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In de kijker
Daar is ze dan, onze nieuwe bibliotheek! We hebben even geduld moeten 
uitoefenen, maar de collega's van de bib staan te popelen om je te verwelkomen 
in het nieuwe vLEESHUIS. Alle praktische informatie kun je vinden via 
oudenaarde.bibliotheek.be.

Beste inwoner

We kunnen weer dromen van een mooi 
voorjaar. Een voorjaar waarin we hopelijk 
opnieuw kunnen genieten van de vele 
evenementen en activiteiten die in onze 
stad op het programma staan.

In het bijzonder denken we dan aan dé 
hoogmis van het Vlaamse wielrennen, de 
Ronde van Vlaanderen. Met wat geluk 
kunnen we van de aankomst van 
Vlaanderens Mooiste in onze stad 
opnieuw een groot volksfeest maken. In 
deze editie lees je hoe je dat weekend de 
liefde voor de koers kan beleven in onze 
stad.

Voor alle liefhebbers van het Oudenaards 
erfgoed lichten we in dit nummer het 
programma voor erfgoeddag toe én kijken 
we uit naar de boeiende tentoonstelling 
Beestig! in het MOU. We belichten het 
veelzijdige aanbod van onze 
vrijetijdsdiensten en tot slot lees je in deze 
editie alles over de nieuwe 
mobiliteitsplannen voor onder andere 
Bevere en de stationsbuurt.

Veel leesgenot,

Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Algemeen directeur
Bart Baele

Voorwoord
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Inspraak begraafplaats
Meulewal

Begraafplaats Meulewal in Eine is 
toe aan vernieuwing. Daarom 
werken we aan een nieuwe 
toekomstvisie voor deze locatie. In 
het stadsmagazine van december 
plaatsten we een oproep om 
feedback te geven op het plan en 
mee na te denken over hoe de 
ambities waar te maken. We 
ontvingen in totaal 26 reacties. 
Hier koppelen we concrete acties 
aan en bekijken hoe we die kunnen 
meenemen in het masterplan. 
Bedankt aan iedereen die ons 
suggesties en bemerkingen 
bezorgde! 
Alle info over de nieuwe plannen 
voor Meulewal kun je nalezen via 
www.oudenaarde.be/
masterplanbegraafplaats.

Verhoogde 
PFAS-waarden

Op drie locaties in Oudenaarde 
werden verhoogde PFAS-waarden 
vastgesteld: op het terrein van de 
voormalige brandweerkazerne aan 
de Woeker, de site van de huidige 
brandweerkazerne aan de Coupure 
en het terrein van het bedrijf EOC 
op industriepark de Bruwaan. 
 
Wie binnen een straal van 100 en 
500 meter van een van de locaties 
woont, neemt best enkele 
voorzorgsmaatregelen. Je ontvangt 
hierover een brief in de bus. Er zal 
bijkomend onderzoek gevoerd 
worden om beter zicht te krijgen 
op de situatie.
Meer info en alle maatregelen vind 
je via www.oudenaarde.be/pfas.

Brandweersteun

Ook in 2021 kon de jaarlijkse 
huis-aan-huisverkoop van de 
brandweerkalender helaas niet 
doorgaan. Onze brandweerzone 
bedeelde daarom de kalender via 
de brievenbussen met een vraag 
voor een vrijblijvende storting. Heel 
veel inwoners gingen op deze 
vraag in, wat getuigt van een sterke 
waardering voor onze lokale 
brandweerpost. 9700x bedankt 
hiervoor!

Kort nieuwsKort nieuws

Kort 
NieuwsNieuws

Op de cover 
Marcel en Micky

‘Het is een groot geluk om hier in 
diepe stilte oud te mogen worden.’ 
In de schaduw van zijn vijgen- 
boom, een afstammeling van een 
70 jaar oud exemplaar uit de 
nabijgelegen tuin van wijlen 
kunstenaar Valerius De Saedeleer, 
geniet Marcel De Smet van een 
prachtig uitzicht op de vijver 
waarin hij jarenlang elke dag 
zwom. Rita legde haar man en zijn 
hondje Micky liefdevol vast op 
vraag van Marcel zelf, voor zijn 
Facebookpagina. En toen zag Rita 
onze oproep in Adriaen… Heb jij 
ook een leuke foto voor onze 
cover? Aarzel niet en verras ons 
via adriaen@oudenaarde.be. 

Verhuur jij een woning?

Vanaf 2023 zullen verhuurders via 
een conformiteitsattest moeten 
kunnen aantonen dat hun 
huurwoning aan bepaalde 
kwaliteitsnormen voldoet. Om 
welke normen gaat het? Welke 
werken voorzie je dit jaar best nog 
en welke financiële ondersteuning 
kan je hierbij krijgen? Er zullen in 
mei enkele infomomenten 
plaatsvinden over dit thema in de 
Volkszaal van het stadhuis. Meer 
info over de precieze data vind je 
via www.oudenaarde.be.

Gezocht: vrijwilligers en
 kinderdagbegeleiders

In Oudenaarde gaan heel wat 
kinderen naar de opvang. Logisch, 
want veel ouders werken allebei en 
ook de grootouders kunnen hun 
kleinkind niet altijd opvangen. 
Maar de opvang komt soms 
handen tekort. De buitenschoolse 
opvang zoekt dan ook dringend 
vrijwilligers. Interesse? Contacteer 
ons via 055 33 51 54 of 
buitenschoolseopvang@
oudenaarde.be. Bovendien zoekt 
de dienst Onthaalouders nieuwe 
kinderdagbegeleiders. Je kan 
vrijblijvend informeren via 055 33 
02 35. 

146 inwoners vroegen bij de stad al gratis renovatieadvies aan binnen het project 
Oudenaarde Renoveert!. Daarmee kan je naast een vrijblijvend stappenplan ook 
begeleiding krijgen bij de uitvoering van een renovatie. Tip: indien je op basis van 
het advies isolatiewerken laat uitvoeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen, 
verhoogt de stad haar premie met 25 %. Ook interesse? 
Surf naar www.oudenaarde.be/oudenaarderenoveert voor meer info.

Het getal

146 
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TIP: Ronde van Vlaanderen 
voor de Jeugd 

Vanaf dit jaar maakt de Ronde van 
Vlaanderen voor Beloften plaats voor 
de Ronde van Vlaanderen voor de 
Jeugd. Onze stad ontvangt op zondag 
22 mei de topcompetitie van de 
junioren (U17 en U19), zowel jongens 
als meisjes. Onze toekomstige toppers 
zullen zich in Oudenaarde bewijzen op 
een pittig parcours met steile hellingen 
en iconische kasseistroken. Kom jij ze 
aanmoedigen?

