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anaf 21 mei kan je een zomer
lang genieten van Scaldis, een
tentoonstelling over leven langs
en in de Schelde in Oudenaarde.
Daaraan gekoppeld is er een
kunstparcours, met werk van Belgische
topkunstenaars, die een band hebben
met onze stad en streek en die ons op
een andere manier naar Oudenaarde en
de Schelde doen kijken. Curator is Johan
Tahon.
Binnenkort, op 24, 25 en 26 juni zijn het
drie dagen lang Adriaen Brouwer Bierfeesten op de Markt. De jeugdraad zet op
vrijdag en zaterdag het Minderbroedersplein in vuur en vlam met DJ-acts. De
seniorenraad organiseert op maandag 27
juni een seniorenbierfeestnamiddag in Salons Mantovani. Een aanrader is zeker de
bierfeesten@DeWoeker op zaterdagavond
25 juni, die nu al voor de zevende keer
garant staan voor topkwaliteit.
11 juli is het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Wij vieren dat op zaterdag
9 mei aan de Donk. Muziek, animatie
en sportinitiaties staan op het gevulde
programma. In de voormiddag komt Waals
essayist Jules Gheude ons in het stadhuis
zijn visie op Vlaanderen en België uitleggen.
Vanaf 1 juli verandert een en ander in het
stadscentrum van onze stad.
Het volledige stadscentrum wordt zone 30.
Het gebied wordt begrensd door de spoorwegbrug in de Beverestraat, de Dijkstraat
en de Matthijs Casteleinstraat. Ook het
Stationsplein wordt zone 30.
Ook op 1 juli gaat een nieuwe parkeerregeling in voege. Een aantal centrumstraten die tot nu een regime van blauwe
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zone kennen worden mee opgenomen in
de zone betalend parkeren.
In de volledige zone betalend parkeren
mag je vanaf 1 juli maximum 2 uur
parkeren; de tarieven blijven gelijk.
In aanloop naar de heraanleg van de Markt
verandert ook de rijrichting in een aantal
centumstraten vanaf 1 juli. Je leest er
alles over in dit nummer.
We belichten verder een aantal gemeenteraadsdossiers, leggen uit hoe je in
aanmerking kan komen voor de verbeteringspremie en we maken mensen die
een eigen zaak willen starten warm voor
de Start tot Groei-contactdag in het
Bedrijvencentrum.
Het jonge volkje krijgt tijdens de zomervakantie geen gelegenheid om zich te
vervelen. Zowel de jeugddienst als de
sportdienst bieden boeiende activiteiten
aan.
En dat Oudenaarde iets heeft met fietsen
weten jullie al. Onlangs verschenen ook
de Blue-bikes in het straatbeeld en de
RetroRonde van Vlaanderen blaast 10
kaarsjes uit op een nieuwe locatie in de
stad. Kijk en geniet van de stalen rossen
en gekke outfits.
We wensen je van harte een prettige
vakantie. Je kan beroep doen op de politie
om toezicht te houden op je woning wanneer je op reis bent.
Veel leesgenot!
De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester
De Secretaris,
Luc Vanquickenborne
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Oproep
De Woeker presenteert dit najaar
opnieuw een gevarieerd en boeiend
programma.
Je vindt het terug op www.dewoeker.be
of je kan een programmaboekje aanvragen. Kaarten worden bij voorkeur online
gereserveerd. Dat kan vanaf 11 juni om
10 uur stipt.
Wie bovendien voor 1 september
reserveert krijgt een vroegboekkorting
van 10%.
Wie geen toegang heeft tot online
reserveren kan nog steeds terecht
aan de balie van de bibliotheek,
of telefoneren of mailen.
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oor het eerst brengt de stad
Oudenaarde een project rond
de historiek en eigenheid van
de Schelde. Dit project bestaat
uit een dubbeltentoonstelling:
een kunstparcours met werken van
hedendaagse kunstenaars van internationale allure, samengebracht door curator
en kunstenaar Johan Tahon én een
historisch-educatieve expo in het stadsmuseum MOU-Museum van Oudenaarde
en de Vlaamse Ardennen.

MOU

Ooit werd er om deze stad gevochten:
om haar plek aan de rivier, om haar
vesting aan de grens. Ze werd omwald,
er werd in gehandeld. En de Schelde
stroomde immer door. Ooit werden de
kronkels van haar straten uitgetekend
door de meanders: men waande zich er
in ‘klein Brugge’ - of ‘heel klein Venetië’
zo u wilt. Wie vandaag langs de Scheldeboorden flaneert gaat een rechte weg,
maar de geschiedenis is er nog lang niet
weggespoeld. Voor het verhaal van een
Wij willen met dit unieke en fascinerende stad en haar stroom moet je vanaf nu in
dubbelproject de historiek van de Schelde, het MOU zijn.
het leven aan en in de rivier belichten,
haar waarde en betekenis voor de stad
Alles dankt de stad aan zijn rivier, zoals
Oudenaarde valoriseren en tegelijkertijd de stroom zich ook aan haar steden laaft.
het belang van hedendaagse kunst in
Oudenaarde ontstond aan de grens van
Oudenaarde en in de Vlaamse Ardennen
het Duitse en Franse rijk als verdedigingsaantonen.
vestiging. Al snel nam de handel het
echter over van de strijd, hoewel er nog af
en toe veldslagen werden beslecht, en de
heren van Oudenaarde en Pamele grote
sier maakten met de tolgelden die ze aan
de stuwsluizen en bruggen overhielden.

De lakenhandel voer over de Schelde,
de tapijthandel vertrok van hieruit en de
schepen met Doornikse hardsteen die de
Scheldegotiek zou dragen, zochten zich
een weg door de stad.
Gilden verenigden er zich, de reformatie
deed opgeld, het gewoel van Spaanse en
Oostenrijkse keizers en heersers werd er
gevoeld. De Schelde maakte van de vesting
een stad.
De schepen werden er eeuw na eeuw
groter en de inwoners groeven er nieuwe
Scheldebeddingen, sneden bochten af,
dempten zijarmen en sloten.
Wie een kaart van het achttiende eeuwse
Oudenaarde of zelfs maar een postkaart
van een goede honderd jaar geleden te
zien krijgt, waant zich op een andere
plek. Een oplettend oog ziet echter nu
nog de oude contouren van de rivier in
het stadsplan. De straatnamen echoën
hun vroegere ligging: Burgscheldestraat,
Smallendam, Dijkstraat, Tussenbruggen.

#SCALDIS

De tentoonstelling in het MOU voert je
mee door die gezamenlijke geschiedenis
van de stroom en de stad, en vertelt je
hoe handel, krijgsgeweld en de loop van
de natuur de stad maakten tot wat ze nu
is.
In de majestueuze Lakenhalle wordt het
verhaal verteld van de tapijtsiersfamilie
Van Verren. Drie generaties handelaars
in de wereldbefaamde Vlaamse wandkleden passeren er de revue.
Allen vervoerden hun waar in steeds
efficiëntere schepen, zoals de maquettes
uit het MAS getuigen. De hoofdmoot van
de tentoonstelling volgt de handel en wandel, het bouwen en verbouwen in en aan
de stad op de voet. De beroemde maquette
van Nézot (1746) van Oudenaarde die zich
in Lille bevindt, was de basis voor een interactieve tafel waar je in detail de evolutie
van de stad volgt doorheen de eeuwen.
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. De stroom mag dan van bedding zijn
veranderd en de stad mag dan haar plaats
hebben ingenomen, de Scheldevallei blijft
ook een bedding voor de natuur.
Het cultureel erfgoed wordt aangevuld met
ecologische rijkdom langs de boorden van
de stroom en de heuvels errond, waar nog
oorspronkelijke hyacintbossen, libellen,
vogels en waterbloemen te vinden zijn.
In het MOU vind je het grote verhaal,
maar ook de kleine verhalen die dat
grote verhaal samen vertellen.
Zoals die keer toen de laatste steur
gevangen werd in de stad?
En weet je nog toen er werd geschaatst
op de meersen?
En hoe werkte die middeleeuwse sluis
nu weer?
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“Add and Remove” - Michaël Borremans
(Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerpen)

Kunstparcours

J

PRAKTISCH

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.

