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Erkende assistentiewoningen
in Oudenaarde
De assistentiewoningen in Residentie Keizerhof

zijn volwaardige appartementen, voorzien voor

65-plussers die onafhankelijk wensen te leven

en graag genieten van het leven. Een restaurant,

fitness, wellness, dat alles in hartje Oudenaarde.

Het sociaal contact is één van de pijlers, naast

de zekerheid dat, als er ooit zorgen komen, deze

op het appartement geleverd kunnen worden.

TE HUUR & TE KOOP

Levensgenieter Maurice (80), koos samen
met zijn vrouw Francine voor een erkende
assistentiewoning in Residentie Keizerhof.

“ “Als we buitenkomen zitten we onmiddellijk
in de stad, en van op ’t appartement kijken
we uit op de natuur.

Contacteer
ons voor een
vrijblijvende
afspraak
09 336 37 95

www.residentie-keizerhof.be



INLEIDING

Beste inwoner

Deze Oudenaardse stadsgids is jouw wegwijzer naar de dienstverlening die 
de stad aanbiedt. Je vindt hierin handige informatie zoals openingsuren en 
contactgegevens van alle diensten van de stad.

Als stadsbestuur proberen we je zo goed mogelijk te informeren. In de eer-
ste plaats vind je heel wat informatie op onze website (www.oudenaarde.
be). Ook op sociale media kun je ons terugvinden: op Facebook kun je de 
algemene pagina volgen via @StadsbestuurOudenaarde maar ook hebben 
heel wat verschillende stadsdiensten elk een eigen Facebookpagina (o.a. 
Jeugdcentrum Jotie, de bibliotheek, Toerisme & Evenementen, Sportdienst, 
het archief en De Woeker). Op Instagram vind je ons via @stadoudenaarde.

Via de website kun je ook intekenen op verschillende digitale nieuwsbrieven 
(o.a. beleidsinfo, cultureel nieuws of boodschappen specifiek voor onderne-
mers). Je krijgt dan regelmatig een digitale nieuwsbrief in je mailbox.

Vier keer per jaar verschijnt het infomagazine van de stad. Het infomagazine 
bevat artikels met achtergrondinformatie, beleidsbeslissingen, projecten 
en stadsactiviteiten. Het blad verschijnt telkens in maart, juni, september 
en december. 

Deze gids hebben we met veel zorg samengesteld maar wijzigingen kunnen 
zich altijd voordoen. Actuele informatie kun je telkens terugvinden op onze 
website www.oudenaarde.be. Vind je in deze gids of via de website toch niet 
wat je zoekt, aarzel dan niet om het bestuur en/of de diensten te contacte-
ren. We helpen je graag verder!

Het stadsbestuur
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU

Marnic De Meulemeester
Burgemeester 
Open VLD

Bevoegd voor: 
Veiligheid – Communicatie – Toerisme – City Marketing –  
Ruimtelijke Ordening – Milieu – Duurzaamheid

T 055 33 51 28
E burgemeester@oudenaarde.be
Zitdag: maandag van 10u tot 12u in het ACM

Stefaan Vercamer
1ste schepen  (CD&V)

Bevoegd voor: 
Cultuur – Wijkontwikkeling – Bur-
gerzaken – Tewerkstelling – Sociale 
economie – Landbouw – Wonen - 
Kerkfabrieken

T 0496 29 94 29
E Stefaan.vercamer@oudenaarde.be
Zitdag op afspraak

John Adam
Schepen  (Open VLD)

Bevoegd voor: 
Evenementen – Openbare werken

T 0478 38 02 65
E John.adam@oudenaarde.be
Zitdag op afspraak

Mathieu Mas
Voorzitter Bijzonder Comité  
voor de Sociale Dienst  (CD&V)

Bevoegd voor: 
Sociaal Beleid – Gezinsbeleid – 
Seniorenbeleid – Ontwikkelings-
samenwerking – Gelijke kansen – 
Kinderopvang – Gezonde gemeente 
– Mensen met een beperking – 
Armoedebestrijding

T 0494 59 21 69
E mathieu.mas@oudenaarde.be
Zitdag: op afspraak

Bart Dossche
Schepen  (Open VLD)

Bevoegd voor: 
Financien – Aankoopdienst  – 
Informatica (ICT) – Administratieve 
Vereenvoudiging – Dierenwelzijn

T 0495 38 01 03
E dokter.dossche.bart@telenet.be 
Zitdag: maandagnamiddag

Carine Portois
Schepen  (Open VLD)

Bevoegd voor: 
Lokale Economie – KMO – Mid-
denstand - Jeugd - Internationale 
Betrekkingen

T 055 31 81 02 en 055 33 51 21 (ACM)
M 0479 07 49 11
E carine.portois@oudenaarde.be
Zitdag: na afspraak

Peter Simoens
Schepen  (Open VLD)

Bevoegd voor: 
Sport - Recreatie - Mobiliteit
T 055 31 95 32
M 0475 28 28 59
E peter.simoens@oudenaarde.be 
Zitdag: woensdag van 15.00 uur – 
16.00 uur in de sportdienst of na 
afspraak (gsm/email)

Sybille De Vos
Schepen  (Open VLD)

Bevoegd voor: 
Personeelszaken – Onderwijs – 
Zustersteden

T 055 33 51 33
E sybille.devos@oudenaarde.be
Zitdag: maandag of donderdag na 
afspraak

Luc Vanquickenborne: Algemeen directeur
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GEMEENTERAAD / OCMW-RAAD

Vincent Thomaes
Vlaams Belang
Nederenamestraat 135
0475 68 04 27
vincentthomaes@hotmail.com

Dagmar Beernaert
SPa
Ladeuzestraat 6
dagmar.beernaert
@vlaamsparlement.be

Lieven Cnudde
Voorzitter OCMW-/Gemeente-
raad (CD&V)
Heurnestraat 161
0477 13 13 69
Lieven.Cnudde@oudenaarde.be
 

Franka Bogaert
Open VLD
Libellenstraat 2/203
0496 10 87 82
franka.bogaert@hotmail.be

Danny Lauweryns
Open VLD
Monseigneur 
Lambrechtstraat 30
055 49 74 41
dannylauweryns@hotmail.com

Tineke Van Hooland
Open VLD
Herlegem 76
tineke.van.hooland@gmail.com

Julie Dossche
Open VLD
Ronseweg 66 bus 131
0472 52 86 85
julie_dossche@hotmail.com

Murat Yurtay
Open VLD
Martijn Van Torhoutstraat 39
0486 70 76 20
yurtay_m@hotmail.com

Mathieu De Cock
CD&V
Devosstraat 10
0484 29 03 34
mathieudecock@telenet.be

Kurt Vandeputte
Open VLD
Adriaan Brouwerstraat 
12/0401
0475 62 74 53
Kvandeputte@actnet.be

Robbin De Vos
Open VLD
Koppenberg 19
0477 31  02 94
robbin.devos07@gmail.com

Elisabeth Meuleman
Groen
Jacob Lacopsstraat 33
055 38 58 07
Elisabeth.meuleman@groen.be

Christine Vandriessche
CD&V
Ohiostraat 90
055 31 10 47
p7@telenet.be

Cindy Franssen
CD&V
Graaf van Landaststraat 35
055 38 50 68
cindy.franssen
@europarl.europa.eu

Eva Pycke
Groen
Esstraat 58

Folke D’Haeyer
Groen
Koestraat 48 bus 201
0474 21 13 59
folkedhaeyer@gmail.com 

Steven Bettens
Groen
Diependale 27
055 30 08 37
steven.bettens@gmail.com

Kristof Meerschaut
N-VA
Tuintjesstraat 3
0478 71 01 50
kristof.meerschaut@n-va.be

Eric Meirhaeghe
Groen
Kraneveld 26
0485 08 16 47
eric_meirhaeghe@hotmail.com

Maud Wybraeke
Groen
Remparden 1/0107
0485 95 00 08
maud.w@live.be

André Vansteenbrugge
SPa
Heurnestraat 57
0472 11 68 13
andre_vansteenbrugge@yahoo.com

Kathy De Rycke
N-VA
Heurnestraat 220
kathy.de.rycke1@telenet.be

Boris Labie
N-VA
Huttegem 61
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BEREIKBAARHEID STADSDIENSTEN

Diensten in het Administratief Centrum Maagdendale
Onze publieksgerichte functies zitten netjes gebundeld in twee balies op het 
gelijkvloers: een ‘burgerloket’ en een ‘omgevingsloket’. 
Voor alle persoonsgebonden zaken (bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reis-
pas, aangiftes,…) moet je links aan het ‘burgerloket’ zijn. Voor alles rond 
huis en omgeving (bv. bouw- of omgevingsvergunning) kan je rechts aan 
het ‘omgevingsloket’ terecht. Middenin vind je de centrale ontvangst- en 
informatiebalie.

Alle stadsdiensten werken enkel nog op afspraak. 
Een afspraak maak je best via het handige online portaal (de link vind je op 
verschillende plaatsen op onze website www.oudenaarde.be). Lukt dit niet, 
dan kan je ook bellen naar 055 31 46 01 of 055 33 51 11.

Digitale dienstverlening
In veel gevallen is het echter helemaal niet nodig om nog naar het Admi-
nistratief Centrum te komen: via ‘Mijn loket’ kan je dan ook heel wat zaken 
zelf online aanvragen en afhandelen (zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit 
het strafregister of de geboorteakte, diverse attesten, de aanvraag voor het 
plaatsen van een container,…). 
www.oudenaarde.be > ‘Wonen & leven’ > ‘Mijn loket’. 
Ook bij de populaire items op onze startpagina vind je een link naar ‘Mijn 
loket’.

Daarnaast kunnen via de webshop ook heel wat producten (o.a. tickets voor 
de Woeker, inschrijvingen voor jeugd- en sportactiviteiten,…) 24 uur per dag 
online verkregen worden. De webshop vind je via de sites van de verschil-
lende vrijetijdsdiensten of rechtstreeks via webshopoudenaarde.recreatex.
be

Onthaal
T 055 31 46 01
F 055 30 13 45

• maandag:  8:30-12:00u  13:30-19:00u 
• dinsdag:  8:30-12:00u,  13:30-16:00u 
• woensdag:  8:30-12:00u,  13:30-17:30u 
• donderdag:  8:30-12:00u,  13:30-16:00u 
• vrijdag:  8:30-12:00u  13:30-16:00u 
• zaterdag en zondag gesloten

Burgerzaken
Bevolking
T: 055 33 51 40 en 055 33 51 30
E: burgerzaken@oudenaarde.be 

Burgerlijke stand
T: 055 33 51 13 en 055 33 51 50
E: burgerzaken@oudenaarde.be 

Vreemdelingenadministratie
T 055 33 51 63 
E: vreemdelingen@oudenaarde.be 

Communicatie
T 055 33 51 31
F 055 30 13 45
E communicatie@oudenaarde.be

Cultuurdienst
T 055 33 51 35
E cultuur@oudenaarde.be

Economie
T 055 33 51 67
F 055 30 13 45
E economie@oudenaarde.be

Financiële zaken
T: 055 33 51 15 en 055 33 51 17
T: 055 33 51 16 en 055 33 51 69
F: 055 30 13 45
Bank: Belfius
Pachecolaan 44 - 1000 Brussel

• IBAN hoofdrekening: BE 80 0910 0031 5277
• IBAN belastingen: BE 09 0971 4375 0057
• IBAN Diftar: BE 93 0971 4375 1067

E gemeentebelastingen@oudenaarde.be
E efacturatie.leveranciers@oudenaarde.be

Infrastructuur - administratie
T 055 33 51 36
F 055 33 51 88
E infrastructuur@oudenaarde.be

Infrastructuur - milieu
T 055 33 51 44
F 055 33 51 88 
E milieu@oudenaarde.be

Infrastructuur - ontwerp
T 055 33 51 37
F 055 33 51 88 
E infrastructuur@oudenaarde.be

Infrastructuur - ruimtelijke ordening
T 055 33 51 07
F 055 33 51 88 
E stedenbouw@oudenaarde.be

Mobiliteit
055 33 51 46 / 055 33 51 73
mobiliteit@oudenaarde.be

Secretariaat
T 055 31 46 01
F 055 30 13 45 
E secretariaat@oudenaarde.be

Openingsuren andere stadsdiensten.

Archief
Abdij Maagdendale
Maagdendale 31
T 055 30 07 06
E archief@oudenaarde.be 
Open van maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30
uur tot 16.30 uur

Bibliotheek
Vleeshuis, Markt 35
T 055 30 19 33
E bibliotheek@oudenaarde.be
Maandag en woensdag van 14.00 uur tot 18.00 uur
Dinsdag en vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Zondag gesloten

Buitenschoolse opvang
Sociaal huis, Meerspoort 30, 1e verdieping
055 33 51 68
buitenschoolseopvang@oudenaarde.be
op afspraak
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Containerpark
Leebeekstraat
T 055 31 55 07
Zomerperiode (van 1 april tot 30 september):
dinsdag tot vrijdag: 12.30 uur - 17.45 uur
zaterdag: 9 uur - 12 uur & 13 uur - 16.45 uur
Winterperiode (van 1 oktober tot 31 maart):
dinsdag tot vrijdag: 12.30 uur - 16.45 uur
zaterdag: 9 uur - 12 uur & 13 uur - 16.45 uur
Gesloten op maandag.

De Woeker
Woeker 3
Algemeen: 
T 055 39 03 63 
E cc.de.woeker@oudenaarde.be
Techniek:
T 0475 77 30 29 – 0471 90 03 92
E techniek.de.woeker@oudenaarde.be
Programmatie: 
T 055 33 51 35
E cultuur@oudenaarde.be| 

Huis van het Kind en Kinderopvang
Sociaal huis, Meerspoort 30, 1e verdieping
T 055 33 51 24
huisvanhetkind@oudenaarde.be
Op afspraak

Jeugddienst
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
T 055 33 44 90
E jeugdcentrum@oudenaarde.be
Openingsuren tijdens het schooljaar:
Maandag: gesloten.
Dinsdag: 08.30-12.00 u en 13.30-18.00 u.
Woensdag: 13.30-17.00 u.
Donderdag: 08.30-12.00 u en 13.30-17.00 u.
Vrijdag: 13.30-19.00 u.
Openingsuren tijdens de paas-en zomervakantie:
Elke weekdag van 7.30 u tot 12.00 u
Openingsuren tijdens de herfst- en krokusvakantie:
Elke weekdag van 8.30 u tot 12.00 u

Koninklijke academie voor beeldende kunst
Maagdendale 31
T 055 31 34 01
E kabk@oudenaarde.be
Maandag:  13.15 - 20.30 uur
Dinsdag:  13.15 - 16.30 uur
Woensdag:  13.15 - 20.30 uur
Vrijdag:  16.30 - 20.30 uur
Zaterdag:  09.00 - 12.45 uur & 13.15 - 17.00 uur
Vestigingsplaats Eine, Serpentstraat 15
Vestigingsplaats Mater, Ontmoetingscentrum De 3 Sleutels, 
Driesleutelstraat 11
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MOU
Stadhuis, Markt
T 055 31 72 51
F 055 30 92 48
E mou@oudenaarde.be
 Zomerseizoen (01/03 tot 30/09)
• Dinsdag tot vrijdag: 9.30 uur - 17.30 uur *
• Zaterdag, zondag & feestdagen: 10.00 uur – 17.30 uur
Ticketverkoop tot 16.45 uur
Winterseizoen (van 01/10 tot 28/02)
• Dinsdag tot vrijdag: 9.30 uur - 17.00 uur *
• Zaterdag en zondag: 14.00 uur - 17.00 uur *
Gesloten op maandag en feestdagen
Ticketverkoop tot 16.15 uur

Onthaalouders Oudenaarde vzw
Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 
uur (de andere momenten op afspraak)
Sociaal huis, Meerspoort 30, 1e verdieping
T 055 33 02 35
E info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be

Personeelsdienst
Sociaal Huis, Meerspoort 30
T 055 46 06 29
E personeel@oudenaarde.be

Wijk-werken
Louise Mariekaai 7, Oudenaarde
Contactpersoon: Katelijne Moerman
E katelijne@thuishulpoudenaarde.be
E Pwa_oudenaarde_moerman@skynet.be

Speel-o-theek De Zevensprong
Maagdendale 27
T 055 33 02 34
E speelotheek@oudenaarde.be
Maandag en woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Sportdienst
Rodelos 1
T 055 31 49 50
E sportdienst@oudenaarde.be
Openingsuren: 8:30-12:00 , 13:30-16:00

Sportoase zwem.com
Prins Leopoldstraat 91
T 055 60 11 00
E info.oudenaarde@sportoase.be
Openingsuren
Ma-vr  08-22 uur 
Za-zo  08-18 uur
Uitzonderlijke openingsuren
Sportoase is enkel in de voormiddag (08u00 tot 12u00) open op 24 december 
2020 (kerstavond) en 31 december 2020 (oudejaarsavond).
Sportoase is open van 08u00 tot 18u00 op:

• 13 april 2020 (Paasmaandag)
• 1 mei 2020 (Feest van de Arbeid)
• 21 mei 2020 (O.H. Hemelvaart)
• 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
• 21 juli 2020 (Nationale Feestdag)
• 15 augustus 2020 (O.L.V. Hemelvaart) 
• 1 november 2020 (Allerheiligen)
• 11 november 2020 (Wapenstilstand)

Sluitingsdagen
Sportoase streeft naar maximale beschikbaarheid voor haar klanten. Er 
zijn slechts drie sluitingsdagen per jaar: 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag), 12 
april 2020 (Pasen) en 25 december 2020 (Kerstmis)

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
Parklaan 2a, 9700 Oudenaarde, 
T 055 39 03 60, 
E muziekadmin@oudenaarde.be
Openingsuren secretariaat:
Maandag van 13.00 tot 20.00 uur
Dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur  en van 12.30 tot 20.00 uur
Donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 11.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 14.30 uur
Wijkafdeling Eine, Serpentstraat 15
Wijkafdeling Mater, lokalen in Ontmoetingscentrum De 3 Sleutels, 
Driesleutelstraat 11
Wijkafdeling Ename, Martijn van Torhoutstraat 190

Technische dienst (infrastructuur – uitvoering)
De technische diensten zijn van maandag tot vrijdag open van 9
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16 uur.
Paalstraat 9
T 055 31 11 37
F 055 31 54 44
M technischediensten@oudenaarde.be

Toerisme en evenementen
Markt 
T 055 31 72 51
E toerisme@oudenaarde.be
E evenementen@oudenaarde.be
E ontvangsten@oudenaarde.be
Zomerperiode (maart – september)
Maandag tot vrijdag: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 - 17.30 uur
Winterperiode (oktober – februari)
Maandag tot vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 14.00 – 17.00 uur
Gesloten op feestdagen
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BUDDY’S GOLD
Nederstraat 6 | 9700 Oudenaarde | 055/60.88.06

Open: Ma.-Vr.: 10u-12u30 en 14u-18u

BUDDY’S GOLD

AANKOOP VAN:

Goud
Tweedehands-, antieke-, gesigneerde- en platina juwelen

Goudstaven, munten en tandgoud

 

Zilver
Juwelen, munten, bestekken en objecten.

 

Edelstenen
Diamant, saffier, smaragd en robijn.

 

We zijn gekend voor onze excellente service en expertise. 

We hebben een eigen atelier voor creaties en herstellingen aan een gematigde prijs.

Gratis prijsofferte en directe betaling.
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Adviesraad voor personen met een handicap
Deze adviesraad streeft naar een optimale leefomgeving voor personen met 
een handicap zodat hun mate van handicap zo veel mogelijk zou worden 
beperkt.
De raad kan alle aangelegenheden behandelen die verband houden met de 
belangen van personen met een handicap in onze stad. De raad wil erover 
waken dat het stadsbestuur een zo ‘inclusief’ mogelijk beleid voert. Dit 
inclusief beleid helpt de integratie van personen met een handicap in de 
maatschappij bevorderen.
Contact of meer informatie via de speelotheek of adviesraadpmh@ou-
denaarde.be
Administratieve en logistieke steun
Speel-o-theek De Zevensprong
Maagdendale 27
T 055 33 02 34
E  speelotheek@oudenaarde.be
E adviesraadpmh@oudenaarde.be

Cultuurraad
Dé adviesraad bij uitstek die het opneemt voor cultuur, kunst en het (vol-
wassen) verenigingsleven in de Brouwerstad. We doen dat door het stads-
bestuur mee in de juiste richting te manoeuvreren. En dat via allerlei advie-
zen en initiatieven…
Op onze ‘cultuurcafés’ overleggen we met onze verenigingen, kunstenaars 
en individuele geïnteresseerde cultuurliefhebbers. We ontdekken hun no-
den, behoeftes en vragen. Net die elementen vormen de basis voor onze 
adviezen die we verlenen aan het college van Burgemeester en Schepenen.
Met initiatieven als Onderstroom (2015, 2017 en 2019) willen we al het 
moois dat het cultureel verenigingsleven te bieden heeft, promoten. En dat 
is heel wat: een ware onderstroom aan vrijwilligers en creatievelingen. Van 
postzegelverzamelaars tot muzikanten… Amateurs en professionelen
Tenslotte vinden we ook dat iedereen – ongeacht afkomst of financiële 
draagkracht – recht heeft op cultuur en verenigingsleven. Via subsidies en 
materiële steun zorgt de Stad ervoor dat het verenigingsleven betaalbaar 
blijft. Voor de mensen met de kleinste portemonnee is er de OK-pas die we 
sterk aanbevelen in alle organisaties.
Ben jij actief in een culturele vereniging? Of ben jij zo iemand die het Ou-
denaardse cultuur- en verenigingsleven heel nauw aan het hart draagt? 
Stuur ons jouw gegevens en we nodigen je uit op onze cultuurcafés.
Dienst Cultuur
T 055 33 51 03 - E cultuur@oudenaarde.be

GECORO
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert 
het lokaal bestuur bij het opmaken van een ruimtelijk beleidsplan en de 
ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies 
over stedenbouwkundige verordeningen. Tenslotte kan de Gecoro advies 
geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat 
in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van het 
lokaal bestuur als uit eigen beweging.
Het secretariaat van de Gecoro ligt bij de dienst ruimtelijke ordening. 
055 33 51 07 - 055 33 51 86
stedenbouw@oudenaarde.be

Gezinsraad
De gezinsraad is de oudste stedelijke adviesraad van Oudenaarde.
De raad werd opgericht in 1965.
De gezinsraad adviseert het stadsbestuur over alle kwesties op lokaal vlak 
die de gezinnen aanbelangen. De raad bezit de bevoegdheid advies te ver-
strekken over de morele, sociale, economische, hygiënische, culturele, pe-
dagogische en juridische aspecten van problemen op plaatselijk vlak, voor 
de gemeenschap der gezinnen. (statuten dd 1965, gewijzigd op 13/10/1977 
en 12/06/2006).
De gezinsraad is samengesteld uit 2 afgevaardigden per afdeling van de 
erkende socio-culturele verenigingen van Oudenaarde, de schepen van 
kinderopvang en gezinsbeleid, 2 gemeenteraadsleden, 1 afgevaardigde van 
de sportraad, de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad, en de ad-
viesraad voor personen met een handicap, een vertegenwoordiger van de 
sociale dienst van de stad en gecoöpteerde leden.

Wat besproken of beslist wordt op de gezinsraad wordt door de vertegen-
woordigers doorgespeeld aan hun verenigingen. Zo ontstaat er een wissel-
werking.
Dienst huis van het kind en Kinderopvang
T 055 33 51 24
E huisvanhetkind@oudenaarde.be

GROS
De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking heeft als doel het over-
koepelend en vertegenwoordigend orgaan te zijn van de Oudenaardse or-
ganisaties, van verschillende strekkingen, die werken rond internationale 
samenwerking, mensenrechten en Noordzuidproblematiek.
Doelstellingen en taken:
- Het adviseren van het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitwerken van 

een beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrech-
ten en Noordzuidproblematiek. De adviezen kunnen op eigen initiatief of 
op vraag van het stadsbestuur geformuleerd worden.

- Uitwerken van een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.
- Het stedelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking mee helpen uit-

voeren voor zover dit in overeenstemming is met de visie van de advies-
raad.

- Het informeren en sensibiliseren van het stadsbestuur en de bevolking 
inzake ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en Noordzuidpro-
blematiek.

- Het organiseren van eigen activiteiten in samenwerking met het stads-
bestuur.

- Het verlenen van advies bij het toekennen van de jaarlijkse verdeling van 
subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

Meer info via het Sociaal Huis
T 055 46 06 11
info@ocmwoudenaarde.be

Jeugdraad
De stedelijke Jeugdraad is een door de stad erkende adviesraad. De Jeugd-
raad brengt jongeren met een mening rond de tafel: jongeren die het jeugd-
werk vertegenwoordigen, jongeren die de Oudenaardse leerlingenraden 
vertegenwoordigen en geïnteresseerde jongeren met een kritische blik op 
ons jeugdbeleid. De Jeugdraad komt ongeveer maandelijks samen en for-
muleert adviezen aan de stad over alles wat kinderen en jongeren aanbe-
langt.
Naast adviseren mikt de Jeugdraad ook op uitwisselen en tracht ze jongeren 
en verenigingen samen te brengen door het organiseren van activiteiten.
Volg de jeugdraad op www.jeugdraad-oudenaarde.be, op Facebook en op 
Twitter.
Een vraag of suggestie voor de jeugdraad: jeugdraad@oudenaarde.be.
Het secretariaat wordt waargenomen door de stedelijke jeugddienst,
Hofstraat 14
T 055 33 44 90 - E jeugdcentrum@oudenaarde.be

Lokaal overleg kinderopvang
Het Lokaal Overleg Kinderopvang zet in op een kwaliteitsvolle, betaalbare, 
bereikbare en toegankelijke kinderopvang voor elk kind in Oudenaarde. Het 
LOK is bevoegd voor de voorschoolse, buitenschoolse, flexibele en occasi-
onele opvang.
Deze adviesraad heeft als wettelijk vastgelegde opdrachten:
• Het adviseren van het lokaal bestuur bij de opmaak en de uitvoering van 

het lokaal beleidsplan kinderopvang;
• Het adviseren van het lokaal bestuur met betrekking tot de uitbouw van 

opvangvoorzieningen binnen de gemeente. 
• Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan op eigen initiatief of op vraag van 

het stadsbestuur adviezen uitbrengen.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit:
1. De lokale actoren, zijnde een vertegenwoordiger per kinderopvangvoor-

ziening, per organiserend bestuur van het basisonderwijs, een vertegen-
woordiger van de jeugdraad, de gezinsraad, de sportraad en per dienst 
ziekenopvang aan huis

2. De gebruikers, zijnde een vertegenwoordiger per ouderraad van elke ba-
sisschool, de gebruikers van kinderopvangvoorzieningen, de ouders en de 
grootouders van de Gezinsbond, de VDAB, 5 vertegenwoordigers van de 
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individuele ouders en grootouders,  doelgroepwerkingen (personen met 
een handicap, allochtonen, kansarmen, …)

3. Het lokaal bestuur, zijnde de stedelijke sociale dienst en de kinderop-
vang- en vrijetijdsinitiatieven van het stadsbestuur

4. Een afgevaardigde van Kind en Gezin.
Dienst huis van het kind en Kinderopvang
T 055 33 51 24
E huisvanhetkind@oudenaarde.be
Secretariaat: dienst huis van het kind en kinderopvang, 
Meerspoort 30, 1e verdieping

Middenstandsraad
De middenstandsraad heeft volgende opdrachten:
- Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over aangelegenheden 

met betrekking tot de lokale handel. Het College van Burgemeester en 
Schepenen stelt alle nuttige documenten ter beschikking van de advies-
raad teneinde deze toe te laten een gemotiveerd advies uit te brengen. Er 
kunnen, op voorstel van het stadsbestuur, gastsprekers of deskundigen 
gehoord en geconsulteerd worden.

- Overleg en samenwerking tot stand brengen onder alle verenigingen, in-
stellingen en diensten die actief zijn op het vlak van lokale handel.

- Samenwerking met de dienst economie inzake de coördinatie en organisa-
tie van initiatieven en projecten ter promotie van de lokale handel.

Deze doelstellingen zijn niet limitatief en beogen uiteindelijk de promotie en 
ondersteuning van de lokale handel.

De Middenstandsraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers die 
betrekking hebben op de Oudenaardse lokale handel. Er wordt gestreefd 
naar een vertegenwoordiging uit detailhandel, horeca, vrije beroepen en 
belangenverenigingen die hun activiteit hebben op het grondgebied van Ou-
denaarde.
Het stadsbestuur stelt de kmo-consulente ter beschikking om het secreta-
riaat waar te nemen.

