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De ‘grote kerstmarkt’ kende zoveel bijval, 
dat beslist werd dit jaar tijdens twee 
weekends de volledige Markt te laten 
inpalmen door 40 chalets, die zowel door 
verenigingen als door handelaars uitge-
baat worden. Ook Fiesta Europa is van de 
partij. Centraal op het marktplein komt 
een overdekte ijspiste en er zijn winkel- 
zondagen in december. 
We zetten alle kerst- en eindejaarsactivi-
teiten op een rij. Geniet ervan!

Het project Scheldeboorden komt in een 
eindfase; bewoners, bezoekers, fiets-
recreanten,… kunnen binnenkort op de 
‘Promenade langs de Schelde’ wandelen, 
fietsen,… en op gepaste plekken rusten en 
genieten van het zicht. Op de Scheldekop 
starten begin volgend jaar de eerste wer-
ken, die leiden tot een nieuwe stadsbuurt, 
waar het aangenaam wonen en vertoeven 
zal zijn.

De beschermde Tissenhovemolen in 
Mater, aangekocht door kunstschilder 
Ernest Vandendriessche in 1971, werd 
onlangs door zijn dochters geschonken 
aan de stad. En schenking die enthousiast 
aanvaard werd door de gemeenteraads-
leden. Het stadsbestuur zal de molen 
openstellen voor het publiek en engageert 
zich tot het onderhouden van dit prachtig 
stukje erfgoed.

We belichten ook een aantal andere  
gemeenteraadsdossiers en zetten de 
krachtlijnen van de afvalkalender 2016 
op een rij.

De 100ste Ronde van Vlaanderen zal 
nog meer dé hoogmis van het Vlaamse 
wielerjaar zijn. De ‘Helden van de Ronde’ 
worden op zondag 3 april gehuldigd en ook 
Oudenaarde wil van deze jubileumeditie 
iets speciaal maken! Een voorproefje.

Ons klein-maar-fijn cultureel centrum  
De Woeker belooft in het voorjaar opnieuw 
zowel jong als minder jong te verwen-
nen met theater, comedy, muziek en 
aangename familievoorstellingen. Pluis 
het programma uit en stip je favoriete 
voorstellingen aan.

Er is ook nieuws van twee adviesraden: 
de gezinsraad bestaat 50 jaar en gaat dat 
uiteraard vieren; de seniorenraad vindt 
transparantie een must en is nu online  
te volgen. 
Steeds meer senioren vinden trouwens 
ook hun weg naar het taxi-abonnement 
voor 65-plussers. Een getuigenis.

Het themakamp in jeugdcentrum Jotie 
tijdens deze herfstvakantie stond in het 
teken van robots, maar tijdens de krokus-
vakantie maken cowboys en indianen hun 
opwachting bij het jonge volkje.

Tijdens de komende maanden delen de 
leerlingen van de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans hun speelplezier 
met het publiek.  
Iedereen van harte welkom! 
De Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst toont welke artistieke projecten 
reeds vorm kregen over en rond De Boom 
in het Liedtspark. Voer voor inspiratie.

We wensen iedereen prettige  
en veilige feestdagen en  
het allerbeste in 2016!

Veel leesgenot!

De secretaris, 
Luc Vanquickenborne

De burgemeester, 
Marnic De Meulemeester 

ditoe
16

Oproep

Vind je de pensioenwetgeving te  
ingewikkeld?  
 
Begrijp je de opeenvolgende  
pensioenhervormingen niet?  
 
Heb je hulp nodig voor het indienen  
van je pensioenaanvraag?  
 
Wees gerust, pensioendeskundigen  
staan je bij iedere eerste dinsdag van de 
maand in het ACM. Werknemers kunnen  
er terecht van 9 uur tot 12 uur  
en van 13.30 uur tot 16 uur.  
Zelfstandigen van 9 uur tot 12 uur.
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Aanbod kerstmarkt in  
een nieuw kleedje

Dit jaar ondergaat het aanbod van de 
kerstmarkt een facelift. Je zal kunnen 
rondkuieren tussen kraampjes met hapjes, 
drankjes, toffe souvenirs en hebbedingen. 
Voor elk wat wils is het opzet van de 
Kerstmarkt 2015! Hiervoor krijgen we 
niet alleen de medewerking van de 
enthousiaste verenigingen, die elk jaar 
de Oudenaardse kerstmarkt bevolken, 
maar ook van de middenstand. 

De organisator van de gekende Fiesta 
Europa Markten zal tijdens het eerste 
weekend in een 20-tal kramen zorgen 
voor een winteraanbod kleurrijke en 
kwaliteitsvolle producten. 

Handelaars van eigen bodem zullen jullie 
tijdens het tweede weekend, in evenveel 
chalets, hun kwaliteitsproducten en 
eindejaarsartikelen aanbieden. 
Een greep uit het gevarieerde aanbod: 
chocolade, wijn, kerstmutsen, kaartjes, 
cadeautjes, juwelen, kaarsen, decoratie-
artikelen,…

Winkelen in winterse sfeer

Maar er is meer. Het shoppen beperkt 
zich tijdens de eindejaarsperiode niet tot 
de kerstmarkt alleen. De hele stad straalt 
dan winterse sfeer en gezelligheid uit. 
De handelaars zetten tijdens die periode 
hun beste beentje voor om jullie warm en 
charmant te onthalen.
Noteer hierbij ook even de koopzondagen 
in december: op zondag 13 december 
openen meer dan 60% van de winkels in 
Oudenaarde hun deuren en op zondagen 
20 en 27 december zo goed als allemaal. 
Ideaal moment dus om te komen kerst-
shoppen, zowel op de kerstmarkt als in 
de winkelstraten. Tijdens de periode van 
de kerstmarkt blijft op het uiteinde van 
de Markt een zone voorbehouden voor 
kortparkeren.

Een volledig schema van de  
openingsuren van de ijspiste vind 
je op www.oudenaarde.be.

Tarieven schaatsbaan
• Georganiseerde groepen  
   (> 20 personen):  
   2,50 euro per persoon
• Individuele schaatser: 4,50 euro
• Discoschaatsen op vrijdag: 6 euro
• Familiekaart (10 beurten): 30 euro
• OK-pas: 1,50 euro

Gezelligheid troef

Bij dit nieuwe concept hoort ook een 
nieuwe opstelling van de kerstmarkt: 
de 40 chalets worden in een kring rond 
de ijspiste opgebouwd, die centraal op 
de Markt komt te liggen. 
Tussen de ijspiste en de kerstboom komt 
een overdekte loungeruimte, waar de 
bezoekers hun op de kerstmarkt aan-
gekochte hapjes en drankjes kunnen  
nuttigen. Op deze manier wordt een  
gezellig kerstdorp gecreëerd, voorzien 
van feeërieke verlichting.

Bij een gezellige kerstmarkt hoort 
natuurlijk ook animatie. Tijdens beide 
weekends van de grote kerstmarkt is 
er volop animatie op de Markt en in de 
omliggende straten om de geïnteresseer-
den een aangenaam bezoek te garande-
ren: kerstmannen, kerstschminken voor 
kinderen, voorlezen kerstverhaaltjes, 
kerstmuziek, een koor dat de kerstmarkt 
komt opluisteren,…

V
an 11 tot 13 december en van  
18 tot 20 december wordt de 
volledige Markt ingenomen 
door een grote kerstmarkt,  
met in het midden een reuze 

kerstboom en een overdekte ijsschaats-
baan. De bezoekers zullen kunnen  
genieten van kerstmarktproducten in 
maar liefst 40 sfeervolle chalets.
 
Ook tijdens de week tussen beide grote 
kerstmarkten zal een aantal chalets open 
zijn. Tijdens de volgende weekends, van 
26 tot 27 december en van 2 tot 3 januari 
staan er naast de ijspiste een 5-tal  
chalets, die uitgebaat worden door  
verenigingen.  
Zo kan je tijdens het schaatsen ook nog 
genieten van een hapje en een drankje.

 

# Grote kerstmarkt
                    Twee weekends

IJspiste

Schaatsen op de overdekte ijspiste van 
bijna 600 m2 kan vanaf vrijdag 11 decem-
ber 2015 tot en met 3 januari 2016.
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 
11 december. Candy Mulder en haar team 
‘Temptation’ verzorgen de openings-
schaatsshow om 19.30 uur. Ze werkt 
daarvoor dit jaar samen met zanger-en-
tertainer van eigen bodem, Gilles Simoens.
De eerste drie vrijdagen kan je komen 
discoschaatsen tot 23.00 uur; een DJ 
zorgt voor de nodige sfeer.  

Op kerstdag is de ijspiste gesloten in 
de voormiddag, op kerstavond en oude-
jaarsavond sluit de piste om 18.00 uur. 
Op nieuwjaar blijft de piste gesloten.
Van 14 tot en met 18 december is de 
ijspiste tijdens schooluren voorbehouden 
voor klassen van het basisonderwijs. 
Op donderdagnamiddag 17 december is er 
een speciale namiddag voor andersvaliden 
en hun begeleiders.
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Meer info:

Toerisme & evenementen Oudenaarde, 
stadhuis, 055 31 72 51, 

toerisme@oudenaarde.be, 
evenementen@oudenaarde.be, 

www.oudenaarde.be

Sportkamp schaatsen
Heb je er ooit al van gedroomd om over het ijs te zweven? 
Dan is dit je kans! Kom deelnemen aan hét sportkamp van 
het jaar. Oudenaarde leert jongeren van 6 tot en met 14 jaar 
schaatsen tijdens een heus kerstsportkamp.