Individueel bezoek
Tentoonstelling +
Kunstparcours:
6 EUR per persoon;
kortingen mogelijk
Publicatie kunstparcours:
4 EUR

e kan ook op verkenning gaan langs een kunstparcours op beide oevers van de rivier.
Tien hedendaagse kunstenaars, allen verbonden
met Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, zijn
uitgenodigd door curator en beeldend kunstenaar
Johan Tahon.

De locaties zijn niet min: de site van het statige OnzeLieve-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.

TOEGANGSPRIJZEN
Tijdens de openingsuren
van het museum
(10.00 u-18.00 u)

Groepsbezoek met gids
50 EUR voor de gidsbeurt en 3
EUR per persoon inkom
(Tentoonstelling OF
Kunstparcours)
75 EUR voor de gidsbeurt en 3
EUR per persoon inkom
(Tentoonstelling EN
Kunstparcours)
NOCTURNE (NA 18.00 U)

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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KUNSTPARCOURS
Rondleiding met gids:
15 eur per persoon
Rondleiding met curator
Johan Tahon: 20 eur per
persoon min. 10 personen,
max. 20 personen per gids
Tickets af te halen in het
infokantoor Toerisme,
Markt 1, 9700 Oudenaarde
Locatie: MOU, Markt 1,
9700 Oudenaarde
Info en reservatie:
mou@oudenaarde.be
www.mou-oudenaarde.be
KUNSTENAARS
Raphaël Buedts,
Michaël Borremans,
Honoré d’O,
Cosco,
Marijke Libert,
Panamarenko,
Johan Parmentier,
Matthieu Ronsse,
Johan Tahon,
Patrick Van Caeckenbergh &
Patrick van Ommeslaeghe.

#De RetroRonde viert
haar 10de verjaardag
op een nieuwe locatie

I

n 2007 organiseerde het Centrum
Ronde van Vlaanderen zijn allereerste
RetroRonde van Vlaanderen. Er waren
toen welgeteld 86 deelnemers. De eerste edities kaderden in een toeristisch
impulsproject van de Vlaamse overheid
om de Ronde en haar streek het hele jaar
door aantrekkelijk te maken voor buitenlandse toeristen. De RetroRonde slaagt
met brio in dit opzet: vorig jaar was het
aantal deelnemers vertienvoudigd ten opzichte van het eerste jaar en niet minder
dan 20 verschillende nationaliteiten waren
present in Oudenaarde. De RetroRonde is
ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijks
feest van onze Vlaamse wielercultuur.
Het loont zeker de moeite om te komen
kijken, maar meefietsen kan ook.
Wie een fiets heeft die dateert van voor
1987 en zijn fietskledij ook afstemt op die
periode, kan op zondag 12 juni meefietsen met het internationale deelnemersveld. Ook stalen replica vintagefietsen en
andere rariteiten zijn toegelaten. Je hoeft
bovendien heus geen wielrenner te zijn
om het traject te kunnen afleggen, hoewel
alles lijkt op een koers uit lang vervlogen
tijden. Je kan kiezen tussen een lastige
100 of 75 km met enkele bekende, maar
vooral minder bekende hellingen of je
kan opteren voor een meer gezapige
rit van 40 km. Het wordt sowieso een
echte toeristische trip van kerktoren naar
kerktoren over asfalt, macadam, kassei
en grind. Onderweg zijn er vier bevoorradingsposten waar je kan proeven van
toastjes met paté, lokale aardbeien,

een ijsje, een jeneverke of een Kwaremontbiertje terwijl er een vrolijk retrodeuntje live gespeeld wordt.
Voor de tiende editie werd gezocht naar
een ruimere sfeervolle startlocatie, gezien
het Minderbroedersplein te klein werd
voor alle deelnemers. De organisatoren
lieten hun oog vallen op de omgeving van
de Abdij Maagdendale. Op het kasseiplein,
omringd met bomen, zal een retrodorpje
verrijzen om het extra gezellig te maken
voor de deelnemers en de toeschouwers.
Een paar retro foodtrucks zorgen voor een
hapje en een drankje.
Een dag eerder, op zaterdag 11 juni valt
ook al een en ander te beleven.
Om 10 uur start de wielerrommelmarkt,
om 11 uur vertrekken een 100-tal enthousiastelingen naar de legendarische Paterberg en Koppenberg en om 15 uur start
de Retro Sprint. Dat is een tijdrit van 600
meter die uitmondt in een achtervolgingswedstrijd tussen de snelste deelnemers en
dat op kasseien. Het wordt een dolgekke
koers in toernooivorm, die het vroegere
Retro Criterium op de Markt vervangt.
’s Avonds wordt het aan het podium gezellig met enkele dansperformances en wie
het wil mag ook zelf een dansje doen.
Het Retrofeest wordt later op de avond
verdergezet in zaal De Harmonie. Maar de
echte retrorenners gaan vroeg naar bed,
want zij kennen hun hoogdag op zondag.

Programma:
Zaterdag 11 juni:
• 10.00 – 15.00 uur: wielerrommelmarkt: wielerruilbeurs met internationale standhouders
• 11.00 uur: Paterberg en Koppenberg
Vintage Ride: groepsrit van 25 km in
retrostijl naar de twee legendarische
hellingen
• 15.00 – 17.30 uur: Retro Sprint:
tijdrit in verschillende categorieën,
gevolgd door de Retro Cobble Sprint
met de 16 snelsten
• 19.00 – 23.00 uur: Retro Soirée met
dansinitiatie – gratis – kom in vintage
kledij

Zondag 12 juni:
10de RetroRonde
• 9.00 – 10.45 uur: tekenen van
het startblad – animo op het podium
• 10.30 uur: start 75 en 100 km
• 11.15 uur: start 40 km
• 13.30 – 18.00 uur: aankomst van
de deelnemers, muziek, animatie,
dans en Kwaremontbier
• 17.00 uur: Win! We verloten een
Eddy Merckx-fiets en andere prijzen en
verkiezen de Ravissantste RetroRondeRenner!
• 19.00 uur: einde
Voor alle fietsactiviteiten moet
vooraf ingeschreven worden via
www.retroronde.be.
Daar vind je ook de deelnamevoorwaarden.
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Adriaen Brouwer
Bierfeesten
24, 25 & 26 juni
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#Adriaen Brouwer
Bierfeesten 24, 25 & 26 juni

O

p vrijdag 24, zaterdag 25 en
zondag 26 juni organiseren het
stadsbestuur, de brouwerijen
Roman en Liefmans en organisatiebureau Pete’s Promotions
voor de zevende keer de Adriaen Brouwer
Bierfeesten op de Markt. De organisatoren
blijven trouw aan hun succesformule van
de voorbije jaren. Meer nog, het wordt een
‘best off’ editie met de meest opvallende
artiesten die eerder present tekenden op
de bierfeesten, aangevuld met grote, onverwachte, veelal buitenlandse artiesten.
Maar ook plaatselijk talent komt aan bod.

de rockbattle van café ’t Parkske. Om
20.45 uur bestijgen The Stranglers het
podium. De Engelse groep kende veel wereldhits in de jaren ’80, zoals ‘No Mercy’,
‘Always The Sun’, ‘Skin Deep’ en het
onvergetelijke ‘Golden Brown’.
Ze brengen een energieke set vol sfeer.
Daarna gaat het dak er helemaal af met
het jubileumconcert van Les Truttes.
De groep bestaat dit jaar 20 jaar en
mocht dus zeker niet ontbreken op deze
‘best off’. Ze brengen met ‘Elephantastic’
een totaal nieuwe show met al het beste
wat de groep zo groot heeft gemaakt.