Dienst kmo-beleid
T 055 33 51 67
E bedrijvenloket@oudenaarde.be 

Milieuraad
De Milieuraad adviseert de stad over het stedelijke milieu- en natuurbeleid. 
Daarnaast ontwikkelt de raad ook eigen initiatieven. Zo keert de Milieu-
raad een subsidie uit voor het gebruik van herbruikbare luiers, het in stand 
houden van zwaluwnesten, het uitwerken van projecten van organisaties of 
verenigingen rond milieu- of natuurthema’s en het organiseren van zwerf-
vuilacties door adoptie van wegbermen.
In de Milieuraad zetelen als niet-stemgerechtigde leden de schepen van 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Milieudienst en de vertegenwoordigers 
van de politieke fracties in de gemeenteraad.
De stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van de natuur- en mi-
lieubewegingen (Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt Oudenaarde, Werk-
groep Bos t’Ename,  JNM Vlaamse Ardennen, Velt en de Fietsersbond Ou-
denaarde), de Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen, de Bedrijfsgilde van 
de Boerenbond, ABS, UNIZO, Operatie Zwerfkat, de Jeugdraad, de Gezins-
raad en enkele niet-gebonden deskundigen.
Het secretariaat van de Milieuraad wordt waargenomen door de milieu-
dienst
Administratief Centrum Maagdendale,
Tussenmuren 17,
T 055 33 51 44
E milieu@oudenaarde.be

Seniorenraad 
De stedelijk seniorenraad is hét adviesorgaan bij uitstek voor het senioren-
beleid binnen de stad en het OCMW. Deze raad wil een vertegenwoordiging 
zijn van alle senioren of ruimer, van alle gepensioneerden. Deze vertegen-
woordiging is tevens de afdruk van de seniorenpopulatie, gespreid over de 
ganse stad, centrum en deelgemeenten. Er is binnen de raad ook ruimte 
voor afgevaardigden van de woonzorgcentra, het lokaal dienstencentrum, 
de lokale politie, aangeslotenen bij seniorenverenigingen, niet-aangeslote-
nen en deskundigen. De leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen en 
worden geacht, op pluralistische basis, mee te werken aan de beleidsadvie-
zen, waarover eenstemmigheid moet bestaan.
De seniorenraad heeft momenteel een 52 leden, waarvan er 11 ook in het 
Dagelijks Bestuur zetelen. De sociale dienst van de stad en het OCMW, als-
mede de schepen voor ouderenbeleid, allen zonder stemrecht, maken van 
ambtswege ook deel uit van de seniorenraad.
Er wordt per jaar 4 à 5 keer vergaderd in plenum en minstens evenveel keer 
in het Dagelijks Bestuur. De raad wordt geleid door een voorzitter, twee on-
dervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
 
DE DOELSTELLINGEN:
• Adviezen uitbrengen bij het stadsbestuur en het OCMW over alle aange-

legenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen; 
een advies uitbrengen kan niet alleen op vraag van de stad of OCMW maar 
evenzeer op eigen intitiatief;

• Initiatieven nemen en bewerkstellingen om de samenwerking en de soci-
ale cohesie tussen de senioren te bevorderen;

• Informatie en vorming ten behoeve van senioren bevorderen en indien 
nodig zelf organiseren;

• Ondersteunen van het organiseren van activiteiten voor senioren door de 
plaatselijke verenigingen;

• Opzetten van een actieve samenwerking met het lokaal dienstencentrum;
• Bij zoveel mogelijk senioren de interesse in het stedelijk beleid stimule-

ren;
• Deelnemen aan het eventueel gezamenlijk overleg met andere bestaande 

adviesraden;
• Contact en ervaringsuitwisseling met andere lokale seniorenraden;
• Actief participeren aan de werkzaamheden van de adviesraden voor seni-

oren op diverse niveaus.
DE WERKGROEPEN:
Naast de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur zijn er momen-
teel 4 permanente werkgroepen actief: werkgroep zorg, werkgroep mobi-
liteit, werkgroep wonen en werkgroep communicatie. Af en toe gaat ook 
een adhoc werkgroep aan de slag (seniorenbeleidsplan, subsidiereglement, 
meerjarenbeleidsplan,…)
Meer info: 
Sociale dienst
T 055 46 06 11
info@ocmwoudenaarde.be
of www.seniorenraad-oudenaarde.be

Sportraad
De sportraad groepeert de Oudenaardse sportverenigingen en adviseert
het stadsbestuur inzake het sportbeleid. De raad organiseert zelf
sportmanifestaties en verleent zijn medewerking aan organisaties van
derden.
Voorwaarden: Je moet een Oudenaardse sportvereniging zijn.
T 055 31 49 50
E sportdienst@oudenaarde.be

OUDENAARDE MIJN STAD 2020 13



DIENST BURGERZAKEN 

De dienst Burgerzaken doet een veelheid aan taken van het aanvragen van 
een identiteitskaart tot het verwerken van een laatste wilsbeschikking over 
het opmaken van een huwelijksakte en nog heel wat meer. Onze dienstver-
lening spreidt zich uit over drie verschillende wijzen. Veel producten kun je 
online bekomen of zonder afspraak aan het snelloket (onthaal) afhalen. 
Voor andere zaken zal je vooraf een afspraak moeten maken via de website 
of telefonisch via 055 31 46 01 of 055 33 51 11. 

Dienstverlening online
De stad Oudenaarde beschikt al geruime tijd over een online loket waar je 
28 attesten en uittreksels kan aanvragen. Heel eenvoudig en snel te beko-
men op elk moment van de dag. Aanmelden kan met de identiteitskaart en 
een kaartlezer, via de mobiele app, met een token of itsme. 
Een aantal van de meest gevraagde attesten en akten zijn de volgende:

• Attest gezinssamenstelling
• Attest van hoofdverblijfplaats
• Uittreksel strafregister (voorheen: getuigschrift goed gedrag en zeden)
• Attest van wettelijke samenwoning
• Akte van erkenning (prenataal en postnataal)
• Akte van geboorte
• Akte van huwelijk
• …

Ga zeker een kijkje nemen voor de overige attesten en akten die je meteen 
kan verkrijgen zodat je je niet nodeloos hoeft te verplaatsen en tijd vrij te 
maken. 

Dienstverlening snelloket
Aan het snelloket (onthaal) kun je zonder afspraak volgende producten be-
komen: 

• Wettigen handtekening
• Eensluidend verklaren document
• Reistoelating minderjarig kind
• Attesten en akten
• Afhalen aangevraagd rijbewijs en/of reispas
• Volmacht verkiezingen

Dienstverlening op afspraak
Voor alle andere producten, maak je vooraf een afspraak online via de web-
site of telefonisch via 055 31 46 01 of 055 33 51 11. 
Heb je specifieke vragen dan kun je de dienst Burgerzaken contacteren via 
mail burgerzaken@oudenaarde.be of telefonisch. 

Bevolking
T: 055 335 140 – 055 335 130

• Adresverandering
Elke verandering van hoofdverblijfplaats moet binnen de acht werkda-
gen, nadat de nieuwe woning werd betrokken, aangegeven worden in de 
gemeente van de nieuwe hoofdverblijfplaats. Je kan een aangifte van jouw 
adreswijziging online doen via de website van de stad Oudenaarde of op 
afspraak aan het loket. De wijkagent krijgt dan de opdracht om dit te con-
troleren. Bevestigd de wijkagent jouw nieuwe hoofdverblijfplaats, dan maak 
je ten vroegste 1 week na het bezoek van de wijkagent, online een afspraak 
bij de dienst Burgerzaken om jouw adres aan te passen op jouw identiteits-
kaart met behulp van je pincode. Verhuis je naar het buitenland, dan meld 
je dit aan de dienst Burgerzaken op het moment van jouw vertrek, dit kan 
ook via mail. 

• Beroepswijziging
Je kan je beroep laten registreren in je bevolkingsregister. Heb je een vrij 
beroep waarvan de titel bij wet beschermd is, dan breng je een officieel 
document ter staving mee. 

• Euthanasie
Elke meerderjarige inwoner van Oudenaarde kan de wil tot euthanasie laten 
registreren indien de arts vaststelt dat deze zich in een medisch uitzichtloze 
situatie bevindt en ondraaglijk fysiek of psychisch lijdt. Een wilsverklaring 
euthanasie kan je in samenspraak met je behandelend arts opstellen. Bij 
de opmaak moet je handelingsbekwaam zijn. In de verklaring neem je 2 
getuigen op, waarvan minstens 1 van de 2 getuigen geen materieel belang 
hebben bij de eventuele uitvoering van de wilsverklaring euthanasie. Je kan 
ook een vertrouwenspersoon aanduiden die in jouw belang kan optreden 

wanneer je dit zelf niet (meer) kan. Het registratieformulier kan afgehaald 
worden aan het Onthaal. De wilsverklaring euthanasie kan je laten registe-
ren op de dienst Burgerzaken en is vijf jaar geldig. Indien gewenst, dien je 
dus tijdig je wilsverklaring euthanasie te hernieuwen.

• Gedeeld verblijf kinderen – registreren
Het is mogelijk om het gedeeld verblijf van de kinderen te registreren. De 
huisvestende ouder, waar het kind niet ingeschreven staat, maar er wel af 
en toe of voor de helft van de tijd verblijft, kan op eenvoudig verzoek de re-
gistratie vragen mits het voorleggen van de nodige documenten van afstam-
ming en de verblijfsregeling. 

• Identiteitskaart 
Vanaf 12 jaar is elke Belg, ingeschreven in het bevolkingsregister, gehouden 
een identiteitskaart (eID) te hebben. Vanaf 15 jaar is men verplicht deze 
kaart steeds bij zich te hebben. Diefstal van de eID moet onmiddellijk wor-
den aangegeven bij de lokale politie. Bij verlies dient men aangifte te doen 
bij de dienst Burgerzaken en een nieuwe eID aan te vragen met een recente 
pasfoto waarbij je recht voor de camera zit met een neutrale gezichtsuit-
drukking (het gebit mag niet zichtbaar zijn). De pasfoto mag niet bewerkt of 
beschadigd zijn, scherp en voldoende gedetailleerd, en maximum 6 maan-
den oud. De afmeting van kin tot hoofd moet minimaal 31 mm zijn en maxi-
maal 36 mm. 
Na ontvangst van de pin- en pukcode, maak je een afspraak bij de dienst 
Burgerzaken om de eID te activeren en af te halen. De pin- en pukcode is 
persoonlijk en geheim. Je kan de pincode, na activatie, wijzigen naar een 
persoonlijke code. 

• Kids-identiteitskaart
De kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen tot 
12 jaar. Een kids-ID is niet verplicht, tenzij je gaat reizen binnen Europa. 
(Buiten Europa: zie reispas) Dankzij de gegevens op de chip kan de kaart 
ook op het internet gebruikt worden om veiliger te chatten. De kaart biedt 
kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen. Dankzij een 
telefoonnummer op de kaart kan steeds iemand bereikt worden die het kind 
kan helpen op voorwaarde dat de lijst van telefoonnummers geactiveerd 
werd.
Voor de aanvraag van de kids-ID breng je een recente pasfoto in kleur mee 
waarop het kind recht voor de camera zit, een neutrale gezichtsuitdrukking 
heeft en het gebit niet zichtbaar is. Na ontvangst van de pin- en pukcode, 
maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken om de kaart te activeren en 
af te halen. De pin- en pukcode is persoonlijk en geheim. Je kan de pincode, 
na activatie, wijzigen naar een persoonlijke code. Onder de 6 jaar is er geen 
pincode.
Eenmaal je een kids-ID in je bezit hebt, krijg je tijdig een herinnering om 
deze eventueel te hernieuwen. 



• Laatste wilsbeschikking
Met een laatste wilsbeschikking kan je je wijze van teraardebestelling (be-
graving of crematie) en de uitvaartplechtigheid vastleggen. Je kan eveneens 
laten registreren in welke gemeente je wenst begraven te worden. De be-
grafenisondernemer moet elk overlijden melden aan de burgerlijke stand 
en krijgt meteen bericht indien er een wilsverklaring is geregistreerd. De 
begrafenisondernemer en de nabestaanden zijn gehouden de laatste wils-
beschikking te volgen, zelfs al zou dit niet overeenstemmen met je laatste 
wensen. Vergeet eventuele wijzigingen dus niet te registreren bij de dienst 
Burgerzaken. 

• Legalisatie/wettigen handtekening
De wettiging van een handtekening gebeurt onmiddellijk. De identiteits-
kaart moet worden voorgelegd.

• Orgaandonatie
In België is iedereen orgaandonor, tenzij je hier uitdrukkelijk verzet tegen 
aantekent. Je kan ten allen tijde een verklaring of herroeping rond orgaan-
transplantatie laten registreren. De dienst Burgerzaken registreert de ge-
gevens en stuurt deze door naar de Federale overheidsdienst Volksgezond-
heid die deze verklaringen bewaard. 

• Reispas volwassenen en kinderen
Binnen de Europese Unie volstaat de elektronische identiteitskaart. Voor de 
meeste landen buiten de Europese Unie is een geldige reispas vereist. Mee 
te brengen bij de aanvraag van een reispas: de eID en een recente pasfoto 
waarbij je recht voor de camera zit, met een neutrale gezichtsuitdrukking 
(het gebit mag niet zichtbaar zijn). De afmeting van kin tot hoofd moet mi-
nimaal 31 mm zijn en maximaal 36 mm. De pasfoto mag niet bewerkt of 
beschadigd zijn, scherp en voldoende gedetailleerd. De pasfoto mag maxi-
mum 6 maanden oud zijn om problemen bij identiteitscontrole uit te sluiten. 
Deze voorwaarden voor een pasfoto zijn er om tegemoet te komen aan de 
internationale normen en aan de standaarden op vlak van identiteitscon-
trole. Zo’n controle door overheidsinstellingen en lokale politie verloopt op 
die manier ook vlotter. Kom voor de aanvraag persoonlijk naar de dienst 
Burgerzaken. Jouw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) en jouw handtekening 
(vanaf 6 jaar) worden geregistreerd op de reispas. Als minderjarige vraag 
je je reispas aan in aanwezigheid van 1 van de ouders. Bij verlies van een 
reispas dient men zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie. Voor 
een groot aantal landen is naast de reispas ook een visum vereist. Een vi-
sum dient aangevraagd te worden bij de ambassade of het consulaat van de 
betreffende landen.
Opgelet: de foto voor een minderjarige op een identiteitsdocument (reispas 
of kids-ID) moet steeds gelijkend zijn. Ouders dienen dit zelf te controleren 
en indien nodig een nieuw identiteitsdocument aan te vragen.
Voor meer informatie over de vereiste reisdocumenten kan u terecht op de 
website van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken: www.diplo-
matie.belgium.be > Op reis in het buitenland > reisdocumenten.

• Reistoelating
Hoewel een ‘reistoelating minderjarig kind’ geen verplicht document is, kan 
het evenwel helpen om moeilijkheden te vermijden wanneer jij of iemand 
anders alleen met de kinderen wil reizen. Een verschillende familienaam 
kan aanleiding geven tot extra controle. Zelfs binnen Europa wordt het aan-
geraden om een reistoelating op zak te hebben. Met een reistoelating geef 
je toestemming aan een ander persoon om met een kind alleen te reizen 
binnen een bepaalde periode en naar een bepaalde bestemming. 
 
• Rijbewijzen
Iedereen die een motorvoertuig wenst te besturen dient in het bezit te zijn 
van een geldig rijbewijs. Voor nieuwe, jonge bestuurders is dit, na het sla-
gen voor een theoretische proef, een voorlopig rijbewijs. Afhankelijk van je 
keuze om met de rijschool te leren rijden (attest van het aantal uren) of met 
een begeleider (attest gevolgde uren) bekom je respectievelijk een rijbewijs 
op 18 maanden of 36 maanden. Je begeleider dient eerst een opfriscursus 
te volgen alvorens je jouw voorlopig rijbewijs kan aanvragen. Na het slagen 
voor het praktijk examen, bekom je een rijbewijs. Het rijbewijs kan wor-
den hernieuwd in geval van een bijkomende behaalde categorie, medische 
schifting, niet-gelijkende foto, beschadiging, … . Verlies of diefstal van jouw 
rijbewijs geef je zo snel mogelijk aan bij de politie. Met het attest van verlies 
of diefstal rijbewijs kan je een duplicaat van je rijbewijs bekomen. Wens je in 
het buitenland te rijden, kijk dan zeker na of je geen internationaal rijbewijs 
nodig hebt. Burgers met een buitenlands rijbewijs kunnen dit rijbewijs on-
der bepaalde voorwaarden omzetten naar een Belgisch rijbewijs.

• Wettelijke samenwoning Belg/niet Belgen
Om de wettelijke samenwoning te registreren, komen jullie beide langs op 
de dienst Burgerzaken. Bij deze vorm van samenwoning hebben de part-
ners de plicht bij te dragen in de lasten van de samenwoning naargelang 
zijn of haar mogelijkheden. Ze genieten tevens van een zekere bescherming 
van de gezamenlijke woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen. 
Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract heeft afgesloten, dan 
kan dat in de verklaring worden opgenomen.
De voorwaarden zijn:
- minstens 18 jaar en juridisch bekwaam zijn;
- ongehuwd zijn en niet gebonden zijn door een andere wettelijke samen-

woning;
- officieel op hetzelfde adres wonen.
Het beëindigen van de wettelijke samenwoning is gratis indien jullie beide 
aan het loket deze verklaring ondertekenen. Wordt de wettelijke samenwo-
ning eenzijdig beëindigd dan betaal je de kosten verbonden aan de beteke-
ning van beëindiging door een deurwaarder aan de andere partij. De wette-
lijke samenwoning wordt niet automatisch beëindigd bij een adreswijziging. 

Burgerlijke stand 
T: 055 335 113 of 055 335 150

• Aangifte geboorte
De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de ge-
meente waar het kindje geboren is binnen de 15 dagen. Valt de 15de dag 
in het weekend of op een feestdag, dan heeft men tijd tot de eerstvolgende 
werkdag om de aangifte te doen. De aangifte gebeurt door de vader en moe-
der of door een van beide.  
Wat meebrengen?
- het geboorteattest, opgemaakt door de kraaminrichting of de geneesheer;
- de identiteitskaarten van de vader en de moeder van het kindje;
- het trouwboekje of de erkenningsakte.
Bij de aangifte ontvang je formulieren nodig voor verdere administratieve 
handelingen zoals attest voor de mutualiteit of polio inenting.

• Erkenning kind
Voor een erkenning voor de geboorte komen de beide ouders samen naar 
de burgerlijke stand geboorte. Als deze erkenning gebeurd is, kan na de 
geboorte één van de ouders alleen komen om het kindje aan te geven. De 
erkenning kan zowel gebeuren in de woonplaats van de ouders als in de 
toekomstige geboorteplaats van het kindje. De erkenning kan vooraf aan 
de geboorte gebeuren, bij de geboorteaangifte of daarna. Alle nodige do-
cumenten die in België kunnen worden bekomen, worden door de dienst 
Burgerlijke Stand zelf aangevraagd.
Gelieve vooraf contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand voor 
wat betreft de voorwaarden en de vereiste documenten.

• Huwelijk
Om te kunnen huwen in Oudenaarde dient 1 van beide partners ingeschre-
ven te zijn in Oudenaarde. Je kan tot 1 jaar vooraf aan het huwelijk een 
datum en uur reserveren via mail. Alle gegevens van het koppel worden ge-
noteerd en je wordt geïnformeerd over documenten die je eventueel zelf nog 
dient binnen te brengen. Documenten afkomstig uit het buitenland worden 
door de toekomstige echtgenoten zelf aangevraagd. Hou er rekening mee 
dat dit heel wat tijd in beslag kan nemen. 
Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken in het stadhuis.

• Echtscheiding
Een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt t.o.v. derden van 
kracht vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de re-
gisters van de Burgerlijke Stand. Het verzoek tot overschrijving gebeurt 
door de griffie van de rechtbank, waar de echtscheiding is uitgesproken en 
binnen de maand nadat het in kracht van gewijsde is gegaan. De overschrij-
ving gebeurt binnen de maand na ontvangst door de Ambtenaar van de Bur-
gerlijke Stand van 1 van de partijen.

• Aangifte overlijden
De aangifte van een overlijden wordt zo snel mogelijk gedaan door een fa-
milielid of door de begrafenisondernemer. Informeer bij de dienst Burger-
lijke Stand welke documenten verplicht zijn bij de aangifte. 

• Begraafplaats - concessie
Grafconcessies worden enkel toegestaan ingeval van een overlijden. Info 
kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken.



Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Elektronische identiteitskaart: aanvraag

Elektronische identiteitskaart: afhalen

3 weken Meebrengen oproepingskaart en recente pasfoto  
(max. 6 maanden oud) en huidige identiteitskaart
Meebrengen: huidige identiteitskaart en pin- en pukcode

Rijbewijs 2 keer per week Ondertekend aanvraagformulier, eventueel recente pasfoto

Voorlopig rijbewijs 2 keer per week Ondertekend aanvraagformulier, eventueel recente pasfoto

Internationaal rijbewijs Volgende werkdag in de namiddag Ondertekend aanvraagformulier, eventueel recente pasfoto

Reispas

Gewone procedure: 5 à 6 werkdagen,  
dag van aanvraag niet inbegrepen
Spoedprocedure: aanvraag vóór 15 uur: 
1 werkdag

1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud)

Reistoelating voor minderjarigen om naar 
het buitenland te gaan

Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart van ouder of voogd

Uittreksels en attesten
Via het e-loket op de website onmiddellijk
Aan het Snelloket (Onthaal) onmiddellijk

Voorleggen identiteitskaart

Uittreksel strafregister 
(vroeger: goed gedrag en zeden)

Onmiddellijk
Voorleggen identiteitskaart
Kan enkel afgeleverd worden aan betrokkene of aan een derde 
persoon die door de betrokkene is gemachtigd

Militiegetuigschrift Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart

Slachtbewijs Onmiddellijk Voorleggen identiteitskaart en beslagnummer

Wettigen handtekening Onmiddellijk Voorleggen ondertekend document en identiteitsdocument

Eensluidend verklaren Onmiddellijk Voorleggen documenten en identiteitsdocument

Akten van Burgerlijke Stand Onmiddellijk

Voorleggen identiteitskaart
Kan enkel afgeleverd worden aan betrokkene, bloedverwanten 
in stijgende en dalende lijn, echtgeno(o)t(e), wettelijk samen-
wonende partner, erfgenamen, vertegenwoordigende notaris of 
advocaat

Erfrechtverklaring 
Registratiekantoor Oudenaarde
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde

Servicenormen burgerzaken

Oudenaarde telt 13 begraafplaatsen. Enkel op de stedelijke begraafplaats 
van Eine (Pontstraat) wordt nog begraven. Op de begraafplaatsen van de 
deelgemeenten vinden er enkel nog bijzettingen plaats in bestaande con-
cessies.
Op de begraafplaats van Eine (Ponststraat) zijn volgende begraafwijzen 
mogelijk: begraven in in volle grond of kelder (kist), columbariumnis en 
urnenveld of urnenkelder zowel met als zonder concessie. Er is ook mo-
gelijkheid om de as te verstrooien op de strooiweide. Voertuigen worden 
niet toegelaten op de stedelijke begraafplaats. Enkel personen in het bezit 
van een toelating worden met een voertuig toegelaten. Deze toelating wordt 
op basis van een medisch attest afgeleverd door de dienst Burgerzaken. 
Personen in het bezit van een parkeerkaart voor mindervaliden dienen geen 
toelating aan te vragen.

• Belgische nationaliteit: aanvraag
Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit bepaalt hoe de Belgische natio-
naliteit wordt toegekend of verkregen. Informatie over de voorwaarden om 
de Belgische nationaliteit te bekomen kan verkregen worden bij de dienst 
burgerlijke stand via mail of na afspraak aan het loket.

Vreemdelingenadministratie
T: 055 33 51 63
E: vreemdelingen@oudenaarde.be
Niet-Belgen die zich in België willen vestigen, moeten een procedure volgen 
om een verblijfsstatuut te bekomen. De verblijfsprocedure die een niet-Belg 
moet volgen hangt af van het doel van verblijf in België. Bij aankomst in Bel-
gië maak je een afspraak bij de vreemdelingenadministratie om jouw dos-
sier te bespreken en op te starten. Eenmaal jouw verblijf werd goedgekeurd 
kan je er ook terecht voor de aanvraag van de verblijfskaart en eventuele 
verlenging ervan. 
Komt een niet-Belg op bezoek voor korte periode kan je een tenlastene-
ming nodig hebben. Het formulier kan je afhalen aan het Snelloket. Voor de 
afhandeling van de aanvraag maakt u een afspraak bij het loket vreemde-
lingenadministratie.
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Funerarium Oudenaarde - centrum | Funerarium Quo Vadis, Mater-Horebeke | Funerarium Zingem

° familiale zaak sinds 1912, op en top van hier

° dagelijks staan Geert, Gretel, Gert, Nancy, Marie-Jo, Timon en Mireille klaar
om u persoonlijk en professioneel te begeleiden

° juist omdat we een groot en sterk familiebedrijf zijn kunnen wij
alles aanbieden, van een exclusief tot een sober en eenvoudig afscheid,
geheel volgens uw wensen en binnen ieders budget.

Vragen? Wij zijn steeds bereikbaar op 055 31 11 33 |www.uitvaartmetstijl.be



BISVO00A

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Contact

Serpentstraat 39
9700 Oudenaarde

055 31 66 66

info@vermeulenbvba.be
www.vermeulenbvba.be

Toonzaal

Maandag tot vrijdag
9u – 12u | 13u – 17u

Zaterdag
10u – 12u | 14u – 17u

Zondag gesloten

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Contact

Serpentstraat 39
9700 Oudenaarde

055 31 66 66

info@vermeulenbvba.be
www.vermeulenbvba.be

Toonzaal

Maandag tot vrijdag
9u – 12u | 13u – 17u

Zaterdag
10u – 12u | 14u – 17u

Zondag gesloten

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Contact

Serpentstraat 39
9700 Oudenaarde

055 31 66 66

info@vermeulenbvba.be
www.vermeulenbvba.be

Toonzaal

Maandag tot vrijdag
9u – 12u | 13u – 17u

Zaterdag
10u – 12u | 14u – 17u

Zondag gesloten

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Contact

Serpentstraat 39
9700 Oudenaarde

055 31 66 66

info@vermeulenbvba.be
www.vermeulenbvba.be

Toonzaal

Maandag tot vrijdag
9u – 12u | 13u – 17u

Zaterdag
10u – 12u | 14u – 17u

Zondag gesloten

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Contact

Serpentstraat 39
9700 Oudenaarde

055 31 66 66

info@vermeulenbvba.be
www.vermeulenbvba.be

Toonzaal

Maandag tot vrijdag
9u – 12u | 13u – 17u

Zaterdag
10u – 12u | 14u – 17u

Zondag gesloten

Op afspraak

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

BI
VS

O
00

A

Opendeurdagen 26 & 27 oktober 10u – 17u

Contact

Serpentstraat 39
9700 Oudenaarde

055 31 66 66

info@vermeulenbvba.be
www.vermeulenbvba.be

Toonzaal

Maandag tot vrijdag
9u – 12u | 13u – 17u

Zaterdag
10u – 12u | 14u – 17u

Zondag gesloten

10u - 12u en op afspraak

 

 

 

Ramen & deuren in PVC & ALU 

colora oudenaarde
Industriepark De Bruwaan 67 D
9700 Oudenaarde
T 055 30 42 11 | colora.oudenaarde@colora.be
open: ma-woe & vr: 8u30-12u30 en 13u30-18u
do: 8u30-12u30, za: 9u-17u
gesloten donderdagnamiddag en zondag

kleur- en
verfadvies nodig?

TAPIJTCENTER ZINGEM

BI
HN

D0
0B

Expressweg N60 Gent-Oudenaarde (Gentsesteenweg 86, 9750 Zingem) ■ Tel. 09/384 29 17 ■ info@tapijtcenter.be
Di tot Vr 10 - 12u & 13u30 - 18u30 ■ Zaterdag 10 - 12u & 13u30 - 18u ■ Zondag 14 - 18u ■ maandag gesloten

Ontdek onze collecties ook op WWW.TAPIJTCENTER.BE
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IVA – VASTGOED MET MEERWAARDE!
IVA bvba • Beverestraat 106 • Oudenaarde • 055 31 08 78 • info@iva.be • WWW.IVA.BE

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 507.245 / 506.985 - CIB nr. 740102

Uw eigendom verkopen?
Bouw- of projectgronden te koop?
Efficiënt, snel en aan de beste financiële voorwaarden?

TA
LL
IE
U
&
TA
LL
IE
U
-W

W
W
.T
N
T.
B
E

PROJECTEN IMMOBILIËN

GRATIS realistische
waardebepaling

van uw eigendom

055 31 08 78 Uw eigendom
in de kijker
tijdens onze

opendeurdagen

Begeleiding
op uw maat

AANKOOP VERKOOP VERHUUR NIEUWBOUWPROJECTEN

Hoogste
RENDEMENT

uit uw
vastgoed

TOONZAAL OUDENAARDE 
RONSEWEG 91  
055/31.75.83 

www.delruekeukens.be 

TOONZAAL ANZEGEM 
KERKSTRAAT 131  

056/68.70.00 

Volg en like ons op    



SOCIAAL HUIS OUDENAARDE

Waar kan u ons vinden
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
www.ocmwoudenaarde.be
e-mail: info@ocmwoudenaarde.be
Tel: 055 460 640

Bijzonder comité voor de Sociale dienst (BCSD)
Het BCSD behandelt en beslist over alle individuele aanvragen voor maat-
schappelijke dienstverlening van welke aard ook (aanvragen leefloon, finan-
ciële steun, budgetbegeleiding, budgetbeheer, voorschotten op uitkeringen, 
opnames in het woonzorgcentrum en het serviceflat, verwarmingstoelagen, 
…).
In Oudenaarde bestaat het bijzonder comité uit de voorzitter en acht leden 
verkozen in de eerste OCMW raad van een nieuwe legislatuur. Het BCSD 
vergadert minstens één maal per maand. Gezien het individuele karakter 
van de aanvragen zijn de vergaderingen uiteraard niet openbaar. Daarenbo-
ven zijn de leden van het comité tot strikte geheimhouding verplicht.

