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#BeleefEindejaar
Volop gezelligheid in Oudenaarde !
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Beste inwoner
2020, wat een bewogen jaar. Begin dit jaar had niemand kunnen voorspellen hoe het
coronavirus ons dagelijks leven grondig door elkaar ging schudden. In dit laatste
magazine van 2020 hadden we jullie graag warm gemaakt voor tal van gezellige
eindejaarsactiviteiten, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.
Dit jaar ziet de eindejaarsperiode in Oudenaarde er wat anders uit. Helaas kan er
geen schaatspiste of kerstmarkt zijn, maar dat betekent niet dat we geen eindejaar
in Oudenaarde kunnen beleven! We zorgen in deze donkere dagen voor een vleugje
wintermagie en voor extra sfeervolle verlichting.
Zo mag de grote kerstboom op de markt ook dit jaar niet ontbreken. Onder andere
op het Droesbekeplein, in Krekelput en op het Ronde van Vlaanderenplein zullen ook
verschillende lichtelementen zorgen voor een gezellige sfeer.
Maar de échte, unieke eindejaarssfeer, daar zorgen we natuurlijk zelf voor.
Iedereen heeft de impact van deze crisis gevoeld, onze mentale veerkracht wordt
grondig op de proef gesteld. Zeker tijdens deze donkere dagen is het belangrijk
om elkaar een hart onder de riem te steken door warmte en verbondenheid te
verspreiden. Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat niemand zich vergeten voelt.
Op afstand kunnen we nog steeds voor elkaar zorgen. Bel een vriend of familielid op
of stuur een hartverwarmende boodschap naar een van je buren: voor die persoon
kan het een wereld van verschil maken. Samen geraken we door deze crisis en
maken we er toch een warme en gezellige eindejaarsperiode van.
We wensen jou alvast prettige feesten en een normaal, gelukkig en gezond 2021!
De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester 	
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ER BEWEEGT IETS
IN OUDENAARDE !
Naar een nieuw mobiliteitsplan

In het vorige Infomagazine kon je al lezen dat we momenteel hard werken aan een nieuw,
verbeterd Mobiliteitsplan.
Dit plan bouwt verder op het vorige mobiliteitsplan en bepaalt de richting voor de komende
jaren.

Waar willen we naartoe?
Een heldere toekomstvisie
voor Oudenaarde
Onze mobiliteit is de voorbije jaren sterk
veranderd. Dit heeft gevolgen, zeker
binnen een stedelijke omgeving. Tijdens
de inspraakperiode ontvingen we heel
wat meldingen over sluipverkeer, te hoge
snelheid of te druk verkeer.
Het uitgangspunt in onze toekomstvisie zijn daarom aangename, leefbare
woonwijken. Dit zijn woonbuurten waar je
op de stoep een babbeltje kan slaan met
de buren, de kinderen op straat kunnen
spelen en waar het veiliger en comfortabeler is voor fietsers en wandelaars.
Door het doorgaand verkeer zoveel
als mogelijk te bundelen op de verbindingswegen, kan men in de gebieden
ertussen leefbare woonwijken realiseren.
Het doorgaand verkeer wordt geweerd
of ontmoedigd, de snelheid wordt laag
gehouden en er gaat bijzondere aandacht
naar de kwaliteit van de publieke ruimte.
Uiteraard blijven deze gebieden steeds
bereikbaar met de auto.
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Fietsnetwerk
Ook een goed uitgebouwd en kwalitatief fietsroutenetwerk speelt een belangrijke rol
bij een duurzamere en leefbaardere mobiliteit.
Dit fietsnetwerk bestaat uit het bovenlokaal netwerk (dat door de provincie werd
vastgelegd) en het lokaal fietsnetwerk (dat de stad zelf bepaalt).
In Oudenaarde behoren er erg veel straten, fietspaden, doorsteken,… tot dit netwerk.
Deze routes zullen getoetst worden op hun kwaliteit (staat van de ondergrond, breedte
van het fietspad, …). Hierdoor kunnen prioriteiten worden bepaald, want niet alles kan
tegelijkertijd worden aangepakt. Het resultaat is ook hier een toekomstvisie waarbij
aan de hand van prioriteiten een plan voor korte en langere termijn wordt opgemaakt.

Twee hoofdscenario's, verschillende ontsluitingsstructuur
Ondertussen vertaalden we de toekomstvisie naar concrete keuzes, onder de vorm
van verschillende beleidsscenario’s. Elke scenario is een samenhangend geheel van
keuzes voor de mobiliteit in Oudenaarde.
De scenario’s verschillen onderling door de wijze waarop het gemotoriseerd verkeer
gestructureerd wordt. Deze zogenaamde ontsluitingsstructuur geeft schematisch
weer hoe we de leefbare woonwijken en bedrijventerreinen ontsluiten naar de verbindingswegen (zwarte lijnen op de kaarten). Deze laatste zijn de belangrijkste verkeerswegen in Oudenaarde. Ook het fietsnetwerk werd in deze scenario’s geïntegreerd.
SCENARIO 1 : RINGSTRUCTUUR
In scenario 1 zijn de verbindingswegen
de N60 Gent - Ronse, de N46 Oudenaarde - Aalst, de N8 (Brussel – Kortrijk)
en de N441 (Graaf van Landaststraat –
Ohiostraat - Oudstrijdersstraat). Dit is de
structuur zoals ze vandaag de dag reeds
gebruikt wordt. In dit scenario bestendigen we dus de huidige situatie voor
wat betreft de keuze van belangrijkste
verkeerswegen in Oudenaarde. Onderliggend maken leefbare woonwijken en
leefbare doortochten onderdeel uit van
dit scenario.

SCENARIO 2: NIEUWE
VERBINDINGSWEG LINKEROEVER
In scenario 2 maken we een nieuwe
hoofdverbinding van de N46 Abdijstraat
naar de N60. Deze loopt langs de Lotharingenbrug tot aan de Broekstraat en zo
via de Wilgenstraat, Lindestraat, Arend de
Keyserestraat, Gentstraat en Doornikse
Heerweg verder naar het rondpunt aan
Samsonite. Deze nieuwe hoofdverbinding
biedt kansen om enerzijds de kernen
van Nederename en Eine te ontlasten in
het noorden en anderzijds de kern van
Leupegem te ontlasten in het zuiden.

Vervolg …
Tijdens de afgelopen participatieavonden verzamelden we heel wat
feedback. Deze nemen we mee om de
scenario’s verder te verfijnen.
Het resultaat van deze tweede fase
wordt een synthesenota, waarin uit de
verschillende scenario’s een definitief
beleidsscenario wordt gedestilleerd.
Meer uitgebreide informatie en de
presentaties en verslagen van de
participatiemomenten, vind je op
onze website: www.oudenaarde.be/
nieuwmobiliteitsplan
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Afval

Afvalophaling en
recyclagepark:
goed om weten

N

aar jaarlijkse gewoonte valt eind deze maand de Afvalkalender opnieuw in jouw
brievenbus. Naast de ophaaldata en openingsuren van het recyclagepark, vind
je daarin ook een schat aan informatie over de werking van ons recyclagepark,
de sorteerregels en de dienstverlening van de IVLA-infolijn. Neem deze informatie
zeker door en leg de afvalkalender niet te ver weg zodat je hem vlot terugvindt voor
latere raadpleging!
Hieronder alvast enkele aandachtspunten:

Grote hoeveelheden asbesthoudende platen?
Deze kan je aan huis laten ophalen. Voor
40 euro bestel je via de IVLA-infolijn een
platenzak en asbestpreventiekit die aan
huis wordt geleverd. De IVLA-infolijn
deelt mee wanneer de gevulde platenzak
zal opgehaald worden. Per adres kan 1
platenzak aangeboden worden, goed voor
maximum 20 asbestplaten of ongeveer
50 m² asbest. Dit komt overeen met
ongeveer 500 kilogram (het is dus aangewezen om de zak te vullen op de plaats
van ophaling, aan de straatkant).