Periode: 28, 29, 30 en 31 december.
Beginners krijgen les van 9.30 uur tot 10.30 uur en gevorder-
den komen aan bod van 10.30 uur tot 11.30 uur. Voor dit sport-
kamp betaal je 35 euro voor 4 lessen en 30 euro voor meerdere 
kinderen uit hetzelfde gezin. De prijs omvat het gebruik van de 
schaatsaccommodatie, de schaatsen en de lessen. De lessen 
worden gegeven door ervaren gekwalifi ceerde monitoren.

Vooraf inschrijven bij de sportdienst, 055 31 49 50, 
sportdienst@oudenaarde.be

Praktische info

Het magazine Rondom wijdt een special aan de kerstmarkt. 
Alle praktische info – openingsuren kerstmarkt en ijspiste, 
aanbod kerstmarkt, wintershoppen in de stad animatie, 
plannetje met bereikbaarheid en parkings,… zal hierin 
vermeld staan. Inwoners van de Vlaamse Ardennen krijgen 
het magazine begin december in de bus. Je kan eveneens een 
exemplaar afhalen bij toerisme Oudenaarde, bij de sportdienst, 
in de bib en in handels- en horecazaken in de stad.

Wekelijkse markt

Op volgende donderdagen moet je misschien een beetje zoeken 
naar je vertrouwde marktkraam: 10, 17, 24 en 31 december.
Naar jaarlijkse gewoonte volgt er een winterse marktactie, 
op initiatief van de stad en de Verenigde Marktkramers.

Kerstmarkt in de deelgemeenten

Op zondag 20 december wordt ook een kerstmarkt 
georganiseerd in deelgemeente Mater, op het Matersplein. 
De kerstmarkt is een initiatief van de feestcomités Mater, 
Ename, Nederename en Eine i.s.m. UNIZO.

Het feestcomité van Volkegem organiseert een kerstmarkt 
op het de la Kethulleplein op zaterdag 12 december van 16 uur 
tot 24 uur. Diezelfde dag organiseert het comité voor de eerste 
keer de Santa Claus Run, waarbij elke deelnemer, verkleed als 
kerstman of in het thema kerstmis, 5 rondjes loopt van ongeveer 
900 meter rond het de la Kethulleplein.

Per rondje krijgen de deelnemers een bandje; 5 bandjes 
geven recht op een bierpakket en een aangepast geschenk 
voor kinderen. Vrije start tussen 17 uur en 18.30 uur. 

Deelnamegeld: 2 euro, 
vooraf inschrijven via volkegem@gmail.com.

Kersthappening op de boerenmarkt

Op zaterdagen 19 en 26 december worden de klanten verwend 
met een hapje en een drankje als dank voor hun trouwe bezoek-
jes. Je vindt de boerenmarkt in de Prins Leopoldstraat van 
10 uur tot 13 uur. Op zaterdag 2 januari 2016 is er geen 
boerenmarkt.

Noteer alle data alvast in je agenda en kom een bezoekje 
brengen aan de vernieuwde kerstmarkt in onze stad. 
Gezelligheid troef op de grootste kerstmarkt mét ijspiste 
in de Vlaamse Ardennen!
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D
e CD ‘Oudenaarde, een Hymne’, in opdracht van 
De Woeker klaargestoomd door Steef Verwée, werd 
in november 2014 onder grote belangstelling 
voorgesteld. Het was voor de talrijke aanwezigen 
een avond om nooit te vergeten!

Verwen jezelf en je familie en vrienden tijdens de eindejaars-
periode met deze verzameling liedjes in het Oudenaards dialect 
over historische gebeurtenissen en personages, over de mooie 
omgeving van onze stad en onze streek, over het dagelijks leven 
en … over de liefde. Het bijhorende boekje bevat, naast de tek-
sten in het dialect, telkens een kleine samenvatting per lied in 
het algemeen Nederlands. Bovendien is deze minibrochure 
rijkelijk geïllustreerd met schitterende afbeeldingen van werk 
van de Oudenaardse kunstenaar Jos. Van den Abeele. Een ju-
weeltje! Je kan de CD kopen voor de luttele som van 10 euro bij 
de dienst toerisme en in de bib.

Om je helemaal te overtuigen sommen we enkele titels van 
liederen op, die voor zich spreken, maar toch ook nog genoeg 
ruimte overlaten aan je verbeelding:
Adriaen Brouwer, De Seevee, Fietellied Eine, Mielke op de 
Keezeren Berg, 
Flandriens in 
Oudenaarde en de 
Meerswandelinge. 
Daarnaast zijn er ook 
nog Het Jagerke, De 
Valse Liefde en Het 
Nonneke, de Pardes-
sus en de Klappeien 
van Oudenaarde en 
nog vele, vele andere.

Doe een Oudenaardebon cadeau!
Een geschenk voor kerst, een verjaardag, valentijn, moederdag, 
vaderdag of gewoon een cadeautje om iemand te bedanken… 
Nogal wat gelegenheden waarbij je op zoek gaat naar de per-
fecte attentie. En dat is niet altijd even gemakkelijk. We hebben 
sinds vorig jaar dé oplossing: de Oudenaardebon. Je doet er 
iedereen plezier mee!

Bovendien steun je de Oudenaardse handelaars. Deze handige 
en stijlvolle cadeaucheque kan je besteden bij meer dan 100 
handels- en horecazaken in Oudenaarde. De Oudenaardebon is 
verkrijgbaar in waarde van 5 euro – 10 euro – 25 euro. 
Je kan de bon aankopen bij de dienst toerisme in het stadhuis, 
de bibliotheek en aan het onthaal in het Administratief Centrum 
Maagdendale. De Oudenaardebon is 1 jaar geldig.

De CD “Oudenaarde, een Hymne’? 
Haal hem in huis!

Oudenoarde mijn geboortestad
Heel mijn herte blijft altijd aan ui verpand

Oudenoarde liefste moederstad
Schoonste vrouwe van ons land!

(refrein van Oudenaarde Hymne)

Nog meer 
eindejaarscadeautjes
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Promenade langs de Schelde
Deze schakel van het project wordt 
gerealiseerd door de heraanleg van de 
Scheldeboorden. Het parkeren wordt 
geclusterd in parkeerhavens aan het 
Administratief Centrum Maagdendale, 
de Bergstraat, de Ham en Meerspoort. 
Zo komen de boorden vrij voor fi etsers 
en voetgangers. De ‘Promenade van 
Oudenaarde’ bestaat uit fl aneerzones 
langs beide oevers van de Schelde.

De Promenade is reeds gerealiseerd op 
de rechteroever en loopt van de Louise-
Mariekaai tot aan de Matthijs Castelein-
straat. De heraanleg van de Bourgon-
diëstraat werd goedgekeurd tijdens de 
gemeenteraadszitting van september 
2015, waardoor de doorsteek naar het 
nieuwe ophaalbrugje aan de jachthaven 
in de steigers staat.

Een gedeelte van de Marlboroughlaan is 
onlangs heraangelegd volgens de princi-
pes van het masterplan van het stadsver-
nieuwingsproject. 

De Margaretha van Parmastraat is de laat-
ste schakel, die in 2016 aangepakt wordt 
en zo aansluit op 
de Ham. 

foto’s: Chris Cardinael voor Thuis in de Stad.

De Schelde

DD# De Schelde als schakel voor stadsvernieuwing 
Project Scheldeboorden / 
Scheldekop
Waar vroeger de Schelde als een breuk-
lijn door de stad ervaren werd, wordt nu 
de relatie met de rivier hersteld, door de 
heraanleg van de Scheldeboorden.

Het stadsvernieuwingsproject Schelde-
boorden / Scheldekop werd in 2009 
goedgekeurd door de jury van ‘Thuis in 
de Stad’, waardoor Oudenaarde, naar-
gelang de vooruitgang van de werken, 
op het einde van de rit 3 miljoen euro 
ontvangt.

Ondertussen draait het project op volle 
snelheid. De grootste doelstelling is de 
ruimtelijke breuk tussen het stadscentrum 
en de Pamelewijk, die ontstaan is door de 
rechttrekking van de Schelde in de jaren 
’60, te herstellen. 

Met het stadsvernieuwingsproject mag 
de Schelde niet meer ervaren worden als 
een barrière, maar als een schakel tussen 
beide buurten. 

Na de eerdere vernieuwing van vijf straten 
in Pamele, merken we reeds de herop-
leving van de wijk.
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Het Jan van Pameleplein, dat daar vorm 
krijgt tussen het nieuwbouwproject en de 
Schelde, vormt het sluitstuk van het stads-
vernieuwingsproject de Ham.

