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Beste inwoner,

‘t Is gebeurd!
Wanneer dit magazine bij u in de bus 
valt, hebben wij -offi cieel- een nieuwe 
Markt!

Naast andere stadsvernieuwingspro-
jecten zoals bijvoorbeeld de volledige 
heraanleg van de Scheldekanten, bleef 
de Markt er lange tijd wat verweesd 
bijliggen. 
Het marktplein -toch hét kloppend hart 
van de stad- was op het gebied van zowel 
wegenis, riolering, circulatie en inrich-
ting nochtans al een tijdje aan vernieu-
wing toe. 

Begin juli 2016 ging de eerste schop dan 
de grond in ter hoogte van de Walburga-
kerk. Nu, minder dan anderhalf jaar la-
ter, heeft het volledige centrum een ware 
metamorfose ondergaan! Het resultaat 
mag er wezen, en ook op het verloop van 
dit project kunnen we enkel tevreden 
terugblikken.

Laat ons echter niet te lang mijmeren 
en stilstaan bij wat geweest is: ook de 
toekomst ziet er voor onze stad erg veel-
belovend uit! 
Dit weekend (op vrijdag 15 december) 
opent onze kerstmarkt alweer de deuren. 
Dit jaar strekt deze kerstmarkt zich uit 
over maar liefst drie pleinen én is ook 
de ijspiste opnieuw van de partij. 
Het programma en de openingsuren van 
zowel de kerstmarkt als de ijspiste vindt 
u op een van de volgende pagina’s.

Ook de eerste fase van de verbouwings-
werken in het Administratief Centrum 
Maagdendale zal nog voor het jaareinde 
voltooid zijn. Op dinsdag 19 decem-
ber verhuist onze dienst burgerzaken 
opnieuw naar het gelijkvloers en is deze 
dienst dus een dagje gesloten. 
Vanaf woensdag 20 december kan u 
dan voor al uw persoonsgebonden zaken 
terecht bij ons totaal vernieuwde en 
heringerichte burgerloket!

Iets later dan, vanaf midden januari ’18, 
starten we met de invoering van het 
systeem ‘werken op afspraak’. Dankzij 
dit systeem behoren wachtrijen tot het 
verleden! 

U weet het ondertussen: een groot deel 
van onze dienstverlening is online be-
schikbaar. Indien het toch zou nodig zijn 
om langs te komen, kan u dit binnenkort 
op afspraak doen.
U ontdekt er verderop in dit magazine 
alles over.

We wensen iedereen alvast een 
gezellige en prettige eindejaarsperiode 
en het allerbeste in 2018!

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

ditoe
16

OproepOproep

We proberen de inhoud van ons Info-
magazine steeds af te stemmen op de 
interesses van onze inwoners; jullie dus.

Zijn er daarom bepaalde onderwerpen 
die volgens jullie beter moeten belicht 
worden? 
Rubrieken die ontbreken? 
Personen die wel eens in de spotlight 
mogen geplaatst worden? 
Of gewoon interessante informatie of 
leuke gebeurtenissen die een plaats 
verdienen in het Infomagazine?
Laat het ons weten via 
communicatie@oudenaarde.be! 
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In enkele gevallen is het echter toch nog steeds noodzakelijk om 
langs te komen. Eerder hebben we hiervoor onze openingsuren 
uitgebreid; we merken echter dat er op bepaalde tijdstippen toch 
nog steeds wachtrijen ontstaan. Iets wat zowel voor jullie als 
voor onze medewerkers niet echt aangenaam is.

Mensen komen ook soms naar het ACM zonder de benodigde 
documenten (bv. correcte pasfoto) of informatie waardoor ze nog 
eens terug moeten komen en opnieuw in de wachtrij moeten 
staan… 

Een afspraakje 
                in het Administratief Centrum? 

We willen nu komaf maken met wachtrijen en herhaal- 
bezoekjes: daarom zal na afloop van de verbouwingen in  
het Administratief Centrum Maagdendale uitsluitend nog  
op afspraak gewerkt worden.  

Vanaf 1 februari 2018 kan dus enkel wie vooraf een af-
spraak heeft gemaakt, terecht bij de dienst burgerzaken. 
Eens de verbouwingen aan het omgevingsloket zijn afge-
rond, zal je ook hier steeds een afspraak moeten maken.

Werken 

op afspraak

W
e schreven het reeds in de september-
editie van dit Infomagazine: momenteel 
zijn er ingrijpende verbouwingswerken aan 
de gang in het Administratief Centrum 
Maagdendale (ACM).  

 
We gaan onze publieksgerichte functies bundelen in  
twee balies op het gelijkvloers: een ‘burgerloket’ en  
een ‘omgevingsloket’. 
 
Zo moeten jullie niet het hele gebouw door maar  
kunnen de meest voorkomende zaken op het gelijkvloers 
worden afgehandeld: alle persoonsgebonden zaken  
(bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, aangiftes,…)  
aan het ‘burgerloket’ en alles rond huis en omgeving  
(bv. bouw- of omgevingsvergunning) aan het  
‘omgevingsloket’. 
 
Centraal komt ook een informatiebalie of ‘snelloket’.

We verbouwen dus omdat we onze stadsdiensten nog klant-
vriendelijker willen maken; dienstverlening is belangrijk voor 
ons. 

Om het jullie zo makkelijk mogelijk te maken, vind je op onze 
website onder ‘Mijn loket’ ook een service waarbij heel wat  
producten (zoals diverse attesten en uittreksels) eenvoudig 
online af te handelen zijn.

Het is dus in veel gevallen helemaal niet nodig om nog naar 
het Administratief Centrum te komen: je kan via ‘Mijn loket’ 
op een 100% veilige en rechtsgeldige manier documenten 
aanvragen en deze 24/7, digitaal ondertekend in jouw  
mailbox ontvangen.  
Lekker makkelijk van achter jouw computer!  



Infobalie = snelloket 

Indien je gewoon iets moet komen ophalen 
of bij erg eenvoudige procedures, is 
het natuurlijk niet nodig een afspraak te 
maken: hiervoor zal je terecht kunnen bij 
de vernieuwde centrale infobalie, 
het ‘snelloket’. 

