluffendste scènes… Zijn vader was niet voor niets
filmrecensent. Met veel schwung stelt Arne Sierens een
compilatieavond voor naar aanleiding van 15 jaar Filmclub
Het Groot Licht. Als thema kozen we voor ‘Eten in films’.
Daarmee lijkt de cirkel rond, want Het Groot Licht ging
15 jaar geleden van start met films over het thema “Eten
en Drinken”, naar aanleiding van de toenmalige tentoonstelling “Gespekt & Gedekt” in het MOU.

(De vraag naar een vast filmaanbod wordt trouwens verder wel
meegenomen tijdens het traject ‘De Woeker XL’ over de bouw
van een nieuw en groot cultuurcentrum in Oudenaarde.)

Filmaanbod
voorjaar
2020:

Stan & Ollie (GB 2019, 1:37’)
Van Jon S. Baird met Steve Coogan en
John C. Reilly

van Paul Thomas Anderson met Daniel
Day-Lewis

Stan & Ollie, beter bekend als Laurel &
Hardy, is het grootste komische duo dat
Hollywood gekend heeft. Met een gouden
tijdperk op zak, besluit het duo jaren later
hun triomfantelijke afscheidstournee te
plannen in Groot-Brittannië en Ierland.
Met de steun van hun echtgenotes stellen
ze hun status veilig bij het aanbiddende
publiek.

Met Phantom Thread serveert Anderson
een oogverblindend elegant meesterwerkje. Wat begint als een bedrieglijk
simpele love story, mondt uit in een
verrassend ondeugende analyse van het
mannelijke ego. Daniel Day-Lewis zorgt
voor een knetterend afscheid in zijn rol
van narcistische modeontwerper.

Dinsdag 21 januari 2020 om 20 uur
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Phantom Thread (USA 2017, 2:11’)

Dinsdag 25 februari 2020 om 20 uur

Het Groot
Licht voor
Kinderen:
Amour (F, 2012, 2:07’)
van Michael Haneke met Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva en
Isabelle Huppert
De film schetst een close-up portret van
een koppel op leeftijd, dat onafwendbaar
met de dood in aanraking zal komen en
voor wie de wereld steeds kleiner wordt,
tot deze uiteindelijk gereduceerd is tot
een paar vierkante meter in een slaapkamer.
Door zijn film ‘Amour’ te noemen focust
Haneke erg op de samenbindende factor
tussen het koppel. Houdt liefde ooit een
keer op?
‘Amour’ kreeg de Gouden Palm en de
Oscar voor beste buitenlandse film.

Silence (USA 2016, 2:41’)
van Martin Scorsese met Andrew
Garfield, Adam Driver en Liam Neeson
Twee Portugese priesters trekken in
de 17de eeuw als missionarissen naar
Japan om daar hun vroegere mentor te
zoeken, die zijn geloof zou verloren zijn
door de gewelddadige vervolging en folteringen van de Japanners. Hun zoektocht
is echter een levensgevaarlijke queeste.
Silence is gebaseerd op het gelijknamig
boek van Shusaku Endo.
De Standaard: “een indrukwekkend epos
van menselijke gruwel en goddelijke
stilte”

Asterix en het geheim van de
toverdrank (F, 2018, 105’)
Animatiefilm, Nederlandse versie
Wanneer de druïde Panoramix ten val
komt tijdens het plukken van maretakken
besluit hij om de toekomst van hun dorp
veilig te stellen. Samen met Asterix,
Obelix en de trouwe Idefix, reist hij het
Gallische rijk rond, op zoek naar een
getalenteerde en betrouwbare Galliër aan
wie hij "het geheim van de toverdrank"
kan toevertrouwen.
Woensdag 26 februari om 14 uur.