Zaterdag 25 juni
Frank Boeijen brengt vanaf 20.45 uur een
set met zijn grootste hits. Hij was er zeven
jaar geleden ook al bij en mocht dus niet
ontbreken.
Daarna volgt ‘oude glorie’ Level 42, een
absolute topnaam, die enkel opduikt op
de grootste festivals en dit jaar
Oudenaarde heeft uitgekozen om een
exclusieve Belgische set te spelen.
Milk inc. sluit af. Ook deze groep bestaat
20 jaar en mocht dus niet ontbreken.
Milk inc. brengt een totaal nieuwe,
spectaculaire show.

Vrijdag 24 juni

Na het verbranden van het Kelioothuisje
en het schenken van gratis bruin bier ver- Zondag 26 juni
Vrijdag 24 juni starten de feesten met Bar- welkomen we Bart Peeters, zonder meer
de meest energieke artiest die er
king at the mailman, winnaar van
Zondag is traditioneel ‘Vlaamse dag’ met
in Vlaanderen rondloopt.
vanaf 14 uur optredens van, onder andere,
Willy Sommers, Luc Steeno, Evelien
Afsluiten op vrijdag gebeurt door
Cannoot,Get Ready, Gilles Simoens,
Discobaar A Moeder, twee Antwerpse
Lissa Lewis, Steve Tielens, Kate Lane.
old school DJ’s, die voor het eerst te zien
en te horen zijn in de streek.
Buitenlandse gast is Dennie Christian.

De Adriaen Brouwer Bierfeesten zijn gratis.
Alle info en uurschema’s vind je op www.adriaenbrouwerbierfeesten.be
en op de facebookpagina van de bierfeesten.
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Exceseque dolecte non netur?
Di dolore, aut ofﬁcit, tententur aut
eum sum ut aut is acest arum inciatur? Oratuscid quatet que nist,
voluptat poria dolestis eic temqui
te nessit

#Bierfeesten@DeWoeker

O

ok De Woeker zal niet achterblijven op de Adriaen Brouwer
Bierfeesten. Nu al voor de
zevende keer presenteert het
cultuurcentrum een kleine
- fijne, doch smaakvolle festivaldag op
zaterdag 25 juni 2016.

23.00 uur: Back to Amy –
the Amy Winehouse tribute

BACK TO AMY brengt Amy Winehouse
terug tot leven met zangeres Andréa
Wielockx die zowel qua stem als looks
een waarheidsgetrouwe Amy neerzet en
geruggesteund wordt door 10 muzikanten
De onderdelen van het programma blijven met soul!
nagenoeg ongewijzigd: een stevige pint
De show is een uitstekende remake van
muziek, een ferme culturele schuimlaag een concert van Amy Winehouse op het
daar bovenop, een knapperige, vrolijke
hoogtepunt van haar carrière. Haar opnoot straattheater in en rond onze site en tredens waren een combinatie van allerlei
het sfeervolle kader van onze openlucht- stijlen en swingden van soul, R&B, jazz
cinema om het geheel af te werken.
naar ska en reggae.
Het concert wordt gedragen door een
Allemaal in de intieme geborgenheid van imposante liveband met ervaren muzikanten: een swingende ritmesectie, een
De Woeker en omgeving. Maar vergis
indrukwekkende blazerssectie en subtiele
je niet: dat feestelijke uitbundigheid op
zijn Adriaen Brouwers hier ook zijn kans toetsen.
Rehab, Back to Black, Valerie ... alle hits
krijgt, hebben de voorbije edities al
van Amy Winehouse komen aan bod.
ruimschoots bewezen.
Uiteraard schenken wij opnieuw élk
Oudenaards gerstenat in een passend glas
én serveren wij een culinaire lekkernij op
basis van typisch Oudenaards bier.
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Zaterdag 25 juni 2016
21.30 uur: The Singer-Songwriter League:
Neeka & Venus In Flames

20.00 uur: Stan Lee Cole

U kent hem wel, de vrolijke noot (letterlijk dan) in het succesvolle
Tv-programma ‘Scheire en de Schepping’: Stijn Cole.
Wat krijg je als je twee van ‘s lands beste songwriters samen op Onder de naam Stan Lee Cole gaf hij zijn solo debuut-cd gratis
weg via het internet, en maar liefst 10.000 mensen downloadeen podium zet? Schoonheid en troost, zoveel is zeker. Maar
ook: schitterende samenzang, hemelse melodieën en veel spel- den hem. De debuutsingle ‘Separated’ was meteen goed voor de
plezier! Tijdens deze unieke samenwerking gaan Ilse Goovaerts eerste prijs van het prestigieuze ISC (International Songwriting
(Neeka) en Jan De Campenaere (Venus In Flames) voor het eerst Competition), met in de jury klinkende namen als Tom Waits,
samen op pad. Ze brengen een dwarsdoorsnede van hun verza- Nas, Robert Smith, Suzanne Vega en Francis Black. ‘Separated’
melde repertoire, met radiohits en minder bekende pareltjes, en kreeg airplay op Radio 1, Studio Brussel, Radio 2 en Q-music
Nederland.
verrassende covers van hun helden.
Door de commotie kwam Stijn in het vizier van producer Jo
Neeka bracht net haar 5e album ‘Deeper Well’ uit, geproduced
door Bent Van Looy en Das Pop, kreeg een pak lovende recensies Bogaert, bekend van wereldhit ‘Pump Up The Jam’ en recenter
werk met Gabriel Rios (‘Broad Daylight’). Het is dankzij hem dat
en veel airplay op Radio1 en 2.
Stijn dichter bij zijn kern kwam: gevoelige luisterliedjes waar
Eerder scoorde ze al hits met ‘Don’t hold me back’ feat.
Stef Kamil Carlens (Zita Swoon) en ‘Butterfly’ en tourde ze door tekst en melodie samen een verhaal vertellen.
En zo ontstond ‘That’s Why We Weep’, een rustige, sfeervolle
Europa met Hooverphonic.
plaat met veel ballads.
Venus In Flames is inmiddels aan zijn 4e album toe, ‘Funeral
Live gesterkt door niemand minder dan Tom Pintens
Dancer’, opgenomen met een schare topmuzikanten (Mario
(Zita Swoon, Het Zesde Metaal,...) en Dago Sondervan
Goossens, Tom Vanstiphout etc.) met daarop ‘Dance With Me’
(Trixie Whitley, Daan,...), vormt Stan Lee Cole de perfecte
feat. Sarah Bettens, een radiohit met airplay tot in Griekenland
remedie tegen een druilerige of kille avond. Dus ga zitten,
toe! Eerder tourde hij al door Europa met Milow, K’s Choice of
luister en laat je onderdompelen in de wereld en het warme
Elbow, en gooiden de singles ‘Better Man’, ‘Cynthia’s Gone’ of
stemgeluid van Stan Lee Cole.
‘Hanging On’ hoge ogen op zowat alle Vlaamse radio’s.
Elk apart stonden Neeka en Venus In Flames reeds op alle grote
festivals van België, van Werchter over Dranouter tot Pukkelpop, Doorlopend animatie met Boucherie Bacul van het gezelschap
Pikz Palace.
maar nu staan 2 van de mooiste stemmen van het land samen
Openluchtcinema “Amy” : de aangrijpende biopic over Amy
op 1 podium. Nu eens intens en intiem, dan weer speels en
Winehouse op het stemmige grasveldje onder de notelaar.
uitbundig, maar altijd met klasse!
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24 & 25 juni

