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e heraanleg van de Markt is
gestart! Sinds 4 juli zijn de
archeologen in de ondergrond
aan het wroeten naar het verre
verleden van onze stad. Medio
september begint de eerste fase van de
eigenlijke heraanleg. De Markt zal tijdens
alle fases bereikbaar blijven. Surf naar
www.marktoudenaarde.be om telkens
het laatste nieuws te vernemen.
De tweede zondag van september is
traditioneel Open Monumentendag.
11 september is ook de laatste dag dat je
kan genieten van het project Scaldis.
Je kan die dag de expo in het MOU en het
kunstparcours gratis met gids bezoeken.
Vanaf 10 september tot 2 oktober kan je
ook in de kerk van Mullem terecht voor de
tentoonstelling ‘Reimond Stijns, van Arm
Vlaanderen tot Hard Labeur’ en genieten
van Mullemkermis. De archeologen van
SOLVA tenslotte zullen op zondag
11 september ter plaatse uitleg geven
bij hun archeologisch onderzoek in het
kader van de heraanleg Markt.
Boeiend weekend!
Oudenaarde heeft eindelijk een fietspunt
aan het station, waar je terecht kan voor
kleine fietsherstellingen en we nemen
ook deel aan de Car Free Day.
We belichten in dit nummer ook de
belangrijkste dossiers die op de gemeenteraad behandeld werden en geven uitleg
bij de beleidssubsidies sport, die aangepast zijn.
Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant en het opmaken van
een bijhorend klimaatplan engageert de
stad zich om de CO2-uitstoot tegen 2020
drastisch te verminderen. Op de website
oudenaarde.be is een ‘klimaatpagina’
gemaakt, waar je steeds de nieuwste
informatie vindt.

Zelf initiatief nemen kan uiteraard ook.
Neem gerust contact op met de milieudienst.
De komende jaren staan tal van ingrepen
gepland in en rond de Maarkebeekvallei
om het overstromingsrisico te verminderen. Door het organiseren van ‘Maarkebeeksessies’ wil de provincie ontwerpers,
actoren, beleid, omwonenden, bedrijven
en andere partners samen rond de tafel
brengen om ideeën te verzamelen.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven
op een nieuwsbrief.
Op 1 en 2 oktober organiseert de VZW
24 Uren van Oudenaarde opnieuw een
24 urenloop ten voordele van het kinderkankerfonds en zes andere goede doelen.
Ook de Oudenaardse middenstand sponsort het initiatief en organiseert de Sunday
Shop Day op 2 oktober.
In een bijdrage van GROS Rond Vierkant
lees je hoe Oudenaarde ook een solidaire
stad is met het Zuiden en welke projecten
gesteund worden.
Dienstverlening is belangrijk voor het
stadsbestuur. Daarom beschikt onze stad
via eGovFlow voortaan over een service
die inwoners toelaat om online op een
100% beveiligde en rechtsgeldige manier
bepaalde aktes of attesten aan te vragen
en deze 24/7 digitaal ondertekend in de
mailbox te ontvangen.
Vanaf 1 oktober heeft de dienst burgerzaken ruimere openingsuren.

Veel leesgenot!
De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester
De Secretaris,
Luc Vanquickenborne
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Blijf steeds op de hoogte van geplande
omleidingen op je buslijn!
Je bent gehaast en komt net op tijd toe
aan de bushalte. Je merkt dat de halte is
afgeschaft door wegenwerken.
Of je zit op de bus en plots volgt die een
omleiding omwille van een wielerwedstrijd.
Aan welke halte moet je nu afstappen?
Herken je deze situaties?
Schrijf je dan nu in op de digitale
omleidingsnieuwsbrief van De Lijn.
Bij elke geplande omleiding op je buslijn
krijg je een e-mail met het overzicht van
de afgeschafte haltes en vervanghaltes.
Surf naar www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief
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#Project heraanleg

W

anneer dit infomagazine
bij jou in de bus valt,
is (als alles goed gaat en
de weersomstandigheden wat meezitten)
‘fase 0’ bijna afgerond.
In deze fase werden opgravingen
uitgevoerd in de omgeving van de
Sint-Walburgakerk. Voor resultaten is
het nog een beetje te vroeg maar
dergelijk archeologisch onderzoek is
sowieso nuttig om meer te weten te
komen over het verleden van onze stad.
De heraanleg van de Markt is dan ook
een unieke kans om binnen het stadscentrum archeologische opgravingen
te kunnen uitvoeren.

Dat betekent ook dat binnenkort kan
gestart worden met ‘fase 1’.
Tijdens deze eerste ‘echte’ fase neemt
de aannemer de weg en de voetpaden in
de omgeving van de Sint-Walburgakerk
onder handen, van aan het rond punt
(Minderbroedersstraat) tot aan café
Carillon.

De Markt opnieuw verlaten kan via
de Nederstraat, Einestraat of Voorburg.
Doorgaand verkeer dat eigenlijk niet in
het centrum moet zijn, neemt best de N60.
Voetgangers en fietsers kunnen,
Het archeologisch onderzoek verplaatst
komende van de Matthijs Casteleinstraat,
zich naar 2 sleuven aan de westkant en
zonder problemen via de Meerspoortsteeg
een nieuwe zone aan de zuid-oosthoek
(dit is tussen het Centrum Ronde van
van de Markt. Dit onderzoek en ook
Vlaanderen en de Mouterij) en de
de verdere aanleg van nieuwe
Kleine Markt de omgeving van de Markt
nutsvoorzieningen worden zoveel
mogelijk afgestemd op de andere werken. bereiken.
Op zich verandert er qua verkeerscirculatie weinig bij de overgang van
‘fase 0’ naar ‘fase 1’: ook in deze fase
blijft de Minderbroedersstraat nog
onderbroken.
Je geraakt vlot op de Markt via de
Hoogstraat of via de Broodstraat.
Ter hoogte van de aansluiting Broodstraat
- Markt, zullen de auto’s wel
tijdelijk moeten uitwijken voor het
archeologisch onderzoek daar.
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Parkeren op het marktplein is nog
steeds mogelijk, behalve op donderdag:
de wekelijkse donderdagmarkt gaat zeker
nog tot het einde van het jaar gewoon door
op het marktplein.

g Markt
Waarom?
We willen van het centrum een aangename en veelbezochte
publieke ruimte maken die uitnodigt om er te winkelen,
een hapje te eten, iets te drinken of gewoon wat te kuieren.
Vandaag is de centraal gelegen Markt eigenlijk één groot
verkeerskundig knooppunt rondom een weinig aantrekkelijke
parking. Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en
een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen het
hoogst op het verlanglijstje staan.
Uitgangspunt bij het Masterplan ‘heraanleg Markt’ was dan
ook een autoluw en aangenaam stadscentrum.

Alle info:
www.marktoudenaarde.be
Heb je toch nog een vraag of een opmerking over dit project?
Stuur dan een mailtje naar markt@oudenaarde.be.
Speciaal voor alle vragen van de handelaars en
horeca-uitbaters in het centrum werd een
bereikbaarheidsadviseur aangesteld.
Deze is te bereiken via bereikbaarheid@oudenaarde.be of
telefonisch op het nummer 055 33 99 69.
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#Reimond Stijns (1850-1905)
Tentoonstelling
Wandeltochten
Boekvoorstelling
Open Monumentendag 2016

vaak terugkerende thema’s in zijn boeken.
Ook de strijd tegen de hegemonie van
de katholieke kerk in Vlaanderen, was
voor de vrijzinnige Reimond Stijns een
belangrijk thema.

maar vooral uit het familiearchief dat
bewaard wordt door André Stijns, een
achterneef van Reimond.