Sorteerwijzer
Vervroegde ophaling aan huis
vanaf 2021!
Vanaf 1 januari 2021 starten de ophaalrondes voor restafval, PMD en papier
& karton vanaf 6 uur ’s ochtends. In de
zomermaanden (juni, juli en augustus) is
dit zelfs al om 5u ‘s morgens.
Plaats je afval dus steeds de avond
voordien buiten!

IVLA-infolijn:  0800 90 270
IVLA (of voluit ‘De Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van
Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse
Ardennen’) is de intercommunale die
instaat voor de afvalophaling in een
groot deel van de Vlaamse Ardennen.
Voor al je vragen of opmerkingen over
de ophalingen, het aanbieden van extra
zakken, omruiling van de container of een
slot, kan je rechtstreeks terecht bij de
gratis IVLA-infolijn.
Ook een ophaling aan huis van grof vuil
kan aangevraagd worden bij de IVLA-infolijn of via www.ivla.be.
Daarnaast kan je bij de IVLA-infolijn ook
een compostvat of -bak bestellen.
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In de afvalkalender wordt achteraan een
beperkte sorteerwijzer voor het recyclagepark opgenomen. Wist je dat je op
www.ivla.be een uitgebreide sorteerwijzer
kan vinden? Bij twijfel over de juiste bak
of zak vind je hier zeker het antwoord.

Belangrijke afspraken op het
recyclagepark
✔ Volg de instructies van de parkopzichters en wees hoffelijk.
✔ Sorteer je afval thuis voor je naar het
recyclagepark vertrekt.
✔ Respecteer de aanvoerbeperkingen
(max. 2 bezoeken of 4 m³ per gezin per
dag)
✔ Breng je eigen identiteitskaart mee.
Zonder krijg je geen toegang tot het
recyclagepark.
✔ Deponeer je afvalstoffen zelf in de
correcte container. Vraag en volg
daarbij de aanwijzingen van de
parkopzichters.
✔ Laat geen zwerfvuil achter en ruim
gemorst afval op.
✔ Maak plaats voor de vrachtwagens
die de containers komen wisselen, de
kraan en andere bezoekers.

Groenafval
Keukenafval, etensresten of fruit- en
groenteresten worden NIET aanvaard
als groenafval op het recyclagepark! Ook
mest (al dan niet vermengd met stro)
wordt niet aanvaard. Deze afvalstoffen
kan je zelf composteren. Anders horen ze
thuis in je diftar-container (restafval).

✔ Er mag geen afval uit de containers
meegenomen worden.
✔ Kom op tijd, ten laatste een kwartier
voor sluitingstijd.

Extra corona-afspraken
✔ het dragen van een mondmasker is
verplicht
✔ het gebruiken van wegwerphandschoenen voor het bedienen van de
slagboomknoppen en aanmeldscherm
is aangeraden
✔ ontsmet je handen voor en na je
bezoek
✔ hou minstens 1,5 meter afstand van
de andere bezoekers en van onze
medewerkers
✔ kom alleen indien mogelijk
✔ blijf tijdens het aanschuiven in de
wagen zitten
✔ beperk je tot noodzakelijke bezoeken
en vermijd drukke momenten
✔ de medewerkersruimte is niet toegankelijk voor bezoekers
OPGELET! Als de drukte op het
recyclagepark zodanig groot wordt dat
de veiligheid niet langer gewaarborgd
kan worden, kunnen we overschakelen op werken op afspraak! Hou de
website van de stad Oudenaarde in de
gaten.

Luiers
Wegwerpluiers worden in Oudenaarde
nog steeds apart ingezameld in de
gekende witte luierzakken. Toch worden
deze al eventjes niet meer gerecycleerd
maar als restafval verbrand.

Afgifte aan de pamperbel kan tijdens de
gewone openingsuren én daarnaast ook
op dinsdag- en donderdagvoormiddag
van 9.15 tot 11.45 uur.

We behouden de aparte inzameling
omdat dit goedkoper uitkomt voor de
inwoners. Luiers sorteren is echter niet
verplicht; je mag ze ook gewoon in jouw
diftar-container deponeren.

OPGELET! Hoewel je geen beurten
verliest en ondanks de verruimde
openingsuren, merken we dat na
sluiting toch nog vaak zakken worden
achtergelaten aan het hek. Dit
wordt echter altijd als sluikstorten
beschouwd en steeds bestraft met
een retributie van 350 euro!

Afgifte op het recyclagepark mag enkel
in de verplichte luierzakken, en dit via
de gewone ingang (als je ook ander afval
meehebt) of aan de ‘pamperbel’ naast de
dienstingang.
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Riolerin

T

elkens je jouw gootsteen
laat leeglopen of het toilet
doorspoelt, dan verdwijnt
het afvalwater in een systeem van
buizen. Maar wat gebeurt er daarna
mee?

Wist je dat?
• 87% van alle huishoudens in
Oudenaarde zijn aangesloten op een
riolering.
• In onze stad is de zuiveringsgraad
op dit moment 86,61%. De zuiveringsgraad is de verhouding van het
totaal aantal huishoudens die op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn
aangesloten tegenover het totaal
aantal huishoudens in onze stad.
Deze cijfers maken ons meteen veruit
de beste leerling in de regio, waar we
toch wel fier mogen op zijn.

Gescheiden riolering
De stad zet zich dagelijks in om ook
tegen 2027 te kunnen voldoen aan de
Europese kaderrichtlijn water, wat
betekent dat alle oppervlakte- en
grondwater een goede kwaliteit moeten
hebben. Zo wordt onder andere stelselmatig over het grondgebied van de stad
gescheiden riolering aangelegd
in de straat. Dat betekent dat er een
aparte rioolleiding voor regenwater en
een aparte rioolleiding
voor afvalwater wordt aangelegd en
dat ook de woningen in deze straten
gescheiden aangesloten worden op deze
hoofdleidingen.
Het regenwater dat apart afgevoerd
wordt, loost rechtstreeks in grachten
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Zuiver
oppervlakteen grondwater?
Natuurlijk!
en beken die afvloeien naar de Schelde
en naar de Noordzee. Dat betekent dus
dat het water dat terechtkomt in een
straatkolk of rioolrooster, die aangesloten werd op een regenwaterleiding,
ook naar de Schelde en de Noordzee
zal afvloeien. Hou dus verfresten, olie,
frituurvet, hondenpoep, betonresten
en ander restafval uit de regenwaterriolen en grachten en gooi deze dus niet
zomaar in de straatkolk! De gevolgen van
deze verontreinigingen zijn niet alleen
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar afval in straatkolken kan ook
geurhinder veroorzaken,
ongedierte aantrekken en
verstoppingen veroorzaken
die plaatselijk voor wateroverlast kunnen zorgen.

een eerder uitgevoerd Aquafinproject
waarbij er een gescheiden stelsel werd
aangelegd in Kerkgate en een deel van
de Bronstraat. Het project van de stad
voorziet de heraanleg van de wegenis en
de aanleg van een gescheiden riolering in
delen van Boskant, Kleistraat, Opstalle,
Bronstraat, ’ t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterweg. Het doel van het
project is om de omliggende waterlopen
te saneren en de bovengenoemde straten
aan te sluiten op het zuiveringsstation
van Oudenaarde.