SOCIAAL HUIS
Het OCMW en het Stadsbestuur hebben samen een Sociaal Huis in Ou-
denaarde opgericht. Het Sociaal Huis streeft naar een maximale toegan-
kelijkheid van de aanwezige maatschappelijke dienst- en hulpverlening in 
Oudenaarde.
Het Sociaal Huis huisvest volgende partners en dienstverlening samen on-
der één dak:

- Sociale dienst
- Regionale dienst voor collectieve schuldenregeling
- Lokaal dienstencentrum de Vesting
- Sociale Kruidenier de Kaba
- Sociaal Restaurant de Pelikaan 
- Sociale kledijwinkel
- Rap op stap

- Kapper 
- Pedicure
- Kinderopvang De Oogappel
- Leerpunt – Centrum voor basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen
- Fiola (vroegere benaming TWEB)
- Huis van het kind
- Buitenschoolse kinderopvang
- Dienst Onthaalouders
- Regiohuis Kind en Gezin
- Consultatiebureau Kind en Gezin
- Studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol
- vzw Netwerk Levenseinde
- Bewegen op verwijzing
- Seniorenspreekuur
- Steunpunt Welzijn met de fietskoerierdienst Snel en Wel Vlaamse Ardennen
- Regionaal WelzijnsOverleg
- Lokaal Multidisciplinair Netwerk en Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen
- Agentschap Integratie en Inburgering

Onthaal in het Sociaal Huis 
Bij elk bezoek aan het Sociaal Huis meldt u zich aan bij het onthaal. Zij 
stellen u in contact met de gewenste dienst of persoon.
T: 055/460 640 of 055/460 611
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ARCHIEF
Het OCMW beschikt over een waardevol historisch archief. Het omvat de 
archiefstukken van de verschillende instellingen, waaruit uiteindelijk het 
OCMW is gegroeid.
Voor nadere inlichtingen en voor raadpleging kan u zich wenden tot het 
stadsarchief Oudenaarde, tel. 055/300 706.

DIENST PATRIMONIUM EN AANKOOP
Dienst Patrimonium 
Deze dienst beheert de gronden, bossen en gebouwen van het OCMW.
Dit patrimonium omvat:
- ca. 350 ha grond, hoofdzakelijk gebruikt voor landbouwdoeleinden en ver-

pacht aan een 135-tal pachters;
- 2 hofsteden te Machelen en te Boekhoute; 
- het historisch waardevol O.L.Vrouwehospitaal en kapel en het mooie 17de 

eeuwse Bisschopskwartier met aanpalend poortgebouw. Deze Kapel en 
pandgang (gedeelte) kunnen door verenigingen en organisaties gereser-
veerd worden voor culturele activiteiten, en dit tot de start van de renova-
tiewerken. Inlichtingen zijn verkrijgbaar op de dienst;  

- de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant en het serviceflatgebouw 
Leupeheem;

- ca. 110 ha bos. De recreatief meest belangrijke boscomplexen zijn het 
Brakelbos en het Koppenbergbos. Deze bossen zijn toegankelijk voor 
wandelaars en er zijn speelzones voorzien.

Dienst Aankoop
Alle dossiers in verband met werken, leveringen en diensten ten behoeve 
van alle diensten van het OCMW worden gecentraliseerd op de dienst Aan-
koop.
Hierbij wordt rekening gehouden met de wetgeving op de overheidsop-
drachten en met de voorziene budgetten.
T: 055/460 630

DIENST PERSONEEL 
EN SECRETARIAAT
De Dienst Personeel en Secretariaat verzorgt de coördinatie tussen de 
diverse diensten, verwerkt de inkomende en uitgaande briefwisseling en 
zorgt voor de administratieve afhandelingen van de raadsbeslissingen.
Daarnaast staat de dienst in voor de personeelsadministratie.

        
Mededelingen over openstaande betrekkingen bij het OCMW worden steeds 
bekendgemaakt bij de VDAB en via de website van het OCMW www.ocm-
woudenaarde.be of de stedelijke website www.oudenaarde.be
 
Spontane sollicitaties worden opgenomen in het sollicitantenbestand.
T: 055 46 06 03
E: personeelsdienst@ocmwoudenaarde.be
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SOCIALE DIENST OCMW
1. Algemeen 
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze dienstverlening heeft tot doel iedereen de mogelijkheid te bieden een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
 
De maatschappelijk werkers van het OCMW luisteren naar de vragen en 
zorgen van hun klanten. Samen met hun klanten zoeken zij naar een oplos-
sing op maat.

Informatie en advies
De Sociale Dienst verstrekt informatie en advies omtrent sociale voordelen 
en voorzieningen. Formulieren i.v.m. sociale voorzieningen (kinderbijslag, 
studietoelagen, huurtoelagen, tegemoetkomingen aan gehandicapten en 
ouderen,…) kunnen ingewikkeld zijn en de Sociale Dienst helpt hierbij graag 
verder.
T: 055 46 06 40
Maandag – vrijdag: 8u30-12u00 en van 13u00-17u00 voor alle nieuwe klan-
ten, op afspraak voor alle bestaande klanten 

2. Financiële hulp
Recht op maatschappelijke integratie
De wet van 26 mei 2002 verzekert het recht op maatschappelijke integratie. 
Wanneer de hulpvraag wordt gesteld aan het OCMW, moet de hulpvrager 
aan de nodige criteria voldoen betreffende de verblijfssituatie, de leeftijds-
voorwaarde en de nationaliteitsvoorwaarde. Indien de hulpvrager over on-
voldoende bestaansmiddelen beschikt en zijn of haar werkbereidheid kan 
aantonen, zal dit recht op maatschappelijke integratie onderzocht worden 
door een maatschappelijk werker van de Sociale dienst in het sociaal en 
financieel onderzoek. De hulpvrager dient tijdens dit onderzoek eerst zijn 
rechten op andere sociale uitkeringen en de eventuele onderhoudsplicht(en) 
aan te vragen. Als de gezondheidssituatie van betrokkene hem of haar belet 
om de werkbereidheid te kunnen bewijzen, zal de hulpvrager een medisch 
attest moeten voorleggen. 

Wanneer het sociaal en financieel onderzoek afgerond is en de aanvraag 
goedgekeurd is op het Sociaal Comité, zal het recht op maatschappelijke 
integratie worden toegekend door middel van het leefloon. Dit is het geld-
bedrag toebehorend aan de categorie van de feitelijke leefsituatie waarin de 
hulpvrager zich bevindt. Er zijn drie categorieën: samenwonende persoon, 
alleenstaande persoon en persoon met een gezin ten laste. 
Het recht op maatschappelijke integratie omvat niet enkel een geldbedrag, 
maar ook het recht op een opleiding en/of tewerkstelling. De maatschappe-
lijk werker in de Sociale Dienst zal dus de cliënt begeleiden en ondersteu-
ning bieden om een passende opleiding en/of tewerkstelling te vinden, die 
aangepast is aan de noden en vaardigheden van betrokkene. Hierbij geeft 
het OCMW extra aandacht aan jongeren onder de 25 jaar, aangezien zij een 
kwetsbare groep vormen in onze samenleving. 

Indien er een leefloon wordt toegekend, zal er ook een overeenkomst wor-
den gesloten tussen de betrokkene en het OCMW. Deze overeenkomst 

wordt vastgelegd in een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke 
Integratie (GPMI). Hierin worden de voorwaarden opgesteld waar de cliënt 
zich aan verbindt om te voldoen in het kader van zijn of haar toekenning van 
het leefloon. Deze voorwaarden zijn individueel opgesteld en kunnen han-
delen over  het volgen van een opleiding, het leveren van sollicitatiebewij-
zen, het volgen van Nederlandse lessen, het aanwezig zijn op de afspraken 
met de Sociale Dienst, … Daartegenover verklaart het OCMW zich er toe in 
het GPMI om de cliënt te ondersteunen in zijn of haar noden en het ontwik-
kelen van de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomstmogelijkheden 
van betrokkene.  

Recht op maatschappelijke dienstverlening
Naast het recht op maatschappelijke integratie, kan het OCMW ook maat-
schappelijke dienstverlening aanbieden. Het OCMW heeft als taak om de 
bevolking te ondersteunen zodat zij een menswaardig leven kunnen leiden. 
Deze maatschappelijke dienstverlening kan zich onder andere uiten in het 
verstrekken van de nodige informatie, het bemiddelen tussen verschillende 
diensten, de doorverwijzing naar andere organisaties, het begeleiden in de 
zoektocht naar een woning, … Daarnaast kan de maatschappelijke dienst-
verlening ook bestaan uit een financiële steun als een tegemoetkoming 
voor: de huishuur, het bekomen van een huurwaarborg, verwarmingskos-
ten, schoolkosten, medische kosten en facturen voor geneesmiddelen, 
voorschotten op pensioen/werkloosheidsuitkeringen/kinderbijslag, het 
Kinderarmoedefonds, …  Afhankelijk van het soort tegemoetkoming is deze 
steun al dan niet terug te betalen aan het OCMW. De maatschappelijke 
dienstverlening wordt ook op maat van elke klant onderzocht door de maat-
schappelijk werker.

Budgetbegeleiding - Budgetbeheer 
De sociale dienst komt dikwijls in contact met gezinnen of alleenstaanden 
die financiële problemen hebben omwille van een onevenwicht in het ge-
zinsbudget.
In vele gevallen is dit het gevolg van een ontoereikend inkomen, maar in 
steeds meer situaties heeft dit ook te maken met een verkeerde besteding 
van het gezinsinkomen, waarbij overkreditering een belangrijke rol speelt.
Het OCMW Oudenaarde heeft een jarenlange ervaring omtrent het omgaan 
met dergelijke situaties en is een erkend Centrum voor Schuldbemiddeling, 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap.
Budgethulpverlening kan verschillende vormen aannemen:

- budgetbegeleiding : Samen met de maatschappelijk werker wordt de 
financiële situatie van de klant bekeken en geanalyseerd. Er wordt een 
budgetplan opgesteld en afbetaalregelingen aangevraagd met schuldei-
sers,… De klant blijft zelf instaan voor de besteding en beheer van de fi-
nanciële middelen. Deze hulpverlening kan eenmalig zijn of kan zich over 
een langere periode uitstrekken.

- budgetbeheer : Naast begeleiding is er het volledig beheer van het inko-
men met een volmacht aan de sociale dienst. De maatschappelijk werker 
zal instaan voor alle betalingen en financiële verrichtingen die dienen uit-
gevoerd te worden.

Budgethulpverlening gebeurt steeds op vrijwillige basis. Een goede motiva-
tie en optimale medewerking van de hulpvrager zijn absoluut noodzakelijk 
voor het welslagen van de hulpverlening. 

Verwarmingstoelage OCMW 
Het OCMW kent jaarlijks tijdens de maanden november en februari een ver-
warmingspremie ten bedrage van €65 toe. Mensen met een leefloon, met 
een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of mensen die recht hebben op 
een tegemoetkoming in de huur van OCMW Oudenaarde komen in aanmer-
king voor deze toelage.

Verwarmingstoelage Federale Overheid (stookolietoelage)
De federale overheid kent jaarlijks een stookoliepremie toe aan mensen 
met een lager inkomen. De premie geldt enkel als men de woning verwarmt 
met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of met bulkpropaangas. De pre-
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mie geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet en niet 
voor propaan- of butaangas in gasflessen.
De aanvraag dient te gebeuren bij de sociale dienst binnen de 60 dagen na 
de levering van de brandstof.

Budgetmeter 
Een budgetmeter laat toe elektriciteit en/
of gas te verbruiken via een systeem van 
voorafbetalingen. Men werkt met een op-
laadbare budgetmeterkaart.De klant laadt 
op voorhand de betaalkaart op aan een op-
laadpunt.  Het Sociaal Huis beschikt over 
een oplaadterminal die 7/7 bereikbaar is. 
De klant kan voor het opgeladen bedrag 
elektriciteit of gas verbruiken aan  het 
volle vermogen.

Mantelzorgpremie 
Het OCMW van Oudenaarde verleent één-
maal per jaar – onder bepaalde voorwaar-
de - een mantelzorgpremie aan personen 
of gezinnen die bij hen thuis een zorgbehoevende oudere verzorgen. Om aan-
spraak te kunnen maken op deze toelage moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Meer informatie hierover kan verkregen worden bij het info-
loket welzijn en senioren. 

3. Algemene dienstverlening
Infoloket welzijn en senioren
Bij het infoloket welzijn en senioren kan je terecht voor:
- inlichtingen en de aanvraag van je pensioen als werknemer of zelfstandige 

en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
- inlichtingen en aanvraag inkomenvervangende en integratie-tegemoetko-

ming (FOD sociale zekerheid);
- aanvraag verhoogde kinderbijslag (FOD sociale zekerheid);
- inlichtingen en aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

(vroeger THAB - Vlaamse Sociale Bescherming);
- de aanvraag van de parkeerkaart;
- de aanvraag van sociale en fiscale voordelen voor senioren en personen 

met een handicap (o.a. het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal te-
lefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de ver-
mindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de 
fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van 
de autogordel, …);

- tussenkomst in verblijfskosten van een woonzorgcentrum (na sociaal on-
derzoek);

- tussenkomst in begrafeniskosten (na sociaal onderzoek);
- informatie en ondersteuning voor mantelzorgers bijv. aanvraag van de 

mantelzorgpremie en organisatie van groepsmomenten.

Maandag – vrijdag: 8u30-12u00 - namiddag op afspraak
T: 055 46 06 40
M: welzijnensenioren@ocmwoudenaarde.be

Maandelijkse zitdagen pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid:
Er zijn maandelijks zitdagen van de Federale Pensioendienst, het Rijksin-
stituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen en de FOD Sociale 
Zekerheid 
RSVZ (zelfstandigen): 1e dinsdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur
FPD (werknemers): 1e dinsdag van de maand van 13.00 tot 15.30 uur
FOD Sociale Zekerheid (tegemoetkomingen hulp aan bejaarden en ver-
hoogde kinderbijslag): 3e dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur

Activering
Een activeringstraject is noodzakelijk voor iedereen die een leefloon of an-
dere uitkering geniet. 
Het team activering werkt op maat van iedere cliënt een activeringstraject 
uit. Dit kan verschillende vormen aannemen: het doorbreken van sociaal 
isolement via activiteiten in het Lokaal Dienstencentrum, Nederlandse les-
sen, opleiding, stage, tewerkstelling …
In samenwerking met interne en externe partners organiseert het team ac-
tivering projecten om in te spelen op de noden van hun doelgroep. Voorbeel-

den hiervan zijn: Ken je stad, Kennismaking met de arbeidsmarkt, Buurt-
sport Oudenaarde, Sport als opstap naar werk, Toeleider voor nieuwkomers 
in Oudenaarde, JoTa … 

Kansenpaswerking
We willen aan Oudenaardse inwoners met een be-
perkt inkomen de kans geven om deel te nemen 
aan vrije tijd, cultuur, sport … Om dit betaalbaar en 
laagdrempelig te maken, werken we samen met 
verenigingen en scholen. 
Via de sociale dienst van het OCMW kunnen inwo-
ners van Oudenaarde een Ok-pas aanvragen. 
Deze Ok-pas opent het recht op een aantal finan-
ciële voordelen: verminderd tarief in het restaurant de Pelikaan, 1 euro-
maaltijden in het kleuter- en basisonderwijs, toegang tot de Kaba, vermin-
derd tarief voor schoolactiviteiten, verminderd tarief voor lidgelden van 
verenigingen … 

Psychosociale begeleiding  
Soms is het verlenen van financiële hulp alleen niet voldoende en liggen 
andere problemen aan de basis van de moeilijkheden :
- relatieproblemen in een gezin;
- verslavingsproblemen;
- echtscheiding;
- werkloosheid;
- ziekte.

Klusjesdienst  
De klusjesdienst heeft tot doel kleine klussen uit te voeren bij bewoners van 
de stad die lichamelijke en/of psychosociale beperkingen hebben en niet in 
staat zijn noodzakelijke karweien aan hun woning uit te voeren.
De klusjesdienst is voorbehouden voor inwoners met een leefloon of een 
inkomen begrensd tot 150 % van het leefloon.
De kosten voor de gebruikte materialen zijn volledig ten laste van de klant. 
Er wordt eveneens een bijdrage in de loonkosten en vervoerskosten aan-
gerekend.

Dienst Huisvesting
Voor alle vragen en problemen rond wonen en huren kan je terecht bij de 
dienst Huisvesting. De dienst staat in voor tijdelijke huisvesting en voor toe-
kenning of hulp bij het aanvragen van allerlei huurpremies. De dienst helpt 
mensen ook bij het zoeken naar een betaalbare, kwalitatieve woning.
Het OCMW Oudenaarde werkt nauw samen met de Sociale Huisvestings-
maatschappij “De Vlaamse Ardennen” in het begeleiden van gemeenschap-
pelijke klanten en maakt hierin concrete afspraken. Verder is het OCMW 
Oudenaarde aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaan-
deren. Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt woningen die voldoen aan de 
noodzakelijke comfortvereisten tegen een redelijke huurprijs aan alleen-
staanden en gezinnen met een laag inkomen. Tot slot werkt de dienst huis-
vesting ook regelmatig samen met het CAW Oost-Vlaanderen en dit in het 
kader van het crisisopvangnetwerk en de proactieve woonbegeleiding om 
uithuiszettingen te vermijden.

Crisisopvangnetwerk 
Het OCMW Oudenaarde maakt deel uit van het crisisopvangnetwerk Vlaam-
se Ardennen. Het netwerk biedt crisisopvang aan personen die zich in een 
acute noodsituatie bevinden en daardoor een tijdelijk onderdak nodig heb-
ben. Heel vaak gaat het over mensen met materiële, relationele en psycho-
sociale problemen. 
Het crisisopvangnetwerk is het resultaat van een samenwerking tussen 8 
OCMW’s (Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem , 
Zingem, Brakel, Zwalm en Horebeke), de 2 politiezones en het CAW Zuid- 
Oost-Vlaanderen. Het crisisopvangnetwerk beschikt momenteel over 12 
woningen voor tijdelijke opvang.
Het OCMW Oudenaarde beschikt daarnaast eveneens over 5 doorgangswo-
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ningen waar mensen in afwachting van definitieve huisvesting tijdelijk hun 
verblijf kunnen hebben.

Lokaal Opvanginitiatief voor Asielzoekers
Het OCMW Oudenaarde beschikt over 2 lokale opvanginitiatieven voor 15 
kandidaat – vluchtelingen. Deze personen worden aan het OCMW toegewe-
zen door fedasil zijnde het federaal agentschap voor de opvang van asiel-
zoekers. Het lokaal opvanginitiatief is gelegen in de Zegestraat. De kan-
didaat-vluchtelingen die in het opvanginitiatief verblijven, hebben recht op 
materiele opvang, begeleiding en een persoonlijk zakgeld.

Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling 
Vlaamse Ardennen
De Regionale Dienst voor schuldbemiddeling is een samenwerkingsverband 
van een groep van 12 OCMW’s in de regio Vlaamse Ardennen: Oudenaarde, 
Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, 
Wortegem-Petegem, Lierde, Brakel en Zottegem. De dienst bestaat mo-
menteel uit drie juristen en een maatschappelijk werker, die zich speciali-
seren in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling en samenwer-
ken met de sociale diensten van de verschillende OCMW’s.

- Ondersteuning van de Sociale Dienst
De medewerkers van de dienst schuldbemiddeling geven juridisch advies 
aan de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale diensten, in 
de dossiers budgetbegeleiding-budgetbeheer-collectieve schuldenregeling.
Zij formuleren een antwoord op juridische vragen die verband houden met 
schuldbemiddeling.

- Collectieve schuldenregeling 
Wie te kampen heeft met schuldoverlast kan, onder bepaalde voorwaarden 
en in bepaalde omstandigheden, aan de rechter een collectieve schulden-
regeling vragen.
Als de rechter de collectieve schuldenregeling toestaat, zal hij een schuld-
bemiddelaar aanstellen.  Deze moet er dan voor zorgen dat de schulden, 
in de mate van het mogelijke, afbetaald worden en dat de schuldenaar en 
zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen blijven leiden.  In het geval de 
arbeidsrechtbank het OCMW aanstelt als schuldbemiddelaar, dan treden de 
medewerkers van de Dienst Schuldbemiddeling op als schuldbemiddelaar.
Elke inwoner van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, 
Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Zottegem en 
Brakel kan hier terecht voor:
- informatie over de wet op de collectieve schuldenregeling
- hulp bij het opstellen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling
- het beheer van zijn dossier collectieve schuldenregeling, als de arbeids-

rechtbank het OCMW heeft aangesteld als schuldbemiddelaar. Dit kan op 
afspraak of na doorverwijzing door de maatschappelijk werker van de So-
ciale Dienst.

Lokaal Dienstencentrum de Vesting

Het dienstencentrum ‘de Vesting’ is een ontmoetingsplaats waar informa-
tie, vorming en ontspanning centraal staan, alsook heel wat dienstverle-
ning.  De Vesting is open voor iedereen, ongeacht leeftijd, financiële moge-
lijkheden, religieuze overtuiging, capaciteiten en de gezondheidstoestand. 

Het lokaal dienstencentrum (LDC) biedt een brede waaier aan activiteiten: 
taallessen (Nederlands, Spaans, Frans, Engels), computerlessen (iPad, 
Facebook, …), voordrachten over onder andere gezondheid, energie, pensi-
oen, kruiden …, wandeltochten, lessen qigong, leesclub, film en fotorepor-
tages, workshops en crea-namiddagen zoals naaiatelier, handwerk, bloem-
schikken, aquarel schilderen, glaskunst Tiffany, kleur- en stijladvies… 
Bijna al de activiteiten vinden overdag plaats tijdens de weekdagen.

Mits reservatie kan je er langsgaan bij de kapper en de pedicure aan voor-
delige tarieven. 

In de ontmoetingsruimte met buitenterras kan je terecht voor een drankje 
en een babbel. Gratis de krant, tijdschriften of andere weekbladen lezen is 
mogelijk vanaf 10u. Een kast vol gezelschapsspelen wacht op diegene die 
graag met andere bezoekers een spelletje speelt of een kaartje legt,…

In de Vesting kan je ook terecht voor vragen i.v.m. thuiszorg, sociale tarieven 
en premies, mantelzorg en men biedt hulp bij het invullen van papieren en 
ontlenen personenalarmtoestellen. 

De werking van LDC de Vesting steunt op de inzet van meer dan 100 vrijwil-
ligers. Is de vrijwilligerswerk iets voor jou? In de Vesting vind je zeker een 
taak die bij jou past! 
Mail devesting@oudenaarde.be als je de maandelijkse activiteitenkalender 
digitaal (pdf) wenst te ontvangen of bel voor een papieren versie. Zo blijf je 
op de hoogte van de activiteiten.

Wil je zelf iets organiseren of volgen, maar is het aanbod niet te vinden, con-
tacteer eveneens de Vesting, wie weet organiseren zij het voor jou! 

Zelfbedieningsrestaurant de Pelikaan 
en warme maaltijdenbedeling

Heb je honger of geen zin om te koken? In een groene omgeving kan je in het 
restaurant De Pelikaan – met terras -  elke werkdag genieten van een mid-
dagmaal : een dagschotel, een vervangmaaltijd, een vegetarisch alternatief, 
spaghetti of een broodje. In de zomermaanden kan je een koude schotel 
vlees of vis bestellen. Voor een dagschotel of vervangmenu betaal je € 10 of 
€7 als je inwoners bent van Oudenaarde én 65+ of het sociaal tarief met een 
Oudenaardse Kansenpas (OK-pas). 

Een maaltijd bestaat uit soep, een drankje, jouw gekozen gerecht en een 
dessert. Je kan ook elke dag een biefstuk kiezen mits een kleine opleg. 
Voor de tariefvoorwaarden verwijzen we naar de website www.de-vesting.be. 
Het restaurant is elke werkdag open van 11u30 tot 13u00. Iedereen is er 
welkom. 

Vooraf reserveren is niet vereist. 
Kom je met meerdere samen dan reserveer je best je maaltijd, dat kan te-
lefonisch op het nummer 055/46 06 90.
De maaltijd kan ook afgehaald worden (geen drankje en dessert inbegre-
pen).

Het OCMW voorziet niet zelf een bedeling van warme maaltijden aan huis 
maar werkt hiervoor samen met traiteurdiensten (meer info op vraag).
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Minder Mobielen Centrale
Heb je problemen met vervoer in 
de streek? Contacteer dan de Min-
der Mobielen Centrale (MMC). In-
dien er voor het gevraagde traject 
geen openbaar vervoer voorzien is 
of als de openbaar vervoer voor jou 
niet (meer) toegankelijk is, rijden 
vrijwilligers voor jou. Met de ‘MMC’ 
kan je toch een aantal noodzake-

lijke verplaatsingen maken zoals boodschappen doen, doktersbezoek… De 
Minder Mobielen Centrale staat niet in voor ziekenvervoer, hierdoor neem 
je contact op met jouw mutualiteit. De Minder Mobiele Centrale werkt met 
vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen personen vervoeren. Rol-
stoelvervoer is niet mogelijk.
De Minder Mobielen Centrale is elke werkdag te bereiken van 08u45 tot 
11u45 via het telefoonnummer van het Sociaal Huis 055/460 640.

Wil je vrijwillige chauffeur worden? Informeer dan in de Vesting 055/460 640 
of devesting@oudenaarde.be

Sociale Kruidenier de Kaba

In het Sociaal Huis is de Sociale Kruidenier, De Kaba gevestigd. Dit is een 
winkel voor mensen met de laagste inkomens die in het bezit zijn van een 
kansenpas. 
De winkel en haar ontmoetingsruimte zijn open op maandagnamiddag van 
13u30 tot 18u30 en op donderdagvoormiddag van 9u tot 12u. 
Klanten kunnen er voeding, verzorgings- en kuisproducten kopen tegen 
verlaagde prijzen. Er kunnen ook gratis voedingswaren gekregen worden 
via het zero food waste programma van Delhaize en via verschillende giften.

Op donderdag gaat in de sociale kruidenier ook de ‘M-boetiek’ open van 
09u00 tot 11u00. Deze winkel met tweedehandskledij en klein huishoudge-
rief wordt uitgebaat door vrijwilligers en kan bezocht worden door mensen 
met een Oudenaardse Kansenpas (OK-pas).

De Sociale kruidenier en het zero food waste programma van Delhaize 
wordt voornamelijk door vrijwilligers ondersteund. 
Heb je zin en tijd om mee een steentje bij te dragen, aarzel niet contact te 
nemen met LDC de Vesting, 055/460 680 of devesting@oudenaarde.be

Aan de Sociale Kruidenier is ook een ontmoetingsruimte verbonden waar 
men onder meer informatie krijgt over sociale rechten, gezonde voeding, 
opvoeding,…

Rap op Stapkantoor
De sociale dienst van het OCMW is in oktober 2015 van start gegaan met 
een Rap op Stapkantoor. Het Rap op Stapkantoor is vrij toegankelijk voor 
mensen met een kansenpas. Het kantoor zorgt ervoor dat mensen met een 
kansenpas eenvoudiger en goedkoper op reis kunnen gaan, daguitstappen 
kunnen maken en kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het Rap op 
Stapkantoor heeft dus als doelstelling de vrijetijdsparticipatie van mensen 
met een OK-pas te bevorderen.
Het Rap op Stapkantoor is gevestigd in de ontmoetingsruimte van de So-
ciale Kruidenier en is open op maandagnamiddag van 13u30 tot 16u en op 
donderdagvoormiddag van 9u tot 12u. 

SOCIALE WINKEL OUDENAARDEDE K ABA OUDENAARDE
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WOONZORG

Meerspoort 30   9700 Oudenaarde
Kanunnikenstraat 117  9700 Oudenaarde

Woonzorgcentrum Meerspoort bevindt zich naast het Sociaal Huis en 
vlakbij het centrum van Oudenaarde in een groene, rustige omgeving. Er 
is plaats voor 109 bewoners verspreid over vier afdelingen. Er is een goed-
keuring voor 65 woongelegenheden met bijkomende erkenning (RVT). Op 
afdeling Buzau is er de mogelijkheid om 2 echtparen in een dubbele woning 
te huisvesten.  Alle andere woningen zijn voor 1 persoon.

Woonzorgcentrum Scheldekant bevindt zich in deelgemeente Eine en ligt 
vlakbij de kerk.  Er is plaats voor 60 bewoners verspreid over drie afde-
lingen. Er is een goedkeuring voor 35 woongelegenheden met bijkomende 
erkenning. Op elke afdeling is er de mogelijkheid om 2 echtparen in een 
dubbele woning te huisvesten.  Alle andere woningen zijn voor 1 persoon.

Wonen en leven
De gemeenschappelijke livings zijn het kloppend hart van onze afdelingen.   
Hier kunnen de bewoners overdag terecht in het restaurantgedeelte voor 
de maaltijden,  in het salon om te rusten, tv te kijken, samen de krant te 
lezen,… Dagelijks worden er activiteiten in deze ruimte georganiseerd waar 
de bewoners al dan niet actief kunnen aan deelnemen.  Vanuit de living is 
er toegang naar buiten om op het terras en in de binnentuin van de zon te 
genieten.

In de living bevindt zich een ruime keuken met kookeiland om samen met 
de bewoners soep of het dessert voor die dag klaar te maken of een pan-
nenkoekenbak te organiseren. Ook de dagelijkse huishoudelijke activiteiten 
krijgen hier een plaats : tafels dekken, de afwas in de vaatwas stoppen, alles 
terug in de kasten plaatsen,…Ook dit is mogelijk samen met de bewoners.

De verpleegposten sluiten aan bij de living.  Hier kan het personeel het no-
dige overleg hebben, dokters ontvangen, de medische dossiers bewaren,…
Er is zicht op de living en op de passage in de gangen.

De gemeubelde woningen hebben een oppervlakte van 26,5m² en zijn 
voorzien van een bed, een nachtkastje, een comfortzetel, een bureau, een 
kleerkast en een mobiel meubel.  Alle woningen beschikken over een televi-
sietoestel en een koelkast.   In de woningen en het gebouw is er toegang tot 
internet al dan niet draadloos.   Het sanitair gedeelte bevat een lavabo, kast 
en toilet.   De woning is ingericht zodat het personeel ruimte heeft om de  
hulpmiddelen te gebruiken bij het verlenen van de nodige zorgen.   Om die 
reden is aanvullend meubilair niet toegelaten.   De woningen kunnen wel 
persoonlijk ingericht worden met kaders, beeldjes,… die ook aan de muur 
kunnen gehangen worden.