De Ronde in Oudenaarde is terug van 
weggeweest en belooft voorzichtig 
opnieuw een feest te worden voor het 
grote publiek. Het profpeloton rijdt op 
zondag 3 april Vlaanderens Mooiste, 
de Ronde van Vlaanderen. Voor het 
tiende jaar op rij is Oudenaarde fiere 
aankomststad. 

Als alles goed gaat en de ondertussen 
welbekende reden er geen stokje voor 
steekt, vind je hieronder een greep uit 
het programma van hét koersweekend 
van het jaar.

Zaterdag 2 april 2022
We Ride Flanders Cyclo 

Sportieve fietsers rijden op zaterdag hun 
eigen Ronde van Vlaanderen tijdens 
We Ride Flanders Cyclo. Net als hun 
grote idolen trotseren ze de hellingen 
en legendarische kasseistroken. In de 
namiddag, met grote piek tussen 14 
en 18 uur, komen de vele duizenden 
wielertoeristen uit binnen- en buitenland 
over de meet gereden. Wil je graag ook 
de wielersfeer opsnuiven? Dan is de 
Markt waar je moet zijn!

Zondag 3 april 2022
Ronde van Vlaanderen
voor Elite Vrouwen 
en Mannen

De hoogmis van het Vlaamse 
wielrennen kan dit jaar hopelijk 
opnieuw een volksfeest zijn. Beleef de 
aankomst vanop de eerste rij in het 
publieksdorp, vlakbij de aankomstlijn 
van Vlaanderens Mooiste. In de 
jeugdzone kan je de koers live volgen 
op groot scherm, een mooi initiatief van 
de jeugdverenigingen KSA Oudenaarde 
en jeugdhuis Den Hof.

Praktische info 
tijdens RVV weekend

Mobiliteit

De Markt is op zaterdag en zondag 
enkel bereikbaar voor voetgangers 
en fietsers. De parkings die vorig jaar 
voorzien waren op de industriezone 
Bruwaan zijn opnieuw beschikbaar 
voor het publiek. Je kan ook in 

industriezone de Meersbloem parkeren, 
via de brug over de Schelde wandel je 
zo het centrum binnen. Je fiets kan je 
kwijt in een van de vele fietsparkings. 
Ook met het openbaar vervoer kun je 
eenvoudig de stad bereiken.

Tip: volg de laatste verkeersinfo 
tijdens het weekend van de Ronde 
via de tweets van de Politie via het 
Twitteraccount @PzVlaArdennen.

Duurzaamheid

De Ronde in Oudenaarde maken we 
zo goed als plasticvrij. Het is vanaf 
dit jaar wettelijk verboden om nog 
wegwerpborden, -schaaltjes en 
-bakjes te gebruiken. Dat verbod geldt 
sinds 2020 ook voor wegwerpbekers, 
-blikken en -flessen. Zorg jij samen met 
ons voor een duurzame en propere 
Ronde van Vlaanderen?

OudenaardeOudenaarde
eindelijk opnieuw in eindelijk opnieuw in 
de ban van de Rondede ban van de Ronde
op zaterdag 2 en zondag 3 april

Infolijn voor al jouw vragen over de 
Ronde in Oudenaarde: 
078 05 10 80 (vanaf 15 maart)

Meer informatie over het gedetailleerd programma, de 
meest up-to-date informatie en een antwoord op al je 
vragen vind je via www.derondeinoudenaarde.be

 Stadhuis, Markt 1 
 055 31 72 51
 deronde@oudenaarde.be
 www.derondeinoudenaarde.be
www.facebook.com/derondeinoudenaarde 

De Ronde
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Erfgoeddag Erfgoeddag 

Erfgoeddag 2022 

Breigoed 
& Quilts
Tentoonstelling

Vroeger maakten heel wat mensen zonder enige scholing 
thuis handwerk voor eigen gebruik. Denk maar aan 
gebreien jurken, borduurwerkjes en quilts (lapjesdekens). 
Enerzijds om stoffen, wol en draad te recycleren en 
anderzijds vanuit een niet aflatende drang om creatief 
bezig zijn. Vandaag wordt het eerder gezien als een 
staaltje van creativiteit en vakmanschap. 

Het is die tegenstelling die je ontdekt in deze tentoonstel-
ling met de hedendaagse zelf ontworpen en zelf gebreide 
creaties van Diana Van De Gracht, en antieke quilts en 
merklappen uit de collectie van Chantal De Poorter, met 
medewerking van Freddy Bové. Enerzijds heb je de 
antieke quilts en merklappen die het verfijnde werk tonen 
waarin uren van handenarbeid is gekropen, terwijl je 
anderzijds de hedendaagse breiwerken hebt die getuigen 
van creativiteit en een verfijnde breitechniek waardoor de 
speciale vormgeving van de modellen nog meer tot hun 
recht komen. 

Zaterdag 23 en zondag 24 april van 14 tot 18 uur in
Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, Sint-Walburgastraat 9.
Gratis toegang.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 8 
mei op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
18 uur en donderdag van 10 tot 12 uur.

Een masterclass 
Oudenaards dialect 
Cd-voorstelling CC De Woeker

Ode aan Isidoor Teirlincks Zuid-Oostvlaandersch 
idioticon 

Geen Erfgoeddag zonder volksliederen. Steef Verwée stelt 
zijn cd voor met 18 liedjes in het Oudenaards dialect, 
geïnspireerd op het socio-cultureel erfgoed, geschiedenis 
en erfgoed, sagen en legenden, folklore en sport en de 
volkscultuur van het vroegere Oudenaarde en de omlig-
gende gemeenten. Veronique De Tier leidt de avond in. 

Zaterdag 23 april van 20 tot 22 uur
CC De Woeker, Woeker 3.
Gratis toegang.
Reserveren verplicht: via de webshop op 
www.oudenaarde.be/de-woeker/tickets.

Erfgoed maakt 
school, school maakt 
Oudenaarde
Stadswandeling

Anno 2022 is Oudenaarde een heuse ‘scholenstad’, het 
resultaat van een eeuwenlange revolutie. Onderwijs is 
vandaag een recht, maar dat was niet altijd zo. Wil je 
ontdekken hoe onderwijs in de loop der tijden in onze stad 
werd georganiseerd, wie deze belangrijke taak op zich 
nam en waar je vandaag nog sporen daarvan kan 
terugvinden? Afspraak aan het stadhuis voor een gegidste 
wandeling. 