Rioleringsproject in
Mullem
Momenteel werkt de stad
aan een rioleringsproject in
Mullem. Het is een vervolg
op het Aquafinproject
waarbij in 2017 vanaf de
Vaddenhoek een riolering
werd aangelegd naar de
Heurnestraat om Mullem te kunnen
aansluiten op het zuiveringsstation. De
werken die de stad nu uitvoert, omvatten
de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in delen van de Vaddenhoek,
Rooigem, Herlegem, Mullemdorp en de
N60. Hierdoor zal het afvalwater van een
groot deel van Mullem dat nu nog in de
Stampkotbeek terechtkomt, naar het
zuiveringsstation afvloeien.

Rioleringsproject in Mater
Het rioolproject rond de cluster Broeke
in Mater is eveneens een vervolg op

Private afkoppeling
Wanneer we een gescheiden rioleringsstelsel in de straat aanleggen, dan zijn
de eigenaars van de woningen in deze
straat bij wet verplicht om hun rioleringsstelsel op privaat domein af te koppelen
en dus het regenwater van het afvalwater
te scheiden. Om deze werken te kunnen
uitvoeren, hebben inwoners de keuze om
het zelf te doen of door een aannemer te
laten uitvoeren die werd aangesteld door
de stad. Bij beide opties ondersteunt de
stad financieel tot een bedrag van 2000
euro.

Zonneenergie

Oudenaarde zet in op zon
D

oor de recente hernieuwing van het Burgemeestersconvenant engageerde de Stad Oudenaarde zich om de
CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% te verlagen en
de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan.
Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen, investeren stad
en OCMW volop in zonne-energie.
In het verleden werden reeds zonnepanelen geïnstalleerd op
de gebouwen van de technische dienst in de Paalstraat, op het
gebouw van de muziekacademie en eerder dit jaar ook op het
dak van de vernieuwde stedelijke sporthal.

318.000 kWh aan zonne-energie
Momenteel loopt een project om zes bijkomende gebouwen van
in totaal ca. 880 zonnepanelen te voorzien. Cultureel centrum
De Woeker, jeugdcentrum Jotie en de groep van assistentiewoningen Leupeheem kregen dit najaar hun eigen installatie.
Het Sociaal Huis, woonzorgcentrum Meerspoort en woonzorgcentrum Scheldekant komen volgend voorjaar aan de beurt.
Deze laatste gebouwen zijn trouwens reeds uitgerust met
warmtepompen en zullen straks dus ook hun elektriciteit op
een meer milieuvriendelijke manier kunnen produceren.
Met al deze installaties wordt een dubbele besparing gerealiseerd: zo besparen we op energiekosten én sparen we het
milieu!
Eens alle installaties operationeel zijn, zullen we via zonneenergie meer dan 318.000 kilowattuur aan elektriciteit
opwekken, wat overeenkomt met een jaarlijkse stroomvoorziening voor zo’n 80 gezinnen. Tegelijk wordt maar liefst 80 ton
minder CO2 uitgestoten.
Gemiddeld rekenen we op een autoconsumptie (rechtstreeks
eigen verbruik) van 75 procent. Deze investering van ongeveer
340.000 euro verdient zichzelf dus terug op 7 jaar tijd.

Ook meegenieten van zonne-energie?
Ook als je zelf geen zonnepanelen kan plaatsen (ongeschikt
dak, beschermde gebouwen of stadszichten, …), is het toch
mogelijk om mee te participeren in hernieuwbare energie!
Hiervoor gingen we een samenwerking aan met ‘Stroomvloed
cv’, een lokale burgercoöperatie die streeft naar een duurzame
en klimaatneutrale samenleving.
Concreet stelt de stad dakoppervlakte ter beschikking en
plaatst Stroomvloed er zonnepanelen op. Burgers investeren
mee en kunnen daardoor profiteren van de opbrengsten van
deze installaties. Tegelijk stijgt de productie aan groene stroom
en daalt de energiefactuur van de stad. Een win-win-win-situatie voor 3 partijen: de inwoner, de stad en het klimaat!
Een eerste project werd gerealiseerd op het stadsgebouw in
de Serpentsstraat 15 te Eine waar 44 zonnepanelen werden
geplaatst met een jaarlijkse opbrengst van circa 14.000
kilowattuur (wat overeenkomt met het verbruik van 4 gemiddelde gezinnen). Hiermee reduceren we de CO2-uitstoot met
zo’n 6,4 ton per jaar en verminderen we onze elektriciteitskost
met 1.500 euro per jaar.
Meer informatie:
milieu@oudenaarde.be - 055 33 51 44
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Steunpunt

Oudenaarde
renoveert!
Doe mee en
laat je renovatie
begeleiden
van a tot z
#klimaatgezond

info en inschrijven: www.oudenaarde.be/oudenaarderenoveert
met steun van
Departement Omgeving
van de Vlaamse overheid

v.u.: Riet Gillis, Gedeputeerde bevoegd voor klimaat, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Duurzaam Wonen en Bouwen

Sociaal

N

u de dagen donkerder worden en
onze sociale contacten noodgedwongen op een lager pitje staan,
organiseert het lokaal dienstencentrum
‘De Vesting’ verschillende initiatieven om
vereenzaming tegen te gaan.

Afhaalmaaltijden

Belronde

Warme buurten

Het restaurant en de bar moesten helaas
sluiten maar we startten met afhaalmaaltijden. Zo houden wij dagelijks
contact met onze senioren en garanderen
we mensen met een laag inkomen een
betaalbare maaltijd. Elke werkdag kan je
een gereserveerde maaltijd afhalen.

Tijdens de lockdown in het voorjaar,
belden we al onze 80-plussers op. Omdat
dit initiatief bijzonder gewaardeerd werd,
starten we nu een ‘telefooncirkel’ op.

Samen met vzw ZukZuk lanceren we het
nieuwe online buurtplatform ‘Warme
buurten’.

Boodschappendienst
Om mensen te helpen die moeilijk uit
de voeten kunnen, hebben we onze
Mindermobielencentrale gedeeltelijk
omgebouwd tot een boodschappendienst. Vrijwilligers van de Mindermobielencentrale halen alles wat op jouw
boodschappenlijstje vermeld staat en
bezorgen dit bij jou thuis.
De boodschappendienst gaat door op
dinsdag en donderdag tussen 10u en
15u30 en is gratis. Het is ook mogelijk
om kledingpakketten op maat aan huis te
laten leveren.

We willen voorkomen dat mensen in deze
vreemde tijd contact verliezen. De cirkel
moet rond blijven, van zodra de cirkel
onderbreekt, nemen we contact op met
de gemiste deelnemer. Medewerkers
van de Vesting worden ingeschakeld bij
zorgvragen.

Via deze website kan je de mensen in
jouw buurt beter leren kennen en heel
eenvoudig online hulpvragen richten aan
je buren of gewoon zelf spontaan je hulp
aanbieden.
Op Warme Buurten kunnen ook buurtactiviteiten worden aangekondigd die de
hele buurt samenbrengen (hoewel we
dat nu nog even reserveren voor veiligere
tijden…).
En last but not least: via de site kan je
snel en eenvoudig op zoek naar vrijwilligerswerk bij jou in de buurt. Wist je
trouwens dat het wetenschappelijk is
bewezen dat vrijwilligerswerk mensen
gelukkiger maakt?!

Heb je interesse in deze initiatieven
of zit je met vragen, aarzel dan niet
om ons te contacteren.