Het stadsbestuur reageerde positief op
de vraag van André Stijns om de tentoonReimond Stijns schreef - naast verhalen,
stelling ook in Oudenaarde een plaats te
gedichten, kinderboeken en toneelstukken Reimond Stijns kreeg bij leven nooit de
geven. De dienst cultuur en de stedelijke
waardering die hem toekwam. Ook de
- vijf belangrijke romans: Arm
bibliotheek slaan daartoe de handen in
klaarblijkelijke onmogelijkheid om als
Vlaanderen, Ruwe Liefde, In de Ton,
mekaar en kunnen rekenen op de medeVlaamse schrijver in Nederland door te
Hard Labeur en Arme Mensen.
werking van het lokale Willemsfonds, de
breken en zijn professionele lijdensweg
Arm Vlaanderen, dat handelt over de
Heemkring Westerring, de wandelclub
hebben hem zwaar getekend.
schoolstrijd, schreef hij samen met zijn
Voortijdig versleten, vluchtend in de drank Hanske de Krijger, de kerkraad van Sintschoonbroer en compagnon-de-route
Hilarius en het feestcomité van Mullem.
en ontgoocheld in de medemens, stierf
Isidoor Teirlinck. In de Ton was een
De tentoonstelling vindt plaats in de Sintgrensverleggende roman omwille van de hij in Sint-Jans-Molenbeek op 55-jarige
Hilariuskerk van Mullem en wordt plechtig
leeftijd. Auteur en jeugdvriend Nestor de
verwijzingen naar seksualiteit en zelfdoTière verkondigde: “Stijns is een machtig geopend op vrijdag 9 september 2016.
ding. En met Hard Labeur introduceerde
Vanaf zaterdag 10 september is ze
schrijver. Maar menig kunstenaar moet
hij het naturalisme in Vlaanderen.
toegankelijk voor het publiek.
eerst dood zijn om te beginnen leven”.
Op die dag organiseert de club Hanske de
Toch bleef de erkenning en waardering
Vooral dit laatste werk wordt vandaag
Krijger de Reimond Stijnswandeltochten.
beschouwd als een mijlpaal in de Vlaamse voor zijn werk ook na zijn dood uit.
Vandaag is hij een haast vergeten auteur. Zondag 11 september 2016 fungeert de
literatuurgeschiedenis.
expositie als blikvanger in het programma
De biografie Reimond Stijns: van ‘Arm
van Open Monumentendag.
Reimond Stijns werd geboren in Mullem, Vlaanderen’ tot ‘Hard Labeur’ van
Paul de Pessemier ’s Gravendries geeft
maar ruilde het plattelandsdorp voor de
Het hele weekend baadt bovendien in
stedelijke omgeving van Sint-Jans-Molen- aan Reimond Stijns eindelijk de
de gezellige sfeer van Mullemkermis.
beek, waar hij aan de slag kon als onder- erkenning die hem toekomt.
Het verschijnen van de biografie was voor Er komt hernieuwde aandacht voor Stijns’
wijzer en een gezin stichtte.
het Liberaal Archief de aanleiding tot een biografie van Paul de Pessemier ’s Gravendries door een bijkomende boekvoorgelegenheidstentoonstelling, waarvoor
Heimwee naar zijn geboortestreek en
stelling in de bibliotheek in Oudenaarde.
de herinneringen aan zijn jeugdjaren zijn geput werd uit de eigen collectie,
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#Reimond Stijns

Extra :
Hard Labeur, de tv-serie (1985)
Hard Labeur werd door de toenmalige BRT
bewerkt als televisieserie en kwam in 1985
op de Vlaamse buis. Het leeuwendeel van
de afleveringen speelde zich effectief in
Stijns’ geboortedorp Mullem af.
Naast Jo De Meyere, die de legendarische
rauwe Speeltie vertolkte en Chris Lomme,
die de rol van Mie, zijn vrouw, voor haar
rekening nam, herkennen we de, uiteraard
toen veel jongere acteurs, zoals o.m.
Daan Hugaert, Peter Rouffaer, An
Nelissen, Dirk Roofthooft en Els Olaerts.
Veel dorpsbewoners en streekgenoten
gingen in op de oproep om te figureren in
de reeks en zijn te zien in talloze fragmenten. De dienst cultuur maakte bewust een
selectie van beelden, waarin het dorp en
de streek nadrukkelijk zichtbaar zijn,
met bovendien aandacht voor die
figuranten, die bij vele gelegenheden
door het beeld schuiven.
Deze sfeerstukjes uit de TV-serie zijn
ook opgenomen in de tentoonstelling.

T

ijdens de zomer dit jaar gaan
archeologen van SOLVA in opdracht van het stadsbestuur aan
de slag op en rond de Markt, in
het kader van de heraanleg van
de Markt. De archeologische werkzaamheden gebeuren deels voorafgaand, deels
gelijktijdig met de rioleringswerken.
De eerste fase, die zich situeert rond de
Sint-Walburgakerk, startte op 4 juli en
wordt afgerond in september.
De mogelijkheid om de bodem in te
duiken, midden het historisch centrum
van de stad, is een unieke kans om een
idee te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van Oudenaarde.
De onderzoekers trachten met de
opgravingen antwoorden te vinden op
tal van vragen. Waar precies liep de
oude stadsgracht met omwalling?
Hoe zag het oorspronkelijke Vleeshuis
op de Markt eruit? Hoe en wanneer is
de Markt aangelegd?

Praktisch:
De tentoonstelling Reimond Stijns
(1850 – 1905) loopt van zaterdag
10 september tot en met zondag
2 oktober 2016 in de Sint-Hilariuskerk van Mullem.

Ze is open van vrijdag tot en met
zondag van 14 uur tot 18 uur.
Op zondag 11 september 2016, ter
gelegenheid van Open Monumentendag, open van 10 uur tot 18 uur.
De toegang is gratis.

De voorstelling van de biografie
Reimond Stijns (1850 – 1905) van
Paul de Pessemier ’s Gravendries
staat geprogrammeerd op donderdag
15 september 2016 om 20 uur in de
Stedelijke Openbare Bibliotheek –
Vleeshuis, Markt 35 in Oudenaarde
en is gratis. Daniel De Neve verzorgt
de inleiding.
De tentoonstelling is een realisatie
van het Liberaal Archief in Gent.
Met dank, evenzo voor het aanleveren
van de nodige teksten.

De Reimond Stijnswandeltocht vindt
plaats op zaterdag 10 september
2016, met startgelegenheid tussen
7 uur en 15 uur, over verschillende
afstanden.
Inschrijvingen en vertrek aan de
parochiezaal van Mullem in de Mullemstraat (of Mullemplein zo je wil).
www.hanskedekrijger.be

Uit welke periode dateert de eerste
bewoning op de Markt?
Zijn er verschillende fasen in de stadsbebouwing te onderscheiden?
De opgraving ter hoogte van de SintWalburgakerk stelt de archeologen waarschijnlijk in staat om terug te keren naar
de 13de eeuw of vroeger. In deze periode
is de stad een tweede keer omwald en
kent Oudenaarde een sterke bloei.
Nieuwsgierig naar de eerste resultaten
van dit onderzoek?!
Kom dan naar een van de rondleidingen tijdens Open Monumentendag op
zondag 11 september.
De archeologen nemen je graag mee
op een tocht door het verleden van
deze plaats. Rondleidingen doorlopend
van 10 uur tot 18 uur.
Afspraak aan de werfkeet ter hoogte
van het politiekantoor,
Minderbroedersplein.

# bezoek het archeologisch
onderzoek op de Markt
6 - infomagazine - september - 2016

Praktisch
OPEN MONUMENTENDAG
Zondag 11 september
10 uur tot 18 uur
Gratis rondleidingen met gids:
Scaldis tentoonstelling MOU:
om 10 uur, 14 uur en 16 uur.
Duur: 2 uur
Scaldis kunstparcours:
om 10 uur, 14 uur en 16 uur.
Duur: 2 uur

Scaldis Tentoonstelling

Voor de rondleiding langs het
kunstparcours moet vooraf
ingeschreven worden via
toerisme@oudenaarde.be of
055 31 75 51.
Vertrek aan de dienst toerisme.

Titus van Johan Tahon

#Scaldis

O

p 11 september, Open
Monumentendag, kan je voor
de laatste keer genieten van
het succesvolle project
Scaldis. Stadsgidsen verwelkomen je in het MOU en begeleiden je
ook langs het kunstparcours.

seapod van Cosco

De Ferrariskaarten van de jaren 1770
tonen dan weer in ongeziene pracht en
detail hoe de stad er toen bij lag.
Je kan er de boorden van de Schelde en
het groen bijna op aanraken.
Het duurde tot het midden van de 20ste
eeuw voor de stad er wat ging uitzien zoals
vandaag, voor alle kleine zijtakken plaats
maakten voor een moderner stadsweefsel.
MOU
De stroom mag dan van bedding zijn
veranderd en de stad mag dan haar plaats
De tentoonstelling in het MOU voert je
hebben ingenomen, de Scheldevallei blijft
mee door de gezamenlijke geschiedenis
van de stroom en de stad, en vertelt je hoe ook een bedding voor de natuur.
Het cultureel erfgoed wordt aangevuld met
handel, krijgsgeweld en de loop van de
ecologische rijkdom langs de boorden van
natuur de stad maakten tot wat ze nu is.
de stroom en de heuvels errond, waar nog
In de majestueuze Lakenhalle wordt het
oorspronkelijke hyacintbossen, libellen,
verhaal verteld van de tapijtsiersfamilie
Van Verren. Drie generaties handelaars in vogels en waterbloemen te vinden zijn.
de wereldbefaamde Vlaamse wandkleden In het MOU vind je het grote verhaal,
maar ook de kleine verhalen die dat
passeren er de revue.
grote verhaal samen vertellen.
Allen vervoerden hun waar in steeds
efficiëntere schepen, zoals de maquettes
uit het MAS getuigen. De hoofdmoot van
Kunstparcours
de tentoonstelling volgt de handel en
wandel, het bouwen en verbouwen in en
Je kan ook op verkenning gaan langs
aan de stad op de voet. De beroemde
een kunstparcours op beide oevers van
maquette van Nézot (1746) van Oudenaar- de rivier.
de die zich in Lille bevindt, was de basis
Tien hedendaagse kunstenaars, allen vervoor een interactieve tafel waar je in detail bonden met Oudenaarde en de Vlaamse
de evolutie van de stad volgt doorheen de Ardennen, zijn uitgenodigd door curator
eeuwen.
en beeldend kunstenaar Johan Tahon.