Zondag 24 april om 10 uur, 13 uur en 16 uur.Zondag 24 april om 10 uur, 13 uur en 16 uur.
Afspraak aan het MOU – het stadhuis, Markt 1.Afspraak aan het MOU – het stadhuis, Markt 1.
Gratis deelname.
Reserveren verplicht: Reserveren verplicht: visit@oudenaarde.bevisit@oudenaarde.be  
of of 055 31 72 51055 31 72 51 (tot uiterlijk vrijdag 22 april om 16 uur) (tot uiterlijk vrijdag 22 april om 16 uur)

Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school’ richt deze editie van Erfgoeddag zich op de band 
tussen erfgoed en onderwijs. Centraal staan het schoolleven en -verleden. Dit jaar wordt het 
een bijzondere editie: op zondag 24 april vindt de ‘klassieke’ Erfgoeddag plaats en de week 
nadien is er een uitzonderlijke uitbreiding, van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april. In die 
uitbreidingsweek ligt de focus op leerlingen en leerkrachten. Ook in onze stad is er heel wat te 
beleven. 

Raadpleeg www.oudenaarde.be/erfgoeddag voor de meest recente informatie over het 
erfgoeddagprogramma.
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Erfgoeddag 

Ontroerend 
Verfgoed
Tentoonstelling – Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunst

De studenten van de Koninklijke Academie voor Beelden-
de Kunst (KABK) gaan aan de slag met iconische beelden 
uit de kunstgeschiedenis en tonen jou hun interpretaties 
en transformaties in en rond het prachtige Maagdendale. 
Tijdens de lesweek loopt de tentoonstelling verder én kan 
de bezoeker tegelijk de studenten aan het werk zien in de 
ateliers.  

Zaterdag 24 april van 10 tot 17 uur. 
KABK – Abdij van Maagdendale, Maagdendale 31. 
De tentoonstelling is nog tot en met zaterdag 30 april te 
bezichtigen op maandag en woensdag van 13.30 tot 19 
uur, dinsdag van 9 tot 16 uur, vrijdag van 9 tot 19 uur en 
zaterdag van 9 tot 12.30 uur.
Meer informatie via www.oudenaarde.be/kabk. 

<SchoolindeStadinde 
School> 
Toonmomenten – Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans 

Tijdens de Erfgoedweek verlaten de studenten het nest en 
trekken ze de stad in waar diverse erfgoedlocaties hun 
decor zijn. Ze fluisteren oude verhalen en zetten de toon 
voor kunstige conversaties. 

Maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april. 
Diverse erfgoedlocaties doorheen de stad. 
Reserveren verplicht: 055 39 03 60 
of samwd@oudenaarde.be 
Meer info via samwd.oudenaarde.be. 

Help de geest van 
Bartholomeus 
ontsnappen!
Escaperoom – Stadsarchief 
Oudenaarde

Op Erfgoeddag tovert het stadsarchief haar leeszaal om 
tot escaperoom. Kinderen gaan er op zoek naar de sleutel 
om de geest van Barthaomeus te helpen ontsnappen aan 
de hand van doe- en denkopdrachten die eigen zijn aan 
de archiefwerking, zoals het ontcijferen van teksten, 
ordenen van foto’s, kraken van codes, zoeken naar 
verborgen boodschappen en zoveel meer. Als beloning 
krijgen de moedige deelnemertjes een klein aandenken. 

Zondag 24 april van 10 tot 17 uur en maandag 25 april tot 
en met vrijdag 29 april van 9 tot 16 uur.
Stadsarchief Oudenaarde, Maagdendale 31, via de ingang 
van de Kunstacademie.
Reserveren verplicht via 055 30 07 06 
of archief@oudenaarde.be (tot en met zondag 17 april 
om 23.45 uur). Maximum aantal deelnemers: op Erfgoed-
dag tot 6 keer 15 personen en de week nadien 3 keer 20 
leerlingen per dag. 

MOU

Beestig! Beestig! 
Dieren in de wandtapijtkunst 1500-1700 

In het MOU kun je van 22 april tot en met 30 september de tentoonstelling Beestig! bezoeken. De tentoonstelling 
belicht het bijzondere rijke thema van dierenvoorstellingen in de wandtapijtkunst.

Oudenaarde staat al eeuwenlang bekend om haar wandtapijt-
productie. In de zestiende eeuw bereikte die haar absoluut 
hoogtepunt. Deze bloei beperkte zich niet alleen tot Ouden-
aarde, maar wakkerde ook de productie aan in Geraardsber-
gen en Edingen. 

Verrassende dieren

In de wandtapijtkunst van die periode komen dieren verras-
send veel voor. Van wilde dieren zoals een neushoorn verhuld 
in grootbladig groenwerk, over weelderige jachtscènes met 
honden, herten en leeuwen tot mythische scènes met draken 
en woudlandschappen met allerlei soorten vogels. Ook 
bizarre monstertjes en fabelwezens passeren de revue!

Vroegmoderne samenleving

De verschillende dieren in de wandtapijten bieden een blik 
op de vroegmoderne samenleving en de vitale rol die dieren 
daarin vervulden. Zo merk je in de wandtapijten vertrouwde 
dieren als onderdeel van het dagelijkse leven. Maar je maakt 
ook kennis met exotische dieren die vanuit ‘de nieuwe wereld’ 
naar Europa werden verscheept en in de voorlopers van onze 
dierentuinen terechtkwamen. 

Dertigtal wandtapijten

Het MOU toont voor het eerst een dertigtal wandtapijten uit 
Oudenaarde, Edingen en Geraardsbergen waarin dieren de 
hoofdrol spelen. Je kan ook allerhande voorwerpen ontdek-
ken, waaronder een kunst- en rariteitenkabinet met opgezette 
dieren en andere naturalia, een fantastisch drakenskelet, een 
dierenparade en een gezellig eetfestijn. Zo biedt Beestig! de 
bezoeker een rijkgeschakeerde blik op de wondere wereld 
van dieren in deze periode.

 Stadhuis, Markt 1 
 055 31 72 51
 visit@oudenaarde.be
 www.derondeinoudenaarde.be
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Sport Sport

Sportief 
talent 
in de 
bloemetjes
Vorig jaar kon er geen sportreferendum plaatsvinden, maar 
dat werd dit jaar dubbel gevierd. De 14de editie van het 
Oudenaardse sportreferendum stond dit jaar digitaal gepland 
op vrijdag 28 januari. Binnen zes categorieën bekroonde de 
jury telkens 1 persoon of club als de winnaar. Andere kandida-
ten staan dubbel en dik verdiend op de tweede plaats. 
Benieuwd naar de uitslag? 

Via www.oudenaarde.be/sport kun je kennismaken met 
de winnaars, de kandidaten en hun verdiensten. Proficiat 
aan alle kandidaten!