Bewoners, bezoekers, fietsrecreanten,… 
kunnen binnenkort op de Promenade 
langs de Schelde wandelen, fietsen,… 
en op gepaste plekken rusten en genieten 
van het zicht.

Scheldekop in de startblokken

Begin 2016 start de private partner,  
NV Scheldekop, met de realisatie van het 
eerste woonproject op de Scheldekop. 
Dit heeft eventjes op zich laten wach-
ten, nadat vervuiling van de bodem werd 
vastgesteld. De vervuilde restanten van 
de voormalige gasfabriek zijn ondertus-
sen verwijderd en OVAM heeft de grond en 
het grondwater gesaneerd, zodat er geen 
risico’s meer zijn voor de volksgezondheid 
en het milieu. 

De geplande herontwikkeling van de site 
tot een nieuw stadsdeel kan dus starten. 
Er komen appartementen en grondgebon-
den woningen; het wordt een autoluwe 
buurt met een woonerf. 
Door de spievormige straten hebben alle 
bewoners contact met het water.

Naast het woonerf tussen de bouwblokken 
komt er op de kop een parkje, omringd 
door een fietspad. Dit fietspad verbindt de 
Bourgondiëstraat met de fietsersbrug en 
de Trekweg.

In de toekomst worden nog twee bouw-
blokken gerealiseerd door NV Scheldekop.
 
Op de grond van de Regie der Gebouwen 
komt een nieuw justitiepaleis, maar in 
afwachting daarvan wordt het terrein 
heringericht als tijdelijke parking voor 
werknemers en bezoekers van justitie.

Op korte termijn voltrekt zich dus een 
grote metamorfose van een terrein vol 
oude loodsen en verroeste auto’s tot een 
stadsbuurt, waar het aangenaam wonen 
en vertoeven zal zijn.

foto’s: Chris Cardinael voor Thuis in de Stad.

# De Schelde als schakel voor stadsvernieuwing 
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Tissenhovemolen

# Tissenhovemolen
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bronnen van het leven, waarin sentimen-
ten, hartstocht, verdriet, hoop en liefde in 
reële voorstellingen beklijven. (…)
Het is overduidelijk dat Ernest 
Vandendriessche zijn vele tekeningen en 
schilderijen in een rustige huiskring 
heeft kunnen maken, in een huiskamer, 
die een vruchtbare bodem was waar hij 
ongebreideld kon dromen en werken. 
Hier kwam na een vlijtig leven een rust 
tot stand die gunstig inwerkte op zijn 
zuiver scheppend talent. Hier is ook zijn 
gave en sterke scheppingsdrang via een 
bizarre maar integere aanleg tot volle bloei 
kunnen komen.
(Remi de Cnodder: Ernest Vandendriessche – Het 
Zichtbare Paradijs, n.a.v. de retrospectieve in het 
stadhuis, 1994)

Kunstschilder Ernest Vandendriessche 
kocht de Tissenhovemolen in 1971 en kort 
daarna werd hij gerestaureerd. In 2006 
kregen, onder andere, de zeldzaam gewor-
den houten pestelroeden en het molenkot 
een grondige opknapbeurt.

De molen wordt in werking gehouden door 
vrijwillige molenaars van de vzw Levende 
Oost-Vlaamse Molens.

De dochters van de kunstschilder, Marie 
en Mireille Vandendriessche, schonken de 
molen onlangs aan de stad. Het stadsbe-
stuur zal de molen openstellen voor het 
publiek en engageert zich tot het onder-
houden van  dit prachtig stukje erfgoed.

Kunstschilder 
Ernest Vandendriessche

D
e band tussen Ernest Van-
dendriessche en zijn ge-
boortesteek is steeds zeer 
innig geweest. Hij voelde zich 
ontegensprekelijk thuis in het 

gebied rond Eine. 
Bij verschillende fasen in zijn lange leven 
keerde hij telkens terug naar zijn dorp. Hij 
verklaarde zelf dat hij die buiten nodig had 
om daarna weer voor een tijdje de groot-
stad Brussel aan te kunnen. In 1936, wan-
neer hij besluit het rustiger aan te doen, 
keert hij er defi nitief naar terug en hij zal 
in het ouderlijk huis blijven wonen tot hij 
overlijdt in 1985. De thema’s van zijn schil-
derijen spreken in dit verband trouwens 
voor zichzelf. Zowel volksverhalen als 
feesten, die door hem werden uitgebeeld, 
vinden hun oorsprong in de streek.

“Als je een goed hart hebt, dan zal dat 
zichtbaar zijn in je kunst”. Deze uitspraak 
van de Franse schilder Camille Corot is 
zonder uitzondering van toepassing op 
het werk van de grote groep beoefenaars 
van naïeve kunst, waar ter wereld ze ook 
hun eigen omgeving in kleur of vorm 
zichtbaar of tastbaar maken. 

Door hen leren wij een universum kennen 
dat ook voor ons zeer vertrouwd is, en dat 
zij met ontwapenende eenvoud tonen. Voor 
hen komen het dagelijkse bestaan en de 
menselijke dromen op het voorplan. 

Op het domein van het beeldend vermogen 
tonen zij ons dat eenvoud en eerlijkheid 
een rijke betekenis kunnen hebben. 
Ze voeren ons terug naar de heldere 

TISSENHOVEMOLEN

D
e beschermde en recent 
gerestaureerde Tissenho-
vemolen in Mater dateert in 
zijn huidige toestand hoogst-
waarschijnlijk van rond 1787 

en wordt beschouwd als de ‘staakmolen’ 
met de oudste gekende voorgeschiede-
nis in Vlaanderen. Een eerste vermelding 
dateert al van 1218.

Het hele molenkot, dat op een centrale 
staak draait, kan op de wind worden gezet. 
Kruien, noemen molenaars dat. Deze 
molen is een van de twee driezolders in 
Oost-Vlaanderen en ook daarom uniek.

2015 - december - infomagazine - 9 



Sporthal Groenhof Aanstellen landschapsarchitect 
Donk
Het stadsbestuur kocht vorig jaar de 
terreinen van de vroegere Kompascam-
ping aan de Donkvijvers. Het terrein wordt 
opgesplitst in een zone voor verblijfs-
recreatie, een zone Scheldemeersen en 
een gebied voor sportieve recreatie. 

Terwijl het stadsbestuur op zoek is naar 
een geschikte projectontwikkelaar, 
op basis van het goedgekeurde bestek 
‘Project Donk, vernieuwde verblijfs-
recreatie in de Vlaamse Ardennen’, 
keurde de gemeenteraad eind september 
de aanstelling van een landschapsarchi-
tect goed. 
Bedoeling is dat die architect een plan 
opmaakt dat de recreatieve functie van de 
site versterkt en het specifi eke karakter 
van de aanpalende, waardevolle Schelde-
meersen opwaardeert.

Het stadsbestuur en het Katholiek 
Onderwijs Oudenaarde bouwen, met de 
steun van de Vlaamse Gemeenschap, twee 
nieuwe sportzalen in de Groenstraat. 

Na de schooluren en tijdens schoolvakan-
ties kunnen Oudenaardse sportclubs deze 
zalen ook gebruiken. Op deze manier krijgt 
onze stad er in één klap 2.500 m2 sport-
oppervlakte bij. De optimale invulling 
creëert een win-win situatie voor alle 
betrokkenen. Het stadsbestuur investeert 
jaarlijks 48.000 euro.

Dossiers

Gemeenteraad

DD # Dossiers gemeenteraad 
NV Sportoase bouwt 
nieuw zwembad
Vanaf 2017 wordt het genieten in het nieuw 
stedelijk zwembad, dat door NV Sportoase 
gebouwd en uitgebaat wordt.  Het nieu-
we zwembad zal aanzienlijk groter en 
moderner zijn dan het huidige: het grote 
bad meet 20,5 bij 25 meter en krijgt acht 
banen. Er komen glijbanen, een recreatie-
bad en een peuterzone met speeltuigen. 
Saunaliefhebbers kunnen ontspannen 
in een Finse sauna, een biosauna of een 
hamam. In de loop van 2015 werden de 
nodige administratieve dossiers en de 
defi nitieve plannen goedgekeurd. Onlangs 
werden de nodige vergunningen afgeleverd 
en zijn de bouwwerken effectief gestart. 
Wanneer we dit schrijven zijn de paalfun-
deringen geboord en de betonbalken en de 
vloerplaat gegoten. Nog even meegeven 
dat het huidig zwembad openblijft tot het 
nieuwe volledig klaar is.
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Ondertekening Burgemeestersconvenant

Lokale overheden spelen een cruciale rol bij het afremmen van 
de gevolgen van klimaatverandering. Om de inspanningen van 
deze overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebe-
leid  te onderschrijven en ondersteunen, lanceerde de Europese 
Commissie het Burgemeestersconvenant. 
Ook Oudenaarde ondertekende het en engageert er zich op die 
manier toe om tegen 2020 de uitstoot van CO2 met minstens 
20% terug te dringen. Momenteel ondertekenden al 6.540 
Europese burgemeesters dit convenant, in naam van 
209.835.058 inwoners. 