Elevation - Matthieu Ronsse - 2016

Op bijzondere locaties langs de “Oude” en
de “Nieuwe” Schelde duikt hun werk op.
De kunstenaars, van diverse aard, laten
ons op een andere manier naar de stad
Oudenaarde en haar rivier, de Schelde,
kijken.
Je ziet er werk van Raphaël Buedts,
Michaël Borremans, Honoré d’O, Cosco,
Marijke Libert, Panamarenko,
Johan Parmentier, Matthieu Ronsse,
Johan Tahon, Patrick Van Caeckenbergh
en Patrick van Ommeslaeghe.
De locaties zijn niet min: de site van
het statige Onze-Lieve-Vrouwehospitaal,
kapel en Bisschopskwartier, het
Zwartzusterklooster en het Huis de
Lalaing. Historische plekken die voor
de individuele bezoekers uitzonderlijk
toegankelijk zijn.
Johan Tahon koos voor een combinatie van
geworteldheid in het verleden en
wegdromen naar vandaag als vertrekpunt
voor zijn keuze van de kunstenaars.
Het zijn volgens Tahon verschillende soorten kunstenaars, maar allen brengen ze
een werk dat individueel is en gebonden,
persoonlijk en rijk aan geschiedenis.
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De Verwondering & De Speelman
Man van de wereld

Amália

#De Woeker

e Woeker gaat half september aangevuurd door opzwepende tunes, een
zijn 22ste seizoen in en hoe!? muzikale blend van de meest populaire
genres van de voorbije eeuw.
Kaarten: 20 euro
’t Schoon Vertier palmt met
Vrijdag 16 september 2016 om 20.30 uur
een indrukwekkende
uitgebreide cast - acteurs , danseressen en muzikanten - het podium in. Het
Jan De Wilde
startschot voor alweer een hoogstaand
en gevarieerd cultureel Woekernajaar.
Dag meneer De Wilde
Kaarten: 15 euro
Een aantal voorstellingen loopt al zoetVrijdag 23 september 2016 om 20.30 uur
jesaan naar uitverkocht, die hoeven we
niet meer extra te belichten.
Bruno Vanden Broecke –
We besteden hierna wel aandacht aan
De Verwondering &
enkele, misschien eerder onverwachte
De Speelman
pareltjes uit ons aanbod theater, muziek,
humor en kindertoneel.
Socrates
In een regie van Stefaan Van Brabandt
transformeert Bruno Vanden Broecke tot
t Schoon Vertier
een vertederend eerlijke en twijfelende
Socrates. Nooit gedacht dat we aan de
Hiz Master’z Noizzzzz
lippen van een filosoof zouden hangen
Seizoensopener!
’t Schoon Vertier. Dat is feest. Amusement. die al 2500 jaar gestorven is…
Enthousiasme. Pure emotie en een water- (Els Van Steenberghe, Knack.)
Veertig jaar na Julien Schoenaerts en
val aan muzikale passie.
Het perfecte antidotum tegen de sleur van zijn legendarische Apologie van Socrates,
zoekt Bruno Vanden Broecke de waarheid
alledag. De meisjes lijken zo te zijn wegveeleer in de naturel dan in de retoriek.
geplukt uit een jaren 1920-setting.
(Wouter Hillaert, De Standaard)
Het zijn sensuele nimfen die het publiek
Kaarten: 15 euro
moeiteloos om de vinger winden,
Vrijdag 30 september 2016 om 20.30 uur
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Amália

Steven Goegebeur

Man van de wereld
Kaarten: 15 euro
Vrijdag 7 oktober 2016 om 20.30 uur

Fado tradicional
Amália
Een ode aan Amália Rodrigues, ofwel de
koningin van de Fado, in al haar vormen.
Deze voorstelling legt de nadruk op alle
aspecten van haar werk, ook de minder
bekende. Men keert terug naar de bron
en naar wat Amália in de eerste plaats zo
bijzonder maakte. Amália is immers niet
enkel de reden dat Fado ondertussen is
uitgegroeid tot een muziekstijl met wereldfaam, maar ze zorgde er ook voor dat
Fado evolueerde naar wat het vandaag is.
Ze is er zowel in geslaagd de Fado voortdurend van binnenuit te vernieuwen, als op
meesterlijke wijze heel wat internationale
invloeden toe te voegen.
Kaarten: 15 euro
Zaterdag 8 oktober 2016 om 20.30 uur

Billy
In Volle Zee

De Woeste Woning

Fillage

Freddy on ice

Fillage

najaar 2016
Isbells
Billy
Met de honingzoete melancholie van de albums ‘Isbells’ (2009)
en ‘Stoalin’ (2012) parkeerde Isbells zich keurig tussen Nick
Drake en Bon Iver.
In 2014 ruilde Vandewoude, onder de naam Sweet Little Mojo,
de tedere folk in voor popmuziek, maar met ‘Billy’ komt Isbells
terug thuis. Het is het derde en meest persoonlijke album tot nu,
met goudkleurige melodieën in de hoofdrol.
Kaarten: 15 euro
Vrijdag 28 oktober 2016 om 20.30 uur

Theatermakery Het Eenzame Westen
In Volle Zee
Kaarten: 15 euro
Zaterdag 29 oktober 2016 om 20.30 uur

Theater De Winter
De Woeste Woning
Familievoorstelling (+9 jaar)
Thomas is ervan overtuigd dat het spookt in het huis aan de
overkant. Hij heeft het allemaal gezien. Lichten die plots aangaan, ramen die ogen lijken, krakend hout alsof een monster
zich schuilhoudt. En dan heb je nog de bewoner van het huis!
Het huis draagt een geheim in zich. Het… leeft!
Iedereen verklaart Thomas voor gek, maar Loena gelooft hem.
Ze gaan op onderzoek.
Kaarten: 7 euro / 10 euro
Donderdag 3 november 2016 om 15.00 uur

Freddy De Vadder
Freddy on ice
Kaarten: 15 euro
Vrijdag 4 november 2016 om 20.30 uur

Sur Mesure
Fillage
‘Fillage’ is een productie waarin de verankering tussen een
mannelijk, multidisciplinair circustrio en een vrouwelijk
muziekkwintet verweven zit. Allen professioneel in hun vakgebied. ‘Fillage’ vormt een speels front dat, door een unieke
combinatie van trampoline, acrobatie en jongleren, aangevuld
met livemuziek en met zang, zichzelf steeds vernieuwt.
Muzikanten leven het circus. Acrobaten leven muziek.
Acht mensen die zich samen in het onbekende storten, die
elkaar helpen in hun individuele zoektocht naar geluk.
En hierbij de dromen en verlangens van het publiek blootleggen.
Sur Mesure sloeg de toeschouwers met verstomming tijdens
hun presentatie van ‘Fillage’ op ‘De Woeker is een Straat!’
naar aanleiding van onze 20ste verjaardag vorig jaar.
Kaarten: 15 euro
Zaterdag 5 november 2016 om 20.30 uur
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deWattman

De Man die over de Draad kwam

Band of Eli - Acoustic

Othello

DE KOLONIE MT & Vic De Wachter

Compagnie Lodewijk/Louis

deWattman
Op 10 mei 1940 om 7 uur krijgt trambestuurder Leon Vermast
opdracht om zijn tramrit naar Hoboken te onderbreken.
Hij moet onmiddellijk terugsporen naar Mortsel om daar
de psychiatrische patiënten op te halen, die een bombardement
op hun gesticht overleefden. ‘deWattman’ is een verhaal over
hoe één gebeurtenis een krater kan slaan in iemands bestaan.
De tramreis van Leon is een metafoor voor de kleine mens
in een wereld die alsmaar krankzinniger lijkt te worden.
Met Vic De Wachter