Winnaars
Beloftevolle sportman
1 - Kilian Mersseman (KASVO)
2 - Kobe Caryn (Recrean skippers)

Beloftevolle Sportvrouw
1 - Margaux Bastil (KASVO)
2 - Emanuela Fodor (karate)
2 - Kato De Potter (Recrean skippers)
2 - Lisa Goosens (rugby)

Jeugdsportclub
1 - Loodse skateboarding
2 - DVO
2 - KASVO

Sportclub
1 - Recrean skippers
2 - Dames b DVO
2 - KASVO
2 - Veteranen president

Sportman 
1 - Karel De Paepe (Rugby)
2 - Basile Van Parys (Rugby)
2 - Jacob Van De Weghe (Rugby)
2 - Mathias Lampe (bodybuilding)
2 - Matthias Hiele (Recrean skippers) 
2 - Sander Bote (Karate)

Sportvrouw 
1 - Ilana Hanssens (KASVO)
2 - Janne Dewaele (Recrean skippers)
2 - Jelien Vervaeck (rugby)

 Rodelos 1a 
 055 31 49 50 
 sportdienst@oudenaarde.be 
 www.oudenaarde.be/sport 

13

Loop of wandel als een échte flandrien  

Flandrienloop 

Trotseer op zondag 24 april de Koppenberg, Paterberg en 
misschien ook wel de Oude Kwaremont als een echte 
flandrien! Deze unieke uitdaging in Oudenaarde laat je 
kennismaken met de mooiste groene plekjes en de befaamde 
hellingen uit de Vlaamse Ardennen. Er is voor elk wat wils: als 
loper kun je kiezen voor 6 km, 10 km, 10 miles (16 km) of de 
Flandrien trail van 26 km. Wandel je liever? Dan kun je kiezen 
voor de 10 miles (16 km) wandeling. Meer informatie en 
inschrijvingen via www.flandrienloop.be.

Oudenaards loopcriterium

Elk jaar organiseren de Oudenaardse verenigingen en 
feestcomités tal van wandel- en loopevenementen. Het 
stadsbestuur steunt deze initiatieven en bundelt ze onder de 
noemer ‘Oudenaards loopcriterium’. 

Het Oudenaards loopcriterium bestaat dit jaar uit tien 
sportevenementen (zie kader hiernaast). Neem je deel aan 
zeven evenementen, dan heb je recht op een mooie prijs. 
Vanaf negen deelnames ontvang je de hoofdprijs. Stempel-
kaarten ontvang je aan de start van de eerste drie lopen of via 
de sportdienst.

Het loopcriterium wordt afgesloten met een slotapotheose en 
prijsuitreiking op woensdag 21 december 2022 in het 
stadhuis.

Programma loopcriterium

Flandrien loop zondag 24 april 2022
Sint Jacobshoeve, Meldenstraat 143
Start: 10 – 12 uur
www.flandrienloop.be

KBO-run vrijdag 3 juni 2022
Markt 
19.30 uur
www.kbo-oudenaarde.be/onze-kbo-run

Bierloop zondag 5 juni 2022
Finse piste Oudenaarde
Start tussen 8 tot 13 uur
Franka.bogaert@hotmail.com

Salade run zondag 19 juni 2022
Ommegangstraat, ter hoogte van de feestweide
11 uur
www.edelare.be

Adriaen Brouwerrun zaterdag 25 juni 2022
Voetbalplein Horebeke, Stene 3A in Horebeke
Start tussen 9 tot 15 uur
www.materrunners.be

Pelikaanrun zaterdag 6 augustus 2022
Enameplein
Kidsrun om 13.30 uur – pelikaanrun 14.15 uur
www.enameleeft.be

Run4fun zaterdag 10 september 2022
Sint-Vedastuskerk Nederename
14 uur
Facebookpagina FC Nederename

Hanske de krijgerloop vrijdag 23 september 2022
Liedtskasteel Oudenaarde
Start tussen 18 en 19 uur
Facebookpagina Feestcomité Oudenaarde centrum

Safety jogger donkerRUN vrijdag 7 oktober 2022
The Outsider, Donkvijver Oudenaarde
Start tussen 19.30 – 22.30 uur
www.donkerrun.be
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SAMWD Milieu

SAMWD

#datzieikmezelfookdoen 

30 april - Academiefeest

SAMWD, de Oudenaardse Academie voor Podiumkunsten, is 
de plaats waar je kunst en cultuur kunt ontdekken, beleven, 
maken en delen. Kom op zaterdag 30 april mee genieten van 
het enthousiasme waarmee muzikanten, acteurs en dansers 
hier hun passie beoefenen. 

Van 14 tot 18 uur is er op de binnenkoer van de academie 
doorlopend animatie, informatie en degustatie voorzien. Krijg 
een voorsmaakje van wat het komende schooljaar te bieden 
heeft en gluur eens achter de schermen van deze academie 
in volle evolutie. 

Er is ook tijd en ruimte voor jouw verhaal: vertel wie je bent, 
en neem deel aan tal van workshops en activiteiten op jouw 
maat. Dansen, acteren of musiceren: zie je het jezelf ook al 
doen? Diverse toonmomenten wakkeren het creatieve vuur in 
je aan.

21 mei - ¡Leef! 

 
Op zaterdag 21 mei geven alle dansers het beste van zichzelf 
tijdens de voorstelling ¡Leef!. Bijna 100 leerlingen, van 6 tot 51 
jaar, nemen plaats op het podium. Hun doel? Kleur brengen!

LEEF voluit in het moment
maak je DROMEN waar
luister naar anderen
maar vooral naar je HART
draag zorg voor elkaar
KLEUR je leven in met DANS
WEES JEZELF
LEEF

Er zijn voorstellingen om 14.30 uur, 16 en 18 uur. Kaarten 
kosten 8 euro (gratis indien -12 jaar of OK-pas). Bestel-
len kan vanaf 19 april via tickets@samwdoudenaarde.be.

   055 39 03 60
   samwd@oudenaarde.be
   samwd.oudenaarde.be

Podium 
Zoekt Artiest

Cultuur

Oudenaarde bulkt van het talent en daar willen we 
iedereen van laten meegenieten! Met de actie Podium 
Zoekt Artiest roepen we je op om je kenbaar te maken 
en extra podiumkansen te verzilveren.

Alle genres, alle leeftijden

De Oudenaardse podia staan open voor een brede waaier 
aan genres en disciplines. Van muziek ( jazz, pop, rock, folk, 
wereldmuziek, hiphop, singer-songwriter, elektro, dj,… ) tot 
cabaret, spoken word en stand-up comedy. Van dans tot 
straattheater en circus. En dat zowel individueel als in groep. 
Leeftijd of ervaring doen er niet toe, enthousiasme en 
goesting wél.