Dinsdag 19 mei 2020 om 20 uur

N.a.v. 30 jaar verbroedering Oudenaarde-Arras.
Dinsdag 28 april 2020 om 20 uur
De filmvoorstellingen van ‘Het Groot Licht’ vinden plaats in De Woeker.
Kaartjes kosten € 5, € 4 voor senioren en studenten en € 1,50 voor houders van
een OK-pas.
Je kan tickets bestellen via de webshop van De Woeker, kopen in de bibliotheek
of afhalen aan de kassa van De Woeker de avond -of namiddag- zelf.
Ontdek het volledige programma van zowel de filmclub als van CC De Woeker
zélf op www.dewoeker.be
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Eindejaar
in de
muziekacademie
O

nze Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans heeft tijdens het jaareinde nog twee
leuke activiteiten in petto:

r
Cultuu
Stiekem zijn Oudenaardisten echte artiesten.

ALLAN/POE
Edgar ALLAN POE - dubbele familienaam, gespleten persoonlijkheid. Voortdurend schipperend tussen de literaire genialiteit
en een zwalpend bestaan aan lager wal.
In het muziektheatrale vertelprogramma 'ALLAN/POE'
brengen de leerlingen van de afdelingen theater, accordeon en
begeleidingspraktijk twee bloedstollende kortverhalen van de
meester van de suspens. En dat op vrijdag de dertiende! Kom
op 13/12 in de Volkszaal van het Stadhuis met eigen ogen en
oren vaststellen dat -ondanks de uitersten- de waarheid zich
doorgaans ergens in het midden bevindt…
Tickets en info: muziekadmin@oudenaarde.be
055 39 03 60
(gratis toegang – reservatie gewenst)

KERSTCONCERT
De kerstperiode is een mooie en gezellige tijd; muziek maakt
de sfeer rond de kerstboom compleet! Het academieteam koos
een luisterrijk repertoire en laat jou op vrijdag 20 december
meegenieten tijdens sfeervolle kerstconcerten in Pamelekerk.
Onze leerlingen en leerkrachten laten in samenwerking met
EduART vzw hun hart spreken door te zingen, musiceren en
vertellen voor de goede doelen van de 24 uren van Oudenaarde
vzw. Het zou hen dan ook verheugen om jou te mogen verwelkomen!
Wanneer:

20 december 2019 om 17u30 en om 19u30
het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt

Tickets en info: 5 euro, drankje inbegrepen/ten voordele van
de 24 uren van Oudenaarde vzw
tussen 9 en 18 december af te halen in het
secretariaat van de academie
Parkstraat 2a, 9700 Oudenaarde
muziekadmin@oudenaarde.be - 055 39 03 60

©Katrien G. Janin, student Grafiekkunst
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Sociaal

Winterhulpactie
van het
OCMW

H

et OCMW Oudenaarde heeft tijdens
de winterperiode extra aandacht
voor de meest behoeftige inwoners
van de stad. In barre weersomstandigheden kunnen medewerkers van het
OCMW praktische en noodzakelijke
bijstand verlenen. Inwoners die door de
winderkoude problemen ondervinden
met verwarming, voeding of problemen
van technische aard zoals een bevroren
waterleiding, kunnen contact opnemen
met de sociale dienst van het OCMW via
055 46 06 40. Uw aanvraag zal zo snel
mogelijk behandeld worden.
De winterhulpactie loopt vanaf
1 december 2019 tot en met
31 maart 2020.

Centrum voor
Dagverzorging
‘Hastings’ opent
de deuren
O

p 4 november opende het Centrum voor Dagverzorging (CDV) ‘Hastings’ de
deuren. Dit door de Vlaamse overheid erkende centrum bevindt zich in het
woonzorgcentrum Scheldekant (Eine) maar heeft echter wel een autonome
werking.
Hoofddoel van het CDV is om mantelzorgers eventjes tijd te geven voor zichzelf. Dag
en nacht de zorg voor de partner, vader, moeder,… opnemen, kan soms namelijk
wel eens te veel worden. Dankzij de dagverzorging in het CDV kan de mantelzorger
eventjes op adem komen terwijl de zorgbehoevende toch langer thuis kan blijven
wonen. Het is een ideale tussenvorm tussen thuiszorg en een opname binnen een
woonzorgcentrum.
In het CDV ‘Hastings’ is iedereen welkom, ongeacht de leeftijd. Ook mensen met
jongdementie of met een beperking kunnen hier dus terecht.
Rogier (teamcoach), Julie en Vicky (zorgkundigen) staan in voor een zinvolle dagbesteding en bieden de zorg die nodig is.
Een dag opvang, inclusief middagmaal, kost 23 euro (ook halve dagen zijn mogelijk).