De ruime badkamers zijn uitgerust met ofwel een hoog-laagbad ofwel een 
parkerbad en een inloopdouche.  Zo kan voor elke bewoner gekozen wor-
den welke manier van wassen het best aansluit bij de zorgnood.  Eens het 
nemen van een bad onmogelijk wordt, kan men met behulp van de dou-
chebrancard een bewoner liggend douchen.  De aankleedtafels en de in-
fraroodverwarming maken dat ook voor het aan-en uitkleden het nodige 
comfort wordt aangeboden. Elke badkamer heeft zijn eigen sfeer : oosters, 
landelijk, natuur of maritiem. Op elke afdeling is er een doucheruimte die 
zelfstandig door bewoners kan worden gebruikt.

Dagprijs
Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt de dagprijs 57,09 euro/dag/per-
soon. Deze prijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
Meer informatie over de samenstelling van de dagprijs, supplementen en 
kortingen kan u terugvinden op www.ocmwoudenaarde.be/nl/dagprijs 

Opname
Indien u in het woonzorgcentrum wenst te wonen, neemt u contact op met 
de sociale dienst.  Zij zijn elke dag bereikbaar van 08u45 tot 11u45 en van 
13u30 tot 16u00 en ontvangen u na het maken van een afspraak via mail 
sdwoonzorg@oudenaarde.be of telefonisch via
 Katrien Lamon : 055 602 164
 Kim Speleers : 055 602 165
 Helena  Weyme : 055 602 166 (enkel voormiddag)
 

Vrijwilligerswerk
In onze visie van vrijwilligerswerk staat de bewoner van het woonzorgcen-
trum centraal.  Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de basisdienst-
verlening maar ook voor het familiale karakter.
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Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde.  Door de ondersteuning en 
hulp bij allerlei activiteiten en dienstverleningen kan de vrijwilliger veel be-
tekenen voor de bewoner en hem gelukkiger maken, zij vormen ook een 
brug tussen de buitenwereld en de bewoner.
Hieronder vind je een overzicht van taken die je als vrijwilliger kan opne-
men:

- Verstellingen doen aan de kledij van de bewoners
- Palliatieve begeleiding
- Assistentie bij de verwendag (bijv. handmassage, voetmassage)
- Helpen bij de kookactiviteiten met de bewoners
- Bewoners die niet zelfstandig kunnen eten, begeleiden bij de maaltijd
- Creatieve activiteiten begeleiden
- Grootletterboeken ontlenen in de bibliotheek en rondgaan bij de bewoners
- Bewoners die vereenzamen en/of gehospitaliseerd zijn een bezoekje 

brengen
- Kaarten met de bewoners
- De bewoners de gelegenheid geven om op vrijdag de misviering bij te wo-

nen door hen te helpen om van of naar de kapel te gaan en door te helpen 
bij de voorbereiding van de eucharistieviering

- Helpen bij het onderhoud van de tuin en het dierenpark
- Helpen bij de bediening in de bar
- Koffie bedienen aan de bewoners
- Rolstoelbegeleiding bij wandeling in de tuin, naar de markt of bij uitstap-

pen bijv. naar zee
- Helpen bij het maken van de huiskrant (bv. verslag schrijven over een ac-

tiviteit, krantje bundelen en verdelen,…)
- Helpen bij grote festiviteiten (bv. kaas- en wijnavond, kerstmarkt,…)
- Begeleiden van bewoners naar ziekenhuis
 
Bent u geïnteresseerd en heeft u wat vrije tijd, neem vrijblijvend contact op 
met Katrien Lamon op het nummer 055/602 164 of kl@ocmwoudenaarde.be

CENTRUM VOOR 
DAGVERZORGING HASTINGS
Met ingang van 4 november 2019 is het aanbod naar Oudenaardse senioren 
uitgebreid met de opstart van een Centrum voor Dagverzorging binnen de 
gebouwen van woonzorgcentrum Scheldekant.  Het Centrum voor dagver-
zorging is gehuisvest op de derde verdieping en heeft een eigen werking 
onafhankelijk van deze van het woonzorgcentrum.  Geïnteresseerde 65+ 
voor wie de zorg thuis moeilijker wordt of waarvan de mantelzorgers een 
beetje tijd voor zichzelf willen inbouwen, kunnen hier terecht van maandag 
tot vrijdag van 9u tot 17u. Men kan dagelijks van deze opvang gebruik maken 
of kiezen voor 1 of meerdere dagen per week.  Voor een dag opvang betaalt 
met 23 euro. Hierin is een warm middagmaal, het gebruik van incontinen-
tiemateriaal, animatie activiteiten en de nodige zorg inbegrepen.
Krijg je overdag thuis voldoende hulp, maar wordt het moeilijk om ’s nachts 
alleen thuis te blijven? Ook dan kan je bij ons terecht voor 1 of meerdere 
nachten per week in de nachtopvang van 20u tot 08u. In de prijs van 23 euro 
is een ontbijt inbegrepen, het gebruik van incontinentiemateriaal en de aan-
wezigheid van een verpleegkundige.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het 
woonzorgcentrum.
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Algemene diensten
Directeur Ouderenzorg Geert Leliaert 055 602 160 geert.leliaert@oudenaarde.be
Bestuurssecretaris Nele De Clercq 055 460 181 nele.declercq@oudenaarde.be

Sociale dienst
Katrien Lamon
Kim Speleers
Helena Weyme

055 602 164
055 602 165
055 602 166

sdwoonzorg@oudenaarde.be

Facturatie Marianne Callebaut 055 602 282 marianne.callebaut@oudenaarde.be
Diëtiste Vera Eeckhaut 055 602 290 vera.eeckhaut@oudenaarde.be
CRA Jolien Verzelen jolien.verzelen@oudenaarde.be
WZC Meerspoort, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

WZC Meerspoort: afdeling Buzau en Buzau 1
Teamcoach Karen Beheydt 055 602 167 karen.beheydt@oudenaarde.be

Zorgpersoneel 055 602 174
mpbuzau@ocmwoudenaarde.be
mpbuzau1@ocmwoudenaarde.be

Nachtdienst 055 602 175

Ergo/animatie
Evy Deketele
Veerle Van De Velde

055 602 190
055 602 192

evy.deketele@oudenaarde.be
veerle.vandevelde@oudenaarde.be

Kine Peggy D’Hespeel 055 602 193 peggy.dhespeel@oudenaarde.be

WZC Meerspoort: afdeling Coburg en Coburg 1
Teamcoach Philip Van Landuyt 055 602 168 philippe.vanlanduyt@oudenaarde.be

Zorgpersoneel 055 602 176
mpcoburg@ocmwoudenaarde.be
mpcoburg1@ocmwoudenaarde.be

Nachtdienst 055 602 177

Ergo/animatie
Nathalie Van Haudenhuyse
Sabine Van Schoorisse

055 602 191
055 602 192

nathalie.vanhaudenhuyse@oudenaarde.be
sabine.vanschoorisse@oudenaarde.be

Kine Anneleen Van Daele 055 602 194 anneleen.vandaele@oudenaarde.be
WZC Meerspoort, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

WZC Scheldekant: afdeling Arras, Bergen op Zoom, Castel Madama
Teamcoach Yves De Schynkel 055 602 368 yves.deschynkel@oudenaarde.be

Zorgpersoneel
055 602 371
055 602 372
055 602 373

scheldekant@ocmwoudenaarde.be

Ergo/animatie
Rogier De Boever
Veerle Van De Velde

055 602 390
055 602 391

rogier.deboever@oudenaarde.be
veerle.vandevelde@oudenaarde.be

Kine Emilie Vermeulen 055 602 393 emilie.vermeulen@oudenaarde.be

WZC Scheldekant, Kanunnikenstraat 117, 9700 Oudenaarde

Contact
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jouwthuisverpleging.onzeexpertise
Totaalzorg↕Vertrouwde gezichten↕Lokale samenwerking

Alle ziekenfondsen - 24u/24u - 7d/7d

Ook in Oudenaarde
T. 0800-20 30 2
zorgcentrale@wgkovl.be
www.witgelekruis.be

(gratis nummer)
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GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN 
LEUPEHEEM
Ronseweg 32, 9700 Oudenaarde

De ligging
De groep van assistentiewoningen (GAW) zijn gelegen in Leupegem op een 
boogscheut van het historisch centrum van Oudenaarde.

Het gebouw telt 25 flats waar valide ouderen, alleenstaanden of koppels, 
zelfstandig kunnen wonen in een veilige en aangepaste omgeving met volle-
dig respect voor hun eigenheid, privacy en met desgewenst dienstverlening 
op maat.

Er zijn 4 twee-slaapkamerflats en 21 één-slaapkamerflats. De grootte van 
een flat is verschillend naargelang de ligging. De oppervlakte varieert van 
57,17 m² tot 71,23 m².

Inrichting van een flat
Iedere flat bestaat uit:
• Inkomhal
• Woonkamer met terras
• Open keuken met ingebouwde koelkast, kookplaat, dampkap en voorzie-

ning voor het installeren van een vaatwas
• Berging met aansluiting voor wasmachine
• Badkamer met toilet, lavabo en inloopdouche
• Slaapkamer die toegang geeft op het terras

In het gebouw is er tevens een polyvalente zaal en een wassalon.
Op het terrein zijn verschillende parkeerplaatsen voorzien en is er een over-
dekte, afsluitbare fietsenstalling.

Kostprijs
De dagprijs is vastgesteld op 35.06 
EUR per dag voor een één-slaapka-
merflat en 38,01 EUR per dag voor een 
twee-slaapkamerflat. Deze prijs wordt 
jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
Voor inwoners van Oudenaarde met 
een beperkte financiële draagkracht 
is een sociale correctie voorzien.

Inbegrepen in de dagprijs:
• Verbruik water
• Brandverzekering gebouw en inboedel
• Brandverzekering inboedel bewoner tot en met een waarde van 10 000,00 EUR
• Familiale verzekering
• Noodoproepsysteem 24/24u
• Onderhoud gemeenschappelijke delen
• Gebruik polyvalente ruimte
• Sociale en administratieve ondersteuning

Bijkomende service
De bewoners van de flats kunnen indien gewenst van onderstaande dien-
sten gebruik maken :
• Middagmaal in restaurant De Pelikaan (transport voorzien) of maaltijden 
aan huis
• Klusjesdienst
• Mindermobielencentrale
• Netwerk (huishoudelijke hulp met dienstencheques)

Meer info en contact
Woonassistent Kim Speleers, 055 602 165 of kim.speleers@oudenaarde.be

LEUPEHEEM
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Open maandag en woensdag 
van 13.30 uur tot 17 uur.
Dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 uur tot 12 uur.

De speel-o-theek richt zich tot kinderen en volwassen personen met een 
beperking, langdurig zieken, moeilijk lerenden en mensen met een psychi-
sche problematiek. Bedoeling is het gebruik van aangepast en ontwikke-
lingsgericht spel- en bezigheidsmateriaal te bevorderen.
Daarnaast wil de speel-o-theek een bijdrage leveren in het zoeken naar be-
zigheden die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de interesses 
van de gebruikers.
Naast de organisatie van bezigheids-en vormingsactiviteiten beschikt de 
speel-o-theek over een documentatie- en informatiecentrum, waar men 
terecht kan voor advies en documentatie over spelontwikkeling, aangepast 
bezigheidsmateriaal, activiteitenbegeleiding en dienstverlening.
In de speel-o-theek kan aangepast spel- en bezigheidsmateriaal en litera-
tuur terzake worden ontleend.

Doelgroep
- Personen met een mentale handicap (ernstig, matig, licht)
- Personen met een fysieke handicap
- Personen met een meervoudige handicap
- Autisme, ADHD
- Kinderen met een leerstoornis
- Mensen met een psychische problematiek
- Sociaal onaangepaste jongeren
- Demente bejaarden
- Langdurig zieken
- Andere doelgroepen (ouders, hulpverleners, leerkrachten, studenten)

SPEEL-O-THEEK  
DE ZEVENSPRONG

BJJQN00B

Internaat Vlaamse Ardennen

Oase van rust en groen
Ninovestraat 169 - 9600 Ronse - tel 055 23 53 90 - fax 055 23 53 99

internaat.ronse@g-o.be - www.internaatvlaamseardennen.be

  voor jongens en meisjes 
van alle scholen

  (eigen) busvervoer

  pedagogische begeleiding

   internet en e-mail 
beschikbaar

  ontspanning, 
sport en hobby

BJJQN00B

Materialen
Het spelen bezigheidsmateriaal is opgesplitst per functie
- Grove motoriek
- Fijne motoriek
- Puzzels
- Constructiemateriaal
- Expressiemateriaal
- Gezelschapspelen
- Pedagogisch materiaal
- Literatuur

Informatie-en documentatiecentrum
Je kan in de speel-o-theek terecht voor informatie en documentatie rond:
- Spelontwikkeling
- Aangepast bezigheidsmateriaal
- Vrijetijdsbesteding
- Dienstverlening
- Allerhande problematieken

Snoezelen
De speel-o-theek beschikt over een snoezelruimte. Bij het snoezelen wordt 
gezocht naar een toegang tot de zorgbehoevende mens die in zijn belevings-
wereld leeft. Bij het snoezelen staan aangepaste hulpmiddelen ter beschik-
king, gecombineerd met sfeermateriaal gericht op een selectief aanbod van 
prikkels (tactiel, vibratorisch, visueel en auditief). Door deze uitnodigende 
hulpmiddelen, die verwondering opwekken, kunnen overactieve, onrustige en 
gespannen mensen ontspannen.
Gebruik: maximum 2 personen: begeleiding nodig en zelf voorzien.
Wanneer: op afspraak of tijdens de openingsuren
Hoelang: maximum 45 minuten
T 055 33 02 34, 
E speelotheek@oudenaarde.be

30 OUDENAARDE MIJN STAD 2020



Dienst Babysitting
Voor ouders die een avondje-uit plannen of ‘s avonds hun hobby willen be-
oefenen. Alle inwoners van de stad kunnen zowel overdag als ‘s avonds (met 
eventuele overnachting) beroep doen op de diensten van bekwame babysit-
ters van minimum 16 jaar oud die bij de dienst huis van het kind en kinder-
opvang van de stad zijn ingeschreven en die verzekerd zijn tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen tijdens de prestaties en op 
weg naar en van de plaats waar de prestatie wordt uitgevoerd. Inlichtingen 
bij de dienst huis van het kind en kinderopvang.
T 055 33 51 24 - F 055 30 13 45
E dienst.babysitting@oudenaarde.be

Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw
De stedelijke Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw is erkend door Kind 
en Gezin en staat in voor de opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar. De 
dienst biedt gezinsopvang aan (bij onthaalouders thuis) en groepsopvang 
(2 of 3 samenwerkende onthaalouders). De dienst vindt een kwaliteitsvolle 
kinderopvang belangrijk, met o.a. aandacht voor geborgenheid, individuele 
aandacht, veiligheid, gezonde voeding, voldoende spelmogelijkheden.
De onthaalouders worden voortdurend begeleid.
Er is dagopvang (volle- en halve dagen) mogelijk en buitenschoolse opvang.
Als ouder betaal je een bijdrage op basis van je inkomen.
Inlichtingen bij Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw
T 055 33 02 35 - www.dienstonthaaloudersoudenaarde.be 
Bestuur Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw
T 055 33 51 24, 
E jessy.wandels@oudenaarde.be

Buitenschoolse opvang in de scholen
De stad staat in voor de voor- en naschoolse opvang in de Oudenaardse 
basisscholen. De opvang wordt verzorgd door vaste opvangkrachten die bij-
gestaan worden door vrijwilligers en wijk-werk krachten.
De ouderbijdrage bedraagt vanaf 1/01/2020 1,10 euro per kind per begon-
nen half uur.
Het tarief wordt ’s morgens aangerekend tot 30 minuten voor het begin van 
de lessen en 
’s avonds vanaf 15 minuten na het beëindigen van de lessen.
Dienst buitenschoolse opvang
T 055 33 51 68
E Buitenschoolseopvang@oudenaarde.be

Vakantieopvang Kattekwaad (Begijnhof)  
voor schoolgaande kinderen
De vakantieopvang gaat door in KBO St-Walburga, Smallendam 6 en dit tij-
dens de schoolvakanties van 7 uur tot 18 uur.
Volgende tarieven zijn van toepassing:

- Halve dag (3 uur tot 5 uur): 8,00 euro per kind
- Volle dag (meer dan 5 uur): 14,00 euro per kind
- Kansenpastarief: 25 % van het normale tarief.

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket en 10- of 4-uurtje mee. De op-
vang wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met monitoren. 
Er wordt gewerkt met een dagstructuur en kinderen kunnen deelnemen 
aan activiteiten. Er kunnen maximum 42 kinderen opgevangen worden.
Inschrijven is verplicht bij de dienst Huis van het Kind en Kinderopvang, 
Meerspoort 30, 1e verdieping. 
Jessy Wandels – T: 055 33 51 24 – E: vakantieopvang@oudenaarde.be

Alle ouderbijdragen worden gefactureerd via de factuur van de voor en na-
schoolse opvang. Elk jaar ontvangt u een fiscaal attest voor de kosten van al 
deze opvanginitiatieven. Er wordt een boete aangerekend van 50 % van het 
normale tarief indien er werd gereserveerd voor de vakantieopvang en het 
kind/de kinderen niet komen opdagen.

Dienst Huis van het Kind en Kinderopvang
T: 055 33 51 24
E: vakantieopvang@oudenaarde.be

Dienst Huis van het Kind en Kinderopvang
Een huis van het kind is een samenwerkingsinitiatief van organisaties die 
werken rond kinderen, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Ou-
denaarde werkt op dit vlak intergemeentelijk samen met Wortegem-Pete-
gem, Zwalm en Horebeke.
Elke gemeente organiseert acties voor (toekomstige) ouders, kinderen en 
jongeren tot 24 jaar en professionelen die werken in de sector kinderopvang 
en opvoedingsondersteuning.
In het fysiek Huis van het Kind Oudenaarde (in het sociaal huis) werden vol-
gende diensten samengebracht: de kinderopvangdiensten van het stadsbe-
stuur, Kind en Gezin en De Katrol.
Dienst Huis van het Kind en Kinderopvang
T: 055 33 51 24
E: huisvanhetkind@oudenaarde.be

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:
Buitenschoolse opvang
Linda Reyns 
Meerspoort 30, 1e verdieping
T 055 33 51 68 - E buitenschoolseopvang@oudenaarde.be

Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw
Burelen: Meerspoort 30, 1e verdieping, Oudenaarde
T 055 33 02 35 - E info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be
Bestuur: Meerspoort 30, 1e verdieping, Oudenaarde
T 055 33 51 24 - E Jessy.Wandels@oudenaarde.be

Vakantieopvang Kattekwaad (Begijnhof)
Jessy Wandels, dienst huis van het kind en kinderopvang
Meerspoort 30, 1e verdieping, Oudenaarde
T 055 33 51 24 - E vakantieopvang@oudenaarde.be

Algemeen
Dienst Huis van het Kind en Kinderopvang,
Jessy Wandels
Meerspoort 30, 1e verdieping, Oudenaarde 
T 055 33 51 24 - E Jessy.Wandels@oudenaarde.be

Website kinderopvangwijzer
Ben je op zoek naar kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Ou-
denaarde en omstreken, surf dan naar www.kinderopvangwijzer.be en klik 
door naar Oudenaarde of een andere gemeente waar je opvang zoekt.

KINDEROPVANGDIENSTEN
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Product Afhandelingstermijn
Algemene vragen leners Fysieke balie: onmiddellijk / Digitale balie: 1 werkdag

Vragen voor verlengingen en reserveringen  
aan de balie, telefonisch, via mail

Onmiddellijk (tijdens de openingsuren)

Online verlengen, reserveren, aankoopsuggestie 24 uur per dag
Online catalogus 24 uur per dag bereikbaar

Brief afhalen gereserveerd werk 1 dag nadat gereserveerd werk binnengebracht werd door vorige lener
Aankoopsuggestie 1 week

Servicenormen bibliotheek

De bibliotheek is gehuisvest in Het Vleeshuis, een gerestaureerd historisch 
gebouw. Je kan er boeken voor volwassenen, jongeren en kinderen ontle-
nen. De jeugdafdeling is ondergebracht in de kelder aan de achterzijde van 
het gebouw. De verhalende boeken zijn gerangschikt volgens leeftijdscate-
gorie en staan alfabetisch. De weetboeken staan volgens onderwerp. Verder 
vind je strips, prentenboeken, boekjes voor beginnende lezertjes, makkelijk 
lezen boekjes en luisterboeken. Voor onze boekbaby’s hebben we badboek-
jes en kartonboekjes.
In de kelder aan de voorkant kunnen de jongeren terecht in de adolescen-
tenafdeling voor romans en strips. Daar staan ook de poëziebundels en to-
neelwerken.
De volwassenenafdeling bevindt zich op de eerste verdieping. Verhalende 
boeken staan alfabetisch gerangschikt op auteur en de informatieve boeken 
volgens onderwerp. Naast Nederlandstalige romans, zijn er ook Franse, 
Engelse, Duitse, Spaanse en Italiaanse werken. Op verdieping +1 vind je ook 
heel veel reeksen strips, graphic novels, grootletterboeken, luisterboeken 
en taalcursussen. De leeszaal is op de tweede verdieping. Je kan er naslag-
werken, kranten en tijdschriften inkijken. Tijdschriften (behalve het laatst 
verschenen nummer) kunnen ontleend worden.
Op het gelijkvloers van de bib vind je cd’s, dvd’s en LP’s. De collectie dvd’s 
bevat films, concerten en documentaires. 
Een overzicht van de collectie e-boeken vind je op de onlinecatalogus. De 
e-readers moeten vooraf gereserveerd worden via mail of telefoon.
Inschrijven (met je EiD) én het ontlenen van alle materialen is gratis.

Interbibliothecair leenverkeer
Boeken, cd’s en dvd’s, die niet in de bibliotheek aanwezig zijn, kan je interbi-
bliothecair aanvragen. Fictionwerken die in elke bibliotheekcollectie thuis-
horen of te recent zijn, komen niet in aanmerking voor IBL. 
De vergoeding voor IBL is 3 euro.

Internet
Met je lidkaart kan je gratis internet raadplegen in de leeszaal. Je moet je 
wel eerst aanmelden aan de balie.

Online bib
De catalogus van de bibliotheek kan je online raadplegen  op oudenaarde.
bibliotheek.be. 
Je kan je registreren op Mijn Bibliotheek.be  en zo je geleende bibliotheek-
materialen beheren: verlengen, reserveren, uitleenhistoriek bijhouden, 
aankoopsuggesties indienen.

e-brieven
Maandelijks versturen we een e-brief met bibnieuws. Wil je die e-brief ook 
in je mailbox ontvangen, schrijf je dan in via www.oudenaarde.be/bestuur-
beleid/nieuwsbrieven.

Facebook
Zowat dagelijks kan je nieuwe berichten terugvinden op onze facebookpa-
gina: www.facebook.com/Openbare Bibliotheek Oudenaarde.

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
De KJV leert kinderen en jongeren kritisch lezen en laat ze een stem uit-
brengen bij het verkiezen van het beste jeugdboek. Dit gebeurt per leeftijds-
categorie. De juryleden komen 4 keer per schooljaar samen om de gelezen 
titels te bespreken.

Leesclub
De leesclub van de bibliotheek werd opgericht in 1985 en telt op dit moment 
20 leden. De leden komen maandelijks samen en bespreken telkens één 
roman.

Poëzieleesgroep
De poëzieleesgroep komt 8 keer per jaar samen en bespreekt telkens één 
dichter en zijn oeuvre.

Bibliotheekraad
De leden van de bibliotheekraad zijn gebruikers van de bibliotheek en geven 
advies over de dagelijkse werking.

Openbare Bibliotheek
T 055 30 19 33
T 055 30 13 66 (reservatie tickets De Woeker)
E bibliotheek@oudenaarde.be

BIBLIOTHEEK



De dienst Cultuur staat in het algemeen in voor de beleidsvoorbereiding 
– ontwerp strategisch meerjarenplan, dossiers Gemeenteraad en Schepen-
college,… - en voor het jaarlijks aanvragen van het budget.

Daarnaast fungeert de dienst, meer in het bijzonder, als organisator van of 
partner bij allerlei culturele stadsactiviteiten in de ruimste zin, thematisch 
of gelinkt aan de actualiteit. Erfgoeddag en Vlaanderen Feest! zijn daarbij 
de jaarlijks terugkerende.

De Dienst Cultuur ondersteunt de werking van de Cultuurraad en coördi-
neert de toekenning van subsidies aan (socio-)culturele verenigingen en 
projecten, van Feestcheques aan lokale initiatieven van buurt- en straatco-
mités en van Muziekcheques aan organisatoren die Oudenaards muziekta-
lent programmeren.

Bij de dienst Cultuur kunnen verenigingen en burgers steeds terecht voor 
advies bij de ontwikkeling en de organisatie van eigen culturele evenemen-
ten.

T 055 33 51 35
E cultuur@oudenaarde.be Fo
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Bezoek onze toonzaal:
LNC – Luc Pandelaere
Industriepark De Bruwaan
Pruimelstraat 1A    9700 Oudenaarde
T 055 60 06 14
M 0486 23 05 55    F 055 60 54 14
pandelaere.luc@telenet.be

Openingsuren:  Ma, di, do en vrij: 14u tot 18u
Za: 10u tot 16u
Gesloten op woensdag en zondag

MAATWERK IN HEKKEN,
TRAPPEN EN SCHOORSTEEN-
KAPPEN.
 15 jaar ervaring
 nieuwbouw- en renovatieprojecten
 eigen ontwerp en fabricatie
 professionele plaatsingsdienst
 advies op maat
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Bezoek onze toonzaal:

LNC – Luc Pandelaere
Industriepark De Bruwaan
Pruimelstraat 1A n 9700 Oudenaarde

T 055 60 06 14  n M 0486 23 05 55
F 055 60 54 14

pandelaere.luc@telenet.be

Openingsuren:
Ma, di, do en vrij: 14u tot 18u
Za: 10u tot 16u
Gesloten op woensdag en zondag

schoorsteenkappen
decoratief én functioneel tegelijk!

trappen spira
de overtreffende trap voor binnen en buiten.

www.spira.be

n  houdt uw schoorsteen proper en droog, bevordert de werking
n  inox en koper
n  eigen plaatsingsdienst

maatwerk in hekken, 
trappen en schoorsteen-
kappen.

“Koop uw fietsen
in de winter

& betaal minder!”
Bij aankoop van 1 E-bike naar keuze: 

uw 2de E-bike (herenmodel) aan 1/2 prijs

Westerring 67 (N60), 9700 Mullem
tel: 0475/43 42 59

BJ
LC

K0
0A

17
JAAR

*niet cumuleerbaar
met andere acties.

* Aanbod geldig zolang de voorraad strekt

BJLOG00A

FCR Retouches

Breng al uw retouches
naar één van onze strijkateliers

• Nestor de Tierestraat 140, EINE
• Martijn Van Torhoutstraat 65, ENAME
• Prins Leopoldstraat 29, OUDENAARDE
• Koolmeesstraat 2, GENT (aan UZ)*

• Stationsstraat 130, KLUISBERGEN*

• Spoorweglaan 1, ZWALM

OPEN:  maandag t/m vrijdag 07u30 - 18u00 
zaterdag 09u00 - 12u00 
* niet GENT en KLUISBERGEN

T 055/30 40 78 - oudenaarde@fide.be

Kantoren:  Prins Leopoldstraat 29 te Oudenaarde / Koolmeesstraat 2 te Gent 
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08u30 - 16u00, 
op woensdag van 8u30 - 13u00.
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DE WOEKER  
VOORJAAR 2020

Sioen  
Messages of Cheer and 
Comfort 
Kleine Sioen draait ondertussen al 
lang mee op een geëngageerd, maar 
vooral hoog en ook internationaal ni-
veau. Mét strijkers!

Geppetto & the Whales 
Passages
Uit principe – Humo ligt graag dwars. 
– jaren geleden de Rock Rally niet ge-
wonnen. Sinds vorig jaar terug op het 
voorplan met een schitterende, sfeer-
volle en intieme plaat. 

Esmé Bos & Bart Voet 
LIED
De nachtegaal van het nederlandsta-
lige luisterlied, complementair met 
levensgezel, multi-instrumentalist en 
streekgenoot Bart Voet.

Kadril 
La Paloma Dorada 
De zoveelste thuismatch voor de groep 
die de Folk 2.0 uitvond. Dan nog tijdens 
het openingsweekend van het Feest 
van de Folk.

MUZIEK MUZIEKMUZIEK MUZIEK
24/01 03/04 07/03 25/04 

Het beproefde en alom gewaardeerde recept, met hier en daar “a touch of surprise”.
Men neme een gevarieerde portie muziek en een stevige brok theater; men voege er een pittige humorsaus aan toe en 
men kruide af met enkele thema-gebonden speciaaltjes.
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LAZARUS & Robin Rooze 
Iemand moet het doen
Als uitgangspunt voor deze theater-
productie kozen LAZARUS en film-
maker Robbin Rooze voor een opmer-
kelijke heldendaad uit de Belgische 
(kunst)geschiedenis. Op 23 september 
1971 laat Mario Roymans zich opslui-
ten in het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel. 

Amara Reta, 
Rashif El Kaoui & 
Hans Van Cauwenberghe 
Een Jihad van Liefde 
Ism de Bib
Getuigenis en boek van (de man van) 
een slachtoffer van de aanslagen in 
Brussel. Aangrijpend.

Walter Baele 
Best of Baele
Vaste prik in De Woeker. Typetjes aan 
100 km per uur. Succes en een volle 
zaal gegarandeerd.

Han Coucke en 
Griet Dobbelaere 
Han & Grietje 
Oudenaarde lust Han Coucke. Hij 
brengt zijn maatje-medestudente van 
het conservatorium Griet Dobbelaere 
mee in den duel tussen comedy en 
theater.