G

oede tradities zijn er om in ere te houden. Daarom
neemt de jeugdraad voor de zevende keer op rij
tijdens de bierfeesten het Minderbroedersplein in.
Ze laten enkele top DJ’s los op de jeugd tijdens hun
gratis festival. Zoals vorige jaren zorgt de jeugdraad
voor een uitstekende mix van jong talent, DJ’s met naam uit de
streek en nationale bekendheden. Welke talenten ze dit jaar op
jullie lostlaten houden ze nog even geheim.
Net als vorig jaar is er op zaterdagnamiddag een originele extra:
de Beachless Party. De naam zegt het zelf, een Beachparty
zonder beach! Het concept is eenvoudig. De jeugdraad zorgt
voor een leuk terras op het Minderbroedersplein waar je rustig
kan ontwaken bij een leuk muziekje en een heerlijke Strawberry
Liefmans of een Matèros. Wanneer iedereen bekomen is van
de voorbije vrijdagavond, kunnen de benen worden losgegooid
tijdens het avondprogramma.
De jeugdraad kan alvast niet wachten en maakt er
opnieuw een knallende editie van.
www.jeugdraad-oudenaarde.be

#Seniorenbierfeest- bierfeestn
e
r
o
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namiddag
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27 juni

D

e seniorenraad organiseert samen met de dienst
welzijn voor senioren en personen met een
beperking een seniorenbierfeestnamiddag in
de Salons Mantovani.

Muziek en dans met Johan Cockaert van 14.00 uur tot 17.30 uur.
Inkom: 5 euro, koffie en gebak inbegrepen. Kaarten reserveren kan via tel 055 460 640 of hvw@ocmwoudenaarde.be.
Kaarten kunnen contant betaald worden bij de sociale
dienst van WZC, Meerspoort 30 of je kan overschrijven op
BE 05 7370 0328 1875. Vergeet niet je naam te vermelden.
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#Kadeefeesten
Circus
Op zaterdag 25 juni 2016 vindt de 27ste
editie van de Kadeefeesten plaats.
De hele dag lang wordt de Hoogstraat
omgetoverd tot een pretparadijs voor
kleine en minder kleine kinderen.
Net zoals de voorbije jaren zijn alle
attracties volledig gratis.
Het thema dit jaar is, hoe kan het ook
anders, ‘Circus’. Zoals elk jaar kunnen
schoolgaande kinderen hun oud maar
nog bruikbaar speelgoed verkopen op
de speelgoedbeurs. De inspanningen
van de kinderen worden beloond: er zijn
schitterende prijzen voor het mooiste
kraam, de mooist verklede verkopers
en de meest originele slogan, uiteraard
allemaal binnen het thema. Inschrijven
voor de speelgoedbeurs kan nog tot 24 juni
via het formulier op de website www.jotie.
be of via het formulier op de flyer. Naast
de speelgoedbeurs valt er uiteraard nog
heel wat te beleven. Waag je aan een dol
avontuur in ons reuzespringkasteel of laat
je volledig restylen in ons kinderkapsalon!
Wil je graag nog iets straffer om na te
vertellen tegen je vriendjes? Trek dan de
Tank van Defensie vooruit of leef je uit in
het hindernissenparcours.
Of hou je het toch liever rustig met een
ritje op de pony of het besturen van een
virtueel vliegtuig? Kortom, voor elk wat
wils! Ook de ouders zullen zich zeker niet
vervelen terwijl ze op hun kleine spruit
wachten! Er is namelijk de hele dag
straatanimatie voorzien.

Gratis attracties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speelgoedbeurs ‘CIRCUS’
Tank Defensie
Hindernissenparcours Defensie
Belgian Virtual Tigers
MOU Museum
Ponyrijden
VDK Shooting Wall
Skelterparcours
Springkastelen
Kinderkapsalon
Grimestand Speelplein ZAP

Doorlopend straatanimatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Majoretteketet
De Kikker vzw
Goochelaar en Acrobaten
Radio Brouwer
Sneltekenaar
Cirque Magique
Circusplaneet
Draaiorgel

Podium:
•
•
•
•
•
•

Radio Brouwer live: doorlopend
Aperitiefconcert
Cincloon
Schoon Vertier
Snoepenworp &
Prijsuitreiking Speelgoedbeurd: 16u
Kartjekilo

PRAKTISCH
Het Kadeefeest start om 10u,
de meeste attracties sluiten om 17u.
Om 18u is deze 27ste editie alweer
voorbij.
Voor meer info of inschrijvingen voor
de kindermarkt kan je terecht bij:
Stedelijke Jeugddienst Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be
www.kadeefeest.be
De Kadeefeesten komen tot stand door
een mooie samenwerking
tussen de Stedelijke Jeugddienst
en het Hoogstraatcomité.

#Zomerse
beiaardconcerten
Kom deze zomer van op een terrasje genieten van beiaardconcerten.
De beiaardier speelt iedere donderdag van 10 uur tot 11 uur.
Op zondag kan je genieten van 11.45 uur tot 12.45 uur en in juli en augustus ook op donderdagavond van 20 uur tot 21 uur.
Een aanrader!
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Familienamiddag op zaterdag 9 juli
vanaf 14 u aan de Donkvijver
Vorig jaar gooiden we Vlaanderen Feest
over een nieuwe boeg: we stapten af van
de culinaire markt en evolueerden naar
een ‘familienamiddag aan de Donkvijver’.
De nieuwe formule bleek een grandioos
succes en ook dit jaar gaan we verder
op dat elan.

‘Aquatopia’ van theater Coper, de ‘Softmijsjes’ met hun softijsjes en ‘Cirquarium’,
een heuse circusact onder een globe.
We voorzien ook enkele swingende
optredens: om 14 uur laten ‘De Planken’
aanstekelijke liedjes en grappige acts
tussen de ‘typetjes’ los op het publiek.

In de voormiddag is Jules Gheude onze
gastspreker op de Academische zitting.
Deze Waalse essayist brengt ons zijn visie
op Vlaanderen en België. De feestrede
vindt plaats om 11u in de Volkszaal van
het Stadhuis.

Om 16 uur laten we het podium over aan
‘Radio Barbà’, nieuw lokaal talent dat een
feestje bouwt met Klezmer-muziek.
Om 18 uur brengt de Nederlandstalige
band Frimout, gekend van enkele grote
radiohits zoals ‘toffer dan tof’, een unieke
mix van eigen popnummers en perfect
uitgekiende covers.

In de namiddag vormt de Donkvijver
het decor voor een gezellige familienamiddag met veel animatie en optredens De plaatselijke gelegenheden
voor klein en groot.
‘The Outsider-Den Dronk’ en ‘Absolut
Surfclub’ voorzien hun eigen animatie:
Bij The Outsider kan je het Avonturenpark
Animatie: een kapsalon met grime en
‘The Seven Summits’ verkennen.
glittertattoos van Roodvonk, steltenact
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Meer info:
info@theoutsidervlaamseardennen.be
www.theoutsidervlaamseardennen.be
Surfclub Absolut organiseert 1
windsurfinitiatie van 3 uren en
2 SUP -initiaties (=Stand Up Paddle Board)
van telkens 1 uur.
Info en inschrijven: info@absolut.be
www.absolut.be
Ook wandelclub Hanske De Krijger
integreert zijn jaarlijkse wanteltocht
in ons programma.
Info en inschrijven:
www.hanskedekrijger.be.