De Man die over de Draad kwam
In 1916 gonst er opwindend nieuws doorheen het grensdorp.
Er is een koorddanser onderweg van Knokke naar Maasmechelen. Niet over een strakgespannen staalkabel, maar
over de ‘Dodendraad’, een met elektriciteit geladen prikkeldraad
die de grens met Nederland afsluit.
Dit nieuws geeft de inwoners hoop. De koorddanser legt de
bezetter met zijn evenwichtskunsten het zwijgen op en verwerft
in no time een heldenstatus. Er is één probleem, niet alle
inwoners zijn even blij met de komst.
‘De Man die over de Draad kwam’ is muziektheater, dat niet
alleen over het eerste IJzeren Gordijn uit de Europese geschiedenis vertelt, maar evenzeer over de mensen die vandaag in de
hoek gedreven worden aan de afgesloten grenzen.
Rauwe realiteit, doorspekt met de typische absurde humor van
Compagnie Lodewijk/Louis.
Dit gecombineerd met de muziek van Gerry De Mol.
Met Iris Van Cauwenbergh, Yves De Pauw, Lorenza Goos,
Hanne Torfs en Emma De Saedeleir

Kaarten: 15 euro
Donderdag 10 november 2016 om 20.30 uur

Band of Eli – Elie De Prijcker
Acoustic
Gezegend met een stem en gitaarwerk die de duivel zou
kunnen bekeren, haalde de Wase frontman Elie De Prijcker
met zijn band in no time de publieksprijs Jonge Wolven binnen,
werd hij uitgeroepen tot vibe van de week op Radio 1, bracht hij
een live showcase op RTBF’s Classic 21 en stond hij op talloze
podia en festivals. Elie brengt als vanouds een gevarieerde en
dynamische set met akoestische nummers. Een fantastische
theatershow met bluesy vibes en warme soul.
Kaarten: 15 euro
Vrijdag 25 november 2016 om 20.30 uur
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Kaarten: 15 euro
Zaterdag 26 november 2016 om 20.30 uur

Theater deToekomst
Othello
‘Othello, de moor van Venetië’ (1604) is één van Shakespeares
meest opgevoerde stukken. In zijn oeuvre neemt het dan ook een
unieke plaats in, het is zijn enige huiselijk drama.

Vaginamonologen 2.0

Hold me like the world is ending

Hold me like the world is ending

Het verhaalt over mensen die dicht bij
mekaar staan: vader en dochter, man en
vrouw, vrienden, soldaat-kameraden...
Mensen die mekaar graag zien, maar
wanneer ambitie en jaloezie opduiken,
zijn dat de mensen die mekaar ook het
hardst kunnen kwetsen.
Othello is een machtige brok theaterliteratuur die aantoont waartoe
onverdraagzaamheid kan leiden.
‘Het is omdat ik zwart ben dat ik haar
kwijt ben.’
Met Jolijn Antonissen, Maarten Goffin,
Daan Hugaert, Reinhilde Van Driel en
Jonas Van Thielen
Kaarten: 15 euro
Vrijdag 9 december 2016 om 20.30 uur

Marco Z
Hold me like the world is ending
Marco Zanetton ofte Marco Z. Limburger,
wereldburger.
Je fluit zijn nummers allicht onbewust
mee. ‘I’m a Bird’, ‘Endlessly Be Together’,
‘Fill My Life Up’. Of zijn duet met Guido
Belcanto ‘Autobanden in de slipstream’.
In 2012 ontving hij een MIA voor beste
doorbraak, een Nielsen Airplay-award

Hemel

voor meest gedraaide Vlaamse artiest en
vorig jaar, met zijn nieuwe dubbelplaat
‘Hold Me Like the World Is Ending’,
werd hij wederom warm ontvangen
door de mainstream media.
De verhalen die schuilgaan achter de
songs zijn minstens even opvallend. Met
titels als ’Supercomputer’, ’Smartphone
Screen’ of ‘Overpopulation Blues’ mixt
Marco Z popmuziek met actualiteit.
In zijn nieuwe show leidt hij je gewapend
met stem en akoestische gitaar doorheen
een snel veranderende wereld.
‘Oorwurmen van melodietjes’ (OOR)
‘Marco Z heeft met brio bewezen dat hij
meer is dan een one-hit wonder’ (RIF RAF)

pers met hun eigenzinnige interpretaties
van de teksten én met schitterende
muzikale intermezzo’s.
Het resultaat: overal staande ovaties!
Een herneming is dus een must.
Als de originele versie, die van An Nelissen
uit 2002, al hilarisch én pakkend tegelijkertijd was, dan is het in deze nieuwe
versie met ijzersterke performers alleen
nog maar straffer.
‘Een heerlijke update door een toptrio’
(Karel Michiels-De Standaard)
‘Drie verschillende types, die elkaar
perfect aanvullen: Voorstelling geslaagd.’
(Anne-Sophie Metselaar-BOA)

Kaarten: 15 euro
Kaarten: 15 euro
Zaterdag 10 december 2016 om 20.30 uur Vrijdag 16 december 2016 om 20.30 uur

Nele Goossens,
Slongs Dievanongs,
Sandrine Van Handenhoven
Vaginamonologen 2.0

Over ‘Hemel’,
de familievoorstelling van
Theater Taptoe in de
Kerstvakantie, vertellen we
meer in het nummer van
december 2016.

Reeds voor de première was deze remake
‘the talk of the town’, met interviews in alle
grote kranten en spraakmakende tv-repor- Familievoorstelling (+5 jaar)
tages. Slongs, Sandrine Van Handenhoven Kaarten: 7 euro / 10 euro
en Nele Goossens verrasten publiek en
Vrijdag 30 december 2016 om 15.00 uur
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#Digitaal lezen

dankzij de bibliotheken
van de Vlaamse Ardennen
Heel wat mensen verkiezen een e-reader
boven gedrukte boeken of combineren
lectuur op papier met digitaal lezen.
Een e-reader kan immers een grote
hoeveelheid boeken bevatten en is dus erg
handig om bijvoorbeeld mee te nemen op
vakantie. Teksten op een e-reader zijn vlot
leesbaar in alle lichtomstandigheden.
Dat is met een tablet niet het geval.
Helaas is er nog geen wettelijke
regeling voor het uitlenen van e-boeken
door openbare bibliotheken.
Toch kan je dankzij de bibliotheken
van de Vlaamse Ardennen kennismaken
met digitaal lezen.
Sinds 15 juni kan je in de bibliotheek
kosteloos een e-reader ontlenen.
De toestellen zijn van het type Kobo
Glo en erg gemakkelijk in gebruik.

Je kan een e-reader telefonisch
reserveren via 055 30 19 33
tijdens de openingsuren.
We hebben bovendien een
overzichtelijke collectie van actuele
en kwaliteitsvolle e-boeken van
verschillende genres samengesteld.
Welke titels beschikbaar zijn vind
je terug in onze online catalogus
(oudenaarde.bibliotheek.be) en
aan de balie van de bib.
Zin om aan de slag te gaan met
de e-reader?
Kom dan eens langs.
Het bibteam helpt je graag verder
met alle praktische details.
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#Dossiers gemee

Jaarrekening 2015 en
budgetwijziging 2016

Ook de budgetwijziging 2016 werd behandeld. Enkele prioritaire beleidsdoelstellingen, met de daaraan gekoppelde acties en
De gemeenteraad boog zich op 27 juni
actieplannen werden budgettair gewijzigd
over de jaarrekening 2015 en de budget(niet inhoudelijk), waardoor het resultaat
wijziging 2016.
op kasbasis voor 2016 geraamd wordt op
23.887.616 euro. De autofinancieringsVoor de tweede keer werd een rekening
marge stijgt ten opzichte van het aanvanvastgesteld in het kader van de Beleidskelijk geraamd bedrag en bedraagt
en Beheerscyclus (BBC). Concreet betekent dit dat de Vlaamse gemeentebesturen 5,7 miljoen euro.
zesjarige beleidsplannen opmaken, waarin
toekomstige activiteiten worden omschreven en zowel inhoudelijk als financieel
Jaarverslag 2015
worden verantwoord. Het financieel
evenwicht moet bewaard blijven.
Het jaarverslag schetst een overzicht
van de werking van alle stadsdiensten
De jaarrekening 2015 bestaat uit een
tijdens het voorbije jaar. Het bevat veel
beleidsnota, een financiële nota en
nuttige informatie en tal van cijfergegeeen toelichting. De uitgaven bedroevens. Het boek wordt jaarlijks ter goedgen 31.958.752 euro en de ontvangsten
keuring voorgelegd aan de gemeenteraad
42.608.021 euro. Dit geeft een positief
wanneer ook de rekening besproken
exploitatiebudget van 10.649.268 euro
wordt.
en het resultaat op kasbasis bedraagt
Op die manier kan een nauw verband
28.564.036 euro. De autofinancieringsgelegd worden tussen de naakte cijfers
marge bedraagt 8.645.914 euro.
en wat met de inkomsten gerealiseerd is.
Een positieve autofinancieringsmarge
Het jaarverslag is ter inzage in het
wijst op een structureel evenwicht.
secretariaat, de bibliotheek en online
Hierdoor beschikt de stad over de ruimte op www.oudenaarde.be.
om investeringsuitgaven te doen zonder
Je kan het ook kopen in het Administratief
bijkomende financiering via leningen.
Centrum Maagdendale.
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Nieuwe straatnamen
project Scheldekop
Op de Scheldekop is gestart met een
eerste bouwproject. Later volgen er nog.
Hierdoor ontstaan ook nieuwe wegen en
pleinen, die een naam moeten krijgen.
Er was al eerder een consensus over
het feit dat er in Oudenaarde straten of
pleinen naar zustersteden zouden
vernoemd worden; iedere zusterstad heeft
trouwens een straat of plein, die verwijst
naar onze stad: ‘Oudenaarde walk’ in
Hastings, ‘Parco Oudenaarde’ in Castel
Madama, ‘Place Oudenaarde’ in Arras,
‘Oudenaarde Strasse’ in Coburg en
‘Adriaan Brouwerstraat’ in Bergen op
Zoom.
Tijdens de gemeenteraad van 30 mei
werden volgende straatnamen voor
de Scheldekop goedgekeurd:
•