Deze zaken zijn:
• Afhalen van akten en attesten, een 

reispas, een (voorlopig) rijbewijs of 
een visvergunning 

• Aanvragen en afhalen van een bewo-
nersparkeerkaart, een uittreksel uit 
het strafregister of een eensluidend 
verklaring

• Het kopen van vuilniszakken en 
gft-stickers 

• Het verkrijgen van rattenvergif, 
een stadsplan, een stadsgids,… 

• Het protesteren van een contant-
belasting op het parkeren 
(een “boete”)

Timing:

Er zal later nog verder over deze nieuwe 
werkwijze worden gecommuniceerd maar 
hou voorlopig alvast deze twee data in het 
achterhoofd:
• vanaf 15/01/2018 kan je afspraken bij 

de dienst burgerzaken vastleggen via 
onze website, telefonisch of aan de 
infobalie 

• vanaf 01/02/2018 wordt er dan 
uitsluitend nog op afspraak gewerkt 
en moet je dus steeds een afspraak 
maken vooraleer naar de dienst bur-
gerzaken te komen (behalve voor de 
producten die je aan het snelloket 
kan verkrijgen).

Een afspraakje 
                in het Administratief Centrum? 

De dienst burgerzaken is 
gesloten op 19, 25 en 26 december en 
op 1 en 2 januari. Op 27, 28 en 
29 december is de dienst enkel in de 
voormiddag geopend, NIET in 
de namiddag.

Dit lijkt op het eerste zicht misschien wat 
lastig maar als je er over nadenkt, heeft 
deze werkwijze enkel voordelen:
• Je hoeft nooit meer aan te schuiven 

of te wachten
• Je kiest nog steeds zelf de dag en 

tijdstip van afspraak
• Je kan jouw afspraak makkelijk van 

thuis uit maken (online of telefonisch)
• De medewerker verwacht jou en kan 

zich volledig op jouw vraag focussen. 
• Bij het maken van de afspraak krijg je 

alvast een pak nuttige informatie over 
wat je eventueel moet meebrengen, 
zodat je nooit onverricht ter zake 
moet terugkeren.

Ook voor de medewerkers van de stads-
diensten heeft deze werkwijze belangrijke 
voordelen. Zo weten zij steeds vooraf 
waarover het gesprek zal gaan en kunnen 
ze het dossier al voorbereiden om je 
effi ciënter en sneller te helpen. 
Afspraken kunnen zo ook overzichtelijk 
ingepland worden in de agenda van onze 
medewerkers waardoor ze steeds de 
nodige tijd kunnen vrijmaken om jou te 
woord te staan.
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Tijdens beide weekends van de grote 
kerstmarkt is er volop (kinder)animatie op 
en rond de verschillende ‘kerst’pleinen! 
Voorlopig animatieprogramma tijdens 
beide weekends kerstmarkt:
• Kerstkindergrime, op foto met de 

kerstman en kerstmuts als souvenir  
• ‘Theater Stam vertelt’ - voorleesses-

sie kerstverhaaltjes, niet alleen voor 
de allerkleinsten, maar ook voor de 
mama’s en de papa’s 

• Groot draaiorgel Concertina
• Rondrit van Landauerkoets met  

paarden en muzikale begeleiding in 
de winkelstraten 

• Kerstmannen op de kerstmarkt en  
in de winkelstraten 

• Kermiskraam (vissen van eendjes  
en kerstballen)

• Workshops voor kinderen 
• Lichtjesstoet met oldtimer tractoren 

(op zaterdagavond 16 en 23/12)

OPENINGSUREN KERSTMARKT: 

Tijdens de weekends van 15 - 17  
december en 22 - 24 december 
• Vrijdag van 18.00u tot 23.00u 
• Zaterdag en zondag van 14.00u  

tot 23.00u
 
Ook op de weekdagen tussen 18 en  
22 december zullen verschillende 
chalets open zijn

Eindejaar!

V
an 15 tot 17 december en 
van 22 tot 24 december vindt 
onze jaarlijkse kerstmarkt 
plaats.  
Dit jaar zal je voor het eerst 

op maar liefst drie gezellige pleinen 
(Markt, Kleine Markt en Droesbeke-
plein) kunnen rondkuieren tussen 
kraampjes met hapjes, drankjes, toffe 
souvenirs en hebbedingen.  
 
Meer dan veertig kerstchalets  
uitgebaat door verenigingen en 
handelaars worden voorzien van 
feeërieke verlichting en sfeervolle 
kerstmuziek. 

Bij een gezellige kerstmarkt hoort natuur-
lijk ook animatie. 
 

Volop gezelligheid                  
                   in Oudenaarde
Nieuw dit jaar:  
kerstmarkt op drie (!) pleinen
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Kerstsfeer in de hele stad 

Op zaterdag 16 december staat ook de 
wekelijkse boerenmarkt aan het Thien-
pontstadion in het teken van kerstmis. 
De klanten worden er van 10u tot 13u 
verwend met proevertjes en hartverwar-
mertjes.
Op zondag 17 december organiseert het 
feestcomité van Ename dan de jaarlijkse 
kerstmarkt in de deelgemeenten, dit jaar 
dus in Ename. Het feestcomité slaat hier-
voor de handen in elkaar met de feestco-
mités van Nederename, Mater en Eine en 
met de Enaamse verenigingen en horeca. 
 
De sfeervolle kerstmarkt op het Ename-
plein wordt officieel geopend om 14u, de 
stekker van de lichtjes gaat eruit om 20u.

Winkelen in winterse sfeer

Het Winterwarmte-vuur blijft gloeien,  
op en rond de Nieuwe Markt!
Alle handelaars & ondernemers &  
horeca-uitbaters staan ook tijdens de 
mooiste weken van het jaar met passie  
en goesting voor jou klaar.     

Zet alvast 16 en 17 december ’17  met stip 
in je agenda voor 1 groots WINKELWEEK-
END! Niet alleen op zaterdag maar ook 
op ZONDAG is het volop winkelen en puur 
genieten in een stad die bruist van  
de kerstsfeer. 

Schenk een Oudenaardebon!

Zoek je tijdens de eindejaarsfeesten nog 
een leuk cadeau voor je vrienden, collega’s 
of familie? Met de Oudenaardebon zit je 
altijd goed! Deze originele cadeaubon kan 
je inruilen in alle deelnemende zaken: leuk 
om te geven én leuk om te krijgen. En een 
extra stimulans voor de lokale handel!

Eindejaar!

Neem een kijkje op www.oudenaarde.
be/beleefoudenaarde om te weten wie 
ook op zondag 24 en zondag 31 decem-
ber open is.  

Volg de facebookpagina www.facebook.
com/OudenaardeWinkelStadvzw om 
geen enkele update te missen. 