Skagen/
Mathijs Scheepers 
Sue Me Modderfokker 
Krachtige en scherpe monoloog van 
een beklijvend sterke acteur.

Bruno Vanden Broecke en 
MT De Kolonie 
De Woordenaar
Muziektheater De Kolonie zet zijn 
reeks muziektheatervoorstellingen 
met top-acteurs verder. Bruno Vanden 
Broecke in dat rijtje duiden, hoeft echt 
niet meer.

Cie. De Koe 
Achter/Af
De Koe bestaat dertig jaar. Deze voor-
stelling toont in onnavolgbare De 
Koestijl hoe het eraan toegaat nà een 
voorstelling.

Cie. Cecilia 
De Broers Geboers
Herneming met een nieuwe cast. Een 
rauw, maar ontroerend portret van een 
marginale Gentse familie. Arne Sie-
rens op zijn best.

THEATER

THEATER

THEATER

HUMOR

THEATER

LITERATUUR

THEATER

HUMOR

07/02 

16/05  

27/03 

31/01 

21/02 

13/02 

30/04 

14/02 
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HUMOR HUMORHUMOR

THEMA

THEMA
06/03 08/05 09/04 26/03 

Robrecht Vanden Thoren 
De Hoogste Berg 
Als acteur de aandoenlijkheid zelve.  
Solo, en met comedy dan nog, een 
voorstelling om naar uit te kijken.

Maaike Cafmeyer en 
Peter de Graef 
Hullep
De leading lady van de Vlaamse vrou-
welijke comedy, in combinatie met de 
geveinsde sérieux van een topacteur.

Kamagurka en 
Herr Seele 
The Return of the 
Comeback
Lang geleden dat beide heren het po-
dium deelden; van uit de tijd dat ze sa-
men hun meest gesmaakte theaterop-
tredens opvoerden. Ongetwijfeld een 
prettig gestoord weerzien!

Christophe Vandegoor 
Radio Koers
Aan de vooravond van De Ronde. Wie-
lerjournalist – en gitarist! -  van de ra-
dio, die meestal achter de schermen 
blijft. En laat nu net dààr ook heel wat 
leuke wielerweetjes te rapen vallen.

Reserveren
De Woeker digitaal. 
Wij willen u vra-

gen digitaal te reserveren. U kan 
dat perfect regelen via onze site www.dewoeker.be. 
Uiteraard klikt u door naar tickets reserveren. In-
dien nodig kan u voortgaan op onze heldere hand-
leiding.

Planning
U kan uw kaarten digitaal aanvragen vanaf 24 no-
vember 2018 om 10u. U geniet voor elke kaart van 
de vroegboekkorting van 10%.
De periode van vroegboeken met het bijkomende 
prijsvoordeel loopt tot en met 31 december 2018. 
Daarna blijft u natuurlijk in aanmerking komen voor 
allerlei kortingen waar u recht op hebt.
Een interessant voordeel: u kan online 24 op 24 re-
serveren!

Anders Reserveren
In de bibliotheek, Vleeshuis, Markt 35 in Oudenaar-
de en op 055/30.13.66, uiteraard tijdens de ope-
ningsuren.
Of via mail op cc.de.woeker@oudenaarde.be 

Kortingen
Jongeren met een European Youth Card, voor stu-
denten tot 31 jaar, en senioren 60+ krijgen bij iedere 
voorstelling 10% korting. 

Last day tickets
Jongeren tot 26 jaar 
kunnen, de dag van 
de voorstelling zelf, 
kaarten kopen aan halve prijs!

Betalen
Wanneer u via de site gereserveerd hebt, betaalt u 
ook online. 
U volgt de richtlijnen op www.dewoeker.be.
Zoniet:
U hebt via gewone mail of via telefoon kaarten be-
steld? 
Wacht op de uitnodiging tot betalen van onze me-
dewerkers.
U schrijft dan over op rekening
BE81 0910 1224 0924 van De Woeker.
Na ontvangst van uw betaling sturen wij
de kaarten op. Bij voorkeur via mail.
Betalen kan ook contant of via bancontact aan de 
balie van de AVM / Bib of aan het loket van De Woe-
ker.

Kassa
De kassa van De Woeker is open vanaf één uur voor 
de voorstelling.
Vanaf dan kun u ons daar ook bellen op 055 39 03 63.
Programmatie, nog vragen ?
Bel naar 055 33 51 35 
of mail naar cultuur@oudenaarde.be 

Berlin VZW 
Zvizdal (Sint-Jozefskerk)
Het gezelschap van Oudenaardist Yves 
Degryse heeft een patent op theater-
documentaires. Zvizdal brengt het 
verhaal van de inwoners van de regio 
Tsjernobyl, 20 jaar na de nucleaire 
ramp. 

Alle voorstellingen 
beginnen om 20u30.
www.dewoeker.be

20/05 
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Sportaanbod
De sportdienst organiseert het hele jaar door allerlei sportreeksen, sport-
kampen en ééndagsactiviteiten. Van deze activiteiten worden afzonderlijke 
folders gemaakt. De sportkampen staan vermeld in de jeugdgids die ver-
spreid wordt in februari en september.
Inschrijven voor activiteiten gebeurt via de webshop. De volledige kalender
vind je terug op www.oudenaarde.be
T 055 31 49 50 - E sportdienst@oudenaarde.be

Stedelijke sportaccommodatie
De stedelijke sporthal en sportzalen (Groenhof en Sportkot)
Adres: Rode Los 1, Oudenaarde
T 055 33 99 60
Enkel na reservatie bij de sportdienst, via mail naar
sporthal@oudenaarde.be

Gebruik van de sporthal: 22 euro per uur 
(1/2 zaal: 13,50 euro; 1/3 zaal: 10 euro)
Huur van de sportzaal Serpentstraat Eine: 10 euro per uur.
Voor de jeugd wordt op deze tarieven een korting van 50% toegekend.

Voetbalvelden
Op het Burgemeester Thienpontstadion (deel sportcentrum) liggen het A- 
en B-terrein.
Achter de sporthal Rode Los liggen de terreinen C (kunstgrasveld), D, E, F, 
G en H.
Gebruik van de voetbalvelden per beurt van 90 minuten: 14 euro
Voor de jeugd wordt op deze tarieven een korting van 50% toegekend.

Atletiekpiste
De trainingen en zomermeetings van KASVO vinden plaats op het Burge-
meester Thienpontstadion op de kunststofpiste.
Ook de scholen maken dankbaar gebruik van de atletiekaccommodatie.

Finse piste
Deze omloop van 1400m ligt eveneens achter de sporthal Rode Los en is 
ideaal om rustig te joggen of een zware looptraining door te laten gaan.
Dit pad loopt langs de voetbalterreinen en tussen het vele groen op de 
sportsite.

Lopen op deze ondergrond van gemalen boomwortels is stukken minder 
belastend voor rug, knieën en enkels, dan lopen op verharde oppervlakten. 
De Finse piste is op weekdagen verlicht tot 22 uur.
Het gebruik ervan is gratis.

Skatepark
Op het geasfalteerde plein achter de sporthal staan verschillende skatetoe-
stellen rond het multifunctioneel sportterrein.
Deze investering kent succes bij vele jongeren tijdens de vrije dagen.
Het gebruik ervan is gratis.

Multifunctioneel terrein
Is net als het skatepark vrij toegankelijk en kan ook gereserveerd worden 
bij de sportdienst.

Speelpleinen
• Centraal speelplein, t.h.v. het zwembad, Prins Leopoldstraat (Oudenaarde)
• St Anna, St-Annastraat (Eine)
• Ravensdal (Eine)
• St Amandus, St Amandusstraat (Heurne)
• Pelikaanstraat (Nederename)
• Ham, Hamstraat (Nederename)
• Elfdagwandkouter (Ename)
• Walleke, Wallestraat (Ename)
• Wijk Hongerije-Opperije (Ename)
• Tivoli, Tivolistraat (Volkegem)
• Fonteintje, Fonteinplein (Leupegem)
• Dorpshuis De Linde, Berchemweg (Melden)
• Stuivegem (Edelare)
• Dorre Wei (Ename)
• Driesleutelstraat (Mater)
•’t Jolleveld (Mater)
• Wijk Klokkeveld (Mater)

Donkvijver
U kan er wandelen, joggen, vissen in de prachtige natuur rond de vijver. 
Surfers, zeilers en kajakkers, avonturensporters vinden er hun gading via 
the Outsider en surfclub the Absolut.”
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Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Jaarreservering sportaccommodatie
Aanvragen voor 31 maart

Antwoord voor 15 juni
Gezien er jaarlijks overleg moet gebeuren

tussen sportclubs en de sportdienst
Eénmalige reservatie sportaccommodatie Binnen de 2 werkdagen Via e-mail naar sporthal@oudenaarde.be

Reservering sportkampen
Binnen de 5 werkdagen 

bevestiging
Personen op wachtlijsten worden verwittigd als er plaats vrij komt.

Reservering sportinitiaties
Binnen de 5 werkdagen 

bevestiging
Personen op wachtlijsten worden verwittigd als er plaats vrij komt.

Servicenormen sport

Mountainbikeroute
De Oudenaardse mountainbikeparcours omvatten 1 groen basisparcours 
(14 km) uitgebreid met een blauwe (14 km) en een rode lus (14 km).
Deze routes zijn in deze kleuren aangeduid via bordjes van Sport Vlaan-
deren. Het basisparcours, dat enkel met een mountainbike op een veilige 
manier kan gereden worden, door de steile en geaccidenteerde hellingen, 
loopt grotendeels op het grondgebied Edelare.

Op de Edelareberg heeft men een uniek uitzicht op de Vlaamse Ardennen-
heuvels. De eerste lus (rode) loopt via de trekweg naar de beruchte kas-
seien van de Koppenberg en sluit in Leupegem aan bij het basisparcours.
De tweede lus (blauwe) vertrekt van het basisparcours in de Tivolistraat en 
loopt over de Volkegemberg en op Maters grondgebied. De combinatie van 
de basisroute en deze beide lussen wordt enkel aanbevolen aan geoefende 
mountainbikers.

Verbindingsroutes mountainbike
De interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen is een sa-
menwerkingsverband tussen 9 gemeentelijke sportdiensten: Oudenaarde, 
Ronse, Brakel, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Zwalm, Krui-
sem en Horebeke.

De sportieveling kan zelf zijn afstand en de moeilijkheidsgraad die hij wenst 
te overwinnen, bepalen. Om dit allemaal overzichtelijk te maken heeft de 
interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen een handige 
folder ontworpen. In de folder is elke route afzonderlijk opgenomen en vind 
je op de overzichtskaart alle verbindingsroutes tussen de verschillende par-
cours, zodat je zelf jouw parcours kan voorbereiden.
De uniforme bewegwijzering leidt de fietser over de mountainbike- en 
verbindingsroutes (gele pijltjes) en op elke startplaats staat ook een over-
zichtsbord.

Alle info: www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur
Stedelijke sportdienst 
Rodelos 1
T 055 31 49 50
E sportdienst@oudenaarde.be
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Noem het gerust een zwemparadijs! De Zwem.com is zowel een oase van 
rust, spanning als ontspanning voor jong en oud, geoefend of recreatief 
sporter.
Het complex bestaat uit drie zones: een sportbad, een wellnessgedeelte 
met verschillende sauna’s en een uitgebreide recreatieve zone met peuter-
bad en familieglijbaan.

Sportbad
Het meest traditionele gedeelte is het 25 meter sportbad met tien oefen-
banen en acht wedstrijdbanen. Er worden altijd minimum twee banen ter 
beschikking gehouden van individuele zwemmers, zodat ook zij aan hun 
trekken komen wanneer scholen en clubs gebruik maken van het sportbad. 
Het bad is voorzien van een beweegbare bodem en wand en van licht- en 
geluidseffecten waardoor het ideaal is voor zwem- en groepslessen. Door 
de beweegbare bodem en wand kan het bad aan verschillende doelgroepen 
worden aangepast.

Recreatieve zone
Zalig ontspannen kan in het recreatieve gedeelte. Kinderen kunnen zich uit-
leven in de peuter- en kleuterzone, die bestaat uit drie ondiepe gedeeltes 
met diverse speelelementen, leuke animaties en een verwarmde zitbank. 
Er is ook een familieglijbaan die in een aparte en veilige uitglijzone uitkomt. 
Plezier verzekerd voor jong en oud.

Wellness
Bezoekers kunnen heerlijk relaxen in het wellnessbad en kreek met water-
versnellingen, nekdouches, massagestralen, borrel-ligbanken,… of genie-
ten in de biosauna, het stoombad, de Finse sauna en onder de belevings-
douches.

Brasserie
De gezellige brasserie met 110 zitplaatsen en terras biedt zicht op de ver-
schillende zwemactiviteiten. Bezoekers kunnen er terecht voor een drankje, 
een snelle snack en zelfs voor een uitgebreider etentje. De ideale plek om 
een sportactiviteit af te sluiten.

Praktisch
De Zwem.com is 362 dagen per jaar open, zeven dagen per week. Van maan-
dag tot vrijdag kan je er terecht van 8 uur tot 22 uur, op zaterdag, zondag 
en feestdagen van 8 uur tot 18 uur. Enkel op Pasen, Kerstdag en Nieuwjaar 
blijven de deuren toe.
Met de aankoop van één ticket kan er genoten worden van alle faciliteiten 
in de Zwem.com en dit tegen één tarief en onbeperkt in tijd. Er zijn ook ver-
schillende voordeeltarieven uitgewerkt.
www.sportoase.be

ZWEM.COM MEER DAN ZOMAAR EEN ZWEMBAD
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Koreaanse zelfverdedigings- en gevechtskunst 

Locatie: Serpentstraat 15  (kruispunt met schoolstraat)
1e verdieping         Oudenaarde – Eine
Tel: 0472 87 63 74

TRAININGEN:
6 tot 8 jaar
Donderdag: 18:00 tot 18:55
Zondag: 10:15 tot 11:10

9 tot 12 jaar
Dinsdag: 18:00 tot 18:55
Zondag: 10:15 tot 11:45

+12 tot …jaar
Dinsdag: 19:00 tot 20:30
Zondag: 10:15 tot 11:45

Wedstrijdtraining
Donderdag: 19:00 tot 20:15 GRATIS 2 PROEFTRAININGEN

TRAININGEN:

Sinds 1985 te Oudenaarde - Eine



JEUGDDIENST

Hofstraat 14
T 055 33 44 90
E jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be 
Volg “Jeugdcentrum Jotie” op  facebook

Waarvoor kan je bij de jeugddienst terecht? 
De stedelijke jeugddienst staat in voor: 
1. Het organiseren van activiteiten en evenementen voor kinderen en jon-

geren in Oudenaarde.
2. Het ondersteunen van jeugdwerk in Oudenaarde. 
3. Het stimuleren van inspraak vanuit kinderen, jongeren en jeugdwerk in 

Oudenaarde om te komen tot een breed jeugdbeleid. 
4. Het aanbieden van een algemene dienstverlening aan inwoners en ver-

enigingen d.m.v. de uitbating van een uitleendienst en de zalenverhuur 
van jeugdcentrum Jotie. 

Activiteiten voor kinderen en jongeren 
Themakampen 
Wat?  Themagericht weekkamp (zonder overnachting).
Voor wie?  Kinderen tussen 3 en 15 jaar, met of zonder beperking
Wanneer? In de krokus- en herfstvakantie.
Waar?  Sportcentrum Rode Los
Capaciteit?  Max. 100 kinderen. 
Info?  Vooraf inschrijven via de webshop. 
Deelname is steeds voor de volledige week.

Speelpleinwerking ZAP Oudenaarde 
Wat? Volledige of halve dag speelpleinwerking
Voor wie? Kinderen tussen 3 en 15 jaar, met of zonder beperking.
Wanneer?  In de paas- en zomervakantie.
Waar?  In de gebouwen van de BroeBELschool,  
 Wortegemstraat 14-16.
Capaciteit?  Onbeperkt. 
Info?  Vooraf registreren en een Jotie-Pas aanvragen.  
Combinatie met Krullewiet mogelijk.

Krullewiet
Wat?  Gevarieerd activiteitenaanbod in de namiddag.
                   (sport en spel, bezoekjes, uitstappen, knutselen,…)
Voor wie?  Kinderen tussen 5 en 15 jaar.
Wanneer?  In de paas- en zomervakantie.
Waar? In de gebouwen van de BroeBELschool,  
 Wortegemstraat 14-16
 (soms op andere locatie).
Capaciteit?  Beperkt, naargelang de activiteit.
Info?  Vooraf inschrijven. Combinatie met ZAP mogelijk.

Evenementen
Kadeefeest 
Wat?  Straatfeest met diverse attracties, 
 animaties en een speelgoedbeurs. 
Voor wie?  Voor alle kinderen en tieners.
Wanneer?  Laatste zaterdag van juni (weekend Bierfeesten) 
Waar?  Hoogstraat
Kostprijs?  Gratis 

Intrede van de Sint 
Wat?  Sinterklaas maakt zijn intrede in Oudenaarde per boot.
 In de namiddag zijn er 3 Sinterklaasshows (de Woeker).
Voor wie?  Voor alle kinderen. 
Wanneer?  Zondag in november. 
Kostprijs?  De intrede is gratis, show tegen betaling
Info: Intrede is vrij toegankelijk, show op reservatie. 
  

Dienstverlening
Uitleendienst
Via de uitleendienst leent de jeugddienst materiaal uit aan verenigingen, 
scholen en Oudenaardse jongeren en gezinnen. 
Het aanbod bestaat uit: volksspelen, new games, big games, breinbrekers, 
spelkoffers, technisch materiaal, tenten, casinogames en waterspelen.

Zalenverhuur
Het jeugdcentrum beschikt over enkele aangename ruim-
tes die verhuurd kunnen worden aan verenigingen, scho-
len of jongeren voor vergaderingen, repetities, activiteiten, 
workshops, vormingen,…
In het jeugdcentrum is naast de jeugddienst ook het Jongerenadviescen-
trum (JAC) gevestigd. Jongeren kunnen er terecht voor info, advies en be-
geleiding bij al hun vragen of problemen. 

Vrijwilligerswerk
De jeugddienst is altijd op zoek naar enthousiaste animatoren, die de kin-
deren animeren en begeleiden tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfst-
vakantie en op evenementen.
Vrijwilligerswerk bij jeugdcentrum Jotie kan vanaf het jaar dat je 16 wordt. 

Breed jeugdbeleid 
De jeugddienst is niet enkel aan zet om kinderen en jongeren een aange-
name vrijetijdsinvulling te bezorgen. De jeugddienst is begaan met het al-
gemene welzijn van de doelgroep en volgt verschillende facetten op in onze 
stad waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen: fuifbeleid, speel-
ruimte, verkeersveiligheid, jeugdinformatie, kans armoede,…
Maak van jouw straat een speelstraat en geniet van de gezellige drukte en 
de contacten met de buren. Vraag de infobundel over speelstraten aan bij 
jeugdcentrum Jotie. 

Ondersteunen van jeugdwerk 
Erkende jeugdwerkinitiatieven worden op diverse manieren ondersteund 
door de jeugddienst. Op onderstaande website kan u de contactgegevens 
van jeugdverenigingen terugvinden.

Meer info?
Kom gerust lang op de jeugddienst en vraag naar onze brochures. 
Volg “jeugdcentrum jotie” op ! 
of check onze webstek www.jotie.be.



Iedereen is van harte welkom!
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen  - met verschillende achter-
gronden en opleidingen - zijn welkom. Buiten de school- of werkuren kun-
nen ze in de academies terecht voor een verrijkende en ontspannende op-
leiding in de muziek, woordkunst, dans en beeldende kunst. Iedereen kan in 
de Oudenaardse academies een nieuwe kunstvorm ontdekken en er zich op 
zijn eigen tempo in ontplooien. 
Kinderen, jongeren en volwassenen volgen les in aparte groepen of ateliers. 
Voor elke doelgroep voorzien de academies een gedifferentieerde aanpak 
en een aangepast opleidingsprogramma:

Zelfexpressie en creativiteit
Het is verrijkend om je te kunnen uitdrukken via muziek, beeldende kunst, 
theater en dans en dit op een creatieve manier. De academies van Ou-
denaarde bieden artistieke opleidingen aan waar tools tot zelfexpressie 
worden aangereikt en waar  bij uitstek  creativiteit ontwikkeld wordt. 

Ervaringsgericht leren
In de academies worden zowel theorie- als praktijklessen gegeven. De the-
orie is niet alleen een hulpmiddel in de praktijk, maar zorgt er eveneens 
voor dat de leerlingen de geschiedenis beter begrijpen én een verband leg-
gen met wat er momenteel gebeurt in het culturele leven. De leerlingen 
worden dan ook gestimuleerd om regelmatig naar concerten of theater- en 
dansvoorstellingen te gaan, tentoonstellingen te bezoeken of films te bekij-
ken. Zo verruimen ze hun blik, leren ze kritisch kijken en vooral genieten 
van verschillende kunstvormen. M.a.w. onze leerlingen krijgen niet alleen 
een uitvoeringsgerichte opleiding. Tijdens het leerproces streven we naar 
een brede persoonlijkheidsontwikkeling.
 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Iedereen welkom!
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen  - met verschillende achter-
gronden en opleidingen - zijn welkom. Buiten de school- of werkuren kun-
nen ze in de academie terecht voor een verrijkende en ontspannende oplei-
ding in de muziek, woordkunst en dans.

Iedereen kan in onze academie een 
nieuwe kunstvorm ontdekken en 
er zich op zijn eigen tempo in ont-
plooien. 
Kinderen, jongeren en volwassenen 
volgen les in aparte groepen of ateliers. 
Voor elke doelgroep voorziet de academie een gedifferentieerde aanpak en 
een aangepast opleidingsprogramma:

Kinderen van de basisschool leren hun favoriete instrument bespelen en 
zetten hun eerste stappen op het podium als verteller, spreker, acteur of 
danser.

Jongeren worden verder begeleid tot zelfstandige, actieve kunstbeoefe-
naars. Stapsgewijs maken ze kennis met pop en jazz en met uiteenlopende 
vormen van creatie (o.a. theater, improvisatie, compositie, poëzie schrijven, 
ICT-applicaties).

Voor kinderen en jongeren die in functie van onderwijs speciale ondersteu-
ning nodig hebben omwille van een beperking is er een theater- en mu-
ziekatelier. Ontdekken, beleven en genieten staan er centraal.

Daarnaast is er ook veel aandacht voor leerlingen die zich willen voorberei-
den op hoger kunstonderwijs (bv conservatorium).

Volwassenen krijgen een bijzondere plaats in de academie. Ze kunnen zon-
der vooropleiding starten in de studierichtingen Muziek en/of Woordkunst. 

Voor volwassenen die al eerder een muziek- en/of woordkunstopleiding 
volgden, kan een nieuw lessentraject uitgetekend worden. 

Maak uitgebreid kennis met onze academie 
via www.oudenaarde.be/samw

DE OUDENAARDSE ACADEMIES: UW TOEKOMST WAARD !



Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
De KABK verwelkomt iedereen vanaf 6 jaar.  Je moet over geen uitzonder-
lijk talent beschikken, noch een vooropleiding genoten hebben, gewoon 
het talent in huis hebben om ‘iets’ beeldend te willen doen.  

Maagdendale
Het prachtige rode abdissenhuis aan de Schelde stamt uit de 17de eeuw, 
vandaag wordt er lesgegeven in de Beeldende Kunsten.  De geschiedenis 
van de academie reikt 244 jaar terug maar ondanks haar leeftijd blijft dit 
oude vrouwtje hip en actueel.  Jong en oud dompelen er zich onder in de 
ongemeen boeiende wereld van de beeldende kunsten en gaan er aan de 
slag met traditionele en hedendaagse beeldende middelen.  

6-11 jaar
Kinderen ontdekken de oneindige mogelijkheden van de beeldende taal.  
Die speurtocht  brengt hun in contact met tekenen, schilderen, grafische 
& digitale technieken,...  Dat avontuur is voor elk kind anders: enthousiaste 
leraren/kunstenaars begeleiden hen individueel en gaandeweg in de wereld 
van de beeldende kunsten. We verliezen echter nooit de verrassende kijk 
van kinderen uit het oog, een vat vol inspiratie voor onze lessen. 
Lessen voor kinderen vinden plaats in Maagdendale, Eine, Mater, Kruishou-
tem en Kluisbergen. De kinderen zitten in groepjes volgens leeftijd, tenzij 
anders vermeld.

12-17 jaar
De jongeren nemen op woensdag- en vrijdagavond of zaterdag een deel van 
de zolder in. Elke klas heeft twee leraren, die elk vanuit hun opleiding/spe-
cialisme, maar vooral door de kruisbestuiving van die achtergrond, de leer-
lingen begeleiden.  Jongeren kunnen een persoonlijke beeldende zoektocht 
ontwerpen, met de leraar als klankbord en gesprekspartner.  Het aanbod 
is zeer ruim en de mogelijkheden eindeloos: textiel, fotografie, webdesign, 
striptekenen, 3D, film, ruimtelijk ontwerpen, waarnemingstekenen, archi-
tectuur, Photoshop, SketchUp, enz.  

Ateliers voor volwassenen
De academie is een ontmoetings-
plaats, waarin iedereen leert van 
elkaar, en eenieder zelf leert, en op 
zijn of haar manier. In het voortdu-
rende experiment en de reflectie, en in een omgeving van vertrouwen, ge-
nerositeit, empathie, openheid, en kwetsbaarheid, blijven allen als het ware 
‘eeuwig student’.   

Meer weten? Kijk op www.oudenaarde.be/kabk voor lestijden en inschrij-
vingsmodaliteiten of volg ons op de facebookpagina die door de studenten 
wordt vormgegeven of kom gewoon eens langs, onze deuren staan altijd 
open voor geïnteresseerden.

Maagdendale 31, Oudenaarde 055 31 34 0

BJ
N

SM
00

A

hobby - artist - inlijstingen

hobby en handwerk

kwalitatief kunstenaarsmateriaal

inlijstingen op maat

workshops

Beverestraat 57 - 9700 Oudenaarde
055 31 44 22

www.hobbykiekeboe.be

Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 tot 18u
Zondag en maandag gesloten



Stadhuis
Markt 1
9700 Oudenaarde
T 055 31 72 51
website: www.visitoudenaarde.com

Toerisme
- Toegangstickets voor bezoek MOU museum
- Toegangstickets voor tijdelijke tentoonstellingen
- Fiets-, mountainbike-, wandel-, auto-, ruiter- en menroutes: deze kunnen 

ook online besteld worden via www.visitoudenaarde.com
- Informatie over bezienswaardigheden, horeca, evenementen,…
- Boeken en souvenirs
- Toeristische rondleidingen met gids
- Oudenaardebon
E visit@oudenaarde.be

Evenementen
- Organisatie eigen evenementen (bierfeesten, aankomst Ronde van Vlaan-

deren, kerstmarkt,…).
- Ondersteuning evenementen derden (buurtfeest, rommelmarkt, festival, 

enz.): het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de stad 
www.oudenaarde.be/vrije tijd.

- Coördinatie kermissen en kerstmarkt (centrum en deelgemeenten)
- Vergunningen publiciteit langs gemeentewegen: evenementen kunnen 

aangekondigd worden door het plaatsen van borden langs de gemeente-
wegen of door het aanplakken van affiches op de officiële stadsborden. Dit 
kan gratis mits toelating van het stadsbestuur.

- Stadslokalen: een overzicht van de verschillende stadslokalen en ontmoe-
tingscentra in de deelgemeenten is eveneens terug te vinden op de web-
site van de stad www.oudenaarde.be/vrije tijd

E evenementen@oudenaarde.be

Ontvangsten
Echtparen die 50 (goud), 60 (dia-
mant), 65 (briljant), 70 (platina) of 75 
(radium) jaar getrouwd zijn en eeu-
welingen kunnen officieel door het 
stadsbestuur worden gevierd. De betrokkenen worden een aantal maanden 
vooraf door het stadsbestuur gecontacteerd.
E ontvangsten.stadhuis@oudenaarde.be

Openingsuren
Zomerseizoen (01/03 tot 30/09)
• Maandag tot vrijdag: 9.00 - 17.30 uur 
• Zaterdag, zondag & feestdagen: 10.00 - 17.30 uur 
Winterseizoen (van 01/10 tot 28/02)
• Maandag tot vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
• Zaterdag en zondag: 14.00 - 17.00 uur 
Gesloten op feestdagen

DIENST TOERISME & EVENEMENTEN

BJPOZ00A



Stadhuis - Markt 1 - 9700 Oudenaarde
T 055 31 72 51- e-mail: mou@oudenaarde.be
website: www.mou-oudenaarde.be

Oudenaarde, startpunt voor een verdere verkenning door de Vlaamse Ar-
dennen, duizend jaar geschiedenis te midden van eindeloos golvende heu-
vels. Het MOU - brengt die geschiedenis tot leven. Via interactieve media 
en bijzondere historische stukken reis je door de tijd, van de middeleeuwen 
tot vandaag.
Je komt keizer Karel tegen, met zijn buitenechtelijke dochter Margaretha, 
en Adriaan Brouwer, met zijn beroemde kroegtaferelen, en Lodewijk XIV, 
die rond de stad in het zand bijt. Bekende inwoners als Frank De Bleeckere 
leggen uit wat hen fascineert in Oudenaarde. Topmodel Cesar Casier en 
vier andere karakterkoppen poseren voor de lens van Stephan Vanfleteren.
Het MOU bevindt zich bovendien in een van de mooiste stadhuizen van Bel-
gië, centraal gelegen op de markt van Oudenaarde. 
Het neemt er het oudste deel in, de veertiende-eeuwse Lakenhalle, sym-
bool voor het roemrijke textielverleden van Oudenaarde. 
Wie na het meanderende parcours de smaak te pakken heeft, kan in de 
bovenlakenhalle 15 originele Oudenaardse wandtapijten bewonderen, en in 
drie andere stadhuiszalen de collectie De Boever-Alligoridès, een van de 
grootste zilvercollecties van Vlaanderen.