Dichter bij huis kan de stad ook rekenen op de steun van de 
Provincie Oost-Vlaanderen bij de opmaak van een nulmeting en 
een actieplan. Beide documenten waren vooraf vereist.  

 
Voor deze ondersteuning werd het consultancybureau Zero 
Emission Solutions aangesteld, samen met de Bond Beter 
Leefmilieu voor het participatieve gedeelte van het traject.

Er werd effectief van start gegaan in de maand mei. 
In eerste instantie zijn alle gegevens en cijfers verzameld voor 
de opmaak van de nulmeting. Deze meting geeft een beeld 
van de CO2-uitstoot in 2011, het referentiejaar voor het burge-
meestersconvenant. Daarna is het project voorgesteld tijdens 
workshops en is zowel intern als extern input verzameld voor 
het actieplan.
Op 8 oktober werden tijdens een druk bijgewoonde ‘Klimaat-
tafel’ ideeën van inwoners en verenigingen ingezameld. 
Wordt vervolgd.

# Dossiers gemeenteraad 
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Afvalkalender

2016

KK# Krachtlijnen afvalkalender 2016 
D

e afvalkalender 2016 valt bin-
nenkort in de bus. 
We zetten een aantal 
aandachtspunten op een rij.

Containerpark
Sedert juli 2014 is het gebruik van het 
containerpark betalend. Voor de fracties 
grofvuil, houtafval en harde plastics moet 
steeds betaald worden, ook al gaat het 
om kleine hoeveelheden. Deze fracties 
spaart men dan best op tot men voldoende 
heeft voor een afzonderlijke rit. Voor alle 
andere fracties krijgt elk gezin 16 gratis 
beurten per jaar. Per containerparkbezoek 
wordt, afhankelijk van de manier waarop 
men naar het containerpark komt (te voet 
of per fi ets, met een gewone wagen, met 
een aanhangwagen of met een groter type 
voertuig) een aantal beurten aangere-
kend. Dit gebeurt door een automatisch 
meetsysteem op basis van een lengte- en 
hoogtemeting van je transportmiddel en 
niet op basis van de hoeveelheid afval die 
je effectief vervoert.
De gratis beurten kunnen niet over-
gedragen worden naar een volgend jaar 
of een andere persoon.
Wie verstandig omspringt met zijn con-
tainerparkgebruik, zijn afval wat opspaart 
en goed sorteert, zal met het gratis aantal 
beurten de kosten voor zijn containerpark 
beperkt kunnen houden.

Per gezin mag men zich maximum 2 maal 
per dag aanbieden.

Praktisch
De twee ingangen (rechts voor alle 
afvalfracties en links voor wie enkel 
groenafval en/of steenpuin aanvoert) 
blijven behouden. Correct voorsorteren is 
hier de boodschap, want als je de ingang 
groenafval/steenpuin kiest, is er geen 
mogelijkheid om terug te keren naar het 
andere gedeelte, ook niet te voet. 
Verpakkingen, waarmee je groenafval of 
steenpuin hebt aangevoerd, 
kunnen dus niet tijdens dat lopende 
bezoek achtergelaten worden. Breng je 
naast groenafval en/of steenpuin ook nog 
ander afval mee, dan moet je je steeds bij 
de rechterslagboom aanbieden. 

Je kan dan, na het lossen in de eerste 
zone, achter de tussenslagboom links 
afdraaien naar het gedeelte voor groen-
afval en steenpuin, zonder dat hiervoor 
bijkomende beurten worden aangerekend.

Elke ingang van het containerpark is 
voorzien van een sas met dubbele slag-
boom. In het sas mag zich slechts een 
bezoeker bevinden met het oog op een 
correcte meting en registratie. 

Fietsers en voetgangers hebben hier 
voorrang. 
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De bezoeker moet zich aan de registratiezuil registreren met zijn 
identiteitskaart en de instructies die op het scherm verschijnen 
volgen. Heb je grofvuil, houtafval of harde plastics bij, dan moet 
je dit zelf aangeven aan de registratiezuil. Maak je een vergissing 
tijdens de registratie, dan kan je nog steeds annuleren en her-
beginnen of met de helptoets de bijstand van een toezichthouder 
oproepen.
De betalingen van je containerparkgebruik verlopen via de 
diftarfactuur, die je twee keer per jaar ontvangt voor je afvalcon-
tainer. Op het containerpark zelf kunnen geen betalingen worden 
geregeld.

Voor Oudenaardse gezinnen, die enkel luierafval willen aanbie-
den, 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, vermits men 
voor de speciale luierafvalzak reeds betaald heeft.
Wanneer men naast luierafval ook ander afval mee heeft, 
biedt men zich via de gewone ingang op het containerpark aan.
Containerpark, Leebeekstraat, tel 055 31 55 07

Tijdens de zomerperiode (1 april – 30 september) 
open van maandag tot vrijdag van 12.30 uur tot 17.45 uur 
en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.45 uur.

Tijdens de winterperiode (1 oktober – 31 maart) 
open van maandag tot vrijdag van 12.30 uur tot 16.45 uur 
en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.45 uur.

Sluitingsdagen containerpark 2016:
Iedere maandag

Van 24 december 2015 tot en met 2 januari 2016
Vrijdag 5 februari
Zaterdag 2 april
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Zaterdag 7 mei

Van maandag 18 juli tot en met maandag 25 juli
Dinsdag 1 en woensdag 2 november
Vrijdag 11 november
Van zaterdag 24 december tot en met zaterdag 31 december



Samen voor een vlotte ophaling
Opdat alles veilig, correct en snel kan worden opgehaald, zijn er 
spelregels nodig. Bovendien garandeert een vlotte ophaling een 
veilige situatie op het voetpad en de rijweg. Het is daarom van 
belang volgende afspraken na te leven:

Bied je groene diftarcontainer op de juiste wijze aan
Zet de container op een zo vlak mogelijke ondergrond met de 
wielen naar de straatkant gericht. Zorg ervoor dat het deksel van 
de container netjes dicht kan. Heb je te veel huisvuil, dan kan 
je via de groene lijn (0800 90 270) aanvragen om extra zakken 
bij je container te plaatsen. Vergeet niet je container ’s avonds 
opnieuw binnen te nemen.

PMD en papier en karton
PMD en papier en karton worden meegenomen door dezelfde 
ophaalwagen, die daarvoor uitgerust is met twee compartimen-
ten. Zorg ervoor dat de PMD-zak goed dichtgeknoopt is, zodat er 
bij het omvallen geen afval op de stoep terechtkomt.

Opgelet: koop PMD-zakken van IVLA! Enkel PMD-zakken die  
het IVLA-logo dragen (IVLA is de intercommunale waartoe  
Oudenaarde behoort) worden meegenomen. PMD-zakken  
afkomstig van andere intercommunales worden geweigerd. 
Als je een nieuwe rol koopt in de winkel, controleer je best of het 
wel degelijk PMD-zakken zijn, bestemd voor het IVLA-gebied.
Papier en karton moet je altijd goed vastbinden, tenzij je het in 
een doos kan stoppen. Zorg ervoor dat de ophaler de doos nog 
kan tillen en hou er ook rekening mee dat bij regenweer het 
papier en karton zwaarder weegt en moeilijker hanteerbaar is. 
Sluit de doos goed af zodat het papier er niet uit kan waaien.

Plaats je afval tijdig buiten
Huisvuil, P&K en PMD worden om de twee weken samen opge-
haald. Raadpleeg je ophaalkalender en zorg ervoor dat je afval 

steeds voor 7 uur buiten staat de dag van de ophaling. Afval dat 
niet tijdig werd aangeboden wordt niet opgehaald.

Afvalinzameling bij winterweer
In de winter kunnen de wegen en de voetpaden gevaarlijk glad 
zijn. Ook de afvalophalers kunnen daar hinder van ondervinden. 

Enkele aandachtspunten:
Plaats het afval tijdig buiten. De ophalingen starten om 7 uur. 
Plaats de diftarcontainer, de blauwe PMD-zak en het papier 
op een goed zichtbare plaats. Controleer of de fracties niet zijn 
ondergesneeuwd.

Bij zwaar winterweer kunnen de ophalingen vertraging oplopen. 
Als de veiligheid van de ophalers en de andere weggebruikers 
niet kan gegarandeerd worden, kan het gebeuren dat een  
inzamelronde geannuleerd of verplaatst wordt. 
Kijk op www.ivla.be voor meer informatie.

Ophalingen op afroep
Zes keer per jaar kan je grofvuil en snoeihout aan huis laten 
ophalen na reservatie. Bel naar de diftar informatielijn  
0800 90 270 of reserveer digitaal via www.ivla.be; dan krijg je 
automatisch een mail met de bevestiging van je aanvraag.  
De juiste ophaaldag wordt meegedeeld na reservatie. 
Een ophaling aan huis van grofvuil kost 30 euro. Een ophaling 
aan huis van snoeihout kost 15 euro. De kosten worden aangere-
kend via de diftarfactuur.

Wie kringt, die wint
Heb je spullen die je niet meer gebruikt en die in de weg staan? 
Elektrotoestellen en fietsen mogen zelfs defect zijn. Schenk ze 
aan de kringwinkel, die een eigen hersteldienst heeft. Je vindt 
de kringwinkel in Oudenaarde in de Doornikse Heerweg 79B. Bel 
naar 055 38 58 78 voor gratis ophaling.