Alle informatie over het volledige
programma:
www.oudenaarde.be/VlaanderenFeest

#Een portie sportnieuws
Kabelwaterski-project
The Outsider

Tijdens de gemeenteraadszitting van
eind februari keurde de gemeenteraad
een overeenkomst tussen de stad en The
Outsider goed, waardoor de basis gelegd
is voor een waterskipiste aan de Donk.
The Outsider investeert in de bouw en de
uitbating van een geluidsarme sleeplift.
Ondertussen zijn de nodige vergunningen afgeleverd. De bouw start in oktober
2016 en de opening van de waterskipiste is voorzien op 1 maart 2017. Het
realiseren van een kabelwaterskipiste
verhoogt het recreatief aanbod in onze
stad, gezien waterskiën aan de kabel een
sterk groeiende sport is, die zowel jong
als oud aanspreekt.

Nieuw zwembad
Voor de bouw en de uitbating van het
nieuwe zwembad werd eerder al een
concessieovereenkomst afgesloten
tussen het stadsbestuur en de NV
Sportoase.
De werken startten begin oktober 2015;
tegen augustus 2016 zal het gebouw
wind- en waterdicht zijn.

Het nieuwe zwembad zal aanzienlijk
groter en moderner zijn dan het huidige.
Het grote bad wordt 20,5 bij 25 meter en
krijgt acht in de plaats van zes banen. Dit
houdt in dat overdag, naast scholen, ook
individuele zwemmers baantjes zullen
kunnen trekken. Dat kan nu niet doordat
de scholen alle zes banen gebruiken. Het
nieuwe zwembad krijgt ook glijbanen,
een recreatiebad en een peuterzone met
speeltuigen. Ontspannen kan in een Finse
sauna, een biosauna en een hamam.
Eind februari keurde de gemeenteraad
een aanvulling op de concessieovereenkomst goed, waardoor Sportoase ook zal
instaan voor de afbraak van het huidige
zwembad – na voltooiing van het nieuwe –
en een gedeelte van de omgevingswerken.
Hierdoor kunnen de verschillende werken
beter op elkaar afgestemd worden.
Het huidige zwembad blijft dus open voor
het publiek tot het nieuwe volledig operationeel is.
Goed nieuws kwam er ook in december
2015. Toen besliste de Vlaamse ministerraad om Oudenaarde een toelage van
750.000 euro toe te kennen als ondersteuning bij de bouw van het zwembad. Deze
beslissing was het gevolg van het dossier
dat de stad indiende na een projectoproep
eerder dat jaar door de Vlaamse overheid,

waarbij ze 10 miljoen euro ter
beschikking stelt om renovatieen nieuwbouwprojecten een financiële
impuls te geven.

Sportkot en stedelijke
sporthal
Het polyvalent sportcomplex Groenhof
is onlangs in gebruik genomen. Buiten
de schooluren kunnen individuele sporters en sportclubs er terecht. Volgend
jaar wordt de stedelijke sporthal in de
Rodelos grondig gerenoveerd, waardoor
de accommodatie gedurende de werken
niet zal kunnen gebruikt worden.
Om het aanbod aan overdekte sportruimte te kunnen garanderen is beslist
de overeenkomst voor het huren van
’t Sportkot in Leupegem met drie jaar
te verlengen.
Alle reservaties voor het gebruik
van de verschillende sportzalen
gebeuren via de stedelijke sportdienst, Prins Leopoldstraat 89,
tel 055 31 49 50,
sportdienst@oudenaarde.be.
Je vindt ook een reservatieformulier
op www.oudenaarde.be/sport/
accommodatie/sportzalen.
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#Zomervakantie

Speelplein ZAP
Van maandag 4 juli tot en met donderdag
25 augustus kunnen alle kinderen die
geboren zijn tussen 2001 en 2011
ravotten op het speelplein. Van 9.30 uur
tot 16.00 uur worden de lokalen van
Bernardustechnicum, campus Gelukstede,
omgetoverd tot een heus speelparadijs. De
kindjes mogen zelf beslissen hoe
hun speelpleindag eruit ziet.
Spelen ze mee met de activiteit van onze
gekke animatoren?
Bouwen ze liever een kamp?
Willen ze de go-cartrace winnen?

Het jonge volkje

OpenSpeelpleinDag
op maandag 4 juli
Op de OpenSpeelpleinDag kunnen alle
kinderen GRATIS een dagje naar het
speelplein komen. We laten die dag
de kinderen eens proeven van het
overweldigende speelpleingevoel.

Themakamp: Avonturen
3-daagse van 29 tot
31 augustus

Terwijl de animatoren hard aan het
zwoegen zijn om het speelplein op te
Elke dag is er vooropvang vanaf 7.30 uur
ruimen, kunnen de kinderen op avontuur
en na-opvang tot 18.00 uur.
trekken naar de terreinen van
Voor de speelpleinwerking moeten de
The Outsider aan de Donkvijver.
kinderen een Jotie-Pas hebben, die kan af- De activiteiten vinden plaats van 9.00 uur
gehaald worden in het jeugdcentrum Jotie. tot 16.00 uur en er is opvang vanaf 7.30
Op speelplein ZAP is iedereen welkom,
uur en tot 18.00 uur.
ook kinderen met een beperking.
Kinderen met een beperking moeten
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
wel op voorhand inschrijven.
Dat doe je best online via de webshop op
Je kan daarvoor contact opnemen met
www.jotie.be. Er is die drie dagen geen
de jeugddienst.
gewone speelpleinwerking.
Er is geen speelpleinwerking op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag
22 juli en op maandag 15 augustus.
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Kleuterkampen
Tijdens de zomervakantie organiseert
de jeugddienst zes kleuterkampen voor de
3- en 4-jarigen:
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli:
een reis rond de wereld
Van dinsdag 12 juli tot en met vrijdag
15 juli: beestenbende
Van maandag 1 augustus tot en
met vrijdag 5 augustus: Hocus Pocus
Van maandag 8 augustus tot en
met vrijdag 12 augustus: ahoi piraten
Van dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag
19 augustus: ridders en prinsessen
Van maandag 22 augustus tot en
met vrijdag 26 augustus: bubbels en bellen
De kleuterkampen worden georganiseerd
in de gebouwen van het Bernardustechnicum, campus Gelukstede, net als
speelplein ZAP.
De activiteiten vinden plaats van 9.30 uur
tot 16.00 uur en er is voor- en na-opvang
van 7.30 uur en tot 18.00 uur.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, best
via de webshop op www.jotie.be.

Alle informatie over ZAP, OpenSpeelpleinDag, themakamp en kleuterkampen kan je
verkrijgen bij de jeugddienst, jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 055 33 44 90,
jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.be

zal zich niet vervelen!
Sportkampen

Vakantieopvang Begijnhof

Ook de sportdienst zorgt voor vertier
tijdens de zomervakantie!
Themakleuterkampen voor 4- en
5-jarigen
Kleuters ontwikkelen hun motoriek aan
de hand van bewegingsspelletjes en met
behulp van materiaal dat de bewegingscreativiteit stimuleert.
12/7 – 15/7: spetterend sporten
18/7 – 22/7: bezige bijtjes
2/8 – 5/8: cowboys en indianen
9/8 – 12/8: sportreis
16/8 – 19/8: vikings en draken
Deelnameprijs: 50 euro per kind

Ben je op zoek naar opvang voor je kind
tijdens de zomervakantie? Dan kan je
terecht bij de vakantieopvang Begijnhof.
De opvang is bedoeld voor schoolgaande
kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar en wordt
georganiseerd in KBO Sint-Walburga,
Smallendam 6, elke werkdag van 7 uur tot
18 uur, behalve op wettelijke feestdagen.