MOU 
MUSEUM OUDENAARDE EN DE VLAAMSE ARDENNEN

Openingsuren
Zomerseizoen (01/03 tot 30/09)
• Dinsdag tot vrijdag: 09.30 - 17.30 
uur *
• Zaterdag, zondag & feestdagen: 
10.00 - 17.30 uur *
• Gesloten op maandag
*Ticketverkoop tot 16.45, bezoek mogelijk tot 17.30

Winterseizoen (van 01/10 tot 28/02)
• Dinsdag tot vrijdag: 09.30 - 17.00 uur *
• Zaterdag & zondag: 14.00 - 17.00 uur *
Gesloten op maandag & feestdagen
*Ticketverkoop tot 16.15

Toegangsprijs
• inwoners van Oudenaarde: gratis
• volwassenen: €6,00
• 65+: €5,00
• Pasar leden: €5,00
• jongeren 12 - 18 jaar: €1,50
• studenten met studentenkaart: €1,50
• kinderen onder de 12 jaar: gratis
• lerarenkaart: €5,00
• gidsenkaart: gratis
• ICOM / ICOMOS kaart: gratis
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VZW OUDENAARDE & ZUSTERSTEDEN

Meer dan 40 jaar geleden werd door een reeks vrijwilligers, hierin snel ge-
volgd door het stadsbestuur, het initiatief genomen om gestalte te geven 
aan de concrete uitbouw van Europa binnen onze stad. 
Momenteel telt de VZW Oudenaarde en Zustersteden ongeveer 400 leden. 
Een 50 tal onder hen zijn werkende leden die heel regelmatig, rond een be-
paalde zusterstad of voor alle zustersteden samen activiteiten organiseren.

Bijna ongemerkt brengt de VZW Oudenaarde en Zustersteden ieder jaar 
meer dan 1000 mensen uit Oudenaarde direct en indirect in contact met 
mensen uit de zustersteden of met de zustersteden zelf. Wij steunen talrijke 
verenigingen in hun relatie met de zustersteden of helpen hen in het leggen 
van contacten. Voorbeelden hiervan zijn de bijna jaarlijks wederkerende ac-
tiviteiten zoals voetbaltornooien, de Nieuwjaarsontmoeting, jeugdmeetings, 
3de leeftijd uitwisselingen, reizen, weekends rond een bepaalde zusterstad. 
Bijzondere aandacht gaat naar samenwerking tussen jongeren omdat daar 
de toekomst van Europa ligt. 

Het is dan ook niet toevallig dat de stad Oudenaarde voor deze inzet en een 
benadering op mensenmaat van de Europese integratie in 2004 de Europa-
prijs, dit is de hoogste onderscheiding die een stad kan verwerven, van de 
Europese Unie kreeg. 
O
udenaarde is verbroederd met: 
Arras, Frankrijk
Bergen op Zoom, Nederland 
Buzau, Roemenië 
Castel Madama, Italië
Coburg, Duitsland
Hastings, Verenigd Koninkrijk 

VZW Oudenaarde en Zustersteden, stadhuis, Markt 1 
T: 055 31 72 51 
E: zustersteden@oudenaarde.be 
www.zusterstedenoudenaarde.be

Nick Botteldoorn
Steenbakkersstraat 1 • Oudenaarde-Ename • 055 30 93 09
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Sinds 1828 heeft de stad Oudenaarde een archivaris in dienst. De archief-
dienst huist naast het Administratief Centrum Maagdendale in het 17de 
eeuwse Cisterciënzerinnenabdij Maagdendale. De hoofdtaak van de ste-
delijke archiefdienst is het bewaren, ontsluiten en valoriseren van de do-
cumenten die ooit door de stedelijke administratie werden opgemaakt en 
ontvangen. De oudste documenten gaan terug tot de 13de eeuw. De jongste 
stukken zijn slechts een paar maanden oud.

Het stadsarchief Oudenaarde bewaart uitzonderlijke bronnenreeksen van 
de vroegere stedelijke administratie. Door de opeenvolgende generaties ar-
chivarissen werd het stadsarchief verder aangevuld met waardevol archief 
van notarissen, ambachten, schuttersgilden, rederijkerskamers, kerkelijke 
instellingen, verenigingen, families en personen. Sinds april 2011 zijn en-
kele archiefstukken opgenomen in de voorlopige lijst van “Topstukken Ar-
chivalisch en Documentair Erfgoed” bij het Vlaamse Agentschap Kunsten 
en Erfgoed en de Minister van Cultuur.

Naast archief vindt men hier ook een rijke bibliotheek: de collectie van de 
vroegere stadsbibliotheek Oudenaarde die werd opgericht in 1842. Deze 
stadsbibliotheek is grotendeels samengesteld uit giften van particuliere 
boekenliefhebbers. Ze bevat delen van de voormalige bibliotheken van 
voormalige kloosters (kloosterbibliotheek van Ename, Maagdendale (Ou-
denaarde), ...). Ook de bibliotheek van de familie Liedts wordt bewaard in 
het archief. Binnen deze collecties kan men zeldzaam drukken en unieke 
handschriften  inden.

Het archief bewaart ook museale collecties. Je vindt er verzamelingen 
autografen, bedevaartsvaantjes, bidprentjes, boekbanden en maculatuur, 
doodsbrieven, foto’s, iconografie (afbeeldingen/kaarten/plannen), konings-
briefjes, munten en penningen, porseleinkaarten, prentkaarten, rederij-
kersargumenten, volksliederen, watermerken,
(schepen)zegels, zegelstempels, ...

Het stadsarchief biedt je toegang tot duizenden institutionele en persoonlij-
ke verhalen. Je vindt er waarschijnlijk ook een deel terug van jouw verhaal... 
Ben je op zoek naar historische informatie over je familie, het bouwplan 
van het huis dat je net hebt aangekocht, een oude foto van je straat, de ge-
schiedenis van Oudenaarde en haar deelgemeenten: het stadsarchief biedt 
antwoord op vele vragen. De medewerkers van het stadsarchief helpen je 
graag op weg bij je zoektocht naar het verleden!

Stadsarchief, Abdij Maagdendale, Maagdendale 31
T 055 30 07 06, 
E archief@oudenaarde.be

STADSARCHIEF
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Servicenormen infrastructuur uitvoering

Aanleg en onderhoud
Voor het aanleggen, onderhouden en herstellen van stadswegen, voetpa-
den, opritten, parkeerplaatsen, voetwegen, greppels, boordstenen,
grachten, waterlopen, parken en plantsoenen: technische dienst.
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Grachten
Aanvragen voor het ruimen van grachten moeten gebeuren bij de techni-
sche dienst.
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Inname openbare weg
Voor een beperkte, tijdelijke inname van de openbare weg, bv. naar aan-
leiding van een verhuis, moet de aanvraag gericht worden aan de techni-
sche dienst, waar ook de nodige signalisatie kan verkregen worden (open 
van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 
(Thuislevering is mogelijk).
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Opritten
Aanvragen voor het aanleggen van opritten moeten gebeuren bij de tech-
nische dienst.
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Rattenverdelging
Meldingen van bruine ratten en muskusratten, zowel op het openbaar als 
op privéterrein moeten, met opgave van naam, adres en telefoonnummer 
gebeuren bij de technische dienst, die RATO verwittigt. De dienstverlening 
van RATO is gratis voor inwoners van Oudenaarde.
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Composteren
Het gebruik van een compostvat biedt de mogelijkheid om de recyclage-
kringloop  volledig rond te maken, er een nuttig product aan over te houden 
en op die manier de afvalberg mee te helpen verkleinen.
Aankoop compostvaten, -bakken en beluchtingsstokken via de lvla-infolijn 
0800 90 270. Thuislevering is mogelijk. 

Sluikstorten
Sluikstorten is strafbaar. Indien de sluikstorter kan geïdentificeerd worden,
en dat is zo goed als elke keer het geval, wordt een boete opgelegd.
Opgelet: het achterlaten van lege dozen en zakken in de omgeving van de 
glascontainers, wordt ook als sluikstorten beschouwd en als dusdanig be-
boet!
Sluikstorten kunnen gesignaleerd worden bij de technische dienst.
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Voetpaden
Alle werken aan voetpaden (heraanleg, onderhoud, herstellingen)
moeten worden aangevraagd bij de technische dienst.
T 055 31 11 37 - F 055 31 54 44
E: meld.oudenaarde@oudenaarde.be

Product Afhandelingstermijn Opmerkingen
Meldpunt gebreken openbaar domein. 

T: 055 31 11 37 - F: 055 31 54 44 
E: technischediensten@oudenaarde.be

Of via meldingskaart website  
www.oudenaarde.be 

Bij gevaarlijke situaties politie verwittigen:  
T: 055 33 88 88

1. Calamiteit met onmiddellijk gevaar 
voor de inwoners: binnen de 24 uur

Minimumactie is plaatsen van signalisatie indien het probleem 
van dusdanige aard is dat er niet onmiddellijk een oplossing 
kan aangeboden worden. Onder gevaar wordt ook begrepen 
een verstopping waardoor het normaal functioneren van de 

riolering/ gracht niet meer mogelijk is. 

2. Calamiteit ter hoogte van een 
openbaar gebouw of handelszaak in 
het centrum: controle binnen de 24 
uur. Uitvoering binnen de 30 dagen. 

Minimumactie is plaatsen van signalisatie indien het probleem 
een gevaar inhoudt en van dusdanige aard is dat er  

niet onmiddellijk een oplossing kan aangeboden worden. 

3. Herstel van openbaar domein in 
hinderlijke toestand: binnen de 120 

dagen.

Onder hinderlijk wordt begrepen elke toestand waarbij er nog 
geen direct gevaar is voor de inwoners maar waarbij de hinder 

tijdelijk en voorlopig kan opgevangen worden.
4. Opkuis onkruid, overwas of slecht 

onderhouden openbaar groen: 
binnen de 20 dagen

Voor zover het onkruid of de overwas geen gevaar inhoudt.  
Indien dit wel zo is, wordt dit behandeld als een calamiteit  

met onmiddellijk gevaar voor de inwoners (zie 1)

Aanleg van een te betalen oprit
Binnen de 30 dagen na ontvangst 

betaling
Ophalen kadavers Binnen de 24 uur

Ophalen zwerfvuil/sluikstort Binnen de 5 dagen
Algemene opmerking: geen van de opgegeven afhandelingstermijnen zijn wettelijk bepaald maar worden door de dienst zelf voorgesteld. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING (TECHNISCHE DIENST)



BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE

Aanbestedingen
Inlichtingen over aanbestedingen uitgeschreven door het stadsbestuur 
kunnen verkregen worden bij het Bestuur Infrastructuur Administratie
T 055 33 51 36 en 055 33 51 42 of F 055 33 51 88,
E aanbestedingen@oudenaarde.be

Aankopen
Voor het aankopen van materiaal en materieel voor de stadsdiensten wordt 
rekening gehouden met de wetgeving op de overheidsopdrachten en de in 
het budget voorziene kredieten.
Alle grote aankopen worden gecentraliseerd bij het Bestuur Infrastructuur 
Administratie.
T 055 33 51 36 of 055 33 51 82, F 055 33 51 88,
E aankoop.infrastructuur@oudenaarde.be

Grachten
Aanvraag d.m.v. het online aanvraagformulier op de website “grachten: 
aanvraag overwelving”
T 055 33 51 82, F 055 33 51 88,
E infrastructuur@oudenaarde.be

Inname openbaar domein
Niemand mag de openbare weg in gebruik nemen of gebruiken zonder voor-
afgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid. Er wordt een 
borgtocht gevraagd van 50 euro/m2 tot 100 euro/m2, naargelang de inname 
gebeurt in een niet gerenoveerd stadsdeel dan wel in een gerenoveerd deel.
Voor het inrichten van bouwwerven (containers, kranen, stellingen, werfke-
ten...) moet de aanvraag gebeuren d.m.v. het online aanvraagformulier op 
de website ‘inname openbaar domein voor verhuis, containers, leveringen”.
T 055 33 51 18, F 055 33 51 88,
E infrastructuur@oudenaarde.be

Monumentenzorg
Voor inlichtingen in verband met restauraties van monumenten en de sub-
sidiëring ervan kan je contact opnemen met het Bestuur Infrastructuur Ad-
ministratie.
T 055 33 51 36 of 055 33 51 42, F 055 33 51 88,
E  infrastructuur@oudenaarde.be
Voor inlichtingen in verband met de stedenbouwkundige aspecten ervan: 
bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening
T 055 33 51 43, F 055 33 5188

Restauratiepremie
Er wordt enkel een restauratiepremie toegekend voor de restauratie van 
geklasseerde woningen. Het bestuur infrastructuur administratie behan-
delt de dossiers.
T 055 33 51 36 of 055 33 51 42, F 055 33 51 88,
E infrastructuur@oudenaarde.be

Riolering
Als in de openbare weg een riolering is aangelegd, moet je huishoudelijk 
afvalwater lozen in deze openbare riolering.
De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn rio-
lering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. De aansluiting gebeurt 
steeds door de aannemer die hiervoor door de stad aangesteld is.

Aanvraag d.m.v. het online aanvraagformulier op de website “Rioolaansluiting”.

Er is een onderscheid tussen een huishoudelijke aansluiting en een 
niet-huishoudelijke aansluiting.  Een huishoudelijke aansluiting is voor 
particulieren; een niet-huishoudelijke aansluiting betreft onder andere 
meergezinswoningen, appartementen, handels-, industriële en ambachts-
gebouwen en landbouwgebouwen.

Bij je ondertekende aanvraag voeg je ook een schets waar je op de riolering 
aansluit en een attest uitgereikt door een Vlario-gecertificeerde keurder 
(zie Vlario-lijst op www.vlario.be).
- Huishoudelijke rioolaansluiting 
De stad onderzoekt je aanvraag en deelt je het bedrag mee dat je stort op 
de rekening van de stad. Na ontvangst van jouw schriftelijk akkoord, de 
betaling en het keuringsattest , voert de aannemer binnen de rioolaanslui-
ting uit.
- Niet-huishoudelijke rioolaansluiting 
De stad onderzoekt je aanvraag en deelt je de geraamde kostprijs mee dat 
je stort op de rekening van de stad. Na ontvangst van jouw schriftelijk ak-
koord, de betaling en het keuringsattest voert de aannemer de rioolaan-
sluiting uit. Na uitvoering der werken ontvang je de definitieve afrekening.
T 055 33 51 82, F 055 33 51 88,
E infrastructuur@oudenaarde.be

Voor verstopte rioolputjes of straatkolken moet contact opgenomen
worden met de technische dienst uitvoering.
Paalstraat 9, 
T 055 31 11 37, F 055 31 54 44,
E technische.diensten.uitvoering@oudenaarde.be

De keuring van de riolering gebeurt door een erkende keurder (zie Vlario-
lijst op www.vlario.be) , die die door de eigenaar zelf gecontacteerd en be-
taald wordt.

Straatverlichting
Wie een defect of een beschadiging aan de openbare verlichting vaststelt, 
kan dat melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of via www.straatlam-
pen.be.
Volgende gegevens worden verwacht: gaat het om een defecte lamp of een 
andere beschadiging, de juiste plaats, dus vermelding van de straat en het 
dichtstbijzijnde huisnummer en bij voorkeur het nummer van de verlich-
tingspaal.

Leegstaande panden of aankoop of onteigening van 
gronden
Het bestuur infrastructuur administratie staat in voor de aankoop van leeg-
staande panden of de aankoop of onteigening van gronden met het oog op 
de uitrusting, verkaveling en tekoopstelling ervan als bescheiden woningen, 
bouwgrond, ambachtelijke of industriële grond.
Voor ambachtelijke of industriegrond wordt rekening gehouden met te-
werkstelling, de aard van de activiteit, de reden van aankoop en de herkomst 
van het bedrijf. Hier geldt een bouwverplichting binnen de 2 jaar en de ver-
plichting binnen de 4 jaar de activiteiten op te starten.
Voor bescheiden woningen wordt verwezen naar het gemeentelijk toewij-
zingsreglement van 25 oktober 2010.
T 055 33 51 36 of 055 33 51 42, F 055 33 51 88,
E infrastructuur@oudenaarde.be
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Atlas buurtwegen
De Atlas kan digitaal bevraagd worden op de website van Oost-Vlaanderen:
http://www.gisoost.be/home/atlasbw.php

Parkeervergunning zone betalend parkeren
Wie in een zone betalend parkeren woont kan een parkeervergunning aan-
vragen, waarmee in de betrokken zone onbeperkt kan worden geparkeerd. 
Per gezin kunnen twee vergunningen uitgereikt worden. De eerste vergun-
ning kost 74,40 euro per jaar, de tweede 125 euro per jaar. Ook huisartsen 
en verpleegkundigen die veelvuldig parkeren in de betalende zone om klan-
ten te bezoeken, kunnen een parkeervergunning kopen. De prijs bedraagt 
74,40 euro per jaar. Aanvragen kan online op www.oudenaarde.be > Wonen 
& Leven > Mobiliteit en verkeer > Parkeren 

Parkeervergunning blauwe zone
Wie in een blauwe zone woont kan een parkeervergunning aanvragen, 
waarmee in de straat onbeperkt kan worden geparkeerd. Per gezin kunnen 
twee vergunningen uitgereikt worden. De eerste vergunning is gratis, de 
tweede kost 74,40 euro per jaar. Aanvragen kan online op www.oudenaarde.
be > Wonen & Leven > Mobiliteit en verkeer > Parkeren 

Aanvraag parkeerplaats voorbehouden voor personen 
met een handicap
Onder bepaalde voorwaarden kan een parkeerplaats voorbehouden voor 
personen met een handicap in de omgeving van de woning voorzien worden. 
De voorwaarden zijn: 

• u moet beschikken over een geldige parkeerkaart voor personen met 
een handicap; 

• u mag niet beschikken over een garage of oprit; 
• er moet een wagen ingeschreven zijn op het adres; 

Aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.
T: 055 33 51 41 - E: mobiliteit@oudenaarde.be. 
Bezorg ons een kopie van uw geldige parkeerkaart voor personen met een 
handicap. 

Opgelet! Indien in de buurt van uw woning een plaats voorbehouden voor 
personen met een handicap wordt voorzien is dit geen voorbehouden plaats 
voor u persoonlijk maar mag iedereen die beschikt over een geldige par-
keerkaart voor personen met een handicap daar parkeren.

Algemeen mobiliteit
Ook voor andere vragen rond mobiliteit kan u hier terecht. Meer info over 
mobiliteit, met onder andere de digitale fietsroutekaart en het circulatie- en 
parkeerplan van Oudenaarde centrum vindt u alvast op 
https://www.oudenaarde.be/wonen-leven/mobiliteit-en-verkeer

Bouwklachten
Vaststelling van bouwovertredingen en klachten met betrekking tot de fy-
sieke toestand van woningen die gevolgen kunnen hebben voor de openbare 
veiligheid: contacteer de dienst ruimtelijke ordening.
Met anonieme klachten wordt geen rekening gehouden.
T 055 33 51 07 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Bouwen / verbouwen
Wie wil bouwen of verbouwen, moet over een omgevingsvergunning (vroe-
ger stedenbouwkundige vergunning) beschikken. Een omgevingsvergun-
ning is ook vereist voor de afbraak van bestaande gebouwen, het vellen van 
bomen, het wijzigen van het bodemreliëf, het stallen van caravans, afge-
dankte auto’s en vrachtwagens, het plaatsen van afsluitingen, het stallen 
van verplaatsbare woningen of voertuigen die men als woning kan gebrui-
ken, het plaatsen van een prefabconstructie, …
Voor administratieve inlichtingen en het indienen van een omgevingsver-
gunning : contacteer de dienst ruimtelijke ordening.
T 055 33 51 07 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Inlichtingen over het indienen van beroep tegen een beslissing van een om-
gevingsvergunning:
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
t.a.v. dienst ruimtelijke ordening
W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent
T 09 267 75 70 - E omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/vergunningen/beroep-om-
gevingsvergunning.html

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RUIMTELIJKE ORDENING
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat 
het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. 
Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststel-
ling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelan-
gen. Voor elke gemeente wordt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
vastgesteld. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuur-
plan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt. 
Het kan van het richtinggevend deel van het ruimtelijk structuurplan Vlaan-
deren en van het provinciaal ruimtelijk structuurplan slechts afwijken op 
grond van de motieven.
Voor inlichtingen en inzage : dienst ruimtelijke ordening en op de website 
www.oudenaarde.be
T 055 33 51 49 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter 
uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
De voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kun-
nen niet afwijken van de voorschriften van de provinciale en de gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Voor inlichtingen: dienst ruimtelijke ordening
T 055 33 51 49 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be

Gewestplan
Het gewestplan werd vastgesteld bij KB en duidt in de regio de bestemming 
van de gronden aan: woongebied, industriegebied, ambachtelijk gebied, 
recreatiegebied, agrarisch gebied, parkgebied, bosgebied, natuurgebied, 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen, ontginningsgebied, ...
Ondergeschikte plannen, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), kun-
nen er eventueel van afwijken.
Voor inlichtingen en inzage: dienst ruimtelijke ordening
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be
Via het geoloket bouwvoorschriften op www.oudenaarde.be/nl/digiloket

Huisvestingspremies
Allerlei inlichtingen over huisvestingspremies (wie komt in aanmerking, 
hoe worden de premies berekend, wanneer worden ze uitbetaald, adres-
senbestand van de bevoegde administraties, ...), energieleningen, aanpas-
sings- en verbeteringspremies, renovatiepremies, huursubsidies en instal-
latiepremies: contacteer de dienst ruimtelijke ordening - huisvesting.
T 055 33 51 04 - F 055 33 51 88 - E huisvesting@oudenaarde.be

Lichtreclames
Voor het aanbrengen van een (licht)reclame op de gevel van een gebouw is 
een vergunning vereist.
Inlichtingen en aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Monumentenzorg
Voor inlichtingen in verband met de stedenbouwkundige aspecten van mo-
numentenzorg: dienst ruimtelijke ordening
T 055 33 51 43 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Ongeschikt of Onbewoonbaarverklaring
Een woning die niet beantwoordt aan de basisvereisten inzake stabiliteit, veilig-
heid, bouwtoestand of minimaal comfort en bijgevolg ongeschikt is of veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s voor de bewoners inhoudt, is ongeschikt of onbewoon-
baar. Indien u meent dat uw (huur)woning niet voldoet aan de vereiste normen, 
kan u een controle aanvragen van de huisvestingsambtenaar. Een dergelijke wo-
ning kan door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard.
Bij het verhuizen van een ongezonde naar een gezonde woning of voor het 
verbeteren van een ongezonde woning kan in vele gevallen een toelage be-
komen worden. Hiervoor kan men zich wenden tot dezelfde dienst.
Inlichtingen bij de dienst ruimtelijke ordening - huisvesting.
T 055 33 51 04 - F 055 33 51 88 - E huisvesting@oudenaarde.be

Onteigeningen
Onteigening is een bijzondere wijze van verwerving van onroerende goede-
ren, bijvoorbeeld voor de realisatie van een GRUP, in het kader van stads-
vernieuwings- of herwaarderingsprojecten, voor het verwezenlijken van 
een rooilijn, ... Vooraleer de stad onteigent, wordt steeds getracht “in der 
minne” aan te kopen.
Inlichtingen over aankopen en de uitvoering ervan door de stad inzake ruim-
telijke planning, openbare wegen (rooilijnen), stadsvernieuwing en -her-
waardering: dienst ruimtelijke ordening.
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Renovatiepremie
Het stadsbestuur geeft zelf geen renovatiepremies, maar je kan bij de 
dienst ruimtelijke ordening terecht voor alle informatie over premies die 
door andere instanties uitgekeerd worden (installatie sanitair, verbeterings-
werken aan het dak, aanleg van nieuwe elektrische leidingen, vervangen 
van ramen, deuren, rolluiken, …)
Inlichtingen: dienst ruimtelijke ordening - huisvesting
| T 055 33 51 04 - F 055 33 51 88 - E huisvesting@oudenaarde.be

Slopen
Het slopen van een gebouw is onderworpen aan een voorafgaande omge-
vingsvergunning. Inlichtingen bij de dienst ruimtelijke ordening.
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Stedenbouwkundige attesten
Stedenbouwkundige attesten, die inlichtingen verschaffen over de bestem-
ming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel, dienen 
aangevraagd bij de dienst ruimtelijke ordening.
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Studietoelagen
De formulieren voor het bekomen van studietoelagen voor het secundair 
of het hoger onderwijs, moeten gedeeltelijk door een aantal stadsdiensten 
worden ingevuld.
De nationaliteit van de aanvrager moet worden bevestigd door de dienst 
bevolking.
T 055 33 51 30 - F 055 33 51 20 - E bevolking@oudenaarde.be
Mensen die een woning huren kunnen voor het invullen van de kadastrale 
gegevens op de aanvraagformulieren terecht bij de dienst ruimtelijke or-
dening.
T 055 33 51 45 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be

Terrassen
De aanvragen voor het plaatsen van terrassen met afgebakende wanden 
voor o.m. drankgelegenheden moeten worden gericht aan de dienst ruim-
telijke ordening.
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - stedenbouw@oudenaarde.be

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verka-
velen van gronden (vroeger verkavelingsvergunning) een stuk grond verka-
velen. Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwillig verdelen in twee 
of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhu-
ren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of 
één van deze overdrachtsvormen aan
te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of de 
oprichting van constructies.
Aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.
T 055 33 51 07 - F 055 33 51 88 - E stedenbouw@oudenaarde.be
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Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Omgevingsvergunning gewone procedure
105 dagen
120 dagen  

(advies POVC)
verlengbaar met 60 dagen (bepaalde gevallen)

Omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure 60 dagen
Stedenbouwkundige inlichtingen notarissen 2 weken

Parkeerplaatsen mindervalide 4 weken Advies politie – goedkeuring GR (afhankelijk datum GR)
Bewonerskaarten Onmiddellijk Indien aanvrager ingeschreven in bevolkingsregister

Bewegwijzering
• Gemeentewegen

• Gewestwegen
2 à 4 weken
4 à 6 weken

Wordt geplaatst na goedkeuring in SC  
en na betaling plaatsingskosten door de aanvragende firma

Advies AWV

Servicenormen infrastructuur ruimtelijke ordening

• Meest natuurlijke
eigen stemgeluid

• Draadloos laden

• Superieure gehoorervaring

• Sterke behuizing

• Connectiviteit

  Superieure gehoorervaring

Het enige oplaadbare hoortoestel voor een natuurlijk
klinkend eigen stemgeluid en direct streaming.

GEEN BATTERIJEN MEER NODIG!

Motion Charge&Go

Geluid
zoals de natuur

het bedoeld
heeft.
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info@oorhuis.be

‘T OORHUIS OUDENAARDE
Markt 10 - 055 300 260
oudenaarde@oorhuis.be

‘T OORHUIS RONSE
Wijnstraat 60 - 055 30 54 09
ronse@oorhuis.be

‘T OORHUIS ZOTTEGEM
Hoogstraat 39 - 09 367 67 64
zottegem@oorhuis.be

FIT&WELL2DAY RONSE
Olifantstraat 1 - 0472 64 22 37

WWW.OORHUIS.BE

GRATIS gehoortest
(zonder medisch doel)

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ONTWERP

Het bestuur infrastructuur ontwerp speelt een centrale rol in de beleids-
voorbereiding en verwezenlijking van de vooropgestelde doelstellingen. 

Het bestuur is vooral op twee domeinen actief:
• Openbare ruimte: wegen en riolering, pleinen, voetpaden, 

grachten en waterlopen.
Stad Oudenaarde heeft een uitgebreid net van gemeentewegen en is eige-
naar en beheerder van het rioleringsnet. De stad onderhoudt ook heel wat 
kilometers grachten en waterlopen.
Voor de meeste projecten met betrekking tot renovatie of vernieuwing van 
openbare ruimte staat de stad zelf in voor de opmeting, het ontwerp, het 
aanstellen van een aannemer en de opvolging van de uitvoering.
Wegen, voetpaden en fietspaden die in slechte staat verkeren kunnen op 
korte termijn hersteld worden omdat de dienst diverse onderhoudscontrac-
ten lopen heeft met verschillende aannemers.
Ook de projecten van andere besturen zoals Aquafin, AWV, … op grondge-
bied Oudenaarde worden mee opgevolgd. Zo wordt toegezien op de kwaliteit 
van materiaalgebruik, uitvoering, onderhoud en beheer van het openbaar 

domein. De dienst verleent ook technische ondersteuning en advies hierom-
trent aan andere interne en externe diensten.
Meldingen met betrekking tot de openbare ruimte kunnen steeds via de ‘meldin-
gen’-knop op de voorpagina van de website van de stad Oudenaarde.

• Stadsgebouwen
De stad heeft een 65-tal gebouwen met zeer diverse bestemmingen, verspreid 
over het centrum en de verschillende deelgemeentes. Het patrimonium om-
vat onder meer het laat-gotische stadhuis met de 14de eeuwse lakenhalle, 
het Vleeshuis (de bibliotheek), het administratief centrum Maagdendale, de 
abdijsite Maagdendale, de Woeker, de muziekacademie, de sporthal,… en de 
verschillende ontmoetingscentra. Deze gebouwen dienen toekomstgericht en 
duurzaam te worden onderhouden en ontwikkeld zodat gebruikers en per-
soneel een veilig en gezond, aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader 
wordt geboden. De dienst staat hierbij in voor de bouwkundige afhandeling 
en controle op de realisatie en de nazorg van onderhoud en investeringen aan 
dit patrimonium.
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www.garagemortier.be
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www.garage-vanhoonacker.be
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www.garage-vanhoonacker.be
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Ronseweg 48
9700 Oudenaarde
www.garageuyttendaele.be
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Ronseweg 48
9700 Oudenaarde
www.garageuyttendaele.be
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CALLENS 
NISSAN      
055 21 91 00
Matthijs Casteleinstraat 2
9700 Oudenaarde
www.callensnissan.be
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055 31 15 22
Ronseweg 81
9700 Oudenaarde
info.thomaes@opeldhont.be
www.opeldhont.be
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Containerpark
Sinds 1 juli 2014 is het gebruik van het containerpark betalend. In navolging 
van de Vlaamse regelgeving dient een bezoeker die grofvuil, harde plastic 
en/of houtafval op het containerpark aanbiedt, voor deze fracties te betalen. 
Voor alle andere fracties (behalve landbouwfolie), krijgt elk gezin 16 gratis 
beurten per jaar. Wie verstandig omspringt met zijn containerparkgebruik, 
zijn afval wat opspaart en goed sorteert, zal met het gratis aantal beurten 
weinig invloed ervaren op zijn diftarfactuur.