Afvalkalender 

2016
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V
olgende prioriteiten worden aangehouden door 
de strooidiensten in onze stad: hoofdassen en 
hoofdwegen, schoolroutes, buslijnen De Lijn en 
hellingen worden gestrooid. Er wordt gegarandeerd 
dat iedereen een vrij gemaakte weg kan aantreffen 

binnen een straal van maximaal 500 meter. De toegang tot 
landbouwbedrijven wordt gevrijwaard. In verkavelingen wordt 
enkel nog een hoofdas vrijgemaakt; zijstraten en doodlopende 
straten worden niet meer behandeld. 

Onze stad is sedert  een aantal jaren  voorloper in het ruimen 
en strooien van fi etspaden. Jaar na jaar werd dit areaal 
uitgebreid, waardoor we momenteel een 40-tal kilometer 
fi etspaden behandelen. Deze manier van werken blijft behouden.
De wegen sneeuwvrij maken en/of houden wordt steeds 
moeilijker. Oudenaarde is dan ook niet de enige stad of 
gemeente die de laatste winters hiermee problemen had. 
Het gebeurde zelfs dat het volledige land plat lag omwille 
van een tekort aan strooizout.
Een eerste maatregel die het stadsbestuur nam om hierop in 
te spelen was de aankoop van een derde zoutsilo. Momenteel 
kan hierdoor 90 ton wegen(silo-)zout gestockeerd worden. In 
tegenstelling tot de meeste andere steden en gemeenten ging 
Oudenaarde er tot nu prat op alle wegen, hoe klein of afgelegen 
ook, te strooien. Dit betekent zo’n 380 tot 400 km wegen. 
Op die manier wordt per strooibeurt minimum gemiddeld 
35 ton wegenzout verbruikt. Zelfs met een voorraad van 90 ton 
lopen we dus nog het risico dat onze voorraad zout opraakt, 
bij de minste hapering in de bevoorrading. Het stadsbestuur 
kan dus niet anders dan de strooiroutes  herwerken en  
verkleinen. Door prioriteiten te stellen bij hoofdassen en 
hoofdwegen, schoolroutes, buslijnen en hellingen moet er 
nog 150 km aan wegen gestrooid worden.

Moeilijk te bereiken plaatsen worden behandeld door de eigen 
technische dienst. De stad heeft intussen zelf nog twee sneeuw-
schoppen aangekocht, die zullen worden ingezet door de eigen 
technische dienst om nog beter te kunnen inspelen op plaatse-
lijke problemen. Ook een aantal van de strooiers beschikt tevens 
over een sneeuwschop, die bij hevige sneeuwbuien onmiddel-
lijk kan worden ingezet. Hierdoor moet het mogelijk zijn de te 
strooien wegen sneller vrij te maken en er meer aandacht aan 
te besteden, waardoor het resultaat dan ook beter moet zijn dan 
voordien.

We hopen op de medewerking en het begrip van de 
Oudenaardse inwoner om deze  werkwijze een kans te 
gunnen. De nieuwe routes worden permanent geëvalueerd 
en, indien nodig, bijgewerkt. Alle opmerkingen zullen met 
dank worden genoteerd en zoveel mogelijk worden 
meegenomen in deze evaluatie.

 GAS-boetes
Rechtzetting
In ons vorig Infomagazine kon je een artikel lezen over 
het aangepast Algemeen Politiereglement, dat de GAS-
boetes regelt. Over het verbranden van afvalstoffen werd 
per vergissing de bepaling van het vorige reglement 
genoteerd.
Artikel 86 van het huidige reglement stelt: Het is ver-
boden afvalstoffen te verbranden, tenzij hiervoor een 
milieuvergunning werd verleend en behoudens de uitzon-
deringen voorzien in artikel 6.11.1. van Vlarem II.
Kampvuren zijn enkel toegelaten na voorafgaande 
kennisgeving aan het stadsbestuur.
De uitzonderingen zijn:
• Het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het 

beheer van bossen (Bosdecreet)
• Het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, 

als beheersmaatregel wanneer afvoer of verwerking 
ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is 
(goedgekeurd beheerplan)

• De verbranding in open lucht van plantaardige afval-
stoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouw-
kundige werkzaamheden als afvoer of verwerking ter 
plaatse niet mogelijk is

• Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het 
maken van een open vuur

• Het verbranden van droog onbehandeld hout of een 
vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer

• Het verbranden van dierlijk afval (schriftelijke toe-
stemming toezichthouder)

• Het verbranden van droog onbehandeld hout en on-
versierde kerstbomen in het kader van folkloristische 
evenementen (schriftelijke toestemming stad en op 
een afstand van meer dan 100 meter van bewoning)

• Het verbranden van droog onbehandeld hout of een 
vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een 
barbecuetoestel.

# Sneeuw- &
ijsbestrijding
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John Lennon was de simpele jongen uit 
Liverpool, de oer-hippie, de geniale Beatle 
en de man van Yoko Ono. Hij durfde bloot 
op een bed te gaan zitten, ongegeneerd 
LSD te verheerlijken of hardop te verlan-
gen naar een betere wereld. Hij was een 
visionair die streed voor zijn doel met de 
machtigste wapens die hij bezat: 
het woord en de muziek. 
In 2015 zou John Lennon 75 geworden zijn. 
Dan zou de wereld er ongetwijfeld anders 
uitgezien hebben.
Woensdag 3 februari 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Tristero
De verbouwing

Ylka en Thomas laten hun huis verbouwen. 
Twee werkmannen zijn al maanden in de 
weer.
Bij de koffi e wordt de volgende fase be-
sproken: tot waar moet die muur lopen? 
Waar moet het deurtje van de elektri-
citeitskast komen? Op de achtergrond 
speelt radio Contact, de koffi e wordt lauw 
geserveerd, de koekjes zijn op, tussen de 
regels sluimert onenigheid. Op de werf 
ontwikkelt zich een trage komedie.
Zelden wordt de maatschappelijke miserie 
zo glashelder en plezant voorgesteld. 

Helemaal geniaal (Knack)
Vrijdag 5 februari 2016 om 20.30 uur
Kaarten : 15 euro

Villanella & Jaela Cole
Willy Wrat

‘Willy Wrat’ beschrijft op een grappige en 
ontroerende manier de fysieke en mentale 
veerkracht van een kind. Een wratvrien-
delijke voorstelling gespeeld door de fi ne 
fl eur van het jeugdtheater.
Familievoorstelling (+6jaar)
Donderdag 11 februari om 15.00 uur
Kaarten: 7 euro / 10 euro

Cie Side-Show
Wonders

Cie Side-Show maakt een circusvoorstel-
ling waarin lichamen en decors samen-
smelten door middel van acrobatie en 
machinerie uit het klassieke theater.
Een voorstelling over perceptie, over kijken 
als vraag en waarneming als antwoord.
“Move-Award” selectie 2014
Met de steun van  De Vlaamse Overheid, 
Circuscentrum,Théâtre Marni, 
GC De Kriekelaar.
Zaterdag 20 februari 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

#De Woeker voorjaar 2016
Flip Kowlier
Flip doet het zelf 
Flip Kowlier, muzikale duizendpoot, be-
hoort tot het artiestenras dat alle hoeken 
van de kamer wil gezien hebben. Verwacht 
je tijdens deze solovoorstelling aan een 
overzicht uit zijn uitgebreide oeuvre, ge-
bracht met een kwinkslag op zijn Kowliers. 
Vrijdag 22 januari 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

An Nelissen
De Mannenmonoloog

Mannen zijn met uitsterven bedreigd! 
Volgens de Australische professor Jennifer 
Garner is het mannelijke DNA langzaam 
maar zeker aan het afbrokkelen. Binnen 5 
miljoen jaar zou het helemaal verdwenen 
zijn. De man is dus een uitstervende dier-
soort en daarom doet An Nelissen in haar 
10de soloproductie een warme oproep om 
de man te redden.
Zaterdag 23 januari 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 20 euro 

Histrology – Lennon 75
Wouter Mattelin, Axl Peleman, 
Neeka & Eric Melaerts

DDDDDD#D#
De Woeker
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Nigel Williams 
Accident de Parcours
Elke ochtend kijk ik, de malcontente 
mensaap, in de spiegel en denk: “Mens 
toch!” - “Wat ben ik oud geworden!” -  
“Ik moet dringend op dieet.” - “Waar maak 
ik me nu weer druk over?” - “Dat had ik 
niet mogen doen.” - “Ik zie het niet zitten.” 
- “Allemaal de schuld van de anderen.” - 
“Verdomde politici / bankiers/ racisten / 
buren / TVCelebs / … .”  
Stand-upcomedy als levensfilosofie. 
Vrijdag 26 februari 2016 om 20.30 uur 
Kaarten: 15 euro