Lokaal Dienstencentrum
de Vesting
Meerspoort 30
T  055 46 06 80
E  devesting@oudenaarde.be
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Sociaal

WAT IS DE
OUDENAARDSE
KANSENPAS ?
De OK-Pas (Oudenaardse Kansenpas) is ontstaan als
een initiatief van de werkgroep ‘kansen voor cultuur’.
Intussen sprongen ook de stad, het OCMW en talrijke
vrijwilligers, verenigingen en organisaties mee op de kar.
Alle Oudenaardse inwoners met een beperkt budget*
kunnen in aanmerking komen voor een OK-pas. Dankzij
deze pas kan je aan verminderd tarief deelnemen aan
allerlei culturele, sportieve  en vrijetijdsactiviteiten. Je
krijgt er ook korting mee bij vele verenigingen, organisaties, scholen en evenementen.
* De concrete criteria worden jaarlijks herbekeken maar
het uitgangspunt is dat de aanvrager behoeftig is en
beschikt over beperkte financiële middelen.

Denk je dat je ook in aanmerking komt voor een
OK-pas of wil je wat meer informatie?
Spring dan eens binnen in het Sociaal Huis
(Meerspoort 30) of neem contact op via
055 46 06 63 of okpas@ocmwoudenaarde.be

Meer kansen
voor het
Nederlands
B

egin september werd in
onze stad een coördinator
taal stimulerende activiteiten
aangesteld, Ole Seynhaeve.
Momenteel is het omwille van
de coronamaatregelen nog
wat afwachten om de werking
volledig uit te rollen maar Ole
zal activiteiten organiseren voor
meertalige kinderen en jongeren
om hen extra (informele) oefenkansen
Nederlands aan te bieden. Op die manier willen we de drempel
naar vrijetijdsbeleving voor anderstaligen verlagen.
Concreet zal hij hiervoor samenwerken met de Katrol
(huiswerkbegeleiding) en de jeugdopbouwwerker van Oudenaarde. Vanuit de Katrol kunnen na de corona-maatregelen
voorleesmomenten worden georganiseerd in de bib voor
kinderen van de lagere school. Met de jeugdopbouwwerker is
het de bedoeling om een systeem van vrijetijdsbuddy’s op te
starten, waarbij een jonge nieuwkomer wordt gekoppeld aan
iemand die hier al langer thuis is.
Deze maand is het ook mogelijk om als gezinsactiviteit een
corona-proof “winterwandeling” rond de Donkvijver te maken
met verschillende opdrachtjes rond taal, natuur, sport,…
De wandeling start aan The Outsider en de opdrachtjes zijn
bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Via een wedstrijd valt ook een
mooi pakket kinderboeken te winnen!
Interesse in de taalstimulerende activiteiten?
Contact opnemen kan via Ole.Seynhaeve@oudenaarde.be
of 0476 88 39 14.

COVID-steun Sociaal Huis

D

e COVID-crisis heeft ons land hard
getroffen. Veel mensen en gezinnen
bevinden zich in een moeilijke (financiële)
situatie. Wat je leeftijd of beroepssituatie ook is (tijdelijk werkloos, artiest,
zelfstandige, student…), het Sociaal Huis
van Oudenaarde heeft als taak om haar
inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.
Heb je moeite met het betalen van
je huishuur, energierekeningen,
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boodschappen, gezondheidszorg,
internettoegang of schoolbenodigdheden? Laat je niet door je problemen
overrompelen en neem contact op met
het Sociaal Huis voor meer informatie.
Het Sociaal Huis heeft bijkomende
middelen gekregen om je door deze
crisis te helpen. Na een persoonlijk en
vertrouwelijk gesprek kunnen we je in
deze moeilijke periode begeleiden en je
eventueel helpen om een deel van jouw
kosten te dekken.

Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 - 55 46 06 11
info@ocmwoudenaarde.be

Sociaal

Centrum voor
dagverzorging
‘Hastings’

O

nlangs mocht ons Centrum Voor Dagverzorging (CDV)
‘Hastings’ een eerste kaarsje uitblazen!

Sinds eind vorig jaar staat het team van dit centrum namelijk
klaar om iedereen een aangepaste en aangename daginvulling
te bieden. Ouderen, personen met (jong)dementie of met een
beperking; iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd.
Wil je jouw naasten zo lang mogelijk thuis laten wonen?
Wordt de zorg thuis echter moeilijker of is er nood aan sociale
contacten? Of heb je als mantelzorger wat tijd nodig voor jezelf?
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.
Een dag in het CDV bestaat uit een afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten, steeds op maat van de persoon. Ook
een relaxatiebad behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
Het CDV beschikt over een eigen vervoersdienst, zo kunnen
ze indien nodig bezoekers komen ophalen en terug naar huis
brengen.
Meer informatie:
Rogier.deboever@oudenaarde.be
055 60 23 65

W

e hebben allemaal wel eens hulp nodig. Is het niet voor
een klusje in huis of in de tuin, dan misschien om eens
iets te vervoeren. Soms kan een klein ongemak grote gevolgen
hebben. Het kan te lastig worden om nog zelfstandig te wonen.
Gelukkig zijn er overal helpende handen te vinden: mensen die
iets goed kunnen, iets graag doen, andere mensen een dienst
willen bewijzen.
Hoe vinden de vragen en aanbiedingen elkaar?
Hoe kan je laten weten waar je naar op zoek bent?
Waar kan je laten weten waarvoor iemand bij jou terecht kan?

‘Helpende handjes’ is een online platform van vraag en
aanbod van diensten. Door registratie maak je jouw vraag en/of
aanbod kenbaar en kan je de juiste match vinden. Het platform
is voor iedereen: jong of oud, werkend of werkzoekend, gepensioneerd … Je kan zowel vrager als aanbieder zijn, of beide.
Lijkt het iets voor jou?
Surf dan naar de website www.helpendehandjes.net
en registreer je vandaag nog. Het platform is een initiatief van Steunpunt Welzijn, met de steun van LEADER
Vlaamse Ardennen.
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Wist je dat …
… het voor veel attesten of uittreksels het helemaal niet meer nodig is om nog naar
het Administratief Centrum te komen? Je kan deze gewoon eenvoudig van thuis uit
online aanvragen!

‘Mijn Loket’ is een service waarmee je
documenten online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier kunt
aanvragen. Je ontvangt de documenten
24/7, digitaal ondertekend in je mailbox.
Deze service kan tijdens deze coronacrisis jouw en onze veiligheid verhogen.
Surf naar www.oudenaarde.be en ontvang
je attest coronaveilig in jouw mailbox.
Kom je toch langs in het Administratief
Centrum Maagdendale? Dan kan je
coronaveilig betalen met bancontact
aan het onthaal, bij Burgerzaken en in
het Omgevingsloket. Bovendien bespaar
je heel wat tijd en moeite door niet te
moeten zoeken naar gepast geld. Onze
toestellen zijn eveneens uitgerust om
contactloos te betalen. Als je bankkaart
deze mogelijkheid heeft, volstaat het om
de bankkaart, smartphone of smartwatch
op enkele centimeters van het toestel te
houden.
De openingsuren van onze diensten kun
je raadplegen via www.oudenaarde.be.