Meld je aan!

Beleef je veel plezier aan musiceren, dansen of acteren, en 
droom je ervan om je talent  te delen met een breder 
publiek? Woon je in Oudenaarde, ben je er geboren of heb je 
een andere link met de stad? Meld je dan vlug aan via 
www.oudenaarde.be/lokaaltalent. 

Inspiratie

Zo krijgen we een betere kijk op het talent van eigen bodem, 
zonder verplichtingen. Tegelijk willen we meer speelplekken 
en kansen op podiumervaring creëren. Wie weet bij vereni-
gingen die iets in eigen stad willen organiseren en vaak op 
zoek zijn naar inspiratie?  Zo kan ‘Podium Zoekt Artiest’ 
bijdragen aan een nog rijker Oudenaards gemeenschapsleven.

Alle info via www.oudenaarde.be/lokaaltalent.

Vanaf dit voorjaar
Film@DeWoeker

De traditie van filmclub Het Groot Licht 
krijgt een vervolg onder de noemer 
‘Film@DeWoeker’. Om de twee weken 
staat een er andere toptitel op de affiche. 
De jeugdfilms worden vertoond op 
woensdagnamiddag, de andere prenten 
op donderdagavond om 20 uur. Deze krijg 
je de komende weken te zien: The Racer 
(tragikomedie op 24/3 met Louis Talpe als 
meesterknecht die droomt van de gele 
trui), Mijn Vader Is Een Saucisse 
(tragikomedie op 6/4 met Johan Helden-
bergh die zijn droom najaagt met zijn 
12-jarige dochter als enige supporter) en 
Drunk (Oscar-winnende tragikomedie op 
28/4 met Mads Mikkelsen als leerkracht 
die proefondervindelijk nagaat of een 
dagelijkse bescheiden intoxicatie het 
leven echt beter maakt). 

Tickets kosten 5 euro en kan je bestellen 
via www.dewoeker.be. Er zijn kortingen 
voorzien voor onder meer senioren.
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Aftellen naar 
de paasvakantiepaasvakantie 
Van workshops en go-carts tot ridders en rackets

Speelplein ZAP

Speelplein ZAP opent van maandag 4 
april tot en met vrijdag 15 april de 
deuren voor kinderen van 3 tot en met 
15 jaar. Gedurende twee weken wordt de 
BroeBELschool omgetoverd tot een 
heus speelparadijs waar kinderen naar 
hartenlust kunnen ravotten. 

Naast de activiteiten die begeleid 
worden door ons enthousiast animato-
renteam, kunnen ze ook kiezen tussen 
een spectaculair go-cartsparcours, een 
beestig springkasteel, zandbak vol 
speelgoed, divers speelmateriaal uit de 
winkel en zo veel meer. 

Elke dag is er vooropvang van 7.30 tot 
9.30 uur en na-opvang van 16 tot 18 uur.

Inschrijven op voorhand is niet verplicht. 
Net als de andere activiteiten van JC 
Jotie is ook speelplein ZAP toegankelijk 
voor kinderen met een beperking. Voor 
hen wordt wel gevraagd om vooraf in te 
schrijven. Dat kan via www.jotie.be. 

Krullewiet

Krullewiet is een afgelijnd activiteiten-
aanbod met bezoekjes, uitstappen, 
workshops en enkele sportactiviteiten 
voor kinderen van 5 tot 15 jaar. Het vindt 
plaats van 4 april tot en met 15 april, 
telkens in de namiddag, in jeugdcentrum 
Jotie en sporthal Rode Los. Krullewiet is 
indien gewenst combineerbaar met 
speelplein ZAP. 

Inschrijven is verplicht en kan online via 
de webshop op www.jotie.be of in JC 
Jotie tijdens de openingsuren. 

Sportkampen 

Tijdens de paasvakantie kan je van 
maandag 4 april tot en met vrijdag 8 
april deelnemen aan verschillende 
sportkampen:

• ‘Het kasteel van Arendelle’, voor 
heldhaftige ridders en stoere 
prinsessen van 3 tot en met 5 jaar

• ‘Racketlon 2.0’, voor 6- tot 12-jarigen 
die graag nieuwe racketsporten 
uittesten zoals streetracket, 
crossminton en bounceball.

Inschrijven kan via de webshop 
(webshopoudenaarde.recreatex.be) 
of op de sportdienst tijdens de ope-
ningsuren. Kijk je al uit naar de zomerva-
kantie? Ook dat aanbod staat al online! 
 

JeugdJeugd

 Hofstraat 14 
 055 33 44 90 
 jeugdcentrum@oudenaarde.be 
 www.jotie.be
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Gezocht Gezocht 
Speelse, creatieve, enthousiaste, grappige, gekke, 
gemotiveerde, verantwoordelijke, sociale, kindvriendelij-
ke, sportieve… animatoren en jobstudenten!
in Oudenaarde. 

Infomoment

Ben je 15 jaar of ouder en wil je weten hoe het eraan toegaat 
als animator bij de toffe ploeg vrijwilligers van de jeugd-
dienst? Kom langs op 12 maart op het infomoment van 
speelplein ZAP. Afspraak om 9 uur in Jeugdcentrum Jotie, 
Hofstraat 14. .

Inschrijven voor het infomoment of voor vragen kan je terecht 
bij de jeugddienst via margot.wielfaert@oudenaarde.be. 

Heb je al ervaring als animator en ben je 17 jaar?

Onze jeugd- en sportdienst zoeken enthousiaste jobstuden-
ten die als hoofdanimator, coördinator of sportieve begeleider 
aan de slag willen.

“Ik heb veel bijgeleerd op organisatorisch en sociaal vlak. De 
gezellige sfeer, al die vriendelijke glimlachen en de gedreven-
heid van de animatoren en andere jobstudenten maakten dat 
ik zelf het beste in mezelf naar boven haalde.” 

Charlotte De Bonte
Jobstudent

Jeugd

Een dag in het leven van animator Caro

6.30 uur
Ik sta op en kan niet wachten om naar het speelplein te fietsen. Maar 
eerst mijn speelpleinoutfit aantrekken en nog snel ontbijten.

7.30 uur
Voor vandaag bereidde ik eens geen quiz of bosspel voor, maar een 
knutselactiviteit. Ik leg al het leuks klaar en voor het zover is, kan ik 
nog even vrij spelen met de kleine creatievelingen.

9.30 uur
Alle monitoren verzamelen in de zaal: tijd voor ons dansje en 
toneeltje! Zo stellen we onze activiteiten voor van deze voormiddag. 
Thema: 'Echte verhalen – De buurtpolitie'. We gaan onze eigen 
politiewagen in elkaar knutselen!