Sport + omnisport voor 6- tot 12-jarigen
4/7 – 8/7
Zelfverdedigingstechnieken staan
centraal in dit sportkamp, gecombineerd
met een attractie en omnisport.
Op vrijdag tonen we de ouders wat hun
kinderen geleerd hebben.
Deelnameprijs: 65 euro per kind.
Vooraf inschrijven bij de sportdienst,
055 31 49 50,
sportdienst@oudenaarde.be,
of via de webshop op
www.oudenaarde.be

Tarieven:
1/3de dag (0 uur tot 3 uur): 6 euro per kind
Halve dag (3 uur tot 5 uur): 8 euro per kind
Volledige dag (meer dan 5 uur): 14 euro
per kind
Kansenpastarief: 25% van het normale
tarief
Kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tien- of vieruurtje mee en voldoende
drinken. Op warme dagen geef je best
zonnecrème, pet of hoedje mee.
De opvang wordt verzorgd door een vaste
opvangkracht, samen met monitoren.
Er wordt gewerkt met een dagstructuur
en er zijn dagelijks meerdere activiteiten
voor de kinderen.
Inschrijven is verplicht via de stedelijke
sociale dienst, Tussenmuren 17,
vakantieopvang@oudenaarde.be
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#Zin in een artistieke
Je bent welkom in de Stedelijke Academie voor
Studierichtingen
MUZIEK
Voor kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en
volwassenen
Wil je een instrument leren bespelen
of zing je graag? Dan nemen we je graag
mee op een plezierige ontdekkingstocht in
de wereld van ritmen, klanken en tonen!
Je kan kiezen uit blaas-, toets-, snaaren percussie-instrumenten. Als je kiest
voor de zangopleiding, dan is je eigen
stem het instrument.
Om een instrument goed te kunnen
bespelen, is het nodig om enkele jaren
Algemene Muzikale Vorming en Samenzang te volgen. Deze lessen vormen de
spil van onze muziekopleiding.
Wil je graag leren componeren?
Ook dat kan in onze academie!
Onze componisten ontmoeten elkaar in
de optie Algemene Muziektheorie.

WOORD
Voor kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en
volwassenen
Kriebelt het om te vertellen, improviseren,
spreken voor publiek, toneel te spelen,
voor te lezen en te schrijven?
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Hou je ervan om te spelen met klanken,
woorden, ritmes en emoties?
Wil je graag je verbeelding en expressie
de vrije loop laten?
Dan is onze creatieve woordopleiding
echt iets voor jou!
Tijdens de lessen ga je op een inspirerende manier om met tekst en taal.
Je creatief proces vertrekt vanuit je eigen
leefwereld, achtergrond en interesses.
Het spelplezier staat centraal.

DANS
nieuw sinds september 2015
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Heb je zin om op een creatieve manier
om te gaan met beweging en jouw eigen
inspiraties? Of wil je een sterke dansbasis
opbouwen? Volg dan onze dansopleiding!
Tijdens de creatieve danslessen werk
je aan een goeie basistechniek, doe je
speelse dansoefeningen en creëer je
zelf nieuwe bewegingen. Ontdek welke
dansante kwaliteiten je bezit en leer een
wereld kennen vol dansend plezier!

Initiatie
voor 6- en 7-jarigen
MUZIEK
6- en 7-jarigen leren zich op een speelse
manier uitdrukken. Alle muzische
domeinen komen aan bod.
Vanaf het eerste leerjaar is er mogelijkheid om kennis te maken met de viool of
de piano. Voor de initiatielessen viool en
piano (1u/week) is het aantal inschrijvingen beperkt.

KUNSTENBAD
nieuw sinds september 2015
Kunstenbad is een pilootproject in het
kader van de inhoudelijke vernieuwing
van het deeltijds kunstonderwijs.
Meer bepaald wordt onderzoek verricht
naar de domeinoverschrijdende initiatie
voor kinderen van 7 jaar.
In Kunstenbad (2u/week) leren de kinderen zich uitdrukken via drama, muziek,
dans, beeld en media. De verschillende
kunstvormen zijn een middel om zich
expressief uit te drukken.

Inschrijvingsdata
schooljaar 2016-2017
Hoofdschool

opleiding?
Muziek, Woord en Dans!

dinsdag 14 juni
woensdag 15 juni
vrijdag 17 juni
zaterdag 18 juni
dinsdag 21 juni
woensdag 22 juni
donderdag 23 juni
vrijdag 24 juni
zaterdag 25 juni
maandag 27 juni
dinsdag 28 juni
woensdag 29 juni
donderdag 30 juni

14u00 - 19u00
14u00 - 19u00
14u00 - 19u00
09u00 - 12u00
14u00 - 19u00
14u00 - 19u00
16u00 - 21u00
14u00 - 19u00
09u00 - 12u00
14u00 - 19u00
14u00 - 19u00
14u00 - 16u00
14u00 - 19u00

Wijkafdelingen
INFOAVONDEN
donderdag 23 juni 2016
van 19u00 tot 21u00
De leerkrachten Muziek, Woord en Dans
spelen ‘De werf’. Een voorstelling voor
kinderen uit het basisonderwijs, waarin
o.a. de verschillende instrumentengroepen op een humoristische manier
worden voorgesteld. Na de voorstelling
kan je de leerkrachten ontmoeten, zijn
er demolessen Muziek, Woord en Dans
en is er mogelijkheid tot inschrijven.
Inschrijven voor de infoavond is
wenselijk:
muziekadmin@oudenaarde.be
dinsdag 28 juni van 19u00 tot 21u00
Alle volwassenen zijn welkom!
We informeren hen over de inhoud van
de lessen Toneel, Voordracht of Verteltheater, Literaire Creatie en Welsprekendheid of spreken voor publiek/communicatieve vaardigheden.
Onze volwassen leerlingen presenteren
hun werk en er is een gezellig
ontmoetingsmoment met leerkrachten
en leerlingen.
Inschrijven voor de infoavond is
wenselijk:
muziekadmin@oudenaarde.be

OUDENAARDSE KOPERSTAGE
in de academie
woensdag 24/8/16
donderdag 25/8/16
vrijdag 26/8/16
zaterdag 27/8/16
Koperblazers (kinderen, jongeren,
volwassenen) met minstens 1 jaar
ervaring musiceren er vier dagen
tijdens masterclasses (groepsgerichteindividuele lessen), in kleine ensembles
en in groot koperorkest.
De spelers worden begeleid door
professionele muzikanten:
Steven Bossuyt – trompettist,
Kaatje Chiers – hoorniste,
Bram Fournier – trombonist.
Op de slotdag is er om 16u00 in
G.C. De Woeker een toonmoment
waarop iedereen welkom is.
Gratis toegang.
Info:
www.oudenaarde.be/samw
of vraag een folder in het secretariaat
van de academie.