Paljas Producties - Marleen 
Merckx en Annemarie Picard
Vriendinnen
“Vriendinnen” gaat over een levenslange 
vriendschap tussen Maria en Florentine. 
We volgen beide vrouwen vanaf hun 
jeugdjaren tot op het moment dat ze de 
pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij 
zijn. Zoals iedereen onder ons kennen zij 
vreugde en verdriet , succes en tegen- 
slagen , ruzies en verzoeningen , lachen 
en huilen. Een schot in de roos, een  
aanrader (De Morgen)
Vrijdag 4 maart 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

STOOMBOOT #2
2014 ging hard voor Stoomboot: een eerste 
plaat, veel airplay, kleine en grote podia en 
als klap op de vuurpijl een MIA-nominatie 
voor ‘Beste Doorbraak’. Nu begint het 
grote werk: de tweede plaat. Hoe Stoom-
boot #2 zal heten weet niemand, maar 
Niels Boutsen weet alvast welke richting 
hij uit wil. 
Stoomboot speelt Champions League in 
Kleinkunstland, kleinkunstheld in wording. 
(Humo)
Zaterdag 5 maart 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Jenne Decleir
Franciscus, de heilige jongleur 
van Assisi 
In 2014 herschreef Dario Fo 
(Nobelprijs Literatuur 1998) zijn theater-
werk  “Franciscus, jongleur van Assisi”  
naar aanleiding van de verkiezing van 
de nieuwe paus. 
Dario Fo blijft trouw aan zijn stijl. Hij 
schrijft met humor, zelfspot en toespelin-
gen op ons leven vandaag. Jenne speelt en 
zingt met brio.
Vrijdag 25 maart 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Berlin 
Jerusalem 2003/2013
10 jaar na de filmopnames van Jerusalem, 
bezoekt Berlin de heilige stad opnieuw. 
Geïnterviewden worden terug opgezocht, 
beelden op elkaar gelegd, een discussie 
nog eens overgedaan. Wat is er het meest 
veranderd in 10 jaar tijd? Een indringende 
voorstelling op meerdere schermen en 
met live muziek over één van de meest 
complexe steden ter wereld. 
Speciaal op paaszaterdag… 
Zaterdag 26 maart om 20.30 uur 
Kaarten: 15 euro

Theater Antigone
Dagboek van een Soigneur

Jos Verbist en Lucas Van den Eynde schit-
teren als twee broers die ondanks alles 
veroordeeld lijken tot elkaar. Schrijver 
Tom Dupont toont hoe gewone mensen 
meedraaien in het wielercircus, en hoe je 
als familie omgaat met de pieken en dalen 
van de wielrennerij. 
Een heerlijke voorstelling aan de voor-
avond van de 100ste Ronde van Vlaande-
ren. 
Vrijdag 1 april 2015 om 20.30 uur 
Kaarten: 20 euro

#De Woeker voorjaar 2016
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4Hoog
Keik!
In een mix van fi lm, animatie, live muziek 
en theater ontstaat een woordeloos spel 
tussen acteurs op het podium en acteurs 
op het witte doek. Ze creëren de illusie van 
een bizarre en wondere wereld. 
Live pianomuziek vult de zaal en zet de 
toon. Een streling voor oog en oor!
Familievoorstelling (+3)
Donderdag 7 april om 15.00 uur
Kaarten: 7 euro / 10 euro

BROS Producties i.s.m. 
Fakkelteater
The 39 Steps

The 39 Steps is een verbluffend leuke 
toneelbewerking van de gelijknamige fi lm 
van Alfred Hichcock uit 1935, over een 
man die ongewild betrokken geraakt bij 
duistere spionagepraktijken.

Slechts vier acteurs spelen alle rollen. 
Buiten Hanny, die als hoofdpersonage 
het ganse stuk zichzelf blijft, geven de 
drie anderen gestalte aan zowat 100 
personages. Samen met het ingenieuze 
decor zorgt dat voor een hilarisch tempo, 
geestige oneliners en verrassend 
fi lmische beelden. 
Vrijdag 15 april 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Begijn Le Bleu
Met mij gaat alles goed
Volgens de Westerse maatschappij zijn 
er maar drie woorden die ertoe doen in 
deze wereld: pluk de dag.  Al de rest is 
bagage.  Eenvoudig, niet? Hoe Begijn er 
toch telkens in slaagt het leven moeilijker 
te maken dan het is, laat hij zien in 
‘Met mij gaat alles goed.’ Omdat  u graag 
lacht met losers maar ook omdat u  
zichzelf  er stiekem in herkent.  
Zaterdag 16 april 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

De Speelman 
Ruth Beeckmans, Matteo 
Simoni & Bruno Vanden 
Broecke
Hechten
Wim is boekhouder en koele, verbitterde 
asceet. Zijn jongere stiefbroer Gert is een 
eeuwige student en romantische dromer 
en twijfelaar.  Kinderen van dezelfde 
moeder, maar van verschillende va-
ders.  Allebei evenveel bindings- als 
verlatingsangst.
Ze strijden om de gunst van de intelli-
gente, begaafde maar hopeloos verwarde 
Lise. 
Tekst & regie zijn van Stefaan Van 
Brabandt.
Vrijdag 29 april 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 20 euro

Warre Borgmans, Jokke 
Schreurs & Big Dave Reniers
Blèten
Drie kwetsbare mannen, knapen nog, mét 
of zonder baard of snor of klak,  getekend 
door het leven, de één al wat meer dan de 
ander, alle drie met haar op hun tanden en 
veel noten op hun zang,
hopen u te beroeren en ontroeren met 
poëtische teksten, stukjes  tranche-de-vie 
en onvergetelijke melodieën…
tot de tanden ontwapenend!
Woensdag 4 mei 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

De Woeker

Abonnementen en kaarten kan je 
digitaal reserveren via de nieuwe 
website www.dewoeker.be

Je kan ze ook nog aankopen in 
de bibliotheek, 055 30 13 66 of via 
cc.de.woeker@oudenaarde.be
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Een ontmoeting: de percussieklas en 
onze jonge zangers
Woensdag 27 april 2016 – concertzaal
 Academie, Parkstraat 2

De leerlingen Samenzang treden op en worden begeleid door de 
Percussieklas. Het belooft een ritmische en swingende woens-
dag te worden!
Gratis toegang.

Info:
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
Parkstraat 2, 055 390 360, muziekadmin@oudenaarde.be
Volg het creatief proces van de jonge spelers op de 
facebookpagina van de Academie en op 
www.samwoudenaarde.weebly.com

SS#Stedelijke Academie voor   
     Muziek, Woord en Dans

T
ijdens de komende maanden delen de leerlingen van 
de Academie hun speelplezier met het publiek.

Iedereen van harte welkom!

Kerstconcert
Vrijdag 18 december 2015 – 19.30 uur – 
20.45 uur - Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein
Een sfeervolle voorstelling met muziek, woordkunst en dans 
door leerlingen en leerkrachten, ten voordele van de goede doe-
len van de 24 Uren van Oudenaarde.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen in het secretariaat van de 
Academie tot woensdag 16 december. 
Kaarten kosten 5 euro / 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. 
Na de voorstelling wordt een drankje geserveerd.

Woordfestival
Van 25 tot en met 30 januari 2016 – 
lokalen Academie, Parkstraat 2
De spelers van de studierichting Woordkunst presenteren hun 
werk. Meer details over het programma lees je binnenkort op de 
website.
Gratis toegang.

Valentijnconcert
Zaterdagnamiddag 6 februari 2016 – 
concertzaal Academie, Parkstraat 2
Voorstelling door leerlingen van de klassen Hoorn, Zang en 
Woordkunst.
Gratis toegang.

Toonmomentjes in de bibliotheek
woensdag 9 maart 2016 – 13.30 uur – 15.30 uur

Naar aanleiding van de jeugdboekenweek verrassen de leerlin-
gen Kunstenbad, muziekinitiatie en de jongste spelers van de 
studierichting Woordkunst je tussen de boekenrekken van de bib.
Gratis toegang.

SAMWD
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Volg ons ook op facebook voor meer info over 
het themakamp en de inschrijvingen.
Info: jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 
055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be

# Krokusvakantie

Themakamp in Jotie

Wanneer PowPow helemaal in paniek is omdat alle wigwams van 
haar indianenvrienden verdwenen zijn, hoopt ze dat haar vriend 
Jimmy de cowboy kan helpen,… maar owee! Ook de saloon en 
de revolvers van de cowboys zijn spoorloos.
PowPow en Jimmy proberen samen het mysterie op te lossen.
Tijdens het themakamp maken de kindjes hun eigen indianen-
hoed, bouwen ze een totempaal en worden ze helemaal onder-
gedompeld in de wereld van de cowboys in The Wild West.
Alle kinderen, zonder en met beperking, van 5 tot en met 13 jaar 
zijn welkom in jeugdcentrum Jotie van maandag 8 februari tot en 
met vrijdag 12 februari 2016. Voor het themakamp moet vooraf 
ingeschreven worden; dat kan vanaf woensdag 13 januari om 
17 uur via www.jotie.be.

Vakantieopvang Begijnhof
Het stadsbestuur heeft vaste medewerkers in dienst die, 
naast de buitenschoolse opvang tijdens weekdagen, ook de 
vakantieopvang verzorgen.