Wens je meer info, of wil je graag ter plaatse eens een kijkje gaan nemen, dan kan
je terecht bij Kim Speleers op het telefoonnummer 055 60 21 65 of via mail kim.
speleers@oudenaarde.be. Ook voor inschrijvingen kan je hier terecht.
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Jeugd
Sport

Jaarlijks worden er in Oudenaarde heel wat wandel- en
loopevenementen georganiseerd door allerlei verenigingen
en feestcomités. Het stadsbestuur wil deze initiatieven
steunen en bundelt ze daarom onder de noemer ‘Oudenaards
loopcriterium’.
Dit jaar bestaat het Oudenaards loopcriterium uit maar liefst
15 wandel- en loopevenementen. Vanaf acht deelnames heb je
recht op een mooie prijs; vanaf tien deelnames ontvang je een
hoofdprijs. Stempelkaarten kunnen verkregen worden aan de
start van de eerste 7 lopen of op de sportdienst (Rodelos 1).
Het loopcriterium wordt afgesloten met een slotapotheose en
prijsuitreiking op woensdag 7 oktober 2020 in de stedelijke
sporthal.

MPI GO! RUN – Zaterdag 14 december 2019
• Recreatief wandelen en joggen vanaf het MPI ’t Craeneveld
te Eine
• Vrije start: 14u - 15u
• Organisator: GO! MPI 't Craeneveld
• Meer info: mpigo.oudenaarde@telenet.be
0468/22 12 71
go-mpicraeneveldorg.webhosting.be
DONK(er)RUN – Vrijdag 6 maart 2020
• Lopen op een betoverend parcours aan de Donkvijver
(Donkstraat 50) voor het goede doel
• Vrije start: 19u - 21u
• Organisator: Kiwanis Universus Oudenaarde
• Meer info: Olivier Zeegers
0486/39 04 84
tickets@donkerrun.be
www.donkerrun.be
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City Trail Oudenaarde – Zondag 15 maart 2020
• Loopwedstrijd door culturele en historische gebouwen
(startplaats: Markt Oudenaarde)
• Start:
10u
• Organisator: Lions Oudenaarde Vlaamse Ardennen
• Meer info: www.citytrailoudenaarde.com
Lenteloop – Zaterdag 21 maart 2020
• Wandeltocht en loopwedstrijd aan de Donkvijver
13u30
• Start:
• Organisator: Sportdienst Oudenaarde
• Meer info: sportdienst@oudenaarde.be
055/31 49 50
www.oudenaarde.be/nl/sport/aanbod-sportdienst