MEER INFO
Alle praktische info (openingsuren 
kerstmarkt en ijspiste, aanbod kerst-
markt, wintershoppen in de stad, 
animatie, plannetje met bereikbaar-
heid en parkings,…) vind je op  
www.oudenaarde.be of kan je bekomen 
op de dienst toerisme (Stadhuis,  
055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be)
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OPENINGSUREN IJSPISTE:

vrijdag 15 december 2017 19u30 - 23u00

zaterdag 16 december 2017 10u00 - 23u00

zondag 17 december 2017 10u00 - 21u00

maandag 18 december 2017 17u30 - 21u00 (scholen 8u - 16u)

dinsdag 19 december 2017 17u30 - 21u00 (scholen 8u - 16u)

woensdag 20 december 2017 13u00 - 21u00 (scholen 8u - 12u)

donderdag 21 december 2017 17u30 - 21u00 (scholen 8u - 16u)

vrijdag 22 december 2017 17u30 - 23u00 (scholen 8u - 16u)

zaterdag 23 december 2017 10u00 - 23u00

zondag 24 december 2017 10u00 - 18u00

maandag 25 december 2017  Gesloten

dinsdag 26 december 2017 13u00 - 21u00 (ini 10u - 12u)

woensdag 27 december 2017 13u00 - 21u00 (ini 10u - 12u)

donderdag 28 december 2017 13u00 - 21u00 (ini 10u - 12u)

vrijdag 29 december 2017 13u00 - 23u00 (ini 10u - 12u)

zaterdag 30 december 2017 10u00 - 23u00

zondag 31 december 2017 10u00 - 18u00

maandag 1 januari 2018  Gesloten

dinsdag 2 januari 2018 10u00 - 21u00

woensdag 3 januari 2018 10u00 - 21u00

donderdag 4 januari 2018 10u00 - 21u00

vrijdag 5 januari 2018 10u00 - 23u00

zaterdag 6 januari 2018 10u00 - 23u00

zondag 7 januari 2018 10u00 - 21u00

De ijspiste is terug!
Eindejaar!

N
u de Markt in een nieuw kleedje steekt, is 
uiteraard de overdekte ijspiste opnieuw van  
de partij. Na een jaar afwezigheid kan jong en 
oud zich opnieuw vermaken op het ijs. Naast 
de piste van bijna 600 m2 is er ook een gezel-

lige loungeruimte, waar je het op de kerstmarkt gekochte  
lekkers kunt nuttigen terwijl je naar de schaatsers kijkt.  

De piste is open vanaf vrijdag 15 december 2017 tot en met  
zondag 7 januari 2018.
Kom naar de officiële opening op 15 december (vanaf 18u) en  
bekijk de spectaculaire schaatsshow door Team Temptation, 
onder toeziend oog van Candy Mulder. Nadien kan iedereen  
zich zelf eens wagen aan een pirouette op het ijs…
Ook bibberende danspasjes zijn toegestaan, en dit op vrijdagen 
15 en 22 december. ’s Avonds wordt de discobol boven gehaald, 
en wordt de ijspiste dankzij de beats van een DJ herschapen tot 
een gladde dansvloer… Feest tot 23u!
Van maandag 18 december tot en met vrijdag 22 december is  
de piste tijdens de schooluren voorbehouden voor de bezoeken-
de scholen. Vanaf 17u30 mag iedereen dan terug op het ijs.
Wil je de ster op het ijs zijn? Schrijf je dan in voor de schaatsini-
tiaties die doorgaan van dinsdag 26 december tot en met vrijdag 
29 december. De beginners kunnen zich aanmelden vanaf 9u30, 
de gevorderden vanaf 10u30. 

TARIEVEN IJSPISTE:
• Individuele schaatser: €4,50
• DJ-schaatsen: €6
• Scholen en groepen vanaf 20 personen: €2,50/persoon
• OK-pas en sociale kaart OCMW: €2,50
• Meerbeurtenkaart (10 beurten): €30
• Prijs schaatsinitiaties:  

 * inwoners: €35
 * inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin): €30
 * niet-inwoners: €45
 * niet-inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin):  
    €40 

De initiaties staan steeds onder begeleiding van ervaren en ge-
kwalificeerde monitoren, die jullie in een uurtje de kneepjes van 
het vak zullen aanleren. 
Voor de initiaties moet je vooraf inschrijven bij de Sportdienst 
(055 31 49 50 of via sportdienst@oudenaarde.be). 
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Veilig oudenaarde
Ook in onze stad is het ‘Algemeen politiereglement van de ge-
meenten van de politiezone Vlaamse Ardennen’ van toepassing. 
In dit reglement staan duidelijke regels om het samenleven 
voor iedereen aangenaam te houden. De regels zijn het hele 
jaar door van toepassing, maar sommige blijken erg relevant  
in de komende eindejaarsperiode:

V: Wie moet het voetpad voor mijn woning onderhouden?
A: Alle bewoners moeten zélf instaan voor de netheid van de 
aangelande berm of het voetpad voor hun woning.  
Ook de dakgoot moet je zelf schoon houden.
Bij sneeuwval of gladheid ben je ook verplicht om het voetpad 
sneeuw- en ijsvrij te maken over een breedte van minstens  
1 meter voor je woning (art. 40).

V: Mag ik vuurwerk afschieten op Oudejaarsavond?
A: Ja, dat mag. Volgens artikel 68 mag je vuurwerk afschieten 
van 31 december om 20u tot en met 1 januari om 01u. 
Opgelet: buiten deze periode is steeds een speciale toelating 
nodig van het gemeentebestuur om vuurwerk af te steken.  
Wees sowieso steeds erg voorzichtig met vuurwerk en volg 
nauwgezet alle veiligheidsrichtlijnen.

V: Mag ik een wensballon oplaten?
A: Neen: om veiligheidsredenen is dit altijd verboden, zowel  
op openbare plaatsen als op privéterrein. Onder wensballonnen 
verstaan we vliegende lampionnen (meestal vervaardigd  
uit papier), gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door  
een vlam. 

Veilig 
Oudenaarde

Meer info? 
Neem contact op met de lokale politie of raadpleeg het  
volledige politiereglement online: www.oudenaarde.be/
documenten/AlgemeenPolitiereglement

V: Welke zijn de gevolgen wanneer men het politiereglement 
niet naleeft?
A: Wanneer één of meerdere bepalingen van het politieregle-
ment niet worden nageleefd én dit wordt vastgesteld door een 
politieman/vrouw, dan kan deze een ‘GAS-pv’ (proces-verbaal) 
opstellen. Dit pv wordt nadien verstuurd naar de sanctionerend 
ambtenaar te Gent die een aantal zaken aftoetst. Deze kan 
beslissen om de overtreder een geldboete te geven die kan 
oplopen tot maximum 350 euro voor meerderjarigen en  
tot maximum 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar.
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Resultaten snelheidscontroles

Te snel rijden blijft nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Daarom voert de politiezone Vlaamse 
Ardennen op regelmatige basis snelheidscontroles uit, ook in onze stad. Hieronder de resultaten van de snelheidscontroles in 
Oudenaarde tijdens de maanden juni tot en met september 2017.