•
•
•

Het plein ter hoogte van het justitiehuis krijgt de naam Bergen op
Zoomplein
Op de kop krijgen we de Coburgstraat
Evenwijdig aan de kop komt de Arrasstraat
Evenwijdig aan Trekweg Linkeroever
komt de Hastingsstraat

eenteraad
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Schoolstraat Vontstraat

Ontmoetingscentrum Eine

Een ‘schoolstraat’ is een straat waarin een school gevestigd
is en die tweemaal per dag, bij het begin en het einde van de
schooldag, tijdelijk wordt afgezet voor ingaand gemotoriseerd
verkeer gedurende een half uur. Het voornaamste doel is de
verkeerschaos aan de schoolpoort verminderen zodat de start
en het einde van de schooldag veiliger kunnen verlopen.
Ouders die met de auto komen parkeren zich reglementair
in de buurt en komen het laatste stukje te voet.

Een deel van het ex-schoolgebouw in de Serpentstraat zal
binnen afzienbare tijd omgebouwd worden tot ontmoetingscentrum.

Deze aanpak biedt talrijke voordelen:
• Minder chaos en dus veiliger voor voetgangers en fietsers
• Meer plaats voor voetgangers en fietsers
• De straat is beter bereikbaar voor hulpdiensten
• Verhoogd wooncomfort voor buurtbewoners
• Kinderen en begeleidende ouders hebben meer beweging
• Minder fijn stof en uitlaatgassen in de buurt van de school
Tijdens de raadszitting van 27 juni besliste de gemeenteraad
een ‘schoolstraat’ in te richten in deelgemeente Leupegem.
In de Vontstraat, tussen het Sompelplein en de Smallestraat,
is de toegang op schooldagen verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en hulpdiensten, op volgende
momenten:
• Van maandag tot en met vrijdag van 8.10 uur tot 8.40 uur
• Op woensdag van 11.50 uur tot 12.20 uur
• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.10 uur
tot 15.40 uur
Deze beslissing komt er na overleg met de school KBO
Leupegem, de politie en de buurtbewoners. Gemachtigde
opzichters van de school staan in voor de signalisatie.
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Een plaatselijke vzw zal instaan voor de verhuur van de lokalen
aan plaatselijke verenigingen en clubs. De lokalen die aangepakt
worden bevinden zich op de benedenverdieping langs de rechterkant: zes klaslokalen, de voormalige bibliotheekruimte,
de overdekte speelplaats, twee bergingen, de keuken en
het sanitair blok.
Volgende aanpassingen moeten gebeuren:
• Samenvoegen van de voormalige bibliotheek en de
overdekte speelplaats tot één ruimte
• Inrichten sanitaire blok en keuken
• Scheiding van de bestaande nutsvoorzieningen
• Afscheiding van het deel dat zal gebruikt worden door
de vzw en het deel dat in gebruik blijft van de stad
(sportaccommodatie).
Om deze aanpassingen voor te bereiden en een globaal plan
op te maken besliste de gemeenteraad op 27 juni een architect
aan te stellen.

O

p 1 september opende het
langverwachte ﬁetspunt aan
het stationsplein.

Fietspunten stimuleren het
gebruik van de fiets in combinatie met
openbaar vervoer door in de directe
omgeving van stations fietsdiensten aan
te bieden. Medewerkers van het fietspunt
houden toezicht op de fietsenstallingen
aan het station en doen kleine herstellingen aan je fiets zodat je na fietspech toch
nog thuisgeraakt.

Daarnaast staan ze ook in voor het
opruimen van het zwerfvuil in de omgeving
van het station en onderhouden ze de
Blue Bikes die sinds eind mei aan het
station kunnen gehuurd worden.
Fietspunten worden uitgebaat door
ondernemingen uit de sociale economie,
die werken met kansengroepen zoals
laaggeschoolden of langdurig werklozen.
Drie keer winst dus: winst voor de fietsers,
winst voor de kansengroepen en winst
voor de maatschappij!
In Oudenaarde wordt het fietspunt
opengehouden door Groep Intro.
Het fietspunt is elke werkdag open van
7 uur tot 10 uur en van 16 uur tot 19 uur.

Meer info over de werking van fietspunten vind je op www.fietspunten.be

#Een ﬁetspunt
in Oudenaarde

B

edrijven, scholen en openbare
besturen zetten op donderdag
22 september 2016 hun
schouders onder de
Car Free Day in Oudenaarde.

De Car Free Day is een jaarlijks initiatief
van Taxistop en BBL waaraan Oudenaarde
dit jaar graag voor de tweede keer deelneemt.
Het stadsbestuur wil iedereen oproepen
om voor één dagje de auto aan de kant
te laten. Iedereen die regelmatig met de
auto in onze stad rijdt weet dat op drukke
momenten het verzadigingspunt bereikt
is. De wegen zitten op de spitsmomenten
dikwijls overvol.
Alleen door meer mensen op de fiets of
het openbaar vervoer te krijgen, kunnen
we ook in de toekomst onze stad bereikbaar en leefbaar houden.

Voor de Car Free Day worden geen straten
of pleinen afgesloten voor het autoverkeer.
Wel wordt iedereen opgeroepen om de
auto een dagje aan de kant te laten staan.
Heel wat bedrijven, scholen en besturen –
ook het stadsbestuur – doen op
22 september mee aan de Car Free Day.
Ze roepen hun eigen personeelsleden op
om die dag hun auto aan de kant te laten
staan.

Maar uiteraard worden ook alle inwoners
van Oudenaarde opgeroepen om op donderdag 22 september zo weinig mogelijk
de auto te gebruiken.
Je kan dan ervaren dat in de stad de fiets
vaak sneller is dan de auto. Geen file- of
parkeerstress, geen gedoe met gratis
kwartiertjes. Fietsen is gezond en goedkoop en bovendien heel leuk om te doen.

Fietsen is gezond, goedkoop en
bovendien heel leuk om te doen.

#Car Free Day
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#De tegemoetkoming
de installatiepremie

e tegemoetkoming in de huurprijs is steeds gekoppeld aan
een verhuizing. Je komt alleen
in aanmerking als je onlangs
verhuisd bent of binnenkort
zal verhuizen. Er moet bovendien aan
een aantal voorwaarden worden voldaan.
Huurders die vroeger al een huursubsidie
of een tegemoetkoming in de huurprijs
hebben ontvangen, komen niet meer in
aanmerking.

Dus moet je voor een aanvraag in 2016
rekening houden met je gezamenlijk
belastbaar inkomen (en van de personen
die samen met jou verhuizen) van 2013
(= aanslagjaar 2014).

Inkomen

Dit geldt ook voor de personen die samen
met jou verhuizen. In geval van mogelijkheid 3 is deze periode 10 jaar.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van
3 jaar geleden van alle gezinsleden die mee
verhuizen, mag niet hoger zijn dan €17.230
plus € 1.540 per persoon ten laste.

Eigendom
Je mag in de periode van 3 jaar voor
de aanvraag geen woning in volle
eigendom of vruchtgebruik hebben.