Het Oudenaards
loopcriterium
Flandrien Loop – Zondag 26 april 2020
• Lopen en wandelen op de legendarische heuvels
• Start:
10u - 12u
• Organisator: Marnixring Oudenaarde & Sportdienst Oudenaarde
• Meer info: Sportdienst Oudenaarde
055/31 49 50
www.flandrienloop.be
info@flandrienloop.be
KBO-RUN – Vrijdag 5 juni 2020
• Lopen en wandelen in het centrum van Oudenaarde
• Vrije start: zie website
• Organisator: KBO Oudenaarde
• Meer info: Secretariaat KBO-run
055/60 51 48
info.kbo@kbonet.be
www.kbo-oudenaarde.be
Bierloop/-wandel – Zondag 7 juni 2020
• Lopen en wandelen op de finse piste te Oudenaarde
• Vrije start: 8u - 13u
• Organisator: Franka Bogaert
• Meer info: Franka.Bogaert@hotmail.be
0496/10 87 82
Adriaen Brouwerrun  – Zaterdag 13 juni 2020
• Recreatief joggen en wandelen vanop het voetbalplein te
Horebeke
• Vrije start: 9u - 15u
• Organisator: Materrunners
• Meer info: Dirk Van Maelzaeke
0468/22 12 71
info@materrunners.be
www.materrunners.be
Trailrun van Vlaanderen 6 km – Zaterdag 4 juli 2020
• Lopen en wandelen door de groenste plekjes van de stad
Start: PIVA in Oudenaarde
15u
• Start:
• Organisator: Triatlon Vlaanderen
• Meer info: info@triatlonvanvlaanderen.be
0468/14 25 08
		
www.triatlonvanvlaanderen.be

Leupeloop – Zaterdag 15 augustus 2020
• Loopwedstrijden rond het Sompelplein/Sportkot te
Leupegem
• Start:
15u
• Organisator: Feestcomité Leupegem
• Meer info: leupeloop@outlook.be
Rosé Run – Zaterdag 5 september 2020
• Lopen en wandelen vanop het Matersplein thv de Witte
Hoeve
• Start:
14u
• Organisator: Romanrunners
• Meer info: info@romanrunners.be
www.romanrunners.be
Run 4 Fun  – Vrijdag 11 september 2020
• Bierlopen en wandelen achter de kerk van Nederename
• Vrije start: 18u - 21u
• Organisator: Feestcomité Nederename
• Meer info: info@nederename.be
www.nederename.be
Hanske De Krijgerloop – Vrijdag 25 september 2020
• Bierlopen en wandelen in Liedtspark
• Vrije start: 18u - 20u
• Organisator: Feestcomité Oudenaarde-centrum
• Meer info: feestcomiteoudenaardecentrum@gmail.com
www.oudenaarde.org
Franka.Bogaert@hotmail.be
24-uren Loop – Zaterdag 3 - Zondag 4 oktober 2020
• Loop en wandel mee voor het goede doel op de markt
• Start:
17u
• Organisator: 24 uren van Oudenaarde
• Meer info: www.24urenvanoudenaarde.be
mcheyns@hotmail.com
marc-vq@willynaessens.be
Apotheose & Prijsuitreiking – Woensdag 7 oktober 2020
• Stedelijke sporthal, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
• Start:
19u30
• Meer info: sportdienst@oudenaarde.be

Pelikaan-run – Zaterdag 8 augustus 2020
• Wandeltocht en loopwedstrijd vanop Enameplein
13u30
• Start:
• Organisator: Feestcomité Ename
• Meer info: info@enameleeft.be
www.enameleeft.be
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Themakamp
krokusvakantie
E

r heerst al een tijdje paniek in stripland. Jerom, de
bekende held uit Suske en Wiske, is helemaal het
noorden kwijt. Hij heeft geen flauw idee meer wie hij is of
vanwaar hij komt. Laat staan dat hij weet waar hij thuis hoort!
Tijdens zijn zoektocht naar zichzelf komt hij op de vreemdste
plaatsen terecht. Zal hij ooit nog zichzelf en zijn thuis
terugvinden, of blijft hij voor eeuwig ronddwalen in een lege
tekstballon?

Jeugd
Sport

Kies jouw
sportpersonen van
het afgelopen jaar

O

p vrijdag 31 januari om 20 uur vindt de 13e editie van het
Oudenaards sportreferendum plaats, en dit in de aula
van het Bernarduscollege.