11.45 uur
Tijd om wat energie te tanken (middagmaal!).

12.30 uur
Na een tweede dans- en toneelmomentje werken we de politiewagen 
af. Sommige monitoren 'verdwijnen' onder het zand in de zandbak 
(ondergraven worden, het hoort erbij), andere kleuren met de 
kinderen.

15.45 uur
Het vieruurtje doet deugd. We hangen het zotteke uit in onze 
politieoutfits, de kinderen joelen het uit. Nog even en de ouders 
komen hun bengels ophalen.

18.30 uur
Na een toffe dag plof ik tevreden in de zetel en... kijk al uit naar 
morgen!



Senioren

Na een zeer bewogen jaar is het hoog tijd om 
eens uit te waaien en te genieten. Daarom 
nodigen we alle 55+’ers uit om van maandag 9 
mei tot en met donderdag 12 mei samen met 
leeftijdsgenoten heerlijk uit te waaien aan zee. 

Je geniet er van vier dagen halfpension in Floreal Nieuwpoort 
in een prachtige omgeving met begeleide groepsactiviteiten, 
zoals een fietstocht Fronszate-traject Nieuwpoort-Diksmuide, 
wandeling in het natuurgebied ‘IJzermonding, zwemmen, 
petanque, minigolf, strandspelen zoals frisbee en kubb, 
ochtendgymnastiek en pilates op het strand en een rondrit 
met een treintje door Nieuwpoort. Heb je zin in deze vier-
daagse vol sport en gezelligheid? Schrijf je dan snel in voor 
de midweek via https://www.oudenaarde.be/mid-
week-senioren. 

Praktisch

De bus vertrek op maandag 9 mei om 10 uur in Oudenaarde. 
We zijn terug op donderdag 12 mei om 16 uur. Deelnemen 
kost 225 euro voor leden met een sportkaart 55+ en 250 euro 
voor niet-leden, exclusief lunch en drankjes tussendoor. Voor 
wie een OK-pas heeft kost het 56,25 euro. 

Prik alvast de datum 17 juni 2022 in je agenda voor de 
Seniorensportdag aan zee in samenwerking met Burensport-
dienst Vlaamse Ardennen in Rodelos. 

Sportmidweek 
in Nieuwpoort

Senioren
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Twee duofietsen om er met de bewoners 
van WZC Meerspoort en Scheldekant op 
uit te trekken. Dat wil vzw Animatie met een 
crowdfunding via Streekmotor23 aankopen. 
Draag jij ook jouw steentje bij?

“We huren in het voorjaar steeds voor enkele weken een 
duofiets”, vertelt Katrien van de vzw Animatie. “De bewoners 
kijken er altijd naar uit en de geplande ritjes zijn snel volge-
boekt. Jammer genoeg kunnen we (nog) niet alle bewoners 
de kans geven.”  

Meer bewoners bedienen

De vzw wil investeren in eigen duofietsen die permanent ter 
beschikking staan, maar dat is erg duur. Daarom starten ze 
een crowdfunding met de steun van Streekmotor23, die het 
opgehaalde bedrag zal verdubbelen met een maximum van 
5.000 euro. 

“We zullen voornamelijk werken met onze vrijwilligers, 
waarvan er enkele zich al engageerden om wekelijks 
fietsritjes te doen”, zegt Katrien. “Met die fietsen willen we 
zoveel mogelijk bewoners ervan kunnen laten genieten en 
niet alleen tijdens onze activiteitenwerking. Dan kunnen we 
ook ingaan op een concrete vraag van een bewoner om 
bijvoorbeeld te fietsen naar hun vroegere woning, een familie-
lid of een terrasje op de markt. Ook de familie zal de fiets 
kunnen reserveren voor een uitstapje met de bewoner. Zeker 
voor bijvoorbeeld mensen met dementie kan dit de commu-
nicatie bevorderen.”

Ontspannen en herinneringen ophalen
De fietsritten zijn voor bewoners een moment om te ontspan-
nen en herinneringen op te halen. “Het is 1-op-1 moment en 
onderweg zien ze zaken die ze kennen van vroeger. Dat 
prikkelt hen om verhalen te vertellen. En daarop kunnen we in 
de dagelijkse zorg dan weer inspelen.” 

De vzw hoopt dat het project het woonzorgcentrum nog 
meer integreert in de buurt. “Als ze onze bewoners zien 
fietsen kan er eens gestopt worden voor een praatje, wat de 
drempel verlaagt om zelf eens op bezoek te komen of zich te 
engageren als vrijwilliger.” 

Wil jij helpen bij de aankoop van duofietsen 
voor de bewoners van onze woonzorgcentra? 

Ontdek het project op www.oudenaarde.be/
crowdfunding-duofietsen en doe een gift. Dat 
kan van 15 maart tot 14 juni. Een gift vanaf 40 
euro is fiscaal aftrekbaar.

Crowdfunding
duofietsen

1818 19



20

Sociaal
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Pokémon 
steunt 
jongeren 
Wie gaat op zaterdag 19 maart mee Pokémons jagen en doet 
zo een duit in het zakje van Jeugdopbouwwerk Oudenaarde, 
Buurtsport en Speelplein ZAP? Het is een idee door en voor 
jongeren. 

Tijdens een wandeling van 5, 10 of 15 km speur je de omge-
ving af naar virtuele Pokémons. Er bestaan wel 900 soorten, 
waarvan de gele Pikachu wellicht de bekendste is. 
Starten kan op de Markt van Oudenaarde tussen 13 en 16 uur. 
Indien corona dit toelaat, worden er tijdens en na de wande-
ling extra’s voorzien zoals opdrachten, hapjes en drankjes. 

Deelnemen kost 2 (5 km), 4 (10 km) of 6 euro (15 km). Schrijf 
je in voor vrijdag 18 maart bij jeugdopbouwwerker Nikki 
Kiekens via nikki.kiekens@uitdemarge.be of 0472 86 03 75. 

De opbrengst wordt geïnvesteerd in speelmateriaal voor 
Oudenaardse jongeren. Van voetbal tot skateboard!

Velotheek 
zoekt 
vrijwilligers 
Dankzij de Velotheek kunnen gezinnen jaarlijks een fiets 
ontlenen voor kinderen tot 12 jaar. Zo hoeven ze niet 
telkens een tweewieler te kopen voor hun snelgroeiende 
dreumesen. Per jaar betaal je 20 euro, of niets als je een 
fietsje geeft in goede staat. 