#9700keerbedankt
Postkaartjesactie van de Oudenaardse jeugdraad
Jeugdraad Oudenaarde lanceert symbolisch
9700 postkaartjes met drie ontwerpen die gratis
verkrijgbaar zijn bij lokale handelaars.
Je kan een postkaartje gratis meenemen, er een leuke
boodschap opschrijven en het daarna versturen of
bezorgen aan iemand die je een hart onder de riem wil
steken. De kaartjes zijn volledig ontworpen met foto’s,
grafisch ontwerp en inspirerende woorden door jong
creatief talent uit de stad: Arthur Van den Storme,
Laurens Bodyn en Tijl De Meulemeester. Dat maakt
de kaartjes uniek en volledig Oudenaards!
Met deze actie wil de Oudenaardse Jeugdraad hun
steentje bijdragen aan de Warmste Week. Je kan
vrijblijvend jouw kaartje en het verhaal waarom
iemand een kaartje verdient, delen via sociale media
met de hashtag #9700keerbedankt.
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Toerist
in eigen stad
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e fietst, loopt of rijdt elke dag door onze stad. Maar heb je ooit écht gekeken naar
de stad om je heen? We nodigen je graag uit om de komende wintermaanden
Oudenaarde te (her)ontdekken.

PRAKTISCH :
VISIT OUDENAARDE
Stadhuis - Markt 1
9700 Oudenaarde - 055 31 72 51
visit@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.be
Openingsuren:
ma-vr: 9 - 17 uur
za-zo: 14 - 17 uur
gesloten op 24-26/12 en 31/12 - 2/1
Deze openingsuren kunnen wijzigen
door de coronamaatregelen. Voor de
actuele openingsuren neem je best
even een kijkje op de website
visit.oudenaarde.be.

Wandelen in Vlaanderens
mooiste
Ook in de winter kun je eindeloos wandelplezier beleven in de Vlaamse Ardennen.
Zowel voor recreatieve wandelaars als
voor doorgewinterde stappers is de regio
rond de Scheldevallei een paradijs op
aarde, een écht wandelwalhalla. Met
uitgestippelde trajecten vanuit Oudenaarde is het dubbel genieten. Je komt
langs de meest schilderachtige plekjes,
extra gekruid met een snuifje geschiedenis en andere leuke weetjes.
Probeer naast de themaroutes ook eens
de wandelnetwerken gebaseerd op
knopen. Met honderden kilometer aan
wandelpaden is dit de meest complete
routeplanner van de Vlaamse Ardennen.
Stippel je eigen parcours uit en volg
daarna de bewegwijzering. Eenvoudiger
kan niet! Met inspiratietips en leuke
weetjes onderweg.

Loop of wandel langs
toeristische plekjes met je
smartphone in de hand
In de winter een frisse neus ophalen in
Oudenaarde? Probeer dan even de app
van Runnin’ City. Al lopend of wandelend
ontdek je stad en krijg je een woordje
uitleg bij de bezienswaardigheden. De
ideale combinatie van sporten en sightseeing! Je kan kiezen tussen drie routes:
een route van 5 km doorheen het historisch centrum of een route van 11 km die
start in het Liedtspark en je meeneemt
naar heel wat mooie natuurplekjes zoals
’t Spei en de Donkvijver. Tot slot brengt de
route van 16 km je van park Liedts naar
Volkegembos en Bos t’Ename.
De app is gratis te downloaden via de
Apple App Store of de Google Play Store.

Het netwerk Vlaamse Ardennen bestaat
uit verschillende kaarten: de wandelnetwerken Getuigenheuvels, Zwalmvallei en
bronbossen. Je kan ze verkrijgen voor 6
euro bij Toerisme Oudenaarde.
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We blijven kunst
en cultuur
aanbieden!

O

De woeker voorjaar 2021

p het ogenblik dat we deze tekst
schrijven, weten we eigenlijk
nog niet in welke situatie
Cultuurcentrum De Woeker na Nieuwjaar
2021 opnieuw zal kunnen opstarten…
We willen heus wel optimistisch blijven,
maar we gaan er momenteel van uit
dat we toch ook de rest van het theaterseizoen de geldende Coronabeperkingen
zullen moeten blijven hanteren.
Maar niet getreurd: we blijven dus kunst
en cultuur aanbieden en beseffen meer
dan ooit het belang ervan, zeker in deze
barre tijden.
Kunst en cultuur brengen mensen
samen en de gedeelde beleving ervan
geeft ons gemeenschapsgevoel sterker
vorm. Kunst en cultuur maken ons als
gemeenschap alleen maar sterker,
toch!?

Reserveren
De reservaties voor het voorjaarsprogramma van 2021 gingen 5 december
van start. Ruim op tijd dus om met de
kerst of nieuwjaar iemand dolgelukkig
te maken! ;-)
Reserveren kan enkel via e-mail naar
cc.de.woeker@oudenaarde.be. Je laat
weten naar welke voorstelling je wil
komen en met hoeveel personen van
dezelfde bubbel. Per bubbel hebben
wij naam, adres, e-mail en telefoonnummer nodig van minstens één
persoon.
Zo snel als mogelijk volgt een antwoord
met de nodige richtlijnen voor de
betaling, maar ook voor het praktische
verloop van de gekozen voorstelling(en).
We hanteren tijdelijk geen vroegboekkorting meer; alle andere kortingen
worden echter onmiddellijk toegepast:
jongeren met een European Youth Card,
studenten tot 31 jaar en 60-plussers
krijgen bij iedere voorstelling 10%
korting. Ook het OK-pastarief (1,50
euro per ticket) blijft gelden.
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PROGRAMMA
Ondanks de soms onzekere toestand heeft het Woeker-team opnieuw een
programma samengesteld om duimen en vingers bij af te likken! Er is voor elk
wat wils: reserveer gerust tickets, en hou ook de website www.dewoeker.be in de
gaten voor eventuele wijzigingen of updates!

Maaike Cafmeyer en Peter de Graef
Hullep!

Veerle Malschaert
Deel Mij!

> HUMOR

> HUMOR

Hullep is een tragikomische, muzikale
theatervoorstelling van Maaike Cafmeyer
en Peter De Graef, geruggensteund door
drie muzikanten

Een hartverwarmende tragikomische
voorstelling over alleen staan en samen
vallen, chronisch contacttekort en vrolijk
virtuele vrienden, scheve sprookjes en
trouwen met uzelf.

Kaarten: 18 euro
Donderdag 14 januari 2020 om 20.30 uur

Han Solo
Retro
> HUMOR
Han solo keert in zijn nieuwe show
Retro terug naar zijn roots. De komische
meesterverteller wil instaan voor de
bescherming van onze Vlaamse levenswijze.

Kaarten: 15 euro
Vrijdag 5 februari 2021 om 20.30 uur

AkroPercu
A Happy Rhythm Comedy
> MUZIEK/SHOW
AkroPercu is een Belgisch gezelschap
van muzikanten-slash-komieken die
volledig “verslaafd” (“acro” in het Frans)
zijn aan percussie.

Kaarten: 15 euro

Kaarten: 18 euro

Vrijdag 22 januari 2021 om 20.30 uur

Zaterdag 6 februari 2021 om 20.30 uur

Compagnie Marius
The Sunshine Boys
> THEATER
Al Lewis en Willie Clark zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn meer
dan een duo. Het zijn twee komische
sterren die schitteren als één!
Met o.a. Herwig Ilegems en Ben Segers
Kaarten: 18 euro
Vrijdag 29 januari 2021 om 20.30 uur

AkroPercu

Les Rois Vagabonds (F)
Concerto pour deux clowns
Arsenaal/Lazarus

Arsenaal/Lazarus
Race
> THEATER

> CIRCUSTHEATER
Internationale top-mimespelers, geniale
komieken, hilarische acrobaten en
virtuoze muzikanten. In 2013 wonnen ze
de Publieksprijs in Avignon en toeren
sindsdien de wereld rond.