Eine - Serpentstraat 15, 9700 Oudenaarde
maandag 27 juni 16u30 – 19u00
Mater - Driesleutelstraat 11,
9700 Oudenaarde
maandag 27 juni 16u30 – 19u00
Inschrijvingsdata augustus en september:
ww.oudenaarde.be/samw

Inschrijvingstarieven
2016-2017
-18 jaar: 63 euro – 41 euro
(verminderd tarief*) –
10 euro (OK-kansenpas)
+18-jaar: 301 euro – 126 euro
(verminderd tarief*) –
31,50 euro (OK-kansenpas)
(*): raadpleeg de infobrochure op onze
website of neem contact op met het
secretariaat

Info:
Parkstraat 2a,
9700 Oudenaarde – 055/390 360 –
muziekadmin@oudenaarde.be –
www.oudenaarde.be/samw
Volg het creatief proces van de jonge
spelers en dansers ook op facebook.
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#Blue-bike komt naar
Oudenaarde: na de trein
verder op de fiets!

H

et is jullie misschien al opgevallen; sinds kort
staan er aan het station van Oudenaarde een aantal
opvallende blauwe uitleenfietsen, de zogeheten
Blue-bikes.

Deze fietsen kan je huren voor 1 euro (stad Oudenaarde legt de
rest bij) en zorgen ervoor dat je na je treinreis gemakkelijk van
het station op je eindbestemming geraakt en terug.
Blue–bike kadert in een globale mobiliteitsaanpak van het
stadsbestuur en biedt een gemakkelijk transportalternatief
voor de vele bezoekers en pendelaars van onze stad.
Blue-bike is een initiatief van Blue-mobility dat het deelfietssysteem al sinds 2011 in tal van treinstations succesvol
lanceerde.

Hoe werkt het?
Eerst vraag je online een Blue-bike lidkaart aan; deze kost
10 euro voor een heel jaar. Binnen enkele dagen ontvang je dan
de lidkaart in de bus en kan je aan elk Blue-bike uitleenpunt in
het hele land een fiets huren. Hou je Blue-bike kaart voor de
automaat en ontvang de sleutel van een comfortabele en
oerdegelijke Blue-bike!
Per uitlening betaal je 1 euro (er wordt maandelijks afgerekend
via domiciliering of bankkaart) en mag je de fiets maximum
24 uur houden. Binnen deze termijn breng je de Blue-bike
steeds terug naar de plaats waar je hem ontleende
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(de fiets langer bijhouden kan ook, maar dan betaal je meer.
Een handig overzicht van alle tarieven vind je op
www.blue-bike.be).
Zo doe je op een eenvoudige en vlotte manier al je verplaatsingen binnen een stad, met als startpunt en eindbestemming
het station.
Een Blue-bike is niet enkel erg praktisch voor het woon-werk
verkeer; eens je lid bent van Blue-bike, kan je in elk uitleenpunt
24 uur op 24, 7 dagen op 7 een fiets ontlenen.
Ideaal dus voor bijvoorbeeld een lunchmeeting in Gent,
een dagje shoppen in Antwerpen of een
museumbezoek in
Brussel.
Er zijn ondertussen zo’n 50 Blue-bike
locaties in België,
van A(alst) tot Z(ottegem)!

INFO
Voor meer informatie over Blue-bike of om meteen je
lidmaatschap aan te vragen, surf je naar www.blue-bike.be.
Je kan ook steeds terecht bij onze mobiliteitsdienst
via mobiliteit@oudenaarde.be
Om te tonen dat we van Oudenaarde echt wel dé fietsstad
van de Vlaamse Ardennen willen maken, geeft het stadsbestuur 10 jaarabonnementen weg!
Interesse?
Stuur een mailtje naar mobiliteit@oudenaarde.be

#Zone 30 in het centrum

V

anaf 1 juli 2016 wordt het volledige stadscentrum zone 30.

Een snelheidsbeperking tot 30
km per uur zorgt voor een veiliger centrum. Bij een frontale aanrijding
tegen 50 km per uur heeft een voetganger
meer dan 50% kans op overlijden; tegen
30 km per uur is dit slechts 5%.
Daarnaast is natuurlijk de kans op
ongevallen ook kleiner wanneer iedereen trager rijdt. De zone 30 geldt in het
gebied tussen de spoorwegbrug in de
Beverestraat, de Dijkstraat en de Matthijs
Casteleinstraat. Zo sluit de zone 30 van
het centrum aan op de zone 30 in Pamele
die in voege ging in 2013. Ook het Stationsplein wordt zone 30.
De Dijkstraat en de Matthijs Casteleinstraat zelf zijn niet vervat in de zone 30.
Daar blijft de snelheidsbeperking tot
50 km per uur (bebouwde kom) gelden.

LIJST STRATEN IN HET CENTRUM
WAAR VANAF 1 JULI ZONE 30 GELDT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stationsplein,
Jozef Braetstraat,
Stationsstraat,
Jacob Lacopsstraat,
Gobelinstraat,
Ververijstraat,
Gevaertsdreef,
Hofstraat,
Devosstraat,
Generaal Pershingstraat,
gedeelte Beverestraat tussen spoorwegbrug en Tacambaroplein,
Verdurestraat,
Neringstraat,
Tacambaroplein,
Meinaert,
Hoogstraat,
Nederstraat,
Kruisstraat,
Pompstraat,
Markt,
Zakske,
Minderbroedersplein,
Sint-Walburgastraat,
Meerspoortsteeg,
Smallendam,
De Ham,
Jan Van Paemeleplein,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margaretha van Parmastraat,
Jan Zonder Vreeslaan,
Achterburg,
Burg,
Voorburg,
Kasteelstraat,
Burgschelde,
Grachtschelde,
Refugestraat,
Tussenbruggen,
Krekelput,
Broodstraat,
Einestraat,
Lappersfort,
Kattestraat,
Kapucijnengang,
Wijngaardstraat,
Achter de Wacht,
Woeker,
Koningsstraat,
Jezuïetenplein,
Gentiel Antheunisplein,
Bekstraat,
Marlboroughlaan,
Simon De Paepestraat,
Gaspar Heuvickstraat,
Parkstraat,
gedeelte Eindrieskaai tussen
Adriaan Brouwerstraat en Bekstraat.
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#Nieuwe parkeerregeling in het centrum

V

anaf 1 juli 2016 verandert het parkeerbeleid in het
centrum van onze stad.

Bewonerskaarten

In de betalende zone kunnen bewoners van de betrokken straten
een bewonerskaart vragen. Een eerste kaart kost 74,40 euro,
een tweede kost 125 euro.
Ook de tarieven van de bewonerskaarten in de blauwe zone
blijven gelijk. Een eerste kaart is gratis, een tweede kost 74,40
Gratis parkeren
euro. Met een bewonerskaart voor de blauwe zone mag je enkel
in je eigen straat staan zonder de parkeerschijf te plaatsen.
In andere straten in de blauwe zone moet je een parkeerschijf
Gratis lang parkeren kan op wandelafstand van het centrum.
plaatsen.
Je vindt gratis parkeerplaats in de Gobelinstraat, achter
Het gebruik van de schijf in de blauwe zone is voorgeschreven
De Woeker en in de dreef naast de BrandWoeker, in
van 9 uur tot 18 uur op werkdagen en dit voor een maximumduur
de Neringstraat, op de Ham, aan Meerspoort Noord en aan
van 2 uren.
het Administratief Centrum Maagdendale.
Beide soorten bewonerskaarten kunnen aangevraagd worden
Betalend parkeren
aan de balie van de dienst mobiliteit, ACM, derde verdieping,
Vanaf 1 juli worden volgende straten mee opgenomen in de zone of online via www.oudenaarde.be/wonen-leven/mobiliteit-enverkeer/parkeren.
betalend parkeren: Meinaert, Voorburg, Burg, Burgschelde,
Generaal Pershingstraat, Gevaertsdreef (gedeelte tussen het
Tacambaroplein en de Generaal Pershingstraat), Achter De
Gehandicapten
Wacht en Woeker. Deze straten kennen nu een regime van
blauwe zone en worden dus vanaf 1 juli gelijkgeschakeld met
Houders van een geldige kaart voor gehandicapten kunnen
de omliggende straten waar reeds betalend parkeren geldt.
onbeperkt gratis parkeren in de betalende en in de blauwe zone.
De kaart moet zichtbaar op het dashboard worden geplaatst.
Houders van een gehandicaptenkaart zijn niet verplicht de auto
Overal twee uur parkeren
te parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor gehandicapten.
Momenteel mag je in sommige straten 1 uur parkeren en in
andere straten 3 uren. Omdat dit soms verwarrend is zal dit
Opgelet! De kaart moet steeds met de voorzijde zichtbaar
onderscheid vanaf 1 juli niet meer gemaakt worden en mag je
op het dashboard worden gelegd zodat de vervaldatum van
in de volledige betalende zone maximaal 2 uur parkeren.
de kaart steeds zichtbaar is. Indien de vervaldatum niet zichtTarieven blijven gelijk
baar is kan u een contantbelasting van €25 per halve
Er verandert niets aan de tarieven. Je betaalt nog steeds 1 euro dag aangerekend worden.
per uur. Ook de uren veranderen niet. Het betalend parkeren
geldt van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18.30 uur,
van maandag tot en met zaterdag. Het gratis kwartiertje blijft
Meer info over de nieuwe parkeerregeling:
behouden, maar je moet wel een gratis ticket nemen via een
de dienst mobiliteit kan gecontacteerd worden
druk op de groene knop.
via 055 31 46 01, mobiliteit@oudenaarde.be
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#Dossiers
gemeenteraad
Restauratie Liedtskasteel