Juni ‘17 Juli ‘17 Augustus ‘17 September ‘17
Aantal gecontroleerde voertuigen 6037 3301 2287 9905
Aantal overtredingen 744 374 223 2551
Percentage gecontroleerde voertuigen in overtreding 12,32% 11,33% 9,75% 25,75%
Aantal Processen Verbaal 712 344 11* 2255
Percentage overtredingen die geverbaliseerd werden 95,70% 91,98% 4,93%* 88,40%
Intrekking rijbewijs 5 2 0 23

* In de maand augustus konden door technische problemen uitzonderlijk slechts van enkele overtredingen PV’s worden opge-
maakt. 

Reminder:

In het volledige stadscentrum geldt reeds 
sinds 1 juli 2016 een snelheidsbeperking 
van 30 km/u. 
Voor alle duidelijkheid: ook nu de werken 
aan de Markt zijn afgelopen, blijft deze 
regeling van kracht!
Trager verkeer zorgt voor een veiliger stadscentrum 
en verkleint natuurlijk automatisch ook de kans op ongevallen.  

De zone 30 geldt in het gebied tussen de spoorwegonderdoor-
gang aan de Beverestraat, de Dijkstraat en de Matthijs Caste-
leinstraat. Zo sluit de zone 30 in het centrum aan op de zone  
30 in Pamele die in 2013 werd ingevoerd.  
Ook het stationsplein is opgenomen in de zone 30. De Dijkstraat 
en de Matthijs Casteleinstraat zelf zitten niet vervat in de zone 
30. Daar blijft een snelheidsbeperking van 50 km/u (bebouwde 
kom) van kracht.

 
 
 
 
 

 
 
 
Politiezone Vlaamse Ardennen

Hoofdcommissariaat Oudenaarde
Minderbroedersplein 1  
9700 Oudenaarde
T: 055 33 88 88
E-mail: wijk.oudenaarde@pz-vlaamseardennen.be
www.pz-vlaamseardennen.be
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Daarbij focussen we niet enkel op de  
klimaatverandering en de CO2-uitstoot.  
We zijn er immers van overtuigd dat  
een gezond klimaat pas kan gerealiseerd 
worden als we evolueren naar  
een duurzame maatschappij, waar  
leven met respect voor onze omgeving  
een vanzelfsprekendheid is.

Wij doen mee!

Hoewel de CO2-uitstoot van het stads-
patrimonium, de stadsvloot en de open-
bare verlichting slechts 2% van de totale 
uitstoot op ons grondgebied uitmaakt, 
neemt de stad een voortrekkersrol op bij 
de uitvoering van het klimaatplan. 
Reeds vóór de opmaak van het klimaat-
plan werd ingezet op energiebesparing in 
de gebouwen, duurzame nieuwbouw en 
renovatie en hernieuwbare energie. In de 
lopende en toekomstige projecten wordt 
hier blijvend aandacht aan besteed. 
Op de bestaande gebouwen komen in 2018 
en 2019 -waar dit mogelijk is- zonnepa-
nelen om zoveel als mogelijk in de eigen 
energiebehoeften te voorzien. 

Ook ons wagenpark ondergaat een duur-
zame metamorfose: momenteel rijden er 
reeds 2 CNG-wagens rond, maar tegen 

2020 zullen dat er maar liefst 15 zijn! 
Daarbij voorzien we ook de aankoop van  
4 elektrische wagens. Deze wagens zullen 
geleidelijk de huidige, verouderde model-
len vervangen. Ons wagenpark wordt dus 
niet uitgebreid, maar zelfs licht afge-
bouwd. 

Klimaatplan 

Oudenaarde

KLIMAATPLAN OUDENAARDE 

W
e kunnen er niet langer 
om heen: de klimaat-
opwarming is weten-
schappelijk bewezen 
én momenteel reeds 

aan de gang. De gevolgen zijn hier en 
daar al zichtbaar en zullen helaas nog 
toenemen, ook in onze streek en in 
onze stad.

Het stadsbestuur besloot daarom niet aan 
de zijlijn te blijven staan maar concreet 
actie te ondernemen om enerzijds de 
klimaatopwarming af te remmen en  
anderzijds de nodige bescherming te  
voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen. 
Een ondertekening van het Burgemees-
tersconvenant maakt dit engagement 
kenbaar en tastbaar: tegen 2020 moet  
de CO2-uitstoot in Oudenaarde met 20 % 
gedaald zijn (tegenover 2011). In het kli-
maatplan zetten we de lijnen uit voor  
de (nabije) toekomst. De uitdaging is groot, 
maar niet onhaalbaar. We moeten dan 
wel met z’n allen aan de slag: het stads-
bestuur neemt haar voorbeeldfunctie op 
maar ook bedrijven en inwoners (jij dus!) 
spelen een hoofdrol. 

Onder de slagzin ‘Duurzaam Oudenaarde’ 
zijn we al even aan het werk. 
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MEER LEZEN?

Op de webpagina ‘Duurzaam Oudenaarde’ 
(www.oudenaarde.be/DuurzaamOudenaarde) 
kan je terugvinden wat we gerealiseerd hebben, 
waar we mee bezig zijn en wat de toekomst brengt. 
Je vindt er heel wat informatie en inspiratie om ook zélf aan 
de slag te gaan, binnen je gezin, je bedrijf of je vereniging!

Jij doet mee!

Na de bedrijven zijn onze woningen de grootste energieverslin-
ders in Oudenaarde. Dit wil zeggen dat jij en ik mits een inspan-
ning zeker kunnen bijdragen aan de realisatie van het klimaat-
plan. De stad helpt je graag op weg, met professioneel advies 
én een fi nancieel duwtje in de rug. 

We ondersteunen groepsaankopen voor groene stroom, 
zonnepanelen, elektrische wagens, dakisolatie en spouwmuur-
isolatie. Behalve een lagere prijs krijg je hierbij ook profes-
sioneel advies. Bij grootsere plannen kan je gratis duurzaam 
bouwadvies inwinnen. Overtuigd om te investeren? Dan kan je 
als inwoner van Oudenaarde genieten van een renteloze 
energielening of een premie voor hernieuwbare energie.

Zij doen mee!

De strijd tegen de klimaatverandering brengt in onze stad een 
mooie dynamiek op gang. Hier en daar steken mensen de kop-
pen bij elkaar en ontstaan verenigingen die meewerken aan de 
realisatie van de klimaatdoelstellingen en de transitie naar een 
duurzame samenleving. Wij moedigen deze initiatieven aan, 
door het erkennen en subsidiëren van ‘klimaatverenigingen’ en 
klimaatprojecten.