In dit stuk van Mamet nemen twee
ervaren advocaten de verdediging op
zich van een rijke en beroemde man die
ervan beschuldigd wordt een jonge vrouw
verkracht te hebben.
Met o.a. Johan Dehollander, Aminata
Demba, Gorges Ocloo en Dirk Van Dijck

Kaarten: 20 euro

DESCHONECOMPANIE en Muziektheater Transparant
Le Nozze

WÖR
Over Torens

Kaarten: 18 euro

> THEATER

Zaterdag 13 februari 2021 om 20.30 uur

Drie acteurs en drie muzikanten spelen
de opera Le Nozze di Figaro. Ze spreken
in een taaltje gebaseerd op de muziek
van W.A. Mozart en het libretto van L. Da
Ponte.
Ineke Nijssen, Hendrik Van Doorn en
Jef Hellemans spelen. Annelies Van
Gramberen of Esther Kouwenhoven
zingen. Wouter Deltour (piano) en Jolien
Van De Sande (saxofoon) begeleiden.

WÖR pompt nieuwe energie in
18e-eeuwse melodieën van bij ons met
een groove die aanstekelijk werkt, aangedreven door het strakke tempowerk van
gitaar en baritonsax.

Stef Kamil Carlens
One Man Band
> MUZIEK
Stef Kamil Carlens: dEUS- en Zita
Swoonoprichter. In zijn soloshows
omringt hij zich met een keur aan opmerkelijke instrumenten. Stef Kamil staat
alleen op het podium, maar bijwijlen
lijkt het of er een volledige band staat te
spelen!

Vrijdag 5 maart 2021 om 20.30 uur

Kaarten: 18 euro
Zaterdag 6 maart 2021 om 20.30 uur

Kaarten: 20 euro
Vrijdag 19 februari 2021 om 20.30 uur

> MUZIEK

Kaarten: 16 euro
Vrijdag 26 maart 2021 om 20.30 uur

Jaouad Alloul & Nyiragasigwa Hens
Phenomenal Womxn
> THEATER/PERFORMANCE
In ‘Phenomenal Womxn’ rekenen drie
vrouwen met een migratieachtergrond
af met hun verleden. Een Rwandese, een
Marokkaanse en een Tibetaanse vrouw
voeren elk hun eigen gevecht.
Met Saar De Groof, Hind Eljadid,
Mamasita Selting en Hendrike
Scharmann
Kaarten: 16 euro
Zaterdag 27 maart 2021 om 20.30 uur

DESCHONECOMPANIE en Muziektheater Transparant
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Tiny Legs Tim Band

Ruben Van Gucht
Sportman II

Tiny Legs Tim Band
When Blues & Jazz got Married

> THEATER/MUZIEK

> MUZIEK

In SPORTMAN II gaat Ruben Van Gucht
op jacht naar legendarische uitspraken
in de sportgeschiedenis. Aan de hand van
legendarische oneliners vertelt Ruben
Van Gucht het verhaal achter de quote,
ppnieuw geflankeerd door troubabroers
Mathieu & Guillaume.

Een eerbetoon aan T-Bone Walker en de
pioniers van de elektrische blues Tiny
Legs Tim legde de voorbij 10 jaar een
indrukwekkend parcours af en groeide uit
van een One Man Blues Band tot een 9
koppige band.
Kaarten: 15 euro

> THEATER

Kaarten: 18 euro

Vrijdag 23 april 2021 om 20.30 uur

In 2007 maakte Günther Lesage de
solovoorstelling ‘Force Majeure’ , waarin
hij op zoek ging naar zijn voorvader, de
Franse toneelschrijver Alain René Lesage
(1668-1747).

Donderdag 1 april  2021 om 20.30 uur

Die Verdammte Spielerei
Seniorie De Spielerei

Passerelle
Double Bill :
I still Remain / Alstublieft!

> MUZIEK/HUMOR

> DANS

Het leven gaat snel, de vergrijzing nog
sneller. We kunnen ons dus maar beter
voorbereiden. Die Verdammte Spielerei,
de vrolijke fanfare met de lichtjes
gestoorde voorman Stefaan, blikt vooruit
op de toekomst. Even doorspoelen naar
2050.
Kaarten: 18 euro

Passerelle is een danseducatieve organisatie die al jaren straf werk neerzet van
jonge choreografen samen met jonge
dansers. Een double bill van Passerelle
is een blind date met jong aanstormend
talent. Judith Clijsters en Bérengère
Bodin zijn de jonge choreografen van
dienst.

Zaterdag 17 april 2021 om 20.30 uur

Kaarten: 15 euro

Ruben Van Gucht

LAZARUS - Günther Lesage
Vroeger was de Toekomst beter

In deze nieuwe solo onderzoekt hij nu een
legio aan mogelijkheden en gevaren die
de toekomst te bieden heeft.
Coaching: Wim Helsen
Kaarten: 16 euro
Vrijdag 30 april 2021 om 20.30 uur

Zaterdag 24 april 2021 om 20.30 uur

LAZARUS - Günther Lesage

Die Verdammte Spielerei
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Nog vragen?
Surf naar www.dewoeker.be.
Bel naar 055 33 51 35 of
mail naar cultuur@oudenaarde.be

Je ziet niet wat je weet

©Lieve Adriaens, student Tekenkunst


Jeugd/
Sport

V

an Superman tot Mega Mindy, die
superhelden kennen we allemaal.
Maar ook hier in Oudenaarde
lopen er veel meer helden rond dan
je zou denken. Brandweermannen en
-vrouwen staan elke dag klaar om groot
en klein gevaar op te lossen. Politieagenten geven elke dag het beste van
zichzelf om iedereen een veilig gevoel te
geven, dokters en verpleegsters staan
altijd klaar als er iemand in nood is.
Dagelijks beleven ze avonturen waar wij
soms totaal geen weet van hebben! Ook
benieuwd wat voor avonturen hen deze
week te wachten staan?

Krokusvakantie
bij de
jeugddienst

Alle kinderen, met en zonder beperking,
van 3 tot en met 15 jaar (geboortejaar
2018 tot en met 2006) zijn welkom
in de sporthal Rodelos. Activiteiten
starten om 9u30 en eindigen om 16u.
Er is vooropvang voorzien vanaf 7u30 en
naopvang tot 18u.
Al onze activiteiten zijn natuurlijk
steeds onder voorbehoud van eventuele
corona-maatregelen die dan nog steeds
gelden. Wij zorgen sowieso dat alles
veilig kan verlopen!
Schrijf nu in en wees zeker van je plaats.
Dit kan online via www.jotie.be of in JC
Jotie tijdens onze openingsuren.
Let op: er kunnen maximum 100
kinderen deelnemen aan de activiteit.
Deelnemen aan het themakamp kost
voor inwoners van Oudenaarde € 55,
niet-inwoners € 75, OK-pas € 15.
Dit themakamp is een samenwerking van
de Oudenaardse jeugd- en sportdienst.
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Vragen ?
Contacteer de
jeugd- of sportdienst!
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
Tel: 055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be
www.facebook.com/jcjotie