Praktisch:
De ingang van het containerpark is voorzien van een sas met dubbele slag-
boom. De bezoeker dient zich in dit sas te registreren met zijn identiteits-
kaart en de instructies die op het scherm verschijnen op te volgen. Een 
automatisch meetsysteem deelt de bezoeker in in een bepaalde categorie 
(afhankelijk van het volume van de wagen). Wanneer de bezoeker grofvuil, 
houtafval of harde plastic wenst af te geven, moet hij dit zelf aangeven aan 
de registratiezuil. Hij ontvangt een ticket met de noodzakelijke gegevens 
voor controle door de toezichthouder. Dit ticket wordt op eenvoudig verzoek 
aan de toezichthouder getoond. Wie geen ticket heeft, zal ook geen grofvuil, 
houtafval of harde plastic kunnen afgeven in het containerpark.
Er komt extra controle op het gebruik van de eigen identiteitskaart en er 
wordt een administratieve boete van 50 euro opgelegd aan personen die 
zich niet hebben aangemeld met hun eigen identiteitskaart of niet hebben 
aangegeven dat zij grofvuil, houtafval of harde plastic bij zich hebben.

Voor Oudenaardse gezinnen, die enkel luierafval (in de speciale luieraf-
valzakken) willen aanbieden, is er een afzonderlijke afgiftemogelijkheid 
ter hoogte van de dienstinrit. Deze bezoekers melden zich daar aan door 
een druk op de ‘pamperbel’, waarbij een toezichthouder de identiteit van de 
bezoeker controleert en het luierafval in ontvangst neemt. Op die manier 
worden geen beurten aangerekend, aangezien men voor de speciale lui-
erafvalzak al betaald heeft.
Wanneer men naast luierafval ook ander afval mee heeft, biedt men zich via 
de gewone ingang op het containerpark aan. 
Containerpark, Leebeekstraat, T 055 31 55 07. 
•  Tijdens de zomerperiode (1 april - 30 september)  

open van dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 17.45 uur en  
op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. 

•  Tijdens de winterperiode (1 oktober - 31 maart)  
open van dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 16.45 uur en  
op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.45 uur.

T 055 335 147 - E: milieu@oudenaarde.be

Diftarcontainer
Restafval wordt aangeboden in de Diftarcontainer, die bij de woning hoort. 
Deze container wordt bij verhuis of overlijden automatisch overgezet of ge-
blokkeerd. Voor activatie van een Diftarcontainer voor verhuis of verlenging 
van activatie na een verhuis of overlijden: Milieudienst, 055 33 51 44 
Voor vragen op opmerkingen over de ophalingen, het aanbieden van extra 
zakken, het plaatsen van een slot of een omruiling van de container kan je 
terecht op het gratis nummer 0800 90 270.

Glascontainers
In alle deelgemeenten en het containerpark staan glascontainers opgesteld 
voor de inzameling van hol glas (flessen, glazen en bokalen). Verwijder het 
deksel en spoel het glas grondig schoon vooraleer het in de container te 
gooien. Het achterlaten van lege dozen, flessen of ander verpakkingsmate-
riaal in de omgeving van de glascontainers wordt beschouwd als sluikstor-
ten en wordt ook als dusdanig bestraft. Om geluidsoverlast voor de buurt te 
voorkomen, wordt gevraagd géén gebruik te maken van de glascontainers 
tussen 20 u ‘s avonds en 7 u ‘s morgens. Voor inlichtingen of klachten kan u 
zich wenden tot de: Milieudienst - T 055 33 51 47 - Emilieu@oudenaarde.be

Grof huisvuil
Brandbare materialen of metalen voorwerpen die door hun omvang niet in 
een diftarcontainer kunnen worden gestopt, mogen met het grof huisvuil 
worden meegegeven. Per ophaling kan maximum 3 m³ meegegeven wor-
den, kostprijs 30 euro. Het grof huisvuil wordt enkel op afroep aan huis inge-
zameld. Een ophaling kan aangevraagd worden via www.ivla.be. De datum 
van ophaling wordt u meegedeeld tijdens uw aanvraag. Inlichtingen kunnen 
verkregen worden op het gratis nummer 0800 90 270.

Bedrijfsafval
Handelaars en ambachtelijke bedrijven, verenigingen, instellingen, dien-
sten en organisaties kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om met 
hun bedrijfsafval toegelaten te worden in het containerpark. Het gaat hierbij 
enkel over met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval; industrieel 
afval wordt niet aanvaard. De afgifte van bedrijfsafval kan enkel tijdens de 
daarvoor voorziene openingstijden en is steeds tegen betaling.
Aanvragen richten aan de dienst milieu.
T 055 33 51 47 - E milieu@oudenaarde.be

Huisvuil
Het gewone huisvuil wordt opgehaald en verwerkt door de intercommunale 
I.Vl.A. De ophaalbeurten starten dagelijks om 07.00 uur. Voor de huisvuilop-
haling werd het grondgebied van de stad in 5 sectoren ingedeeld. Raadpleeg 
uw afvalkalender om te weten wanneer het huisvuil in uw sector wordt op-
gehaald. In de loop van de maand december van elk jaar wordt een afvalka-
lender aan huis bezorgd, waarin alle ophaaldata en nuttige inlichtingen over 
de verschillende afvalfracties zijn opgenomen.
Meer info via de milieudienst
T 055 33 51 44 - E milieu@oudenaarde.be 
of op het gratis nummer 0800 90 270

Leefmilieu
Voor alle milieu-aangelegenheden zoals :

- milieuklachten;
- aanvraag of inzage van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde 

inrichting of activiteit of vegetatiewijziging;
- educatieve begeleiding milieuprojecten;
- geleide bezoeken en voordrachten;
- afvalverwerking en organisatie van de ophalingen;
- bedrijfsafval;
- milieuraad;
- klimaatplan;
- aanvragen vermindering op de afvalwaterheffing;
- aanvragen subsidies onderhoud KLE’s, hernieuwbare energiebronnen, 

herbruikbare luiers, zwaluwnesten, klimaatprojecten:
Neem contact op met de milieudienst.
T 055 33 51 44 - E milieu@oudenaarde

Omgevingsvergunningen - milieu
Inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmilieu 
dienen een omgevingsvergunning aan te vragen. Het gaat om :

- industriële bedrijven;
- installaties van kleinere omvang met ambachtelijk karakter
- inrichtingen van huishoudelijke aard, geëxploiteerd zonder handelsoog-

merk (bijvoorbeeld mazoutopslag, warmtepomp, propaangastank).
De aanvraag gebeurt via het Omgevingsloket. Aan het verlenen van een ver-
gunning gaat meestal een openbaar onderzoek vooraf, zoals voorgeschre-
ven door de wetgeving. Tijdens dit onderzoek kunnen alle betrokkenen be-
zwaar indienen.
Voor inlichtingen:
Milieudienst
T 055 33 51 60 - E milieu@oudenaarde
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Deputatie,
tav Loket Omgevingsvergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
T 09 267 78 88

Ontleding putwater
Om na te gaan of putwater drinkbaar is, kunnen particulieren het laten ont-
leden. Inlichtingen hierover kan je krijgen bij de milieudienst
T 055 33 51 44, milieu@oudenaarde.be

Papier en karton
Papier en karton wordt om de twee weken opgehaald door de ophaaldien-
sten van de intercommunale I.Vl.A. Papier en karton mag in kartonnen 
dozen of papieren zakken op het voetpad worden geplaatst. Het mag ook 
worden samengebonden (met natuurkoord). Los papier wordt niet mee-
genomen. Raadpleeg uw afvalkalender voor de ophaaldata. Met papier en 
karton kan men ook terecht op het containerpark.
Inlichtingen bij de milieudienst.
T 055 33 51 47 - E milieu@oudenaarde.be
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Product Afhandelingstermijn Opmerkingen

Omgevingsvergunning gewone procedure
105 dagen

120 dagen (advies POVC)
verlengbaar met 60 dagen (bepaalde gevallen)

Omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure 60 dagen
Aktename melding klasse 3 30 dagen
Aanvraag bodeminformatie 2 weken

Vergunning veldkanon 1 week
Vrijstelling afvalwaterheffing 3 weken
Aanvraag putwateronderzoek 2 maand analyse wordt uitgevoerd door TMVW

Aanvraag Diftarcontainer 1 tot 2 weken eindproduct wordt afgeleverd door IVLA
Toelating bedrijfsafval

Toelating gebruik containerpark tweede verblijven, 
niet-mobiele personen,…

1 week
2 weken

* Behandeling van milieuklachten via algemene procedure klachtenbehandeling.

Servicenormen infrastructuur milieu

Plastiek, metaal en drankkartons (PMD)
Plastiek, Metaal en Drankkartons (PMD-afval) worden opgehaald in blauwe 
plastiekzakken. Deze soorten afval mogen in één en dezelfde zak worden 
gestopt. De blauwe zakken zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het Admi-
nistratief Centrum en in verschillende winkels. Opgelet: vanaf 01/01/2020 
wordt de P+MD- sortering van kracht, waardoor méér plastic verpakkingen 
en folies in de blauwe zak mogen aangeboden worden. Raadpleeg uw afval-
kalender voor de sorteerinstructies en precieze ophaaldata. Meer info bij 
de milieudienst.
T 055 33 51 47 - E milieu@oudenaarde.be

Subsidies milieudienst
Bij de milieudienst kunnen subsidies aangevraagd worden voor gebruik van 
alternatieve energiebronnen (zonneboiler, pelletketel voor centrale verwar-
ming, warmtepomp en micro-WKK) bij bestaande woningen en beperkte 
renovaties. Ook klimaatverenigingen en klimaatprojecten kunnen in aan-
merking komen voor subsidiëring.
T 055 33 51 47 - E milieu@oudenaarde.be

Subsidies milieuraad
De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor 
milieuzorg in de ruime zin van het woord, onder andere natuurbeheer, af-
valvoorkoming, landschapszorg,.. De milieuraad zal hiertoe natuurvereni-
gingen, scholen en andere organisaties en verenigingen
ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van concrete activiteiten en 
projecten in deze domeinen. 
Samenwerking tussen verschillende verenigingen met diverse doelstellin-
gen worden gewaardeerd en aldus met stip gehonoreerd. Aanvragen voor 
een tegemoetkoming dienen met het voorziene formulier ingediend te wor-
den bij de milieuraad, via de milieudienst.
De milieuraad betaalt ook een subsidie voor het gebruik van herbruikbare 
babyluiers, tot 75% van het factuurbedrag met een maximum van 150 euro 
per kind jonger dan 3 jaar.
De milieuraad betaalt ook een subsidie voor de bescherming van zwaluw-
nesten. Afhankelijk van het aantal nesten kan een subsidie bekomen wor-
den tussen 25 en 100 euro per jaar.
| T 055 33 51 47, milieu@oudenaarde.be

Vegetatiewijziging
Aanvragen omgevingsvergunningen voor het rooien of aanplanten van bo-
men en Kleine Landschaps Elementen, het aanleggen of dempen van poe-
len, … in natuur- of bosgebieden of in agrarisch waardevol gebied gebeurt 
voortaan via het Omgevingsloket.  Voor hulp of inlichtingen contacteer de 
milieudienst.
T 055 33 51 47 - E: milieu@oudenaarde.be

Veldkanonnen
Wie een veldkanon wil gebruiken moet daarvoor een vergunning aanvragen 
bij de milieudienst.
T 055 33 51 44 - E: milieu@oudenaarde.be

Verbranden van afval
Wie zelf zijn afval wil verbranden, moet opletten dat hij zijn vingers niet ver-
brandt. Afval verbranden is streng verboden. Wie de geldende bepalingen 
aan zijn laars lapt, staan fikse boetes te wachten. Meer informatie bij de 
milieudienst.
T 055 33 51 47 E: milieu@oudenaarde.be

Klimaatplan
Om de doelstellingen van het klimaatplan te bereiken, worden allerlei 
projecten, maatregelen en acties uitgerold. Naast het verhogen van onze 
eigen duurzaamheid, ondersteunen we ook burgers hierin. BENOveren, 
hernieuwbare en alternatieve energiebronnen, duurzame mobiliteit, loka-
le productie en deeleconomie, … het komt allemaal aan bod. Wil je meer 
weten, je steentje bijdragen of heb je een projectidee? Neem een kijkje op 
https://www.oudenaarde.be/duurzaamoudenaarde of neem contact op met 
de milieudienst.
T 055 33 51 44 - E: milieu@oudenaarde.be



Landbouw
De dienst Landbouw draagt bij aan het kenbaar maken van de sector en aan 
het positieve imago van onze land- en tuinbouwers. Hiertoe ondersteunt en 
organiseert de dienst jaarlijks een educatieve rondleiding op Axelwalle voor 
leerlingen van het 4e en 5e leerjaar uit Oudenaardse scholen. Daarnaast 
vindt jaarlijks tijdens het tweede weekend van september de Paarden-
kijkdag plaats op De Ham. Tweejaarlijks vindt in Heurne de Internationale 
Werktuigendagen plaats waarop met de nieuwste landbouwmachines de-
mo’s worden gegeven en waarop er tevens oldtimertractoren te bezichtigen 
zijn. Tijdens deze Internationale Werktuigendagen wordt de Fokveedag in 
ere gehouden en vindt er een keuring plaats van koeienrassen. 
Daarnaast staat de dienst in voor de betoelaging van grondontleding en 
groenbemesting. Je kan tevens op onze dienst terecht voor de vaststelling 
van schade aan teelten door extreme weersomstandigheden. 
T 055 33 51 64 - E burgerzaken@oudenaarde.be

Slachtbewijzen
Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) werd het traceringssysteem “Beltrace” ingevoerd. In deze centrale 
Beltrace-databank worden alle gegevens over de professionele en particu-
liere slachtingen op elektronische wijze verzameld. Particuliere aangevers 
van slachtingen moeten zich voorafgaand en éénmalig identificeren en la-
ten registreren bij hun gemeentebestuur. Zij krijgen dan een uniek regis-
tratienummer dat bij elke toekomstige slachting gebruikt kan worden. Pro-
fessionele aangevers die al een registratienummer in het centrale systeem 
Sanitel hebben (=beslagnummer), kunnen dit nummer verder gebruiken, 
ook bij particuliere slachtingen voor eigen gebruik.
T 055 33 51 64 - E burgerzaken@oudenaarde.be

NIET VOOR RUNDEREN
Bij thuisslachtingen moet een ‘bewijs toelating tot particuliere slachting 
buiten het slachthuis’ afgehaald worden bij de dienst bevolking. Identiteits-
kaart en beslagnummer moet meegebracht worden. Het bewijs moet mini-
mum 2 dagen vòòr de slachting afgehaald worden en is geldig voor 8 dagen.

DIENST LANDBOUW
Lid worden van
onze wandelclub,
een gezonde beslissing

José Deschaumes

0478 642 886

info@hanskedekrijger.be

www.hanskedekrijger.be

40

Lid van

Heel eenvoudig
lid worden via
onze website :



Oudenaarde is niet alleen een historische, gezellige stad, maar ook een 
groene stad. Onder de noemer “Oudenaarde, groeiend groene stad” pre-
senteren we jullie verschillende bossen en parken die onze stad rijk is.

’t Spei
‘t Spei ligt net buiten het centrum van de stad, op het grondgebied van de 
deelgemeenten Oudenaarde, Bevere en Leupegem. In 1988 werd in het ka-
der van de actie ‘Plant een bos’ een gemengd loofbos aangeplant van ruim 3 
ha. Verschillende plaatselijke scholen werden bij deze aanplant betrokken. 
De actie werd bekroond door de Koning Boudewijnstichting.
In 1997 werd een lokale werkgroep opgericht om het gebied verder te ont-
wikkelen en de optie genomen om een natuur educatieve zone uit te bou-
wen. In 1998-1999 werd een bomen- en struikenleerpad aangeplant: 38 ver-
schillende boomsoorten en 24 verschillende struiksoorten werden onder 
de vorm van een determinatiesleutel op basis van de bladkenmerken langs 
een parcours uitgeplant. In het gebied is bijzondere aandacht besteed aan 
de zogenaamde Kleine Landschapselementen (KLE), door het aanplanten 
van gemengde knotbomenrijen, kaphagen, gemengde hagen en gemengde 
houtkanten. Hierbij werd gebruik gemaakt van streekeigen beplanting. De 
aanplantingen zijn gesitueerd in de buitengrenzen van het gebied. De niet 
beplante zone wordt ontwikkeld tot grasland met verspreid enkele ruigtes, 
struikengroepen en solitaire bomen. Het grasland krijgt sedert 1999 een 
natuurgericht maaibeheer, waarbij 2 maal per jaar wordt gemaaid met af-
voer van het maaisel. Op 6 november 2011 werd een hoogstamboomgaard 
aangeplant naast ’t Spei. Op 1 juni 2017 werd daar een bijenhal geopend, in 
samenwerking met de lokale imkervereniging. Deze kan door groepen be-

zocht worden op aanvraag. ‘t Spei is toegankelijk van zonsopgang tot zons-
ondergang. Enkel wandelaars worden toegelaten, rijwielen blijven buiten 
het gebied. Er mag enkel gewandeld worden op de aangeduide wandelpa-
den. Die zijn onverhard en dus niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Uit 
veiligheidsoverwegingen kunnen tijdens het uitvoeren van beheerswerken 
gedeelten van het gebied gesloten worden voor bezoekers. 

Volkegembos
Op de ontginningszone in Volkegem wordt een stadsbos ontwikkeld, deels 
door actieve aanplant met streekeigen boom- en struikensoorten, deels via 
spontane bosontwikkeling. In 2000 werd 8,8 ha voormalige ontginnings-
grond door de stad aangekocht en in 2002 bebost. Een deel wordt jaarlijks 
aangeplant als geboortebos op initiatief van de Gezinsraad. Het aanplanten 
van een geboorteboom staat symbool voor de wens dat elk kind zou kunnen 
opgroeien in een groene én gezonde omgeving. In 2001 verwierf Natuurpunt 
een 11 ha. Hier ligt de klemtoon op spontane ontwikkeling gekoppeld aan 
begrazing. Vanaf 2009 werd door de stad gestart met de gefaseerde verwer-
ving en aanplant van percelen van de lopende leemontginning tussen Holle 
weg en Geraardsbergenstraat. De wandelpaden in de verschillende blokken 
zullen op elkaar aantakken, zodat op termijn een wandelruimte van ruim 
30 ha ontstaat. De wandelpaden zijn onverhard en dus niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers. 

De Vestingen
De vestingen zijn de laatste restant van de vroegere verdedigingswerken 
rondom de stad en hebben bijgevolg een grote cultuurhistorische waarde. 

GROEN OUDENAARDE
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Ze vormen een parkgebied van 2,7 ha. De natuurwaarde van de vestingen 
is erg hoog. Een belangrijk onderdeel is de langgerekte vestingvijver. Aan 
beide zijden van de vijver is hoogstammig hout aanwezig, deels via aanplant, 
deels via spontane vestiging. Het gebied werd in 2 fasen door de stad aange-
kocht en in 2005 volledig verworven. Het beheer gaat uit van de reeds aan-
wezige potenties en een maximale natuurontwikkeling. Er wordt gestreefd 
naar het behoud van het intiem, gesloten karakter van het gebied.  Er is een 
wandelpad tussen de Vestingvijver en de spoorweg gecreëerd. Het pad is 
onverhard en dus niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Mountainbikes en 
andere rijwielen zijn niet toegelaten 

Bos t’Ename
Ten zuiden van de dorpskern van Ename ligt een historisch-ecologisch uit-
zonderlijk waardevol gebied, bekend als het Bos t’Ename. Reeds van in de 
Middeleeuwen is deze bosrijke zone nauw verbonden met het havenstadje 
Ename en de abdij. Het bos heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in het 
dagelijkse leven in Ename, door zijn natuurlijke rijkdommen en als leef-
omgeving voor mens en dier. Een wandelpad vertrekkend aan het museum 
van Ename benadrukt deze sinds eeuwen bestaande historische band. Het 
Bos t’Ename is een uitgestrekt bosgebied, waarvan een deel momenteel als 
natuurreservaat wordt beheerd. Menselijke activiteiten die de flora en fauna 
kunnen verstoren zijn strikt verboden. Bezoekers zijn slechts toegelaten tot 
het natuurreservaat tijdens geleide wandelingen waarvan een deel verloopt 
op houten knuppelpaden, zowat een halve meter boven de begane grond 
zodat de bosbodem en de begroeiing niet verstoord worden. Het bosbeheer 
in Bos t’Ename streeft ernaar om het natuurlijke landschap en de biolo-

gische verscheidenheid van een niet verstoorde bosbiotoop te herstellen. 
Een educatief wandelpad, genoemd naar Mariette Tielemans werd aange-
legd doorheen het Bos t’Ename. Het pad start aan het museum, is volledig 
bewegwijzerd en heeft verschillende educatieve informatiepanelen die het 
botanisch en historisch belang van het bos uitleggen. 

Liedtspark en herstel Ravelijn
Zoals veel steden werd ook Oudenaarde omringd door water en vesten. De 
versterkingen werden reeds aangebracht onder het Spaans bewind, maar 
uitgebreid door de architect van Lodewijk XIV, Vauban. Deze vesten met om-
liggende landbouwgronden werden opgekocht door de heer Liedts, gouver-
neur van Brabant en Henegouwen. Hij gaf opdracht om er een grote privé-
tuin aan te leggen, waarvoor men zich inspireerde op de Engelse tuinkunst: 
typisch landschappelijk, met veel wandelpaden, waterpartijen met fontein, 
grote grasvelden, prieeltjes en veel hoogstambomen. Het bestaande land-
schap was de basis, het moest enkel wat verbeterd worden. Na het overlij-
den van baron Liedts (in 1907) gingen het park en het kasteel bij legaat naar 
het stadsbestuur. Na de tweede wereldoorlog werd het park toegankelijk 
voor bezoekers, waardoor het vooral een sociale functie kreeg. Het ravelijn 
in het Liedtspark, beter gekend als het achterpark, is één van de zeldzame 
overblijfselen van de geschiedenis van Oudenaarde als strategische ves-
tingstad. Momenteel vinden restauratiewerken aan het ravelijn plaats. Via 
het Interregproject Manoeuvres krijgt het stadsbestuur daarvoor subsidies 
en het provinciebestuur zorgt voor een cofinanciering. Het 6 ha grote park 
staat open voor het publiek, vormt dé groene long van de stad en is vrij toe-
gankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 
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- De dienst economie is het aanspreekpunt voor de ondernemer op lokaal 
niveau. De dienst staat als accountmanager in voor het opvolgen van ver-
schillende dossiers binnen de administratie en de communicatie erover 
aan de ondernemers.

- Ondernemers kunnen bij het uniek aanspreekpunt eveneens terecht met 
problemen, vragen en klachten. De dienst zal, indien mogelijk, zelf een 
antwoord geven of een oplossing uitwerken. Indien dat niet kan, wordt er-
voor gezorgd dat je melding bij de juiste dienst terechtkomt.

- Een andere opdracht van de dienst economie is initiatieven te nemen die 
kaderen in de versterking van het handelscentrum, promoten van het on-
dernemerschap, organiseren van overleg en communicatie onder de eco-
nomische actoren.

- Ook het Minder Hinder-contactpunt bij wegeniswerken wordt geïntegreerd 
binnen de dienst economie.

- Je kan ook een afspraak voor een bezoek van de ambtenaar aanvragen, 
indien je een persoonlijk gesprek op prijs stelt. De ambtenaar kan ook 
langskomen in je onderneming op het afgesproken tijdstip.

T 055 33 51 67 - F 055 33 51 20
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Ambulante handel
Voor het uitoefenen van ambulante handel dient men in het bezit te zijn van 
een machtiging tot ambulante activiteit (leurkaart). Voor het afleveren van 
de machtigingen zijn de ondernemingsloketten bevoegd. Zij ontvangen de 
aanvragen, controleren de toekenningsvoorwaarden en geven of weigeren 
de machtigingen. Voor een lijst van ondernemingsloketten in Oudenaarde 
kan je terecht bij de dienst economie.
T 055 33 51 67 -  F 055 33 51 20 
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Avondsluiting en wekelijkse rustdag
bij speciale gelegenheden
De wet op de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening voorziet 
dat bij tijdelijke omstandigheden het College van burgemeester en schepe-
nen, op aanvraag van een groepering van handelaars of ambachtslui, afwij-
kingen kan toestaan op de bepalingen van deze wet. Elk jaar worden vooraf 
een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag vastgelegd. Overzicht is te 
verkrijgen bij de dienst economie.
T 055 33 51 67 -  F 055 33 51 20
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Individueel Bezoldigd Personenvervoer
Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuw soort vergunning voor alle vormen 
van individueel bezoldigd personenvervoer. Een exploitant kan de aanvraag 
doen in de nieuwe applicatie Centaurus2020.
Een machtiging voor een standplaatstaxi en de bestuurderspassen worden 
bij de lokale overheid aangevraagd.
T 055 33 51 67 - F 055 33 51 20,
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden afgegeven bij de politie die ze na één 
maand doorgeeft aan de dienst economie. Afhalen van gevonden voorwer-
pen gebeurt bij de politie of de dienst economie. Gevonden voorwerpen die 
niet binnen de zes maanden door de rechtmatige eigenaar worden afge-
haald, worden automatisch eigendom van de stad. Na het verstrijken van 
deze termijn worden ze  openbaar verkocht. Dergelijke verkoop wordt be-
kendgemaakt op de website en facebook van de stad.
T 055 33 51 67 -  F 055 33 51 20
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Ondernemen
Wie in Oudenaarde als ondernemer actief is of er zich wil vestigen, kan voor 
alle ondernemingsgerelateerde inlichtingen terecht bij de dienst economie 
van de stad.
T 055 33 51 67 - F 055 33 51 20,E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Ondernemingsloketten/ondernemingsnummer
Elke persoon die een handelsactiviteit wil uitoefenen, moet zich eerst tot 
een ondernemingsloket naar keuze richten, om er zich in te schrijven in 
de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (KBO). Daar wordt een uniek 
nummer toegekend. De ondernemers worden daar ook bijgestaan om hun 
formaliteiten inzake toegang tot de activiteit te volbrengen. Een lijst van er-
kende ondernemingsloketten in Oudenaarde kan u krijgen bij de dienst
economie. T 055 33 51 67
F 055 33 51 20
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Oudenaardebon
Met het invoeren van de Oudenaardebon wil het stadsbestuur in de eerste 
plaats de lokale handel stimuleren. Belangrijk is dat de consument zijn uit-
gaven lokaal besteedt en mogelijks nieuwe handelszaken ontdekt. 

Deelnemen als handelaar is volledig gratis! We vragen enkel dat u het re-
glement volgt en inschrijft als deelnemer via het inschrijvingsformulier. 
Deze handige en stijlvolle cadeaucheque kan je besteden bij verschillende 
handelszaken en horecazaken in Oudenaarde. De Oudenaardebon is ver-
krijgbaar in waarde van 10 euro en 25 euro. Je kan ze aankopen bij de dienst 
toerisme in het stadhuis, de bibliotheek en aan het onthaal in het Adminis-
tratief Centrum Maagdendale. De Oudenaardebon is 1 jaar geldig vanaf de 
aankoop en is niet inwisselbaar tegen geld.
De deelnemende handels- en horecazaken kan je herkennen door het ken-
teken aan de inkom. Alle deelnemende handelaars worden vermeld op de 
lijst die met elke Oudenaardebon meegegeven wordt, en ook op de lijst die 
te consulteren is op bedrijvenloket@oudenaarde.be

Vergunning horeca-inrichting
Voor elke opening of heropening van een horecazaak dient de uitbater zich 
in orde te stellen met het geldend reglement. Daarin worden alle afzonder-
lijke formaliteiten gecentraliseerd, zodat een horeca-uitbater zich slechts 
op één dienst moet aanmelden om alle nodige attesten of toelatingen te 
bekomen.
T 055 33 51 67 - F 055 33 51 20
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Kleinhandelsvergunning
Wanneer een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van 
meer dan 400 m² start, is een kleinhandelsvergunning nodig. Dit geldt zowel 
voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één handels-
vestiging als voor een handelsgeheel.
T 055 33 51 67 - F 055 33 51 20
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

Verzekeringen
Ongevallen, waarbij door derden schade werd berokkend aan gemeente-
goederen, moeten worden aangegeven bij het stadsbestuur/dienst verze-
keringen.
Inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de stad na het berokkenen van 
schade aan goederen van derden, kan men bij dezelfde dienst terecht.
T 055 33 51 11 - F 055 33 51 20 
E  verzekeringen@oudenaarde.be”

DIENST ECONOMIE



Oudenaarde is een bloeiende hedendaagse stad met een centrumfunctie op 
vlak van economie, tewerkstelling, cultuur en toerisme, sportaccommoda-
tie, onderwijs en gezondheidszorg.
De economie vormt de ruggengraat van de stad.
Oudenaarde was de eerste stedelijke fusie in ons land. Reeds op 1 januari 
1965 vormden 8 gemeenten één geheel. Later volgden nog twee fusiebewe-
gingen om tot het huidige Oudenaarde te komen.
Deze vroege fusie ligt aan de basis van de bloei die de stad daarna kreeg. 
Onmiddellijk na de eerste fusiebeweging werd door de nieuwe beleidsploeg 
prioritair werk gemaakt van de uitbouw van een industriezone langs de N60.
Ze werd ontwikkeld in 1967 en was volledig ingenomen in 1985.