Ook voor de scholen is hier een belangrijke rol weggelegd. Zij 
kunnen nu reeds een beroep doen op een projectsubsidie van 
de milieuraad. Samen met MOS (een initiatief van de Vlaamse 
overheid om van  je school een milieuvriendelijke en duurzame 
leer- en leefomgeving te maken) broeden we op een groter ei…. 
wat daaruit komt, houden we nu echter nog eventjes geheim!

Ondernemers doen mee!

Dat Oudenaarde een bedrijvige stad is, blijkt ook uit de nulme-
ting die werd uitgevoerd bij de opmaak van het klimaatplan: de 
sector industrie is met 41 % koploper in de CO2-uitstoot op ons 
grondgebied. De bedrijven zijn dus een belangrijke partner bij 
het behalen van de klimaatdoelstellingen!

Als stad willen wij er mee voor zorgen dat de CO2-uitstoot van de 
sector industrie niet verder toeneemt, maar eerder daalt. Dit wil 
niet zeggen dat bedrijven niet mogen groeien of dat bijkomende 
bedrijvigheid niet gewenst is. Wél zorgen we ervoor dat de 
bedrijfsgebouwen en productieprocessen energetisch geoptima-
liseerd worden en hoger scoren op algemene duurzaamheid.

Binnen het EFRO-project ‘ZOVER’ komt een energiecoach bij be-
drijven langs om hun verbruik onder de loep te nemen. Daarna 
wordt het bedrijf intensief begeleid bij de implementatie van de 
meest effi ciënte energiebesparende maatregelen. Het ganse 
traject duurt 1 jaar en wordt volledig gratis aangeboden. 
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich nog steeds 
aanmelden! 
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De omgevings-
vergunning

Heb jij al een 
huisapotheker?

Oudenaarde stapt (wellicht) op 1 januari 2018 
over naar de omgevingsvergunning. 

De invoering werd door Vlaanderen al twee maal eerder uitge-
steld maar in principe worden de bestaande procedures voor 
stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en 
milieuvergunningen vanaf 1 januari 2018 in alle Vlaamse steden 
en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de 
zogenaamde ‘omgevingsvergunning’. 
Vroeger werden de verschillende aanvragen door twee afzonder-
lijke diensten behandeld en moest je in sommige gevallen zowel 
bij de dienst ruimtelijke ordening als bij de milieudienst een ver-
gunning aanvragen. Voortaan kunnen alle vergunningsaanvragen 
worden ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek 
en één adviesronde wordt georganiseerd en zowel de steden-
bouwkundige als de milieuaspecten van het project gezamenlijk 
worden beoordeeld. 
Dat is effi ciënter, bespaart tijd, zorgt voor duidelijkere beslissin-
gen en biedt meer rechtszekerheid

Met de omgevingsvergunning zullen ook de procedures en 
aanvraagformulieren grondig wijzigen: een ideale gelegenheid 
voor de stad Oudenaarde om zo veel als mogelijk digitaal te gaan 
werken. 
Architecten en milieudeskundigen zijn sowieso verplicht hun 
dossiers digitaal in te dienen via het ‘omgevingsloket’, het online 
uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid. 
Als stadsbestuur willen we ook onze inwoners aanmoedigen hun 
aanvragen voor handelingen zònder architect digitaal in te die-
nen via dit omgevingsloket. Dit kan online, maar ook op afspraak 
aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening in ons  adminis-
tratief centrum; een medewerker helpt jou hier graag bij! 

Bij het effi ciënter en veiliger maken van de gezondheidszorg is 
een specifi eke rol weggelegd voor de apotheker als zogenaam-
de ‘huisapotheker’. 

Wat betekent dit voor jou? 

Sinds 1 oktober van dit jaar kan je zelf een huisapotheker kiezen. 
Dit is jouw vertrouwde apotheker die je aanduidt om jouw medi-
catie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik ervan. 
De huisapotheker zorgt ook voor een persoonlijk medicatie-
schema dat steeds aangepast wordt wanneer nodig. 

Waarom een huisapotheker kiezen?

Meerdere geneesmiddelen op een correcte manier innemen is 
niet altijd even gemakkelijk. Soms kan dit voor verwarring zor-
gen, niet alleen bij jou maar ook bij jouw verschillende zorgver-
leners. Je huisapotheker is dé persoon die een volledig overzicht 
heeft van alle geneesmiddelen die jij neemt. 

Hij of zij zal onder andere:
• bij elke afl evering van een geneesmiddel gaan kijken in 

je medicatiehistoriek, om na te gaan of dit geneesmiddel 
werkelijk veilig is voor jou.

• ook alle geneesmiddelen zonder voorschrift registreren, 
alsook gezondheidsproducten die invloed kunnen hebben 
op de werking van je andere geneesmiddelen.

• al deze relevantie informatie delen met de andere apothe-
kers bij wie jij langsgaat via een gedeeld farmaceutische 
dossier, zodat je bijvoorbeeld ook bij de apotheker van wacht 
het correcte advies krijgt.

• samenwerken met je huisarts en andere zorgverleners voor 
het uitvoeren van je behandeling.

• een medicatieschema voorzien dat je kan meenemen naar 
je andere zorgverleners zodat men daarmee rekening kan 
houden bij je verdere behandeling (bv. in het ziekenhuis). 

Meer informatie over de omgevingsvergunning kan je 
terugvinden op de website van de Vlaamse overheid: 
https://www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/
home. Je kan ook steeds terecht bij onze milieudienst 
of bij de dienst ruimtelijke ordening.

Wens je meer te weten over wat deze dienstverlening voor 
jou kan betekenen?

Praat erover met je apotheker!
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FUNCTIONEEL 
FIETSVERKEER 
IN ONZE STAD
Oudenaarde is onlosmakelijk verbonden met de fi ets. En dan 
hebben we het niet enkel over de wielertoeristen met hun 
strakke pakjes en gladgeschoren benen; ook het functioneel 
fi etsverkeer (woon-werk, school, boodschappen,…) is in onze 
stad helemaal op z’n plaats! Daarom blijft het stadsbestuur 
inzetten op de veiligheid en het comfort van àlle fi etsers. Naast 
het voorzien van nieuwe fi etsinfrastructuur gaan we ook op zoek 
naar creatieve alternatieven voor bestaande verkeerssituaties. 
Zo maken we van de Trekweg Rechteroever een heuse ‘fi ets-
straat’ en wordt de Matthijs Casteleinstraat heringericht zodat 
ook hier meer ruimte voor fi etsers komt.