Voorwaarden oude en
nieuwe woning
De nieuwe woning moet voldoen aan
de normen van de Vlaamse wooncode.
Dit betekent dat de woning geen ernstige
gebreken of veilligheids- en gezondheidsrisico’s mag vertonen en dat deze moet
aangepast zijn aan het aantal bewoners.
Er zijn 4 mogelijkheden waarbinnen
je een tegemoetkoming in de huurprijs
kan aanvragen.
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Mogelijkheid 1
Je verlaat een onbewoonbaar verklaarde,
een overbewoond verklaarde of een
ongeschikt verklaarde woning of kamer.
Je verlaat een onroerend goed dat niet
hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, een
te kleine woning waar je minstens 1 jaar
woonde of een camping waar je al sinds
1 januari je hoofdverblijfplaats had.
Mogelijkheid 2
Je verliest de hoedanigheid van dakloze
en ontvangt daarvoor van het OCMW een
intallatiepremie of een verhoging van het
leefloon.
Mogelijkheid 3
Je bent minstens 65 jaar of erkend als een
persoon met een handicap en je verhuist
van een niet-aangepaste huurwoning naar
een conforme huurwoning, die aangepast
is aan je fysieke mogelijkheden als
bejaarde of als persoon met handicap.
Ofwel is een inwonend gezinslid in deze
situatie. Hierbij moet de woning voldoen
aan een aantal voorwaarden met betrekking tot de elektrische installatie, de
badkamer, de keuken, de verwarmingsinstallatie, de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

in de huurprijs en
Mogelijkheid 4
Je wordt huurder van een woning van een erkend sociaal
verhuurkantoor (SVK), maar indien het om een gesubsidieerde
sociale woning gaat, kom je niet in aanmerking.

LET OP: de kwaliteit van de verlaten woning moet bij je
aanvraag nog steeds kunnen worden vastgesteld en
deze woning moet ook nog toegankelijk zijn voor de
controle-ambtenaar van Wonen-Vlaanderen.

Huurprijs
De maandelijkse huurprijs mag niet hoger zijn dan
€ 580/maand als je geen personen ten laste hebt. Per persoon
ten laste mag dit bedrag verhoogd worden met € 72,50.
Als de kosten van water/gas/elektriciteit inbegrepen zijn in
de huurprijs, zorg je best voor een opsplitsing hiervan in
het huurcontract.

Aanvraag
Je kan de tegemoetkoming in de huurprijs en de installatiepremie aanvragen maximum 9 maanden vooraleer je naar je
nieuwe woning verhuist of binnen de 9 maanden nadat je in
je woning bent ingeschreven.
Meer info?

Hoeveel krijg je?
Het maandelijks bedrag dat je in 2016 krijgt is 1/3 van de
huurprijs van je woning, tot een maximum van 123,64 euro.
Daarbij komt altijd nog 20,61 euro extra per persoon ten laste.
Bovenop de huursubsidie krijg je bij je verhuis ook eenmalig
een installatiepremie. Die bedraagt drie maal je maandelijkse
huursubsidie.

Voor meer info en het aanvraagformulier kan je contact
opnemen met:
De dienst huisvesting van de stad:
055 335.104. of
via huisvesting@oudenaarde.be
Wonen-Vlaanderen: 09 276.25.00. of
www.wonenvlaanderen.be
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#Beleidssubsidies
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1.
portverenigingen die aan
bepaalde objectieve kwaliteitscriteria voldoen kunnen
gemeentelijke beleidssubsidies krijgen. De gemeenteraad
keurde onlangs een aantal aanpassingen van het reglement, dat dateert van
december 2014, goed. Het reglement
is opgebouwd volgens beleidsprioriteiten van de Vlaamse Gemeenschap.
Het toegekende budget van de Vlaamse
gemeenschap en het stadsbestuur wordt
integraal onder de Oudenaardse sportclubs verdeeld.
Alle erkende sportverenigingen krijgen
een basistoelage van 65 euro.
Het resterend bedrag wordt verdeeld
na beoordeling van de werking van de
sportvereniging op basis van een aantal
kwaliteitscriteria per doelstelling.

20 - infomagazine - september - 2016

Ondersteunen van de kwalitatieve
uitbouw van de sportverenigingen:
40% van de beleidssubsidies.
Dit betekent dat de sportverenigingen:

• Trainers, scheidsrechter en juryleden volgen bijscholingen en er is
opleiding en vorming voor bestuursleden
2.

• Actief deelnemen aan het sportbeleid door het bijwonen van
vergaderingen van de sportraad.
• Beschikken over een veiligheidsverantwoordelijke, die instaat voor
de veiligheid op en naast het sportterrein en in de sportaccommodatie.
• Een goede jeugdwerking uitbouwen.
Het aantal aangesloten jeugdleden
jonger dan 17 jaar is hier belangrijk.
• Voor hun jeugdploegen en jeugdwerking gebruik maken van kwalitatieve overdekte sportinfrastructuur.
Onder jeugdwerking wordt verstaan: 3.
trainingen, lessenreeksen, wedstrijden, tornooien, stages,… voor de
aangesloten jeugdleden, jonger
dan 18 jaar, die begeleid worden
door sporttechnisch of pedagogisch
opgeleide volwassenen.

Stimuleren van de sportvereniging
tot professionaliseren en in het
bijzonder zorgen voor kwalitatieve
sportbegeleiding: 38% van de
beleidssubsidies
Dit betekent concreet:
• Sportverenigingen worden
gesubsidieerd voor het werken
met gediplomeerde jeugdtrainers.
Hiervoor wordt de referentietabel voor sportkwalificaties van de
Vlaamse Trainersschool gevolgd.
• Verenigingen die werken met een
gekwalificeerd jeugdsportcoördinator
worden hiervoor ook gesubsidieerd
Activeringsbeleid met het oog op
levenslange sportparticipatie via
anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod door
sportverenigingen: 13% van de
beleidssubsidie.

sport
Dit betekent dat de sportvereniging actief is in de
naschoolse sportactiviteiten en activiteiten die door derden
georganiseerd worden in samenwerking met de sportdienst:
Sportsnacks, Multimove, Start-To-Sportactiviteiten,
Doe-aan-Sportbeurs, project Buitenste Binnen.
Ook andere activiteiten in samenwerking met de sportdienst
en/of sportraad kunnen meetellen na goedkeuring.
De sportvereniging die haar werking openstelt voor
de Sport Na School-pas kan punten scoren op basis van
het aantal deelnemers.
4.

Sportbeleid voor kansengroepen: de sportverenigingen
helpen in het toegankelijk maken van sport voor iedereen
met bijzondere aandacht voor andersvaliden en kansarmen: 9% van de beleidssubsidies
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an zaterdag 1 oktober om 17.45 uur tot zondag
2 oktober 18 uur organiseert de vzw 24 Uren van
Oudenaarde opnieuw een 24 urenloop ten voordele
van het kinderkankerfonds en andere goede doelen.
Vorm een team met vrienden, familie of collega’s en
loop of wandel afwisselend rond een uitgestippeld parcours in
het centrum van de stad en dat gedurende 24 uur. 1 ronde =
1 km. Kleinere teams kunnen ook deelnemen, maar let er wel
op dat er de hele 24 uur iemand van het team actief moet zijn.
Individuele deelnemers worden door de organisatoren met elkaar in contact gebracht, zodat ook zij een team kunnen vormen.
Lopen is niet verplicht, wandelen of een buggy duwen is ook toegestaan! Voor deze zesde editie van de 24 Uren van Oudenaarde
zijn, naast het Kinderkankerfonds, nog 6 andere goede doelen
geselecteerd, die een deel van de opbrengst krijgen.
Kinderkankerfonds: steun aan het wetenschappelijk onderzoek
naar kanker bij kinderen, maar vooral de begeleiding van
kinderen, die getroffen zijn door deze ziekte, en hun familie.
Rode Kruis Oudenaarde: aankoop van nieuwe interventiepakken
Netwerk Levenseinde Oudenaarde: patiëntenbegeleiding en
palliatieve ondersteuning.
Praatcafé dementie Oudenaarde: organiseren van bijeenkomsten voor zowel mantelzorgers en familie als dementerende
personen, waarbij op een informele manier informatie en
ervaringen kunnen worden uitgewisseld en dementie
bespreekbaar gemaakt.
De Bolster: inrichten van een snoezelbadkamer voor
de cliënten met autismespectrumstoornissen.
KBO Levensblij Oudenaarde: school voor buitengewoon
onderwijs voor kinderen met een matige tot ernstige mentale
beperking. Zij gaan voor het eerst beschikken over een eigen
turnzaal en doen beroep op de 24 Uren om ze geschikt te
kunnen inrichten.
MPI ’t Craeneveld: school voor buitengewoon onderwijs voor
alle types. Ze willen een brede gang omtoveren tot een
modulaire en flexibele leer- en leefomgeving (van muziekhoek
tot leeshoek of snoezelruimte en nog veel meer).