Tijdens dit referendum worden sporters, vrijwilligers en/of
sportverenigingen gehuldigd voor de geleverde prestaties in
het afgelopen jaar. Er zijn acht verschillende categorieën en de
laureaten worden verkozen door een externe jury. Tussen de
huldigingen zijn er verschillende optredens voorzien.
Ken je een sportief iemand die het verdient om in de bloemetjes
gezet te worden? Of stel je gewoon jezelf kandidaat?
Kandidaturen moeten voor 15 december ingediend worden via
het kandidaturenformulier dat je terugvindt op onze website
(www.oudenaarde.be/sport/aanbod-sportdienst/sportreferendum)
Voor meer informatie, kandidaturenformulier en
reglement kan u terecht bij de sportdienst:
Rodelos 1
sportdienst@oudenaarde.be
055 31 49 50
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Alle kinderen, met of zonder beperking, van 3 tot en met 15 jaar
(geboortejaar 2017 tot en met 2005) zijn tijdens de krokusvakantie welkom op het themakamp van onze sport- en jeugddienst in de sporthal Rodelos!
De activiteiten starten om 9.30 uur en eindigen om 16 uur.
Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur en naopvang tot 18 uur.
Schrijf nu in en wees zeker van je plaats.
Dit kan online via www.jotie.be of in Jeugdcentrum Jotie tijdens
de openingsuren.
Let op: er kunnen maximum 100 kinderen deelnemen aan de
activiteit!
Kostprijs:
• inwoners van Oudenaarde: € 55,00
• niet-inwoners : € 75,00
• OK-pas : € 15,00
Voor meer info over de krokusvakantie kan je terecht op de
jeugddienst:
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14 - 055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be
www.facebook.com/jcjotie

Openingsuren
burgerzaken tijdens
eindejaarsperiode
Tijdens de komende eindejaarsperiode, gelden aangepaste
openingsuren voor de dienst burgerzaken (zowel de afdeling
bevolking als burgerlijke stand). Opgelet: maak steeds een
afspraak vooraleer langs te gaan!
Ma. 23/12

8u30 – 12u

13u30 – 19u

24/12

8u30 – 12u

GESLOTEN

Wo. 25/12

GESLOTEN

GESLOTEN

Do. 26/12

GESLOTEN

GESLOTEN

Vrij. 27/12

8u30 – 12u

GESLOTEN

Ma. 30/12

8u30 – 12u

GESLOTEN

Di.

Di.

8u30 – 12u

GESLOTEN

Wo. 1/1

31/12

GESLOTEN

GESLOTEN

Do. 2/1

GESLOTEN

GESLOTEN

Vrij. 3/1

8u30 – 12u

GESLOTEN

Zat. 4/1

9u – 11u30

GESLOTEN

Kort

Landbouwers opgelet :

‘brede weersverzekering’ vervangt
rampenfonds

In de periode van 2020 tot en met 2024 zal de Vlaamse overheid
het rampenfonds geleidelijk afbouwen; vanaf 2025 is dan
geen vergoeding meer voorzien vanuit dit fonds. Voor schade
aan gewassen (zoals fruitteelt of akkerbouwgewassen) door
extreme en ongunstige weersomstandigheden, kunnen landen tuinbouwers een brede weersverzekering afsluiten bij
een private verzekeraar. De erkende brede weersverzekering
dekt minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs,
regenval en droogte. Wie zo’n brede weersverzekering afsluit,
kan hiervoor een premie aanvragen op voorwaarde dat het om
een polis gaat die door de Vlaamse overheid wordt erkend (zie
lijst op hun website). Je moet ook voor minstens 25% van het
bedrijfsareaal een brede weersverzekering aangaan om nog
kans te maken op vergoeding uit het rampenfonds in de periode
2020-2024.
Voor meer informatie, de aanvraag tot de premiesubsidie
en een lijst met erkende brede weersverzekeringen, kan je
terecht op de website van het Departement Landbouw en
Visserij (lv.vlaanderen.be > Bedrijfsvoering > Landbouwrampen en weersverzekering > Brede weersverzekering)
of bij het Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw:
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 GENT
Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05.