Fietsers baas op Trekweg Rechteroever!

De Trekweg Rechteroever, die de Bergstraat 
verbindt met het jaagpad langs de Schelde, 
wordt een Fietsstraat. Dat betekent dat 
fi etsers de volledige rechterhelft van de 
rijbaan in hun rijrichting mogen gebruiken. 
Motorvoertuigen hebben toegang tot de 
fi etsstraat maar zij mogen geen fi etsers 
inhalen en hun snelheid mag niet hoger 
liggen dan 30 km/u. 
De Trekweg Rechteroever maakt ook 
onderdeel uit van de Fietsring en is sowieso reeds een door 
fi etsers druk gebruikte verbindingsweg. Natuurlijk moeten de 
bewoners nog steeds hun huizen kunnen bereiken. Auto’s blijven 
dus welkom op de Trekweg maar zijn er te gast: de fi ets is baas! 

Meer ruimte voor veilig fi etsverkeer in de 
Matthijs Casteleinstraat

Zoals we ook reeds schreven in de vorige editie van dit Info-
magazine, geeft het stadsbestuur prioriteit aan het vervolledi-
gen van een veilige en gebruiksvriendelijke fi etsring rond het 
centrum. Deze fi etsring is ongeveer 5 km lang en loopt via de 
Verdurestraat - Gobelinstraat - St. Jozef en de Schelde, gaat dan 
via de fi etsersbrug over de Schelde en keert zo via Pamele en 
de Matthijs Casteleinstraat terug naar het centrum (ter hoogte 
van het nieuwe zwembad wordt momenteel de fi etsring aan de 
oostzijde gesloten). 
Aangezien de fi etsring over de brug van de Matthijs Castelein-
straat loopt, is het belangrijk om ook hier een degelijke fi etsin-
frastructuur te voorzien. Momenteel mogen wagens er nog aan 
beide zijden parkeren, waardoor fi etsers soms moeten uitwij-
ken naar de rijweg. Binnenkort komen er echter in allebei de 
rijrichtingen duidelijke fi etsstroken. Parkeren kan vanaf dan nog 
slechts aan 1 zijde (de rechterkant, als je richting 
centrum rijdt). Zo komt er voldoende 
plaats vrij om veilig in beide 
richtingen over de brug te fi etsen! Functioneel

Fietsverkeer
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Kommil Foo
Schoft
humor/muziektheater 
Woensdag 21 & donderdag 22 februari 
2018 om 20.30 uur

Cie. Side-Show
Mirror, Mirror/ Spiegel im  
Spiegel
circustheater/performance
Zaterdag 24 februari 2018 om 20.30 uur

ARSENAAL/LAZARUS
De Zonder Zon Zon

theater
Vrijdag 2 maart 2018 om 20.30 uur

Pascale Platel, Roos Van Acker 
en Nele Vanden Broeck
Totdatzeerdoet
humor
Zaterdag 3 maart 2018 om 20.30 uur

Tal en Thee figurentheater
Octavio’s Elektro

Familievoorstelling +7 jaar
Zondag 4 maart 2018 om 14.30 uur

CC De Woeker: voorjaar 2018

I
s de kennismaking met onze  
opgefriste zaal en vooral de 
nieuwe zetels u bevallen?  
Wij hopen het van harte!  
Een opsomming van onze sublie-

me programmatie voor dit komende 
half seizoen zal al uw zintuigen prik-
kelen. Ons nuttig cultureel advies 
luidt echter: kies niet enkel voor de 
vaste waarden en de platgetreden 
paden, laat u vooral verrassen door 
de minder gekende namen en het 
onbekend terrein.  
Ga voor avontuur, Vrienden van  
De Woeker!

Walter Baele
No Man Show
humor
Vrijdag 19 januari 2018 om 20.30 uur

Cie. De Koe
HelloGoodbye

theater
Zaterdag 27 januari 2018 om 20.30 uur

Los del Trè
Gipsy

muziek
Vrijdag 2 februari 2018 om 20.30 uur

De Stormbakkerij/ Nico Sturm 
en Jonas Van Geel
Gisteren was het geweldig!
theater/humor
Vrijdag 9 februari 2018 om 20.30 uur

Tweelicht en Zoon
Patje, de Kikkerprins

Familievoorstelling +7 jaar
Zondag 11 februari 2018 om 14.30 uur

Cultuur

Walter Baele - No Man Show Cie. De Koe - HelloGoodbye Los del Trè - Gipsy De Stormbakkerij/ Nico Sturm en Jonas Van 
Geel-Gisteren was het geweldig!

Pascale Platel, Roos Van Acker  
en Nele Vanden Broeck
Totdatzeerdoet

ARSENAAL/LAZARUS -  
De Zonder Zon Zon

Cie. Side-Show - Mirror, Mirror/Spiegel im Spiegel

Kommil Foo - SchoftTweelicht en Zoon -  
Patje, de Kikkerprins
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Jan Jaap Van der Wal
Schoon
humor
Donderdag 22 maart 2018 om 20.30 uur

Ensemble Leporello
Wachten op Godot

theater
Vrijdag 23 maart 2018 om 20.30 uur

Andy Van Kerschaver
Fondriest

theater
Donderdag 29 maart 2018 om 20.30 uur

The New Fools
Bob Sessions

muziek
Vrijdag 30 maart 2018 om 20.30 uur

Ben Segers, Bert Huysentruyt,
Dominique Mondelaers en 
Lucas Van den Eynde
Hells Bells
theater
Vrijdag 13 april 2018 om 20.30 uur

Info en ti ckets: 
www.dewoeker.be

Reserveer nu al en geniet nog tot 31 december van 
10 % vroegboekkorti ng op alle voorstellingen! 