Om de fietsen in topconditie te houden, is De Velotheek 
op zoek naar extra helpende handen gedurende enkele 
uren per maand. Voel jij er wat voor om de fietsjes te 
onderhouden en kleine herstellingen uit te voeren zoals 
kettingen smeren, remmen afstellen en banden plakken? 
Neem dan zeker contact op LDC De Vesting, ook als je 
een fietsje te geef hebt.

Gratis 
digitaal 
advies
Smartphones, tablets, laptops … Kan je een extra woordje 
uitleg gebruiken, bijvoorbeeld over online bankieren, de 
installatie van Itsme, Facebook of Whatsapp? Wil je graag 
videobellen maar weet je niet hoe? Wil je je foto’s op je 
laptop plaatsen of sputtert je toestel tegen? 

Vanaf nu kan je je digitale vragen en problemen elke 
dinsdag kwijt in het Digipunt, dat in het Sociaal Huis 
bemand wordt door een enthousiaste IT-student tussen 14 
en 16 uur. 

Heb je vragen of pols je liever op voorhand eens of je 
vraag wel geschikt is, neem dan contact op met Andries 
Rogge via devesting@oudenaarde.be of 055 46 06 80.

Sociaal

 Meerspoort 30
 055 46 06 80
 devesting@oudenaarde.be
 www.de-vesting.be
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VROEGER EN NU WANDELING
IN OUDENAARDE

Bijna 300 jaar geleden maakte ingenieur Nicolas de Nézot 
een gedetailleerde maquette van de stad en haar 
omwallingen. Opdrachtgever was de Franse koning Lodewijk 
XV, die er een handig hulpmiddel in zag voor de bewegingen 
van zijn bezettingstroepen. Vandaag wordt de maquette 
bewaard in het Palais des Beaux-Arts in Rijsel. Het is een 
uniek tijdsdocument om de evolutie van de stad te illustreren. 
Met de Vroeger en Nu wandeling beleef je het uitzicht van de 
stad 300 jaar terug in de tijd. Ga te voet op zoek naar 
restanten van het rijke verleden van Oudenaarde.

Stadsarchief

G | OUD 
verrast
Wist je dat de Brugse priester-dichter Guido Gezelle ook 
correspondeerde met intellectuelen in Oudenaarde? Of 
dat de Italiaanse geschiedkundige Bernardo Oderzo 
Gabrieli zich in het leven van de Oudenaardse schilder 
Gillis Tavernier verdiepte?

Deze en andere thema’s komen aan bod in het derde deel 
van G|OUD, het nieuwe tijdschrift van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Oudenaarde (GOK). Zo krijg je 
opnieuw een greep uit de geschiedenis van onze stad.

Worden ook uitgelicht: de verschriftelijking in het laatmiddel-
eeuwse Oudenaarde, de Oudenaardse tekenaar Joos de Pape 
in dienst van de 16de-17de-eeuwe kunstverzamelaar 
Vincenzo Giustiniani en de choleraepidemie in Oudenaarde 
in 1849. Er is ook aandacht voor de actualiteit met een stuk in 
de kijker uit de tentoonstelling ‘BEESTIG’, die in het MOU 
loopt van 22 april tot 30 september.

G|OUD is verkrijgbaar in de leeszaal van het Stadsar-
chief, de bibliotheek, de shop van het MOU en bij 
boekhandel Beatrijs. Een los exemplaar kost 12 euro. Een 
abonnement omvat twee nummers en kost 20 euro. Je 
abonneren kan via archief@oudenaarde.be.

Goddelijke 
huisraad
Om de collectie van onze 14 parochiekerken in kaart te 
brengen, gaat Erfgoed Vlaamse Ardennen  (EVA) samen 
met het centraal kerkbestuur op zoek naar vrijwilligers. 
Hen wacht een belangrijke en boeiende taak. 

Parochiekerken herbergen vaak een kunsthistorische 
collectie die nauw verbonden is met de geschiedenis van de 
lokale gemeenschap. Een nauwkeurige inventaris is essenti-
eel om deze schatkamers goed te beheren, ontsluiten en 
waarderen. 

Kandidaat-vrijwilligers hebben geen voorkennis nodig en 
kunnen kiezen tussen taken als de opmeting, afname en 
nummering van objecten, de beschrijving of fotografie ervan. 
Je werkt in een kleine groep, op eigen tempo en dat geduren-
de een zelfgekozen halve dag. 

Neem bij interesse voor 17 april 2022 contact op via
jelle.derock@erfgoedvlaamseardennen.be 
of 0493 40 40 64. 

Toerist  in eigen stad

Toerist in eigen stad

 Stadhuis, Markt 1
 055 31 72 51
 visit@oudenaarde.be
 visit.oudenaarde.be
 www.oudenaarde.be/erfgoedwandeling

PRAKTISCH
Afstand 3 km
Looptijd 2 uur 
Startpunt Markt
Aankomst Krekelput
Moeilijkheid gemakkelijk

Meer informatie over GOK via
 archief@oudenaarde.be 
 www.gokoudenaarde.com
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Digitale meter

De klassieke elektriciteits- en aardgasmeter vervangen bij 
inwoners in meer dan 50 straten. Aannemer 3DM heeft de klus 
op 1 februari aangevat en is hier nog een hele poos zoet mee. 

Een digitale meter is verplicht en biedt heel wat voordelen. Zo 
worden de meterstanden automatisch doorgegeven, kan je je 
gebruik gemakkelijker opvolgen en bijsturen en kan je de 
meter ook koppelen aan bepaalde apps, toepassingen en 
‘slimme’ huishoudtoestellen. 

Alle betrokken inwoners ontvingen een brief waarin vermeld 
staat wanneer de technicus langskomt. Het voorgestelde 
moment veranderen kan via de website van de opdrachtge-
ver, de Vlaamse netbeheerder Fluvius. 

Meer info via www.fluvius.be/digitalemeter of 078 35 35 34. 

Milieu
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Milieu

Duurzaam Duurzaam 
OudenaardeOudenaarde
Brainstorm mee over minder CO2

Samen met andere gemeenten overal ter wereld willen we de 
klimaatopwarming helpen afremmen door 40 % minder CO2 
uit te stoten tegen 2030. Heb jij een idee om die ambitie met 
Oudenaarde waar te maken? Neem dan deel aan onze 
brainstormavond op dinsdag 15 maart in Jeugdcentrum 
Jotie. 

De vier kernthema’s zijn: hernieuwbare energie, transport en 
mobiliteit, landbouw en industrie en renovatie bij huishou-
dens. De beste ideeën nemen we op in ons mitigatieplan, dat 
zich focust op het afremmen van de temperatuurstijging. Er is 
ook nog een adaptatieplan, waarvan de actiepunten ons 
moeten wapenen tegen lange periodes van droogte, heftige 
regenval of andere uitingen van de klimaatverandering. 
Samen met een derde plan, het hemelwaterplan, maakt 
Oudenaarde zo werk van een driedelig klimaatplan. Je leest er 
meer over op 
www.oudenaarde.be/klimaatplan. 