22 - infomagazine - september - 2016

1 & 2 oktober

RANDACTIVITEITEN
Gedurende de hele duur van het evenement zijn er tal
van speciale activiteiten en er is muzikale omkadering
met optredens. Daarnaast lanceert de organisatie binnenkort de gloednieuwe 24 Uren van Oudenaarde Quiz.
PRAKTISCH
Per deelnemer betaal je 15 euro. De teamverantwoordelijke
doet de inschrijving via de website van de organisatie.
De deelnameprijs omvat ook gadgets, drankjes en hapjes
en een verzekering.
Elk team beschikt over een permanente locatie in
de sporthal van het Bernarduscollege, waar men kan
afspreken, rusten, douchen, eten en drinken.
Daar is ook parkeergelegenheid.
Langs het parcours is een medische hulppost aanwezig.
NIEUW!! Koop en Loop op zondag 2 oktober `
De vzw 24 uren en de middenstand van
Oudenaarde hebben de handen in
elkaar geslagen.
Op 2 oktober is het immers de
nationale koopzondag in België.
De Sunday Shopday is dé kans om
bezoekers aan te trekken, die onze
handel, horeca en bezienswaardigheden komen ontdekken.
Bezoekers die misschien anders Oudenaarde links laten
liggen. Want veel mensen willen ook eens op een zondag
shoppen. Samen met Comeos, de federatie van de handel
en diensten in België, maakten vorig jaar maar liefst
165 steden en gemeenten en 4.000 winkels van de eerste
Sunday Shopday een daverend succes!
In 2016 doet Oudenaarde ook mee!
De ideale gelegenheid om op zondag EN te komen shoppen
in de winkelstraten van de stad EN te supporteren voor de
lopers.
De middenstand van Oudenaarde treedt dan ook op als één
van de sponsors van de 24 uren. Een mooie samenwerking
tussen beide partijen ten voordele van het goede doel.
Meer info: www.24urenvanoudenaarde.be en facebook.

GROS voorzitster Katrijn De Clercq kreeg een warm welkom in het dagcentrum in Kamonji

#Oudenaarde,
solidaire stad!

D

e Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS ROND VIERKANT Oudenaarde
vertegenwoordigt alle organisaties rond ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit
die een actieve werking en / of vertegenwoordigers
hebben in Oudenaarde.
Op advies van de GROS steunt de stad Oudenaarde jaarlijks
een project in het Zuiden dat door mensen uit Oudenaarde mee
wordt uitgebouwd. Voor veel mooie initiatieven betekent dit een
belangrijke bijdrage!
In 2015 werd de subsidie toegekend aan vzw Afrikaanse
Provincie, een initiatief van de Zusters Bernardinnen.
In Kamonji, in de heuvels van Rwanda, ondersteunen zij een
dagcentrum voor gehandicapte kinderen. Een handicap is geen
pretje, en al zeker niet in een land als Rwanda. Gehandicapte
kinderen worden er vaak verborgen gehouden en aan hun lot
overgelaten. In het dagcentrum kunnen ze terecht voor goede
verzorging, de juiste omkadering en het ontwikkelen van hun
op het eerste zicht verborgen talenten. Sinds kort wordt er ook
ingezet op inclusief onderwijs, zodat deze kinderen ook naar
school kunnen.
Een hele uitdaging!
En dat de middelen goed worden besteed, heeft GROSvoorzitster Katrijn De Clercq met eigen ogen kunnen zien!
Tijdens een verblijf in Rwanda bezocht ze het dagcentrum en
de school die ondersteuning kregen. Met de ontvangen subsidie
werden de klaslokalen verder ingericht met kleurrijk materiaal.
Benieuwd wie de ondersteuning voor 2016 zal ontvangen?
Kom dan zeker naar onze jaarlijkse GROS–avond op maandag
24 oktober 2016 in De Woeker!
Na een vleugje humor met stand-up comedian Bert Gabriëls,
en een kennismaking met mensen die de vluchtelingenproblematiek van dichtbij ervaarden, maken we de winnaar van de
Zuidsubsidie 2016 bekend.
Graag tot dan!

De klaslokalen werden uitgerust met kleurrijk materiaal
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Gezondheidskalender

Z

org dragen voor jezelf betekent dat je langer kan
genieten van een gezond en onbezorgd leven.
Daarom krijgen alle 65-plussers van Oudenaarde
een kalender in de bus. In de kalender staan tips
om langer zelfstandig en gezond thuis te wonen.
Je vindt er ook nuttige informatie, adressen en dienstverlening
over gezondheid en de toegang tot zorg in Oudenaarde.
Dat is belangrijk want iedereen wil gezond ouder worden.

y
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Run

#Mystery
Run

O

p zaterdag 15 oktober vindt de eerste editie van de
Mystery Run plaats in Oudenaarde. Zoals je al kan
vermoeden kan / mag er nog niet veel prijsgegeven
worden over wat je zoal te wachten staat.
Je mag wel al weten dat de Mystery Run niet zomaar
een obstakel run is.
Wil je weten wat de Mystery Run precies inhoudt?
Schrijf je dan snel in en ondervind het zelf.
Inschrijven kan via de site www.mysteryrun.be/nl/inschrijven.

Dienst welzijn voor senioren en personen met een beperking
Er zijn twee afstanden:
•
•

•
•
•

Inlichtingen over je pensioen, pensioenaanvragen en
opvolging
Inlichtingen en aanvragen over tegemoetkomingen van
de federale overheid: FOD parkeerkaarten,
tegemoetkoming hulp aan bejaarden
Tussenkomsten in woonzorgcentrakosten of
begrafeniskosten
Seniorenadviesraad, sociale commissie, adviesraad
ontwikkelingssamenwerking
Gezondheidsprojecten in Oudenaarde

Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, zonder afspraak,
in het Sociaal Huis, Meerspoort 30, tel 055 46 06 40.

voor 6 km betaal je 25 euro,
voor 12 km 35 euro.

De Mystery Run is een organisatie van The Outsider, in samenwerking met het stadsbestuur Oudenaarde en het Agentschap
Natuur en Bos.
De Mystery Run kadert ook in De Week van het Bos, georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos.

Alle info op www.mysteryrun.be

#Tweede Rallysprint

D

e tweede AAROVA rallysprint zal
plaatsvinden tijdens het weekend
van 10 en 11 september 2016,
te Oudenaarde.
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Meer info via www.arsrally.com
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#Fijn wonen in
Oudenaarde
Residentie Voorburg, Kasteelstraat 12-14

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA
ontwikkelde in opdracht van het stadsbestuur het project
Residentie Voorburg in de Kasteelstraat. De residentie omvat
8 woongelegenheden in de rustige stadsomgeving, dichtbij
de Schelde en op wandelafstand van hartje Oudenaarde.
Beide aanpalende oorspronkelijke woningen werden volledig
ontmanteld, met behoud van één authentieke gevel.
De huizen zijn vervangen door 1 woning met drie slaapkamers
en 7 appartementen. 4 daarvan hebben 2 slaapkamers,
3 hebben 3 slaapkamers en 1 appartement heeft 1 slaapkamer.
Globaal is er een bewoonbare oppervlakte van 1.002 m2.
Deze woongelegenheden zijn gebouwd over 4 bouwlagen,
verbonden met een lift en beschikken over een parkeerplaats
en een tuinberging.
De appartementen zijn kwalitatief hoogstaand afgewerkt,
met aandacht voor alle nodige voorzieningen.
De 3 gelijkvloerse appartementen beschikken over een tuin,
alle appartementen op de verdieping hebben een sfeervol
terras met een mooi uitzicht.

SOLVA engageert zich uitsluitend in gemeentelijke
opdrachten inzake ruimtelijke ordening en socioeconomische expansie en is vooral werkzaam in de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen of bij
renovatie van leegstaande bedrijfsgebouwen.
Daarnaast realiseert het opdrachten op maat voor
de besturen zoals verkavelingen, woongelegenheden en
andere publieke investeringsprojecten.

Ontdek deze woongelegenheden tijdens de opendeurdagen
van SOLVA in het najaar. Meer informatie en data vind je op
www.SolvaWonen.be. Je kan ook terecht bij mevrouw
Karine Van Gijsegem, 053 64 65 20,
karine.van.gijsegem@@so-lva.be.
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aat je mening horen over de ideeën van het ontwerpteam
De komende jaren staan tal van ingrepen gepland in
en rond de Maarkebeekvallei om het overstromingsrisico te verminderen.