Un Oeuf is Un Oeuf –
Gilles Monnart
Mousse
Familievoorstelling +4 jaar
Zondag 15 april 2018 om 14.30 uur

Wim Helsen
Er wordt naar u geluisterd

humor
Donderdag 19 april 2018 om 20.30 uur

ARSENAAL/LAZARUS, Hof van Eede 
en KOPERGIETERY
Salon Secret
theater
Vrijdag 27 april 2018 om 20.30 uur

Raymond van het Groenewoud
Kreten & Gefl uister

muziek
Donderdag 3 mei 2018 om 20.30 uur

CC De Woeker: voorjaar 2018

Tal en Thee fi gurentheater - 
Octavio’s Elektro

Jan Jaap Van der Wal - Schoon Ensemble Leporello - 
Wachten op Godot

Andy Van Kerschaver
Fondriest

Wim Helsen - 
Er wordt naar u geluisterd

ARSENAAL/LAZARUS, Hof van 
Eede en KOPERGIETERY

Salon Secret

Un Oeuf is Un Oeuf – 
Gilles Monnart - Mousse

Ben Segers, Bert Huysentruyt,
Dominique Mondelaers en 
Lucas Van den Eynde - Hells Bells

The New Fools - Bob Sessions

2017 - december - infomagazine - 17 



      Krokusvakantie 

      Jeugddienst
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Krokusvakantie bij   
                       de jeugddienst
De krokusvakantie van 2018 brengt de 
Olympische Winterspelen naar Oudenaar-
de! Gedurende een hele week zien we hoe 
Skipper de pinguin en Wadde de zeehond 
een poging ondernemen om als eerste 
dieren ooit het podium van de Olympische 
Winterspelen te halen. Er is echter maar 
één probleem: ze zitten beiden opgesloten 
in de Zoo! Zullen ze tijdig kunnen ontsnap-
pen? Of missen ze nipt de kwalificatie 
voor de finale? Kom van 12 tot en met 16 
februari naar ons themakamp en beleef 
hun avonturen van op de eerste rij!

Skipper en Wadde nemen ons tijdens de 
week mee naar een oefensessie op de 
schaatspiste van de Kristallijn, een  
zwemtraining en samen beoefenen we  
een aantal wintersporten indoor!

Alle kinderen, met en zonder beperking, 
van 5 tot en met 15 jaar (geboortejaar 2013 
tot en met 2003) zijn welkom in jeugdcen-
trum Jotie. Activiteiten starten om 9u30 en 
eindigen om 16u. Zowel op maandag als 
dinsdag is er vooropvang voorzien vanaf 
7u30 en naopvang tot 18u. 

Inschrijven kan vanaf woensdag  
17 januari 2018 17u. Dit kan online via 
www.jotie.be of in JC Jotie van 17u 
tot 18u of de dagen erna tijdens onze 
openingsuren. Telefonisch inschrijven 
is niet meer mogelijk. 
Let op: er kunnen maximum 75 kinde-
ren deelnemen aan de activiteiten. 
Deelnemen aan het themakamp kost 
voor inwoners van Oudenaarde € 50, 
niet-inwoners € 90, OK-pas € 15.
Dit themakamp kwam tot stand door 
een samenwerking met de sport-
dienst. Vragen? Contacteer de jeugd- 
of sportdienst!

 Op dinsdagnamiddag, 13 februari, gaan 
we schaatsen in de Kristallijn. De uitstap 
gebeurt met de bus. De kinderen zullen 
om 17u00 terug zijn aan de jeugddienst.

Voor meer info over de krokusvakantie 
kan je terecht op de jeugddienst:
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14 
Tel: 055 33 44 90
9700 Oudenaarde   
 
jeugdcentrum@oudenaarde.be  
webshop: http://www.jotie.be 
www.facebook.com/jcjotie   
http://www.oudenaarde.be
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J
e kind begeleiden en helpen met schoolwerk is 
niet altijd even gemakkelijk. ‘De Katrol’ kan jou 
hier misschien bij helpen.  
 
‘De Katrol’ bestaat al meer dan 20 jaar in  

Vlaanderen en startte deze zomer ook met een werking  
in Oudenaarde. De bedoeling is om gratis  
studie- en opvoedingsondersteuning aan huis te geven  
bij kwetsbare gezinnen. 

De Katrol is er voor jou wanneer: 

• je kind het moeilijk heeft op school 
• je niet alles begrijpt wat er gebeurt op school 
• je het zelf moeilijk vindt om je kind te helpen met school-

werk 
• je wel wat steun kunt gebruiken bij de opvoeding 
• je het zelf niet zo breed hebt 
• je in Oudenaarde woont

Wil je wat meer informatie? Spring dan eens binnen in  
het Sociaal Huis of neem contact via het onderstaand  
telefoonnummer of e-mailadres.

De Katrol Oudenaarde:
Sociaal Huis — Meerspoort 30 
T  0472 65 57 24 
E  katrol.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be

De Katrol:  
gratis studie- en  
opvoedingsondersteuning 
aan huis

De Katrol
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SPORTREFERENDUM

Op vrijdag 26 januari 2018 organiseert de  
Oudenaardse sportdienst i.s.m. de sportraad alweer de 12de 
editie van het SPORTREFERENDUM 
Dit evenement gaat door in de volkszaal van het stadhuis, met 
optredens en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. 
Tijdens het referendum is een huldiging voorzien voor verdien-
stelijke sporters in diverse categorieën.

Sporters uit Oudenaarde kunnen hun kandidatuur indienen bij de 
sportdienst. Ook het reglement is hier te verkrijgen.

De laureaten worden verkozen door een vakjury.

LENTELOOP AAN DE DONKVIJVER
 
Op zaterdag 24 maart 2018 verwelkomen we op sportieve wijze 
de lente met de eerste loop van het Oudenaards Loopcriterium 
voor jong en minder jong! Iedereen welkom in het prachtige 
natuurgebied aan de Donkvijver voor looptochten over verschil-
lende afstanden.  
 
Meer informatie volgt later, of kan opgevraagd worden bij  
de sportdienst.

Sportief Oudenaarde
Sport

Alle informatie over de SPORTKAMPEN die in 2018 zullen 
worden georganiseerd, is vanaf januari te verkrijgen bij de 
sportdienst. 

Sportdienst Oudenaarde
T  055 31 49 50
E  sportdienst@oudenaarde.be
In afwachting van de nieuwe kantoren in de sporthal Rode 
Los, heeft de sportdienst tijdelijk z’n intrek genomen in de 
Prins Leopoldstraat 87 (voormalig café “Plezanten Hof”).
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behoeften in te vullen, rekening houdend 
met de behoeften van de toekomstige 
generaties. De Provincie en de Stad be-
steden de nodige aandacht aan de sociale, 
economische en ecologische kenmerken 
van het gebied. 

Participatie
In het masterplan zullen de partners 
onderzoeken welke functies ruimtelijk 
haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke 

functies zullen gecombineerd worden met 
de bestaande functies. 
Deze oefening willen de Provincie en de 
Stad niet alleen maken. 
De opmaak van dit masterplan zal op een 
participatieve manier gebeuren waarbij 
verschillende betrokken partijen zoals 
burgers, eigenaars en overheidsinstanties 
hun ideeën en adviezen kunnen geven. 
De eerste participatieronde staat gepland 
voor maart 2018.

Stadsvernieuwings- 

projecten

OUDENAARDE IN EVOLUTIE:  STADSVERNIEUWINGS-   
                                                                                              PROJECTEN
PROJECT:  
MASTERPLAN OUDENAARDE 
LINKEROEVER
Samen met de provincie Oost-Vlaanderen 
werken we samen aan de participatieve 
opmaak van een masterplan voor Ou-
denaarde Linkeroever.