De vakantieopvang voor kinderen vanaf schoolleeftijd vindt 
plaats in KBO Sint-Walburga, Smallendam 6 en dit tijdens 
alle schoolvakanties van 7 uur tot 18 uur.

Tarieven:
• 1/3 dag (0 uur tot 3 uur): 6 euro per kind
• Halve dag (3 uur tot 5 uur): 8 euro per kind
• Volle dag (meer dan 5 uur): 14 euro per kind
• OK-pas: 25% van het normale tarief.
De kinderen brengen zelf hun lunchpakket en 10- of 4-uurtje 
mee. Er is mogelijkheid om maaltijden op te warmen.

Dagindeling:
• 7 uur – 9 uur: vrij spel onder toezicht
• 9 uur – 11.30 uur: begeleide activiteit of vrij spel onder 

toezicht indien het kind dat wil
• 11.30 uur – 13.30 uur: middagmaal en vrij spel onder 

toezicht
• 13.30 uur – 17 uur: begeleide activiteit of vrij spel onder 

toezicht indien het kind dat wil
• 17 uur – 18 uur: vrij spel onder toezicht

De kinderen kunnen op ieder moment starten en afgehaald 
worden.

Vooraf inschrijven is verplicht:
• Buiten de schoolvakanties bij de stedelijke sociale dienst, 

ACM, 055 335 104 en sociale.dienst@oudenaarde.be
• Tijdens de schoolvakanties: rechtstreeks bij de begeleid-

sters, 0472 09 79 40

Weetjes:
De kinderen dragen best gemakkelijke kledij, die mag vuil 
worden. Gelieve de spullen, ook de rugzak te naamtekenen. 
Geef ook voldoende reservekledij mee.
Alle ouderbijdragen worden gefactureerd via de dienst buiten-
schoolse kinderopvang. Elk jaar ontvang je een fi scaal attest.
Er wordt een boete aangerekend van 50% van het normale tarief 
indien er werd gereserveerd en het kind niet komt opdagen.

Krokus-

vakantie

Openingsdagen tijdens de kerstvakantie: 
maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, maandag 28, 
dinsdag 29 en woensdag 30 december, van 7 uur tot 18 uur.
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          #100ste

Ronde van
 Vlaanderen
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F
landers Classics organiseert in 2016 de 100ste 
Ronde van Vlaanderen. Tijdens deze jubileumeditie 
van Vlaanderens Mooiste wil Flanders Classics alle 
renners eren, die met hun bloed, zweet en tranen, 
de Ronde hebben gemaakt tot de koers die ze 

vandaag is: dé hoogmis van het Vlaamse wielerjaar. 
De ‘Helden van de Ronde’, alle nog in leven zijnde renners, 
die tijdens de voorbije 100 edities op het podium stonden en 
bijgedragen hebben tot de heroïek van de Ronde van Vlaande-
ren, zullen op zondag 3 april worden gehuldigd. 
Eén man krijgt echter een bijzonder eerbetoon, Tieltenaar 
Roger Decock, de oudste nog in leven zijnde winnaar van 
De Ronde. Roger Decock zal tijdens de 100ste editie van 
de Ronde van Vlaanderen symbool staan voor alle ‘Helden van 
de Ronde’.

Ook Oudenaarde wil van deze jubileumeditie iets speciaal 
maken! Op het programma staat onder andere:

• Opvoering ‘Dagboek van een Soigneur’ door theater Anti-
gone op vrijdag 1 april om 20.30 uur in De Woeker

• Expo ‘Wielerlatijn’ in Cartoons door Pierre Vandermeersch, 
Exporuimte Stadhuis, van 11 maart tot en met 2 april 2016

• Samenwerking tussen de stad Brugge (startplaats) en de 
stad Oudenaarde (aankomstplaats). Je hoort er binnenkort 
meer over!

• Op 3 april, tijdens de Ronde van Vlaanderen, Chasse Patate 
‘100’, speciale editie van de straatanimatie, die de voorbije 
jaren ook te zien was, én nog zoveel meer. Taxifi etsen ‘100’, 
speciale editie van de shuttle tussen de parkings, het cen-
trum en de aankomstzone

• De publiekszone op de aankomstsite krijgt vorm volgens 
een nieuw concept

• De aankleding van het straatbeeld en van de winkels zal vol-
ledig in het teken staan van het getal ‘100’.

En, last but not least, het belevingsmuseum van het Centrum 
Ronde van Vlaanderen, wordt naar aanleiding van deze 100ste 
editie helemaal vernieuwd en het krijgt een nieuwe naam: 
RoM, kort voor RondeMuseum. De deuren gaan vanaf 26 februari 
opnieuw open voor het publiek. Beslist een bezoekje waard naar 
aanloop van De Ronde of de dag zelf.
Kortom, er zal heel veel te beleven zijn, dus ook jij mag dit jaar 
niet ontbreken op deze 100ste editie van de Ronde van Vlaande-
ren in Oudenaarde.

Meer informatie binnenkort op 
www.derondeinoudenaarde.be, 
de facebookpagina De Ronde in Oudenaarde 
en in het volgende Infomagazine, 
dat verschijnt in maart 2016.

    #100ste
Ronde van Vlaanderen
                     Helden van de Ronde

100ste
Ronde

          #100ste

Ronde van
 Vlaanderen
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Dit lijkt een heel bedrag, maar als je het afweegt tegen de kost-
prijs van een auto – in aankoop en verbruik – krijg je een heel 
ander verhaal. Als je als alleenstaande met je wagen per jaar 
minder dan ongeveer 4.000 km afl egt, is het eigenlijk goedkoper 
om een taxi-abonnement te nemen, dan om de eigen wagen 
te houden. Als koppel ligt het kantelpunt rond de 6.000 km. Je 
hebt dan bovendien niet meer de zorg van het onderhoud van de 
wagen en geen gedoe meer met parkeren. Het taxi-abonnement 
geeft recht op twee ritten per dag, behalve op zondag, op het 
grondgebied van Oudenaarde en dit tussen 9 uur en 20 uur.

# Taxi-abonnement 65+
                  Steeds meer senioren 
                                              vinden de weg

H
et taxi-abonnement voor 65+ bestaat in onze stad 
sinds oktober 2014. 
Steeds meer senioren vinden hun weg naar het 
systeem.

Pieter Daems (85) woont sinds 2013 in het Leupeheem in de 
Ronseweg en is sinds een zestal maanden geabonneerd. Hij 
gebruikt de taxi vooral om zijn vrouw te bezoeken die nood-
gedwongen in het WLZ De Meerspoort verblijft.
‘Voor mij is het taxi-abonnement de gedroomde oplossing. 
Zo ben ik niet meer afhankelijk van mijn kinderen en 
kleinkinderen om mijn vrouw te bezoeken.’Vier keer per week 
wordt meneer Daems op een afgesproken tijdstip opgehaald en 
teruggebracht met een taxi. ‘Ik mag niet meer rijden, maar zelfs 
al had ik nog een auto, ik zou het niet meer willen. Dit is veel 
gemakkelijker. Ik zou trouwens niet meer durven autorijden ook’.
Pieter Daems is zeer tevreden over het systeem. 
’Het taxi-abonnement is onmisbaar voor mij, niet alleen 
om mijn vrouw te bezoeken, maar ook voor het sociale contact. 
De chauffeurs van de taxifi rma zijn zeer vriendelijk en altijd 
behulpzaam’.
Voor 65-plussers die niet meer met de auto willen rijden, die niet 
meer zo goed te been zijn of voor wie het aanbod van De Lijn niet 
voldoende is, is het taxi-abonnement een uitgelezen kans om de 
eigen mobiliteit sterk te verbeteren. Zo wordt het gemakkelijker 
om de eigen wagen aan de kant te laten staan of zelfs weg te 
doen.
Voor een bedrag van 90 euro per maand voor een eerste 
gebruiker en 60 euro vanaf de tweede gebruiker kunnen 
senioren een taxi-abonnement kopen. 

Taxi-
abonnement

Voor verdere info of de aanvraag van een abonnement kan 
je terecht bij een van de twee betrokken taxibedrijven:
Info Taxi De Meyer, 055 31 31 31, Broekstraat 107, 
info@taxidemeyer.be
Info Tik Tax, 055 69 69 69, Meersbloem Leupegem 50, 
info@tiktax.be
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Gezinsraad bestaat 50 jaar

O
p 5 november 1965 werd de gezinsraad als eerste 
stedelijke adviesraad boven de doopvont gehouden. 
De Raad stelde zich tot doel op te komen voor de 
gemeenschappelijke belangen van de gezinnen en 
wil, door het geven van adviezen, de gezinnen dichter 

bij het beleid brengen, en omgekeerd, het beleid van de stad 
dichter bij de gezinnen.

Op zaterdag 12 december viert de gezinsraad zijn 50-jarig jubile-
um. De viering start om 17 uur in de volkszaal van het stadhuis. 
Gastspreker is prof. Dirk Luyten, doctor in de sociale weten-
schappen en master in de stedenbouw en ruimtelijke planning. 
Hij werkt jaarlijks mee aan de analyse van het gezinsbeleid in 
Vlaanderen en is docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswe-
tenschappen.
Tussen de andere sprekers zijn er muzikale intermezzo’s door 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Tenslotte worden de verdienstelijke leden gehuldigd en aanslui-
tend is er een feestelijke receptie.
Voor de kinderen is er animatie voorzien: poppenkastvoorstelling 
en schaatsen op de ijspiste.