Sportdienst Oudenaarde
Rode los 1
Tel: 055 31 49 50
webshop: www.oudenaarde.be

Generatie rookvrij
OUDENAARDE MAAKT WERK VAN EEN ROOKVRIJE GENERATIE

E

lke week beginnen in België
honderden kinderen te roken.
Aan de basis hiervan ligt helaas een
simpele logica: zien roken doet roken.
Tegelijk tellen we in België per dag
ongeveer 40 tabaksdoden.
Confronterend, niet?
Stel nu dat we de logica achter ‘zien

roken doet roken’ kunnen doorbreken.
Rookvrij als de nieuwe norm. Zo
beschermen we kinderen en jongeren
tegen de verleiding om te starten met
roken.
En kunnen jouw oogappels weldra overal
rookvrij spelen, sporten, fuiven, studeren,
…
Sinds 20 november (Internationale Dag
van de Rechten van het Kind) zijn alle
speelterreintjes in Oudenaarde rookvrij
verklaard! Dat betekent dat we oproepen

om op deze plekken niet meer te roken in
het bijzijn van kinderen, zodat ze rookvrij
kunnen spelen en opgroeien. Geen
rookverbod dus, maar wel rookvrij als
norm.
Naast de speelterreintjes zijn er ook heel
wat enthousiaste sportclubs die rookvrij
geworden zijn: KASVO, The Frogs vzw,
Judoclub Oudenaarde
vzw, Petanqueclub
De Krijgers, Petanqueclub PC Oudenaarde,
Tennisclub Oudenaarde, Recrean, Rhinos
Rugby Oudenaarde vzw,
VV Volkegem, Sparta
Bevere, KWIK Eine,
KSVO, KSVO jeugd, BBC
Haantjes, The Outsider
en Avlar waterski club en
Sportoase.
Om de rookvrije
omgevingen kenbaar
te maken, ontwierp de
sportdienst van Oudenaarde signalisatiebordjes. Zo is het voor
de rokers duidelijk waar de rookvrije
omgeving start. Deze borden zijn niet
gericht tégen rokers, integendeel. We
willen rokers net vragen om het goede
voorbeeld te geven en niet te roken in het
bijzijn van kinderen.
Op de volledige sportsite Rode Los
gingen ze nog een stapje verder, daar
is de hele rookvrije zone aangeduid met
gele belijning op de grond. ‘Gezonde

Wat als je iemand ziet roken op een rookvrij terrein?
• Spreek die persoon onmiddellijk aan
op een vriendelijke manier.

• Vertel over de nieuwe afspraken en
‘het waarom’.

• Ga ervan uit dat de persoon niet
op de hoogte is van de nieuwe
afspraken.

• Voer geen discussie over de nieuwe
afspraken.

• Benoem dat afspraak wordt gemaakt
om kinderen het goede voorbeeld
te geven en dat ze niet bedoeld zijn
tegen rokers.

• Maak duidelijk waar ze bezwaren
kunnen melden:
sportdienst@oudenaarde.be

longen aan het werk, rook hier alsjeblieft
niet’, is de boodschap! Rokers hoeven
niet te stoppen (al mag dat natuurlijk!)
om mee een rookvrije omgeving te realiseren: er zijn rookzones voorzien, uit het
zicht van kinderen.

PLEINKAPITEIN
Omdat bij het project “Generatie
Rookvrij” heel wat sociale controle
hoort op buurtspeelpleinen, stellen
wij graag volgend concept voor: de
PleinKapitein. Een pleinkapitein
is een kindvriendelijk, creatief en
sociaal persoon die in de buurt van
een speelpleintje woont en het actieve
gezicht van dit speelpleintje wordt. Wil
jij je buurt vol leven? Help je mee de
speelpleintjes in orde te houden? Dan
hebben we jou nodig!
Wil jij de eerste PleinKapitein
worden in Oudenaarde? Stel je dan
kandidaat en stuur een mailtje naar
sportdienst@oudenaarde.be met het
onderwerp 'PleinKapitein'. We geven
je alvast meer uitleg en een mooi
welkomstpakket waarmee je onmiddellijk aan de slag kan!
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Sport

Beweeg- en
sportplatform
oudenaarde
De sportraad heruitgevonden!

V

ergeet ‘de sportraad’! Vanaf nu
spreken we over het ‘Beweeg- en
Sportplatform’. En het blijft niet
enkel bij een nieuwe naam; ook de
werking werd onder de loep genomen en
geoptimaliseerd.
Voortaan kan iedereen die dat wil
advies geven over bewegen en sport in
Oudenaarde: clubs, individuen, scholen,
privé-organisaties, sporters, trainers, …
Samen vormen al deze stakeholders het
Beweeg- en Sportplatform.
Drie à vier keer per jaar nodigt de
sportdienst geïnteresseerden uit. Telkens
staan er andere thema’s op de agenda.
Uit het Beweeg- en sportplatform
kunnen ook werkgroepen ontstaan die
zich dan meer in detail toespitsen op
bepaalde thema’s of activiteiten (zo zijn
bijvoorbeeld een afzonderlijke werkgroep
sportreferendum of een werkgroep ter
ontwikkeling van nieuwe infrastructuur
perfect mogelijk).

De werking van het platform
is drieledig:

Gezocht:
kandidaten voor de kernraad

1. Het Beweeg- en Sportplatform
adviseert de beleidsmakers over
uiteenlopende dossiers met een
impact op sportief vlak (bijvoorbeeld
nieuwe infrastructuur of routes,
nieuwe promotionele acties, reglementen, clubs, meerjarenplanning, …)

De kernraad staat onder andere in voor:

2. Het platform informeert ook. Zo zullen
er geregeld interessante sprekers
worden uitgenodigd rond sportgerelateerde thema’s (denken we bijvoorbeeld aan sportvoeding, motiveren,
VZW-wetgeving, …)
3. Ten derde heeft het Beweeg- en
Sportplatform ook een gemeenschapsvormende functie. Tijdens de
bijeenkomsten wordt er ruim de tijd
uitgetrokken om te ‘networken’ en met
een drankje bij te praten en elkaar nog
beter te leren kennen.

> Voorbereiden van het Beweeg- en
sportplatform
• Mee bepalen van onderwerpen die
voorgelegd worden ter advies
• Mee bepalen van de methodieken die
zullen aangewend worden om advies
te vragen
• Thema’s en sprekers bepalen voor
het informerend deel
• Organisatie van het netwerkmoment
achteraf
> Achteraf formuleren van het advies
aan de beleidsmakers
Stel je kandidaat voor één van volgende
categorieën:
> Kansengroepen: deskundigen in
gehandicaptensport en/of kansarmen
> Scholen: leerkrachten LO (lager of
secundair)
> Gezinnen: bestuurders/leden van
gezinsverenigingen met een beweegof sportwerking
> Jongeren: bestuurders uit jeugdverenigingen en/of jeugdafdelingen van
sportverenigingen
> Ouderen: bestuurders uit seniorenverenigingen en/of sportverenigingen
die aangesloten zijn bij een seniorensportfederatie
> Niet-gebonden sporters: gebruikers
van de sportinfrastructuur en/of
deelnemers/organisator van initiatieven
> Gebruikers indoor infrastructuur:
Sportclubbestuurders of –trainers die
gebruik maken van de sporthal
> Buitensporters: Sportclubbestuurders
of –trainers die gebruik maken van
de buiteninfrastructuur in de ruime
zin van het woord (zoals fiets- en
voetpaden, MTB-route, voetbalvelden)
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> Niet-fysieke sporten: bestuurders/
leden van clubs uit niet fysieke sporten
zoals kaartclubs, vogelliefhebberij,
denksport, …
> Deskundige: iemand die beroepshalve
bezig is met sport en/of gezondheid,
ex-topsporters, gediplomeerde
sport die aan het werk is als trainer
(minstens instructeur/trainer B,
bachelor of master L.O)