Sinds de stopzetting van het badstoffenbe-
drijf Santens en de verhuis van het bedrijf 
Alvey is het gebied op de linkeroever van 
de Schelde een grotendeels verlaten plek. 
Daar willen we iets aan doen. In dezelfde 
omgeving hebben het stedelijk sportcen-
trum en de steenbakkerij Vande Moortel 
uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke 
ambities in het gebied op elkaar af te 
stemmen, kiezen de stad en de provincie 
ervoor om projectmatig te komen tot een 
algemeen masterplan met een actiepro-
gramma. Beide partners hebben hier-
voor een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. 

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duur-
zame ontwikkeling. Dat betekent dat de 
partners zich engageren om de huidige 
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RECREATIEDOMEIN DONK: AANLEG  
SPEELPLEIN EN OMGEVINGSWERKEN

Onze ontwerpdienst is momenteel volop bezig met het uitwerken 
van de plannen voor de omgeving Donk. Als basis gebruiken ze 
hiervoor het schetsontwerp van landschapsarchitect Erik De 
Waele, met o.a. volgende elementen:
• De aanleg van een schorspad als wandel-, fiets- of looppar-

cours met een gedeelte houten vlonderpad over nog uit te 
graven grachtjes. 

• Houtkanten en hooiland voor avontuurlijk spel.
• Aan de binnenzijde van het schorspad is een ‘speelzone’ in 

gras voorzien, zonder bomen en vlak, om de mogelijkheid  
te bieden om evenementen en dergelijke te organiseren. 

• Het oude zwembad zal opgevuld worden met zand, zodat 
hier in een latere fase speeltoestellen kunnen voorzien 
worden. 

• Rond het zwembad komt een terras in hedendaagse groot-
formaattegels. Enkele bomen zorgen voor schaduwplaat-
sen. 

• Een opgehoogd speelterrein in gestabiliseerd gras voor 
diverse buitensporten. 

• Om een doorzicht van de Donkstraat naar de Donkvijver te 
creëren, zal de huidige berm worden afgegraven.  
Hier zullen we gras zaaien, waardoor de helling kan  
gebruikt worden als ligweide.

Het project wordt geraamd op € 480.000 (incl. BTW)
Momenteel wordt onderzocht of er voorafgaand nog een archeo-
logisch onderzoek moet gebeuren. De juiste startdatum van 
de werken kunnen we nu dus nog niet meedelen, maar dit zal 
vermoedelijk ergens in het voorjaar van 2018 zijn.

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN  
ROBERT DE PREESTERSTRAAT 

De Robert De Preesterstraat is in slechte staat. Samen met de 
renovatie van het wegdek, pakken we meteen ook de verouderde 
riolering aan. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij 
het afvalwater over het volledige tracé wordt afgevoerd naar een 
pompstation op het kruispunt met de Puithoekstraat.

Binnen dit project organiseerden we reeds een eerste info- en 
inspraakmoment: onze ontwerpdienst ging aan de slag met 
de daaruit naar voren gekomen opmerkingen en plande waar 
mogelijk extra groenstroken in. Omdat veel bewoners ook signa-
leerden dat er in hun straat vaak te snel gereden wordt, komen 
er ook een aantal snelheidsremmende maatregelen zoals  
asverschuivingen door middel van parkeerstroken en een rijweg-
versmalling naar één rijstrook.

In het eerste deel van de Robert De Preesterstraat (tussen  
Oudstrijdersstraat en Puithoekstraat) zal voorlopig enkel de  
toplaag afgefreesd en overlaagd worden. Dit deel maakt name-
lijk onderdeel uit van een ander subsidiedossier en wordt dus  
in een latere fase heraangelegd.

Dit project wordt geraamd op € 1.530.000 (excl. BTW)
Na de toewijzing van de werken, volgt nog een infovergadering 
voor de bewoners waarbij het verloop van de werken zal toege-
licht worden. Startdatum van de werken is voorzien in voorjaar 
2018.
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 Schepencollege
Burgemeester

Marnic De Meulemeester
ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,  
communicatie, toezicht OCMW 
tel 055 33 51 28  
Burgemeester@oudenaarde.be 
zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen

Lieven Cnudde
jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit,  
onderwijs 
lieven.cnudde@oudenaarde.be 
zitdag: na afspraak via mail of tel. 0477 13 13 69

Peter Simoens
sport, recreatie, regie grondbeleid 
tel 055 31 95 32  
peter.simoens@oudenaarde.be 
zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak:  
bureau sportdienst

Carine Portois
burgerzaken, internationale betrekkingen,  
zustersteden 
tel 055 31 81 02  en 0479 07 49 11 
carine.portois@oudenaarde.be 
zitdag: na telefonische afspraak

 

John Adam
personeelszaken, evenementen, gelijke kansen 
tel 0478 38 02 65  
john.adam@oudenaarde.be 
zitdag: na afspraak

Guy Hove
openbare werken, cultuur 
tel 055 30 96 98  
guy.hove@oudenaarde.be 
zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM

Richard Eeckhaut
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,  
aankoopdienst 
tel 055 31 13 78  
richard.eeckhaut@oudenaarde.be 
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

Peter Dossche
financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging 
en dierenwelzijn 
tel 055 45 58 31  
peter.dossche@oudenaarde.be 
zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM

Stefaan Vercamer
sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een  
beperking, sociale economie, ontwikkelingssamen- 
werking 
tel 0496 29 94 29  
stefaan.vercamer@dekamer.be
zitdag: na telefonische afspraak

Diensten Administratief Centrum Maagdendale
De diensten van het ACM zijn tijdens de kerst- en nieuwjaar-
periode gesloten van maandag 25 t.e.m. vrijdag  
29 december 2017.

Tijdens de kerst- en nieuwjaarperiode houdt de dienst  
burgerzaken permanentie op 27, 28 en 29  december 2017 
van 8u30 tot 12u00.
 
 
 

 

Containerpark
Het containerpark sluit tijdens de kerst- en  
nieuwjaarperiode van maandag 25 t.e.m. zaterdag  
30 december 2017. 
 
Dienst toerisme en het MOU
De dienst toerisme en het MOU sluiten tijdens de kerst- en 
nieuwjaarperiode van maandag 25 t.e.m. zaterdag 30  
december 2017 met uitzondering van 27, 28, 29 en  
30 december 2017 waarbij de dienst toerisme en  
het MOU enkel open zijn van 14u00 tot 17u00.

Openingsuren stadsdiensten