Een brede waaier aan subsidies

Maak jij je huis en tuin klaar voor de toekomst? Als inwoner 
van Oudenaarde kan je heel wat premies aanvragen bij de 
stad. Je kan zelfs gratis renovatieadvies krijgen. 

De bekendste subsidies zijn die voor isolatiewerken, bijvoor-
beeld aan je dak of ramen. Maar het geldt ook bij de installa-
tie van hernieuwbare energiebronnen, zoals een zonneboiler 
of warmtepomp. Er zijn ook premies voorzien voor groenda-
ken, regenwaterinstallaties of infiltratievoorzieningen. 

Wil je investeren in meer natuur, door bijvoorbeeld (fruit)
bomen, hagen, heggen of een poel aan te leggen of te laten 
onderhouden? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, 
draagt stad Oudenaarde ook hier een deel van de kosten. 
Ontdek alle duurzame subsidies via 
www.oudenaarde.be/duurzamestad.
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Mobiliteit

Centrum BevereCentrum Bevere 
en Stationsomgeving 
leefbaarder maken

De verkeersdoorstroming verbeteren en daarmee de leefbaar-
heid in het centrum van Bevere en de stationsomgeving 
verhogen, dat is de ambitie van het nieuwe circulatieplan. Het 
plan wordt afgetrapt op 4 april met een proefproject van drie 
maanden. 

Het centrum van Bevere is al jaren een moeilijk verkeersknoop-
punt waarbij tijdens de spits het verkeer dikwijls vastloopt. 
Daarom voeren we een wijziging in de verkeerssituatie in om die 
problematiek aan te pakken.

  

Proefperiode tot 1 juni

Behoorlijk wat verkeer komt door de Deinzestraat en de 
Beverestraat, onder meer van en naar het stadscentrum, de han-
delaars en twee scholen. Het is er momenteel onleefbaar en 
onveilig, zeker voor voetgangers en fietsers. Om die situatie te 
verbeteren, wordt in een deel van de Deinzestraat en de 
Beverestraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Tijdens de proefpe-
riode zal er een busstrook in de tegenovergestelde rijrichting 
rijden. Om de verkeerscirculatie te bevorderen worden daarbo-
venop ook de Nieuwstraat en een deel van de Doornikse 
Heerweg eenrichting. Met een knip in de Molenkouter wordt 
mogelijk sluipverkeer tegengegaan. 
Daarnaast wordt de verkeerscirculatie in de stationsomgeving 

verbeterd en de veiligheid van de fietsers op de fietsring 
gegarandeerd door de Jozef Braetstraat, Stationsstraat en een 
deel van de Jacob Lacopsstraat eenrichting te maken. Een 
busstrook komt er telkens in de tegenovergestelde rijrichting. Op 
het kruispunt van de drie straten komt er bovendien een 
rondpunt.

Participatie

Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen. Van de start 
van het proefproject op 4 april kan je tot en met 1 juni feedback 
achterlaten op ons inspraakplatform inspraak.oudenaarde.be. 
Vind je het een goede beslissing of heb je nog suggesties en/of 
bedenkingen? Die kan je daar achterlaten. Tussen 1 en 8 juli 
koppelt de stad terug, na een grondig onderzoek van de 
feedback en de eventuele voor- en nadelen. Er worden dan al 
dan niet nog wijzigingen aan het circulatieplan aangebracht. 
Wordt het proefproject positief geëvalueerd, dan kan de 
Beverestraat in 2024 structureel worden aangepakt. 

Raadpleeg www.oudenaarde.be/circulatieplan-bevere-station 
voor meer informatie. 

Eerste concepten 
voor heraanlegheraanleg 
N8/N454

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente 
Horebeke, Aquafyn en Farys werken we aan de heraanleg 
van de belangrijke verbindingswegen N8 en N454. Tijd voor 
een stand van zaken.

Begin 2021 kwamen de eerste plannen en gaven inwoners 
aan dat er vooral aandacht moet gaan naar fietsveiligheid, 
snelheidsremmende maatregelen en de onveilige bochten en 
kruispunten. Dat werd meegenomen in de eerste concepten 
voor de herinrichting, die op 14 oktober werden voorgelegd 
aan de klankbordgroep van inwoners. Op basis van hun 
feedback werd er bijgestuurd. 

Voor concrete plannen is het nog te vroeg, maar vast staat dat 
we onder andere na de heraanleg de snelheid willen vermin-
deren op de N8 tussen de Kerselarekapel en de voet van 
Edelareberg. Bovendien worden de zijstraten leefbaarder door 
onder andere de Lucien Van de Fonteynelaan eenrichting te 
maken en wordt bekeken hoe bijvoorbeeld de S-bocht en de 
zone Roman veiliger kunnen worden.

Voor het concretiseren van de definitieve plannen wordt nog 
teruggekoppeld naar de klankbordgroep en betrokken 
instanties. We hopen eind dit jaar concrete plannen te kunnen 
voorstellen aan het brede publiek. 

Mobiliteitsswitch met Hoppin

Samen staan we voor heel wat mobiliteitsuitdagingen en 
daarom wil Vlaanderen meer inzetten op efficiënter, duurza-
mer en flexibeler openbaar vervoer. De Vlaamse overheid, De 
Lijn, de vervoerregio’s en lokale besturen zijn dan ook 
momenteel bezig aan een nieuwe mobiliteitsvisie waarin 
combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoers-
middelen om je bestemming te bereiken, centraal staat. 
Met het oog daarop lanceert de Vlaamse overheid Hoppin, 
het nieuwe mobiliteitsmerk dat verschillende mobiliteitsoplos-
singen bundelt. In het straatbeeld zullen Hoppinpunten 
opduiken. Dat zijn knooppunten waar vervoersmiddelen 
samenkomen, zodat je vlot kan overstappen. Je route plannen, 
boeken en later ook betalen zal je dan weer kunnen via de 
app, website of het callcenter van de Hoppincentrale, dat nu 
verder wordt uitgerold. 
In onze vervoerregio zal de frequentie van bussen 
verhogen en wordt er ingezet op (laat)avondvervoer 
tijdens het weekend in aansluitingen op treinen uit Gent 
en Brussel. In een twintigtal regio’s waar weinig verplaatsin-
gen zijn zullen deelfietsen en -wagens worden aangeboden 
waarvoor je vooraf een rit of gebruik van een deelfiets of 
-wagen kan reserveren.

Meer info volgt dit najaar. 

Mobiliteit
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