Later werden ook ambachtelijke zones ontwikkeld langs de Berchemweg 
– Meersbloem en Hoge Bunders en sinds een aantal jaren is er de nieuwe 
industriezone Coupure met een oppervlakte van 45 ha.
Het bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen waar startende ondernemers een 
stek vinden, is in volle expansie. De moderne infrastructuur, het profes-
sioneel bedrijfsadvies en het inbegrepen dienstenpakket maken van het 
Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen “the place to be” voor een ambitieuze 
starter!

Wanneer we het aantal ondernemingen (natuurlijke personen en Oudenaar-
de heeft een hoge werkgelegenheidsgraad en een hoge werkzaamheids-
graad.
In Oost-Vlaanderen doen enkel Gent en Sint-Niklaas het beter.
Een stad kan enkel flankerend optreden. Invloed op de economische con-
junctuur is quasi nihil. Maar door het ontwikkelen van bedrijventerreinen 
tegen kostprijs, gronden ter beschikking te stellen voor het bedrijvencen-
trum, het herinrichten van straten en pleinen, het aangaan van publiek-pri-
vate samenwerking voor stedelijke ontwikkeling, ontstaan er mogelijkhe-
den om te ondernemen, om mensen te werk te stellen en om op onze mooie 
stadsterrasjes te genieten van een ‘Oudenaardse bruinen’.

Bedrijvenloket
T 055 33 51 67
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

BEDRIJVIG OUDENAARDE





Winkels in onze stad Oudenaarde zijn zoveel meer dan ‘a place to buy’, ze 
zijn ‘a place to BE’.  Een ontmoetingsplaats waar je gelijkgestemde mensen 
vindt, waar je jouw liefde voor mode, interieur, lekker eten & koken of je in-
teresse in een goed boek kan delen.  Winkelen is op stap gaan, rustig alleen 
of gezellig met vriendinnen, je  partner, met moeders of dochters...  Winke-
len is voelen, ruiken, proeven & ontdekken op het ritme van de seizoenen.
Zeg nu zelf : 
“ Winkelen in onze eigen stad, dicht bij huis,  in grote en kleine winkels, 
die samen garant staan voor een aantrekkelijk, divers en origineel aanbod. 
Waar je nog winkeluitbaters en medewerkers van vlees en bloed ontmoet, 
die passie hebben voor hun vak.  Waar je nog  iets kan en mag vragen,  aan 
zaakvoerders die je persoonlijk adviseren. En die je recht in de ogen durven 
kijken wanneer ze je kwaliteit aanprijzen, hun aanbod presenteren. Die je 
laten proeven van wat ze zelf maken & creëren  ... daar wordt toch iedereen 
gelukkig van !”

Om Oudenaarde als “winkelstad” nog meer op de kaart te zetten werd de 
VZW Oudenaarde Winkelstad opgericht, met als voorzitster Tine Ballekens. 
Gelijktijdig is door de stad ook een centrummanager aangesteld. City D 
neemt deze taak op zich.
De voorzitster verwoordt de doelstelling van de VZW als volgt: “Wij geloven 
alvast dat Oudenaarde, aantrekkingskracht en mogelijkheden heeft.  Sa-
menwerken, en samen blijk geven van innovatie, ondernemerschap, creati-
viteit en organisatie zijn dé sleutels om van –geef toe- klein Oudenaarde en 
kleine ondernemers die we allen zijn,  het nieuwe GROOT te maken!
We geloven in de toekomst van het vernieuwde centrum en willen samen 
onze schouders zetten onder dynamische en hedendaagse winkelbeleving.”

Naast VZW Oudenaarde Winkelstad is er nog steeds de Middenstandsraad 
als adviesorgaan. De Middenstandsraad vertegenwoordigt alle handelaars 
in Oudenaarde en deelgemeenten.

Oudenaardebon
Verjaardagen, moederdag, vaderdag, 
Valentijn,… De zoektocht naar dat 
ene geschikte cadeau bezorgt ieder-
een wel eens wat frustraties…
We willen er namelijk wel zeker van zijn dat we het perfecte presentje ge-
ven. Vragen zoals ‘heeft hij dit al?’, ‘vindt zij dat wel leuk?’ of ‘zouden we 
toch niet die andere nemen?’ spoken regelmatig door ons hoofd tijdens 
onze zoektocht.
Nu bestaat hier de oplossing voor! Je kan de Oudenaardebon kopen.
Dit is een handige en stijlvolle cadeaubon die een jaar geldig blijft. Het werkt 
heel eenvoudig: je kiest zelf het bedrag dat je wil cadeau doen (in schijven 
van 10 of 25 euro) en de gelukkige ontvanger maakt zelf een keuze waar hij 
of zij de bon inruilt. De deelnemende handelszaken zijn terug te vinden op 
de website www.oudenaarde.be

Een nieuwe outfit, een hapje gaan eten of toch liever die laatste nieuwe
cd… de mogelijkheden zijn eindeloos. Een perfect cadeau voor of van
elke Oudenaardenaar!

Je kan de Oudenaardebon kopen bij de dienst toerisme in het stadhuis,
in de bibliotheek een aan het onthaal van het Administratief Centrum
Maagdendale.

Meer info: dienst economie
T 055 33 51 67,
E bedrijvenloket@oudenaarde.be

OUDENAARDE WINKELSTAD



Team “Beleef Oudenaarde” is het bestuur van Oudenaarde WinkelStad 
vzw dat zich inzet om met alle handelaars en horecazaken samen dynami-
sche en hedendaagse winkelbeleving in het centrum te brengen. 

Beleving ontstaat als je gedreven ondernemers ontmoet die passie uit-
stralen voor hun vak. Die zijn er in Oudenaarde, volop!

Beleving ontstaat ook als je kan deelnemen aan acties en genieten van 
extra animatie en activiteiten, en dat is gepland voor 2020, reken maar!

In het voorjaar: mode-event
Wat deze actie inhoudt, is nog eventjes geheim. Denk aan rode lopers in 
de stad, mode op het voorplan ….

Juni: Bierfeesten & Braderie
Tijdens de braderie komen meer dan 60 handelaars komen buiten met 
kortingen en speciale acties. Vier dagen lang is het centrum “the place 
to be” om koopjes op de kop te tikken en gezellig te struinen tussen de 
vele standjes. Voeg hieraan toe: een streepje zon, muziek op de pleinen 
en animatie, en je geraakt niet meer thuis! 

Eerste weekend van oktober: Weekend van de klant
Een heel weekend winkelplezier en animatie in centrum Oudenaarde. 
Bovendien kan je met je jouw aankoopticket gratis deelnemen aan de 
wedstrijd “Jouw aankoopticket is (misschien) € 250 waard!” 2 dagen lang 
in zoveel mogelijk handels- en horecazaken winkelen en genieten is de 
boodschap. Hoe meer aankooptickets je in de urne kan deponeren, hoe 
meer kans je maakt op 1 van de 12 aankoopbonnen. Doen!

November: 
Winterwarmte 
Winterwarmte is een 
vaste waarde in Ou-
denaarde. Meer en 
meer mensen willen dit bruisende event niet 
missen. Alle 300 ondernemers van Oudenaarde WinkelStad heten je dan 
warm welkom. Ze halen drie dagen lang alles uit de kast voor een onver-
getelijke belevenis. Ga bij hen langs en voel de warmte van gedreven 
zaakvoerders. Ze maken ruim tijd om hun passie en vakkennis met jou te 
delen. Ze laten je proeven van hun producten en vertellen je over hun as-
sortiment. Er is een kinderroute voor de allerkleinste en op zondag is er 
de feestelijke aankomst van de Sint en zijn Pieten.

December: #beleef Eindejaar en Open Zondagen 
In samenwerking met de Dienst Toerisme en Evenementen

Volg ‘Beleef Oudenaarde’ 
op de voet via: 
www.facebook.com/OudenaardeWinkelStadvzw 

Beleef Oudenaarde 2020
VOOR HET BESTE BIER& LEKKERS VAN HIER.

VOOR FOODIES
& FUNSHOPPERS.

VOOR CULTUURFANS& NATUURFANATEN.

VOOR SNEL HEEN-EN-WEER& EEN GASTVRIJE SFEER.

WWW.FACEBOOK.COM/OUDENAARDEWINKELSTADVZW



Avontuurlijk en gastronomisch 
genieten aan de voet van de muziekberg

Tijdens een verjaardagsfeestje op onze kin-
derboerderij lopen de diertjes de jarige al 
tegemoet. Samen met onze ervaren begelei-
ders leren we alle diertjes kennen en bakken 
we lekkere koekjes. tussendoor even de in-
nerlijke speelvogel sterken met een pannen-
koek en een drankje in de brasserie.

Voor de oudere durvers vanaf 8 jaar hebben 
we tal van activiteiten, van een ritje met de 
pony’s tot een ware veldslag tijdens een ses-
sie paintball of lasershoot. Het hoogtepar-
cours en de deathride zorgen er dan weer 
voor dat de adrenaline door je lijf stroomt. 
We hebben voor elk wat wils, jij en al jouw 
vriendjes en vriendinnetjes kunnen een top 
verjaardag beleven voor slechts 15€ pp.

Elk jaar willen we uitpakken met nieuwe acti-
viteiten, voor 2020 zullen we niet teleurstel-
len. Als eerste nieuwigheid brengen we een 
stukje azië naar de Vlaamse Ardennen met 
de tuktuk verhuur. Verken het heuvelland-
schap van de Vlaamse Ardennen en het Pays 
des collines aan boord van dit iconisch  ver-
voersmiddel. Daarbovenop hebben we onze 
nieuwe installatie voor laserkleiduif schieten. 
Wanneer je “pull” hoort schiet je met een 
omgebouwde 2 loop een laserstraal af op de 

kleiduif die voorbij vliegt. De ideale activiteit 
voor een bedrijfsuitje of een vrijgezellenfeest

Honger gekregen? De keel even smeren? In 
onze brasserie helpen we u graag verder. Ook 
hier kunnen we iedereen bekoren met onze 
uitgebreide kaart aan democratische prijzen, 
het fenomenaal uitzicht op het muziekbos 
krijgt u er gratis bij.

Voor grotere groepen bieden we onze BBQ 
menu’s aan. De overheerlijke smaak van het 
vlees wordt verkregen door dit te bakken op 
onze Oklahoma bbq.

Sluit de dag af met een verblijf in onze safari-
tenten of onze vakantiewoning Tjsaka +.
De standaard tenten bieden plaats aan maxi-
mum 8 personen en zijn uitgerust met een 
badkamer, keuken en pellet kachel.
De vakantiewoning Tsjaka + biedt plaats aan 
22 personen en is uitgerust met verschillende 
badkamers, bar, lounge en veranda.

Aan de voet van de muziekberg te Ronse, gehuld in een oase van 
groen ligt de ijsmolenhoeve. een unieke locatie voor kinderfeestjes, 
communies,  bedrijfsevents, groepsactiviteiten en logies.

BJEGQ00B

Contact:

De ijsmolenhoeve
kanarieberg 1
9600 Ronse
055/ 38 57 67
info@ijsmolenhoeve.be
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DIENST PERSONEEL
Vacatures
Mededelingen over openstaande betrekkingen bij het stadsbestuur worden 
gepubliceerd in de pers en bij de VDAB. De vacatures kunnen eveneens 
worden geraadpleegd via www.oudenaarde.be Via deze website kan u ook 
steeds spontaan solliciteren, na het invullen van het inschrijvingsformulier 
wordt u opgenomen in onze database. Bij een gepaste vacature wordt u dan 
door ons op de hoogte gebracht.
T 055 46 06 29
E personeel@oudenaarde.be

Vakantiejobs stadsbestuur
Tijdens de zomervakantie worden jobstudenten aangeworven ten behoeve
van verschillende stadsdiensten.
De vakantiejobs kunnen eveneens worden geraadpleegd, een paar maand 
voor de zomervakantie, via www.oudenaarde.be. Daar vind je ook het invul-
formulier. 

Elke gemeente of stad in België is 
verplicht om een gemeentelijke vei-
ligheidscel op te richten en een al-
gemeen nood- en interventieplan op 
te maken. Deze veiligheidscel regelt 
het multidisciplinair optreden van de 
brandweer, politie, medische dien-
sten, logistieke diensten en commu-
nicatie bij incidenten. De veiligheids-
cel heeft een preventieve taak bij het 
inventariseren en analyseren van 
bepaalde risico’s in de stad. Daarbij 
is een goede voorbereiding cruciaal 
en gebeurt dit in samenwerking met 
alle betrokken organisaties.
Het algemeen nood- en interventie-
plan bundelt de algemene richtlijnen 
en de info die nodig zijn om het be-
heer van een noodsituatie te verzekeren. 
In onze stad zijn er verschillende gelokaliseerde risico’s waar ernstige inci-
denten kunnen gebeuren. Denk hierbij aan het ziekenhuis, gevangenis, de 
vele scholen of industriezones. Ook zijn er talrijke tijdelijke evenementen 
zoals Bierfeesten, Ronde Van Vlaanderen,… of natuurfenomenen met ern-
stige gevolgen.
We kunnen een noodsituatie natuurlijk nooit uitsluiten, ondanks de preven-
tieve maatregelen die worden genomen.
Het algemeen nood- en interventieplan moet dan ook continu gecontro-
leerd, aangepast, bijgewerkt, geoefend en geëvalueerd worden.
Enkel hierdoor zal in geval van een ernstige nood- of crisissituatie de scha-
de aan mens, dier, natuur en materiële belangen kunnen worden beperkt of 
hopelijk kunnen worden voorkomen.
Meer informatie bij de ambtenaar noodplanning.
T 055 33 51 39 - E tom.de.bleeckere@oudenaarde.be

VEILIGHEID

Briefwisseling
Het secretariaat staat in voor het versturen van alle uitgaande briefwisseling.
De inkomende brieven worden op het secretariaat in een register ingeschre-
ven voor ze verdeeld worden naar de diensten voor verdere behandeling.

Schepencollege en gemeenteraad
Het secretariaat staat eveneens in voor de administratieve voorbereiding 
en opvolging van de dossiers voor het schepencollege en de gemeenteraad.
Het schepencollege vergadert wekelijks. De vergaderingen zijn niet open-
baar.
De gemeenteraad vergadert in principe de laatste maandag van elke 
maand, behalve tijdens de maanden juli en augustus. De vergaderingen zijn 
openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. 
De zittingen vinden plaats in de volkszaal van het stadhuis, op maandag-
avond om 19 uur. Wie de agenda van de vergaderingen vooraf wil, kan dat 
aanvragen in het secretariaat. De agenda wordt ofwel opgestuurd, ofwel 
gemaild. De agenda kan ook geraadpleegd worden via www.oudenaarde.be 
en in het secretariaat.
T 055 33 51 81,  - E secretariaat@oudenaarde.be

SECRETARIAAT

pam Ename
waar de toekomst het verleden ontmoet

beleef
de abdij
virtueel

www.pam-ename.be · pam-ename@oost-vlaanderen.be
www.facebook.com/pamename · @museum_ename

pam Ename · Lijnwaadmarkt 20 · 9700 Oudenaarde-Ename · +32 55 30 90 40



De uitdaging voor de dienst communicatie is, in één slogan, “Beter de 
Boodschap overbrengen naar de Burger”.
Deze dienst werkt ondersteunend voor de communicatie van andere dien-
sten en heeft als taak om hiervoor de juiste kanalen te zoeken én te vinden. 

Infomagazine
Het infomagazine wordt vier keer per jaar huis-aan-huis bedeeld en bevat 
artikels met achtergrondinformatie over beleidsbeslissingen, projecten en 
stadsactiviteiten. Het verschijnt in maart, juni, september en december. 

E-nieuwsbrieven
Via de website www.oudenaarde.be kan je intekenen op verschillende di-
gitale nieuwsbrieven (o.a. beleidsinfo, cultureel nieuws of boodschappen 
specifiek voor ondernemers). Je ontvangt dan regelmatig e-brieven in je 
mailbox.

Website
Op de website www.oudenaarde.be is alle 
stedelijke informatie makkelijk en over-
zichtelijk  terug te vinden. Je kan er bo-
vendien ook 24/24 terecht om bepaalde 
aktes of attesten aan te vragen.
Eventuele opmerkingen of suggesties 
kunnen gemeld worden via
T  055 33 51 31, 
E communicatie@oudenaarde.be

Facebookpagina’s Stad Oudenaarde
Verschillende stadsdiensten beheren elk een eigen Facebookpagina met 
een specifieke boodschap en/of doelgroep (o.a. Jeugdcentrum Jotie, Toe-
risme & Evenementen, Sportdienst Oudenaarde en De Woeker). Like ze en 
blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Klachtenbehandeling
Klachten zijn een bron van informatie, die ons kunnen helpen om onze wer-
king te verbeteren. We willen een lerende en communicerende organisatie 
zijn. Het stadsbestuur en de ambtenaren streven steeds naar de best mo-
gelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte en professionele 
afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je niet 
tevreden bent en een klacht hebt. Deze kan je o.a. via het meldingsformu-
lier op de website aan het stadsbestuur bezorgen.  
www.oudenaarde.be > ‘Meldingen’
T 055 33 51 31
E communicatie@oudenaarde.be

Algemene Gemeentelijke Heffing (AGH)
Sedert 1991 betalen de Oudenaardse inwoners en bedrijven een Algemene
Gemeentelijke Heffing (AGH). De AGH is ten laste van gezinnen, natuurlijke 
en rechtspersonen en feitelijke verenigingen (land- of tuinbouwbedrijven, 
nijverheidsbedrijven, handelsbedrijven en beoefenaars van een vrij beroep).

Informatie over de AGH en over vermindering of vrijstelling ervan kan ver-
kregen worden bij het bestuur financiële zaken.
T 055 33 51 15
E gemeentebelastingen@oudenaarde.be
T 055 33 51 69

Betalingen
Betaling van aan het stadsbestuur verschuldigde bedragen dienen te ge-
beuren via een overschrijving op stadsrekeningnummer BE 80 0910 0031 
5277 of op het specifieke stadsrekeningnummer, vermeld op uw betalings-
aanvraag.

Het meerjarenplan 2020-2025, 
de meerjarenplanaanpassingen en de jaarrekening
Het meerjarenplan 2020-2025, de mogelijke meerjarenplanaanpassingen 
en de jaarrekening zijn raadpleegbaar op de website.

E-facturatie leveranciers
De stad en het OCMW zijn gedeeltelijk BTW-plichtig en vallen ook onder de 
BTW-wetgeving. Dit betekent dat alle facturen dienen opgemaakt te worden 
conform de BTW-regelgeving. Indien je in opdracht van de stad of het OCMW 
onroerende werkzaamheden uitvoert welke onder toepassing van de regel-
geving ‘BTW te voldoen door medecontractant’ valt, dient de factuur ook in 
die zin opgemaakt te worden (netto factuur zonder BTW met vermelding 
‘BTW verlegd’).
Om een snelle betaling van de facturen te garanderen, werd de leveran-
ciersboekhouding geautomatiseerd via e-facturatie.
De facturen worden bij voorkeur enkel digitaal bezorgd
- per e-mail op efacturatie.leveranciers@oudenaarde.be (indien voor de 

stad) of efacturatie.ocmw@oudenaarde.be (indien voor het OCMW) en dit 
uitsluitend als PDF-bestand

- of via het Mercurius/Peppol-platform: https://overheid.vlaanderen.be/ 
e-invoicing-voor-leveranciers#5-het-mercuriusportaal (voorlopig enkel 
van toepassing voor de stad; het OCMW volgt later in 2020)

Alle facturen dienen gericht te zijn aan het stadsbestuur Oudenaarde,
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, BTW-nummer BE0308.252.043 “of 
OCMW Oudenaarde, Meerspoort 30 , 9700 Oudenaarde, BTW-nummer 
BE0212.207.789.
Teneinde de factuur correct en snel te kunnen behandelen, is het belangrijk
dat het bestelbonnummer en de contactpersoon binnen de organisatie op 
de factuur is vermeld.

Toelagen
De behandeling van aanvragen voor het verlenen van stadstoelagen aan 
instellingen of verenigingen (senioren, jeugd, gezinnen, sport, cultuur,..) 
gebeurt door de respectievelijke diensten. Indien u twijfelt tot welke dienst 
u zich moet wenden, neemt u ofwel contact op met het bestuur financiële 
zaken ofwel met het onthaal. Zij zullen u verder op weg helpen.

DIENST COMMUNICATIE /  
OMBUDSFUNCTIE

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
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Voluit voor volwassenenonderwijs voor jou, overdag en ‘s avonds

De cursus van je leven vind je in hét cvo!
www.hetcvo.be 055 309449

CAMPUS FORTSTRAAT 47OUDENAARDE
ma, di en do van 13u tot 20u, wo van 17u tot 20u
en vrijdag van 13u tot 16u

CAMPUSVANGROOTENBRUEL 63 RONSE

maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u

CAMPUSNINOVESTRAAT 169 RONSE (ZORG)
ma, di, do en vr van 8u30 tot 12u30

CAMPUSWESTERLAAN69WAREGEM
elkemaandag van 18u tot 20u
CAMPUSKERKHOFSTRAAT 51AVELGEM
ma, di en do van 13u tot 20u, woensdag van 17u tot 20u
CAMPUSARENDSSTRAAT 62HARELBEKE
maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u

OUDENAARDE
AVELGEM |HARELBEKE | INGELMUNSTER |KRUISEM |RONSE | SPIERE-HELKIJN |WAREGEM
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INSCHRIJVEN voor semester 2
vanaf 6 januari 2020

LASSEN,METSELEN, KOKEN,
EHBOVOOR IEDEREEN, KLUSSEN

Oudenaarde, Avelgem, Harelbeke, Kruisem, Ronse &Waregem

MEER INFO?

TKO@HETCVO.BE

MEER INFO? ZORG@HETCVO.BE

Oudenaarde,Avelgem,Harelbeke,Ronse,Spiere-Helkijn&Waregem

De lessen starten vanaf 20 januari 2020

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees,
Arabisch en Russisch (voor wie al voorkennis heeft)

School op maat

voor jongeren met een beperking

Zorg, begeleiding en vorming

in samen-leven

in wonen en werken

VLAANDERENSTRAAT 6

2D
E
EN

3D
E
GR

AA
D • Economie en organisatie

• Land- en tuinbouw

• Maatschappij en welzijn

• Sport

• STEM

• Taal en cultuur

HOOGSTRAAT 10

Centrum Leren enWerken

VIJA -Vorming en integratie van

jongeren via arbeid

TER EECKEN 6

• Economie

• Grieks en Latijn

• Humane

• Latijn

• ModerneTalen

• Natuurwetenschappen

HOOGSTRAAT 30

1S
TE
GR

AA
D • Technische vorming

• Beroepsopleidingen

HOOGSTRAAT 20

• Moderne wetenschappen

• Klassieke vorming

HOOGSTRAAT 30

WWW.BERNARDUSCOLLEGE.BE • WWW.BERNARDUSTECHNICUM.BE
WWW.BERNARDUSVIJA.BE • WWW.BERNARDUSDRIESPRONG.BE

OUDENAARDE OPENDAG
Bernardusscholen
zondag 26 april
van 10 tot 17 uur

BEZIELD

BEKWAAM

BETROKKEN
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ma, di en do van 13u tot 20u, wo van 17u tot 20u
en vrijdag van 13u tot 16u

CAMPUSVANGROOTENBRUEL 63 RONSE

maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u

CAMPUSNINOVESTRAAT 169 RONSE (ZORG)
ma, di, do en vr van 8u30 tot 12u30

CAMPUSWESTERLAAN69WAREGEM
elkemaandag van 18u tot 20u
CAMPUSKERKHOFSTRAAT 51AVELGEM
ma, di en do van 13u tot 20u, woensdag van 17u tot 20u
CAMPUSARENDSSTRAAT 62HARELBEKE
maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u

OUDENAARDE
AVELGEM |HARELBEKE | INGELMUNSTER |KRUISEM |RONSE | SPIERE-HELKIJN |WAREGEM
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INSCHRIJVEN voor semester 2
vanaf 6 januari 2020

LASSEN,METSELEN, KOKEN,
EHBOVOOR IEDEREEN, KLUSSEN

Oudenaarde, Avelgem, Harelbeke, Kruisem, Ronse &Waregem

MEER INFO?

TKO@HETCVO.BE

MEER INFO? ZORG@HETCVO.BE

Oudenaarde,Avelgem,Harelbeke,Ronse,Spiere-Helkijn&Waregem

De lessen starten vanaf 20 januari 2020

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees,
Arabisch en Russisch (voor wie al voorkennis heeft)



2

3

1

KAART VAN OUDENAARDE
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74 OUDENAARDE MIJN STAD 2020 BIJNE00A

ALGEMENE HEELKUNDE
Dr. S. De Sutter*
Dr. T. Henckens*

ANESTHESIE EN REANIMATIE
Dr. S. Anssens
Dr. F. Cooman
Dr. V. Paillot
Dr. S. Segers
Dr. P. Van Braeckel
Dr. S. Vanherpen

FYSISCHE GENEESKUNDE
Dr. K. Vande Putte*
Dr. S. Vanelstraete*

GERIATRIE
Dr. W. Maes*

HARTZIEKTEN
Dr. P. Dossche*
Dr. V. Firsovaite*
Dr. P. Van de Bruaene*

HUIDZIEKTEN
Dr. A. Batteauw*
Dr. E. Bauwmans*
Dr. C. Bekaert*
Dr. A. Uyttebroeck**

NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Dr. F. Gemmel

KINDERZIEKTEN
Dr. M. Heyman*
Dr. I. Munteanu*
Dr. N. Perusko*

LONGZIEKTEN
Dr. M. Mallet*
Dr. A. Ottevaere*
Dr. H. Ottevaere*

MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN
Dr. C. Beyls*
Dr. K. Lecluyse*
Dr. M. Remery*
Dr. Ph. Vanbiervliet*

2020
MEDISCHE BEELDVORMING
Dr. F. Hatem
Dr. C. Heyse
Dr. T. Thuysbaert
Dr. T. Vanden Berghe

MEDISCH LABORATORIUM
Apr. Biol. P. Ghys
Dr. P. Meuleman

MOND-, KAAK- EN
AANGEZICHTSHEELKUNDE
Dr. V. Claeys*
Dr. B. De Neef*
Dr. T. Declerck*

NEUROCHIRURGIE
Dr. M. Huylebrouck*

NEUROLOGIE
Dr. J. De Koninck*
Dr. M.C. De Poorter*

NEUROPSYCHIATRIE
Dr. C. Eeckhout

NEUS-, KEEL- EN OORZIEKTEN
Dr. T. Dutré*
Dr. L. Lefevere*
Dr. K. Timmermans*

NIER- EN BLAASZIEKTEN
Dr. B. Casier* 
Dr. G. Truijen*

ONCOLOGIE
Dr. D. Van Brummelen*

OOGZIEKTEN
Dr. B. Vincke*
Dr. K. Van Schelvergem**

ORTHOPEDIE
Dr. J. De Vos*
Dr. C. Robbrecht*
Dr. P. Van Damme*
Dr. H. Van Houcke*
Dr. B. Van Innis*

PIJNKLINIEK
Dr. S. Anssens
Dr. S. Segers
Dr. S. Vanherpen

PLASTISCHE HEELKUNDE
Dr. J. Vandeputte*

REUMATOLOGIE
Dr. R. Reychler*
Dr. R. Stael*

STOFWISSELINGSZIEKTEN/
DIABETES
Dr. B. Vantomme*

VAATHEELKUNDE
Dr. J. Bontinck*
Dr. B. De Nijs*

VROUWENZIEKTEN EN VERLOSKUNDE
Dr. J. Claeys*
Dr. L. Dalewyn*
Dr. M.C. Dallequin
Dr. G. Ghesquiere*
Dr. M. Shiri*
Dr. P. Van Baelen*

BORSTCENTRUM*
Dr. M.C. Dallequin
Dr. P. Van Baelen

DIEETCONSULTATIE*

HEUPKLINIEK
Dr. B. Van Innis

NIERSTEENVERBRIJZELAAR

OBESITASKLINIEK*
Dr. T. Henckens
Dr. S. De Sutter

ROOKSTOPKLINIEK
Dhr. D. Van Laethem

RUGSCHOOL
Dr. S. Vanelstraete

SLAAPLABO
Dr. M. Mallet*

SPORTGENEESKUNDE*
Dr. H. Cooman

VROEDVROUWEN CONSULTATIES AMBER*

WONDRAADPLEGING*
Dr. E. Bauwmans
Dr. J. Bontinck
Dr. B. De Nijs
Dr. J. De Vos
Dr. J. Vandeputte

(*)   Een afspraak kan eveneens geboekt worden via www.afspraken.be
(**) Starten in 2020.

AZ OUDENAARDE VZW
Minderbroedersstraat 3 I 9700 Oudenaarde I T 055 33 61 11
Fax 055 33 66 95 I info@azoudenaarde.be
www.azoudenaarde.be

Voor de recentste versie kan u steeds terecht op onze website www.azoudenaarde.be

NIERSTEENVERBRIJZELAAR

Eenafspraak?055 33 66 38 ofafspraken.be
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Raamdecoratie I Verf en Behang I Schilderwerken

tende by Van der Hauwaert
Bergstraat 71

9700 Oudenaarde
055 31 39 84

www.tende.be

Ons vakmanschapmaakt van uw huis een thuis
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Ons vakmanschapmaakt van uw huis een thuis