ZULLEN WE EENS AFSPREKEN?
De dienst burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Hierdoor hoef je nooit meer aan te
schuiven en kies je zélf je dag en tijdstip. Je kan jouw afspraak eenvoudig van thuis uit
vastleggen en je krijgt meteen een pak nuttige informatie over wat je eventueel moet
meebrengen. Kom je gewoon iets ophalen zoals een reispas of een rijbewijs? Dan kun je
zonder afspraak terecht aan de centrale infobalie.

Hoe maak je een afspraak? Heel eenvoudig!

Via de website
www.oudenaarde.be
> afspraak maken

Telefonisch via
055 31 46 01
of 055 33 51 11

Aan de infobalie

Goed om weten
Voor veel attesten of uittreksels is het helemaal niet meer nodig
om nog naar het Administratief Centrum te komen: deze
kun je eenvoudig van thuis uit online aanvragen via
www.oudenaarde.be > mijn loket

Wijziging wet levenloos
kind – toevoegen
familienaam
Op 31 maart 2019 trad de wijziging van de wet levenloos kind in
werking. Er werden vier wijzigingen doorgevoerd, waarvan er
twee een overgangsbepaling bevatten. Deze overgangsbepaling
loopt nog tot 31 maart 2020 en maakt het voor ouders onder
andere mogelijk om, op basis van een gemeenschappelijke
verklaring, alsnog een akte van levenloos kind te laten opmaken
bij de ambtenaar van burgerlijke stand van de plaats van
bevalling of om een familienaam toe te voegen aan de reeds
opgemaakte akte van een levenloos kind.
Wenst je als ouders gebruik te maken van de
overgangsbepalingen, neem dan vooraf contact op met de
dienst Burgerzaken. De medewerkers lichten je dan graag in
over te nemen stappen in de procedure.
burgerzaken@oudenaarde.be of 055 33 51 13
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Schepencollege
Burgemeester
Marnic De Meulemeester
Veiligheid - Communicatie - Toerisme - City Marketing Ruimtelijke Ordening - Milieu - Duurzaamheid
T: 055 49 70 67 en 055 33 51 28 (ACM)
E: Burgemeester@oudenaarde.be
Zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen
Stefaan Vercamer
Cultuur - Wijkontwikkeling - Burgerzaken - Tewerkstelling - Sociale Economie - Landbouw - Wonen Kerkfabrieken
T: 0496 29 94 29
E: stefaan.vercamer@oudenaarde.be
Zitdag: op afspraak
John Adam
Evenementen - Openbare Werken
T: 0478 38 02 65
E: john.adam@oudenaarde.be
Zitdag: op afspraak
Peter Simoens
Sport - Recreatie - Mobiliteit
T: 055 31 95 32 - 0475 28 28 59
E: peter.simoens@oudenaarde.be
Zitdag: woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in de sportdienst of na afspraak (gsm/e-mail)
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Bart Dossche
Financiën - Aankoopdienst - Informatica (ICT) Administratieve Vereenvoudiging - Dierenwelzijn
T: 0495 38 01 03
E: dokter.dossche.bart@telenet.be
Zitdag : maandagnamiddag
Sybille De Vos
Personeelszaken - Onderwijs - Zustersteden
T: 055 33 51 33
E: sybille.devos@oudenaarde.be
Zitdag: maandag en donderdag (na afspraak)
Carine Portois
Lokale Economie - KMO - Middenstand - Jeugd Internationale betrekkingen
T: 055 31 81 02, 055 33 51 21 (ACM), 0479 07 49 11
E: carine.portois@oudenaarde.be
Zitdag: na afspraak
Mathieu Mas
Sociaal Beleid - Gelijke Kansen - Ontwikkelingssamenwerking - Gezinsbeleid - Seniorenbeleid - Mensen met
een beperking - Armoedebestrijding - Kinderopvang –
Gezonde Gemeente
T: 0494 59 21 69
E: mathieu.mas@oudenaarde.be
Zitdag: na afspraak

Publiciteit
drukker

Publiciteit
drukker