Iedereen is welkom op dit feest!

De seniorenraad online

E
en adviesraad, die zich erop beroept de verzuchtingen 
van een doelgroep daadwerkelijk te behartigen, kan 
zich niet opsluiten in een achterkamertje. Ook voor 
een seniorenraad is transparantie dus een must!

Nu de sociale media een steeds grotere rol spelen, moet de 
manier van werken en zeker de manier van communiceren deze 
evolutie volgen.

De seniorenraad van Oudenaarde heeft dan ook op 1 oktober 
2015 resoluut de poort opengezet. Voortaan wordt met een 
website aan de hele wereld een klaar en toegankelijk inzicht 
geboden in het reilen en zeilen van deze adviesraad.
Niet enkel de eigen werking van de raad komt aan bod, de 
website wordt ook gebruikt voor brede informatie over alles wat 
ouderen aanbelangt.

Er is gekozen voor een website in eigen beheer, zodat snel kan 
ingespeeld worden op een wijzigende actualiteit. 
Aan de site is ook een elektronische 
nieuwsbrief gekoppeld.

www.seniorenraad-oudenaarde.be, 
info@seniorenraad-oudenaarde.beInfo: sociale.dienst@oudenaarde.be, 055 335 124.

# Nieuws van 
        de adviesraden

Seniorenraad

online
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“De beek is als een minnares: mooi maar toch 
zo gevaarlijk”
Eind juni vond in Maarkedal een infomarkt en bewonersatelier 
plaats over de Maarkebeek. Vooral over de geplande overstro-
mingsgebieden werden stevige discussies gevoerd. Tegelijk 
vond ook een bewonersatelier plaats in het kader van een op 
te maken gebiedsvisie voor de volledige Maarkebeekvallei. 
Bewoners konden er op een grote luchtfoto van de Maarkebeek 
hun favoriete, mooiste en minder mooie plekken in de beekvallei 
aanduiden.  
Vele bewoners ervaren een haat-liefde verhouding met de beek: 
een grote waardering voor de prachtige natuur en het idyllische 
landschap maar ook angst voor de overstromingen. Waterover-
last is een belangrijke kwestie voor bewoners als het over de 
Maarkebeek gaat. De oorzaak ligt volgens hen bij de toenemen-
de verstedelijking. Velen zijn vragende partij voor meer ruimte 
voor water en de beek zodat angst bij hevige regenval niet langer 
nodig is.  
Daarnaast dient het unieke en de eigenheid van de beek voor 
vele bewoners absoluut bewaard te blijven. Het mooie land-
schap, de vergezichten, de toegankelijke bossen en oude 
watermolens behoren bij velen immers tot de favoriete plekjes. 
De lelijke plekjes zijn vooral de monding van de beek ter hoogte 
van het industrieterrein, de kruising van de beek met de N60 en 
de plekken die niet onderhou-
den zijn. Ook de onzichtbaar-
heid in het landschap en de 
ontoegankelijkheid van de beek 
bleek een verzuchting te zijn. 
Een fi etspad langsheen de beek 
werd meermaals door bewoners 
voorgesteld. De informatie uit 
het bewonersatelier zal meege-
nomen worden bij de uitwerking van de ruimtelijke gebiedsvisie 
van de beekvallei in een volgende fase.  
Wil je graag op de hoogte blijven van het proces?  Stuur dan 
een mail naar maarkebeek@oost-vlaanderen.be met als 
onderwerp ‘inschrijving nieuwsbrief’. In de eerste nieuwsbrief 
lichten we de resultaten van het bewonersatelier uitvoerig toe.

# Bewoners-
atelier 
Maarkebeek

Vragen? Voor meer informatie kan je terecht bij:
Dienst Ruimtelijke Planning, Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 67  -  maarkebeek@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/maarkebeek

# Infopunt 
Levens-
einde

Voorafgaande zorgplanning: 
wilsverklaringen die het levenseinde regelen
Misschien klinkt het wat raar? Waarom zou je nu al nadenken 
over je levenseinde? En toch horen we steeds vaker mensen 
dingen zeggen als ‘zo zou ik niet willen leven’ of ‘ik heb mijn 
papieren in orde gebracht’.
Jammer genoeg zit de wetgeving rond het levenseinde nogal 
moeilijk in elkaar. Er leeft veel onduidelijkheid over het wat en 
hoe van wilsverklaringen. Daarom organiseert het stadsbestuur, 
samen met het Netwerk Levenseinde, het Infopunt Levenseinde.
In het Infopunt kan je terecht met al je vragen over mogelijke 
beslissingen bij het levenseinde. Er wordt geluisterd naar je ver-
halen, vragen en bezorgdheden. Samen wordt bekeken wat voor 
jou de mogelijke keuzes of antwoorden zijn. Informatie en advies 
zijn gratis. Je kan vrij binnenlopen; een afspraak is niet nodig;

Erwin, chronisch longpatiënt, vertelt over zijn ervaring met het 
Infopunt: ‘Ik heb lang moeten zoeken naar informatie. Uiteindelijk 
ben ik bij Netwerk Levenseinde terechtgekomen. 
Ik ben daar zeer goed ontvangen: ik vond er luisterbereidheid en 
kreeg er de juiste informatie.  
Het resultaat is dat ik niet één, maar twee wilsverklaringen op-
maakte en dat ik nu veel verder sta in de dialoog met mijn arts en 
familie.  

Ik heb een grotere zeker-
heid nu – omdat het ooit 
zal komen – dat ik mijn 
leven kan eindigen op een 
manier waar mijn familie 
en ik achter staan.’

Infopunt 

leveneinde

Infopunt Levenseinde, Sint-Walburgastraat 9, 
tel 055 20 74 00. 
Open elke vrijdag van 10 uur tot 12 uur. 
Ook een thuisbezoek is mogelijk.

Maarkebeek
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# Stadsdiensten 
tijdens de 
kerstvakantie

 Info Sociaal Huis

De sociale dienst van het stadsbestuur wordt gereorganiseerd op 
1 februari 2016. Een groot pakket van de dienstverlening verhuist 
naar het Sociaal Huis. Vanaf 1 februari kan je daar terecht voor:
• De aanvraag van je pensioen als werknemer, zelfstandige 

en de inkomensgarantie voor ouderen

• De aanvraag van tegemoetkomingen van de FOD Sociale 
Zekerheid (inkomensvervangende en integratietegemoetko-
ming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

• De aanvraag van attesten bij de FOD Sociale Zekerheid

• De aanvraag van de parkeerkaart

• De aanvraag van sociale en fi scale voordelen (o.a. het 
sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal telefoontarief, 
het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de 
vermindering van de onroerende voorheffi ng en de per-
sonenbelasting, de fi scale voordelen op autovoertuigen, 
de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, andere 
voordelen voor senioren en personen met een handicap)

• Andere vragen en problemen van sociale aard bv. studie-
toelagen, huurproblemen, kinderbijslag,…

Contactgegevens: Sociaal Huis, Meerspoort 30, 
tel 055 460 640. 
Open: iedere voormiddag van maandag tot vrijdag van 
8.30 uur tot 12 uur Op maandag- en woensdagnamiddag 
op afspraak.

Diensten in het Administratief Centrum Maagdendale
De diensten in het Administratief Centrum zijn gesloten van 
donderdag 24 december 2015 tot en met maandag 4 januari 
2016, met uitzondering van de dienst burgerzaken.
De dienst bevolking/burgerzaken houdt permanentie op 24, 28, 
29, 30 en 31 december 2015 van 8.30 uur tot 12 uur.

De technische dienst in de Paalstraat, het containerpark, 
speel-o-theek en  archief zijn gesloten van donderdag 24 
december 2015 tot en met maandag 4 januari 2016.

De bibliotheek is gesloten van donderdag 24 december 2015 
tot en met zaterdag 26 december 2015 en van donderdag 31 
december 2015 tot en met maandag 4 januari 2016.

De dienst toerisme is open op 27, 28, 29 en 30 december 2015 en 
2 januari 2016 van 14 uur tot 17 uur. Gesloten op 1, 3 en 4 januari 
2016.

Het MOU is open op 27, 29 en 30 december 2015 en op 2 januari 
2016: open van 14 uur tot 17 uur.

De jeugddienst en de sportdienst zijn gesloten van 21 december 
2015 tot en met 4 januari 2016.

Info
Sociaal Huis
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# Schepencollege
Burgemeester

Marnic De Meulemeester
ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,  
communicatie, toezicht OCMW
 
tel 055 335 128  
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

 
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 074911
carine.portois@oudenaarde.be
zitdag: na telefonische afspraak

 
John Adam

personeelszaken, feestelijkheden, 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 
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 beper-
king, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking
 
tel 0496 29 94 29 
stefaan.vercamer@dekamer.be
zitdag: na telefonische afspraak

Schepencollege