Hoe stel je je kandidaat?
Om lid te worden van de kernraad, stuur
je jouw motivatie voor één of meerdere
categorieën per mail naar sportdienst@
oudenaarde.be vóór 31 december 2020.
De motivatie moet minstens volgende
elementen bevatten:
• Naam
• Woonplaats (deelgemeente)
• Geboortedatum
• Categorieën waarvoor men zich
kandidaat stelt
• Voor elke categorie waarvoor men zich
kandidaat stelt de reden van kandidatuurstelling (argumentatie waarom
die kandidaat de geknipte persoon is
voor deze categorie o.b.v. ervaringen,
interesses, getuigschriften, attesten,
diploma’s, …)

Hoe verloopt de verkiezing?
De stemming voor de samenstelling van
de kernraad gebeurt door de erkende
Oudenaardse sportverenigingen. Elke
erkende Oudenaardse vereniging heeft 1
stem.
Meer weten? Neem een kijkje op
www.oudenaarde.be/beweeg-ensportplatform
Heb je nadien nog vragen?
Neem dan gerust contact op met
onze sportdienst:
E  sportdienst@oudenaarde.be
T  055 31 49 50

Geen
kalenderverkoop
brandweer
Jaarlijks gaat de brandweer van deur
tot deur voor de gekende verkoop
van de brandweerkalender. Door de
coronamaatregelen kan de verkoop dit
jaar helaas niet doorgaan en wordt er
noodgedwongen een jaartje overgeslagen. Als alles goed gaat, mag je
de brandweer eind 2021 aan je deur
verwachten voor de editie van 2022!

Conformiteits
attest :
vanaf januari
aangepaste
geldigheidsduur

Verhuur je in Vlaanderen een woning,
dat moet je ervoor zorgen dat die
woning volledig in orde is en voldoet
aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document
dat de stad aflevert en dat aantoont
dat jouw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet.
Het attest is in Oudenaarde 10 jaar
geldig, ook als de woning ondertussen
van eigenaar verandert. Op deze
geldigheidsduur zijn er een aantal
beperkingen, die vanaf 1 januari
2021 gelden. Heeft de woning een of
meerdere gebreken die betrekking
hebben op vochtschade of heeft de
woning vier gebreken van categorie
I, dan wordt het conformiteitsattest
beperkt tot vijf jaar. Voldoet de woning
nog niet aan de dubbelglasverplichting, dan is het attest slechts
geldig tot eind 2022.
Op zoek naar meer informatie
over het conformiteitsattest?
Contacteer dienst Huisvesting
055 33 51 04 of
huisvesting@oudenaarde.be
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Metaalmatch@oudenaarde
zoekt ijzersterk
talent!

Kort

B

en je werkzoekend en denk je aan
een toekomst in de metaalsector?
Dan is MetaalMatch iets voor jou!

MetaalMatch is een project dat de brug
wil vormen tussen vacatures in de
sector metaal en werkzoekenden met
interesse in deze sector. De versnelde
beroepsopleiding lasser/metaalbewerker
bestaat uit technische opleiding én
een vacaturegerichte opleiding op de
werkvloer in een metaalbedrijf.
De opleidingscoach van Compaan volgt
en begeleidt je nauwgezet doorheen het
volledige traject en bereidt je voor op een
tewerkstelling in de sector.
Heb je interesse?
Volg dan de onderstaande zes stappen!

1. INFOSESSIE
Woon een infosessie bij. Dat kan op 14
januari of op 4 februari 2021, telkens
om 10 uur bij de VDAB Oudenaarde
(Koestraat 80, 9700 Oudenaarde).
Inschrijven voor een infosessie kan bij
de coach Birsel Mergen (contactgegevens onderaan).

2. INTAKEGESPREK
Lijkt de opleiding MetaalMatch iets voor
jou? Dan kan je na de infosessie een
intakegesprek voeren met de coach,
Birsel Mergen. Samen bekijken jullie of
de opleiding basistechnieken lassen en
metaal iets voor jou is.

3. ONTHAALDAG
Je start met de opleiding, proficiat!
Op de onthaaldag leer je jouw medecursisten kennen (de datum volgt nog).

24 - infomagazine - december - 2020

4. OPLEIDING
Je start op 1 maart 2021 met de
opleiding in het lasatelier van KISP
(Bernardus VIJA).
Gemotiveerde leerkrachten staan je bij
om jou de kneepjes van de metaalbewerking aan te leren!

5. STAGE
In juni 2021 kan je al op stage in een
metaalverwerkend bedrijf. De stage
bedraagt 30 werkdagen.

6. WERK
Na je stage ga je aan de slag in de
metaalsector.
In jouw traject naar werk, kan je op de
hulp en begeleiding van coach Birsel
Mergen rekenen. Zelfs als je reeds aan
de slag bent, kan je nog 6 maanden bij
haar terecht.

MEER INFO
Wil je meer info?
Contacteer dan Birsel Mergen op
0474 74 21 48 of
via birsel.mergen@compaan.be.
Je kan ook een kijkje nemen op de
website:
www.compaan.be/metaalmatch.
MetaalMatch is een intiatief
van TOFAM Oost-Vlaanderen,
in samenwerking met VDAB en
uitgevoerd door Compaan.

Kort

Hakhoutbeheer
D

eze winterperiode voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs verschillende
autosnelwegen en gewestwegen, ook in
Oudenaarde.
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. In de volgende
seizoenen schieten ze opnieuw uit.
Hakhoutbeheer lijkt op het eerste gezicht
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. Dankzij
het hakhoutbeheer komt er immers

opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor
kunnen voorjaarsbloeiers en andere
planten beter groeien. De wegbermen
vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en
leefgebieden van fauna en flora. Dieren
gebruiken ze om zich te verplaatsen en
nieuwe gebieden te koloniseren.
Naast de verrijking van het ecosysteem
zorgt hakhoutbeheer ook voor een
grotere verkeersveiligheid. Oudere
bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken.
Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood
hout in hun kruin, dat bij sterke wind op
het wegdek kan belanden. Oude en grote
bomen kunnen omvallen of ontworteld
raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan

op de weg terechtkomen en een gevaar
vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.
Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren
staat op de website van AWV:
www.wegenenverkeer.be/
hakhoutbeheer.

Startnota PRUP
‘Bedrijvigheid Oudenaarde’

B

innen het stedelijk gebied van
Oudenaarde is er bijna geen
ruimte meer voor (regionale)
bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens
te behouden, is het belangrijk dat
bedrijven een plaats blijven vinden.
In de studie 'Verhogen Ruimtelijk
Rendement' onderzochten we hoe
op de bestaande bedrijventerreinen
binnen het kleinstedelijk gebied
Oudenaarde meer kan gedaan
worden binnen dezelfde ruimte.
De Provincie werkt nu samen met
de stad Oudenaarde aan het geïntegreerde planningsproces voor de
participatieve opmaak van het
Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(PRUP) ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’.

Dit is nodig voor een rechtszekere
oplossing voor de regionale bedrijfsactiviteiten op het terrein Coupure en om
slecht gelegen ruimte voor regionale
bedrijvigheid te schrappen.
De raadpleging en de adviesvraag over
de startnota zijn de eerste formele
stappen in dit planningsproces. De
raadpleging startte op maandag 9
november 2020 en loopt nog tot met
donderdag 7 januari 2021.
Tot die datum kan je nog opmerkingen, suggesties of bezorgdheden
indienen.
Meer informatie vind je op de website
van de provincie :
www.oost-vlaanderen.be/
prup-bedrijvigheid-oudenaarde
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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
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