In juni 2015 organiseerde de provincie een infomarkt over het
riviercontract en een bewonersatelier over de Maarkebeek
waarin gepolst werd naar het gebruik en de beleving van de beek
bij de omwonenden. Het ontwerpteam ‘Fris in het Landschap en
Cluster’ zal zich samen met het participatiebureau ‘Codecrea’
het komende jaar buigen over de gebiedsvisie van de Maarkebeekvallei en de concrete invulling van zes deelgebieden.

Daarnaast wil de provincie Oost-Vlaanderen samen met
partners stad Oudenaarde, gemeente Maarkedal en de Vlaamse
Milieumaatschappij, de Maarkebeek meer in de kijker zetten
Aan de hand van de Maarkedoor dit te koppelen aan een brede gebiedsvisie voor de vallei.
beeksessies wil de provincie
ontwerpers, actoren, beleid, omBij het opstellen van deze visie wordt veel belang gehecht aan wonenden, bedrijven en andere
partners samen rond de tafel
actieve participatie en betrokkenheid van omwonenden.
brengen. De Maarkebeeksessies
zijn actieve werksessies.

#Maarkebeeksessies
Ze leveren geen definitieve plannen op, maar wel heel wat ideeen over mogelijke invullingen van een gebied. Een eerste sessie
over de geplande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s)
langsheen de Maarkebeek aan de Borgt- en Romansmolen vond
plaats eind 2015. In juni volgde een Maarkebeeksessie over het
bedrijventerrein Meersbloem en de deelzone Schapendries.
Vanaf 2017 organiseert de provincie een tweede reeks
Maarkebeeksessies waarbij de laatste drie deelgebieden
aan bod komen, namelijk het signaalgebied Nonnemolen en
omgeving, de omgeving van Ladeuzemolen en de kern van
Schorisse en het mogelijks geplande GOG Kasteelmolen.

De betrokken omwonenden, eigenaars en gebruikers
van de verschillende deelgebieden worden telkens tijdig
uitgenodigd voor de betreffende Maarkebeeksessie.
Wil je graag op de hoogte blijven van het proces?
Stuur dan een mail naar maarkebeek@oost-vlaanderen.be
met als onderwerp ‘inschrijving nieuwsbrief’.
Voor meer info kan je terecht bij de dienst
Ruimtelijke Planning van de provincie, tel 09 267 75 67.
Surf ook eens naar
www.oost-vlaanderen.be/maarkebeek

#Klimaatplan

V

orig jaar, in 2015, besliste het stadsbestuur om toe
te treden tot het Burgemeestersconvenant.
Hiermee engageren we ons om tegen 2020 de
CO2-uitstoot op ons grondgebied te reduceren
met 20 % ten opzichte van 2011.

Om dit engagement tastbaar en realiseerbaar te maken,
werd enerzijds de uitstoot in 2011 berekend (nulmeting)
en anderzijds werd een actieplan opgemaakt om deze
uitstoot met 20 % te reduceren. Dit actieplan kwam tot stand
in samenwerking tussen het stadsbestuur, de stadsdiensten,
andere overheden, bedrijven, verenigingen en inwoners.
Op 29/10/2015 werd het burgemeestersconvenant effectief
ondertekend door onze burgervader. Het actieplan
(‘klimaatplan’) werd op 21/03/2016 goedgekeurd door
de gemeenteraad.
Intussen zijn enkele acties en maatregelen uit het klimaatplan
al uitgevoerd of in uitvoering (sedert 2011), andere staan in de
steigers.
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Op onze website kan je steeds de nieuwste informatie vinden.

duurzaam
SAMEN VOOR HET KLIMAAT

Wil je nog meer weten over bepaalde acties,
mee je schouders zetten onder een project
of zelf initiatief nemen en weten hoe de stad je
daarin kan ondersteunen?
Neem dan gerust contact op met de milieudienst via
milieu@oudenaarde.be of 055/335 160.
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# ‘Mijn loket’:

makkelijk online attesten & uittreksels aanvragen

W

ij maken het jullie graag zo makkelijk mogelijk;
dienstverlening is belangrijk voor ons.
Daarom beschikt Oudenaarde via ‘eGovFlow’
voortaan over een service die inwoners toelaat
om online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier bepaalde aktes of attesten aan te vragen en
deze 24/7, digitaal ondertekend in de mailbox te ontvangen.
Het is dus helemaal niet meer nodig om hiervoor nog naar het
Administratief Centrum te komen en aan te schuiven: je kan
deze documenten voortaan gewoon lekker makkelijk en veilig
van thuis uit online aanvragen!

Momenteel kunnen onderstaande items online verwerkt
worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uittreksel geboorteakte
uittreksel huwelijksakte
uittreksel bevolkingsregister
uittreksel overlijdensakte
attest samenstelling gezin
attest van leven
attest van verblijf / nationaliteit
attest van verblijf voor een huwelijk
attest van woonst / woonplaatshistoriek
attest wijze van teraardebestelling
(online aanvragen, wordt opgestuurd)

RUIMERE OPENINGSUREN DIENST BURGERZAKEN!
Nog in het kader van een betere dienstverlening,
zullen vanaf 1 oktober 2016 de openingsuren van
de dienst burgerzaken worden aangepast.
We beseffen dat het voor inwoners die elke dag werken,
niet evident is om voor 17.30 u in het Administratief
Centrum te geraken.
Daarom zal je vanaf 1 oktober iedere maandag tot 19 u
en elke eerste zaterdag van de maand tussen 9 u en
11.30 u terecht kunnen bij de dienst burgerzaken!
Vanaf 01/10/2016:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

8.30 u - 12 u & 13.30 u - 19 u
8.30 u - 12 u
8.30 u - 12 u & 13.30 u - 17.30 u
8.30 u - 12 u
8.30 u - 12 u
iedere eerste zaterdag van de maand
tussen 9 u en 11.30 u

Je vindt de toegang tot ‘Mijn loket’ op onze website
(www.oudenaarde.be), helemaal bovenaan bij de rubriek
‘wonen en leven’.
Ook per product staat bovenaan de pagina steeds een knop om
online aan te vragen.
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#Schepencollege

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

Schepenen
Lieven Cnudde
jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit,
onderwijs
lieven.cnudde@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak via mail of tel. 0477 13 13 69
Peter Simoens
sport, recreatie, regie grondbeleid
tel 055 31 95 32
peter.simoens@oudenaarde.be
zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak:
bureau sportdienst
Carine Portois
burgerzaken, internationale betrekkingen,
zustersteden
tel 055 31 81 02 en 0479 07 49 11
carine.portois@oudenaarde.be
zitdag: na telefonische afspraak

John Adam
personeelszaken, evenementen, gelijke kansen
tel 0478 38 02 65
john.adam@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak
Guy Hove
openbare werken, cultuur
tel 055 30 96 98
guy.hove@oudenaarde.be
zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM
Richard Eeckhaut
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,
aankoopdienst
tel 055 31 13 78
richard.eeckhaut@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM
Peter Dossche
ﬁnanciën, informatica, administratieve vereenvoudiging
en dierenwelzijn
tel 055 45 58 31
peter.dossche@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM
Stefaan Vercamer
sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een
beperking, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking
tel 0496 29 94 29
stefaan.vercamer@dekamer.be
zitdag: na telefonische afspraak

#Paardenkijkdag

D

e Dag van het Paard ontstond in Oudenaarde in 1997,
maar reeds voor 1900 vonden hier paardenkeuringen
van het Belgisch Trekpaard plaats. Om het belang
van het Belgisch Trekpaard verder te ondersteunen
richtte men in 1996 de vzw Belgisch Trekpaard Event
op. Op deze manier werd het ras beschermd en liet men het
Belgisch Trekpaard deelnemen aan trek- en menwedstrijden en
paardenspelen. Het paard werd ook een toeristische attractie.
Het initiatief slaagde en de jaarlijkse Paardenkijkdag was
geboren. Na verloop van tijd namen ook andere paardenrassen,
zoals Haflingers, Shetlands, Mini-paarden en Friese paarden
deel aan dit mooi evenement, dat telkens plaatsvindt het derde
weekend van september.
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De hoofdactiviteit bestaat uit de keuring
van de verschillende rassen: op zaterdag
17 september worden de Mini-paarden
gekeurd, op zondag 18 september
vanaf 9 uur ook de Haflingers, Shetlandpony’s en het Belgisch Trekpaard.
Op zondagnamiddag, vanaf 14 uur is
er een showprogramma, waaraan alle
rassen deelnemen. De officiële slotceremonie vindt plaats om 17 uur.
Nieuw dit jaar zijn de Tinkers, een bijzonder paardenras
dat ook kan bewonderd worden, maar niet deelneemt aan
de show. Alles vindt plaats op de Markt en omgeving