H

et eclectische Liedtskasteel, dat in zijn huidige
vorm dateert van 1883, is aan restauratie toe. Het
ontwerpplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad, nadat eerder een grondige studie gebeurde
door een gespecialiseerd architectenbureau en na
advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Noodzakelijke werken zijn onder andere de volledige vernieuwing van het dak en het onderdak, de elektriciteit en de centrale
verwarming, het terugplaatsen van de glas-in-lood panelen,
aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren (ook voor
rolstoelgebruikers) en isolatiewerken om te voldoen aan de
huidige EPB-normen.
De kostprijs wordt geraamd op bijna 2 miljoen euro
(zonder BTW). De maximale restauratiepremie bedraagt 80%
van de subsidieerbare posten. Daardoor zou het stadsaandeel
op ongeveer 800.000 euro komen (zonder BTW).
Om in aanmerking te komen voor de subsidies moet eerst
een beheerplan opgemaakt worden.
De eigenlijke werken zijn dus nog niet voor morgen.

Duurzaam energieactieplan

L

okale 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 energiebeleid 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.
Er werd effectief van start gegaan in mei 2015. In eerste instantie
zijn alle gegevens en cijfers verzameld voor de opmaak van een
nulmeting. Deze meting geeft een beeld van de CO2-uitstoot
in 2011, het referentiejaar voor het burgemeestersconvenant.
Daarna is het project voorgesteld tijdens workshops en is zowel
intern als extern input verzameld voor het actieplan. In oktober
2015 werden tijdens een druk bijgewoonde ‘Klimaattafel’ ideeën
van inwoners en verenigingen ingezameld.
Dit alles samen resulteerde in een duurzaam energieactieplan,
dat door de raadsleden goedgekeurd werd op 21 maart 2016.
Door het uitvoeren van het actieplan kan de CO2-uitstoot in onze
stad per jaar met maar liefst 43.627 ton verminderd worden en
zit Oudenaarde op koers om het einddoel te bereiken.
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Samenwerkingsverband Streekbeleid
Zuid-Oost-Vlaanderen

D

18 juni – Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen

J

e wil een eigen zaak starten of bent net gestart?
Je hebt een briljant idee, een leuk concept of al een
e huidige Vlaamse financiering van de werking van
concreet ondernemingsplan. Maar je bent nog op zoek
het Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen wordt
naar hapklare info, een stimulerend netwerk en/of een
stopgezet op 1 september 2016. Vlaanderen wil
betaalbare locatie? Kom dan naar de Start tot Groeieen nieuw elan geven aan het streekbeleid via
contactdag en stap aan boord van succesvol ondernemerschap.
actie-gerichte maatregelen. De oproep van het
Europees Sociaal Fonds voor een versterkt streekbeleid richt
zich tot een breed partnerschap om de streekvisie op te bouwen
Programma:
en te concretiseren via lokale besturen, de provincies en de
Vlaamse overheid. Er wordt enerzijds ingezet op streekbeleid en •
8.30 uur: ontbijt
anderzijds op werkgelegenheidsbeleid. De 21 gemeenten van
•
9.00 uur: plenaire sessie:
de arrondissementen Aalst en Oudenaarde, aangevuld met
• 10 tips voor starters
Oosterzele en Gavere vormen het Samenwerkingsverband
• Wat doen stad Oudenaarde en stad Ronse voor jonge
Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen, dat ruim 433.000 inwoners
ondernemers? Beide burgemeesters lichten dit toe.
vertegenwoordigt.
•
9.30 uur: start van de sessies
Via regiotafels, lerende netwerken, ad-hoc-werkgroepen
rond verschillende gemeentegrensoverschrijdende thema’s
zullen acties verder uitgewerkt worden.
Daar kunnen ook andere relevante partners bij betrokken
worden en ook via het Burgemeesters- en Parlementairenoverleg kan vanuit de lokale besturen input worden gegeven bij
de werking. Ook de VDAB gaat het engagement aan om hetzij
via een samenwerkingsovereenkomst, hetzij via een actieplan
uitvoering te geven aan haar rol in het partnerschap.
Elk participerend lokaal bestuur voorziet in een jaarlijkse
cofinanciering van 0,25 euro per inwoner.
Vlaanderen plaatst daar ongeveer 173.500 euro naast.
We komen later nog terug op de uitvoering van concrete acties.

Sessies voormiddag
•
9.30 uur: de juist locatie voor je bedrijf? Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen en Ondernemerscentrum Ronse
•
10.00 uur: ondernemen en tewerkstellen: praktische
info van Securex
•
11.00 uur: praktische tools voor een realistisch businessplan: accountant Johan Bekaert
•
12.00 uur: wat je moet weten over industriebouw:
firma Willy Naessens

Sessies namiddag
•
13.30 uur: je kredietaanvraag door de bril van je bankier: BNP Paribas Fortis
•
14.30 uur: heb je recht op overheidssteun en subsidies? Agentschap Ondernemen
•
15.00 uur: digitale marketing: Bert Van Wassenhove
•
16.00 uur: de springplank voor jonge starters: Bryo
Per dagdeel kan je aan de vier workshops deelnemen.
Per workshop zijn er twee sessies om te grote groepen te
vermijden en je zo alle kansen te geven om je vragen te
kunnen stellen. Wil je alle workshops volgen of maak je liever
een gerichte selectie? Deel je keuze(s) mee bij inschrijving.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.
Schrijf je online in via www.bcvlar.be
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#De verbeteringspremie
De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke
verbeteringswerken aan de woning of verbouwingswerken
om overbewoning te verhelpen is er wanneer:
•

je werken uitvoert aan je woning

•

je woning minstens 25 jaar oud is

•

je gezin een inkomen heeft van hoogstens 29 600 EUR
(+ 1 540 EUR per persoon ten laste).
Voor aanvragen in 2016 geldt het belastbaar inkomen
van 2013.

Hoeveel bedraagt de premie?

Welke werken komen in
aanmerking?
•

Dakwerken zoals draagstructuur,
dakbedekking, goten, randaansluitingen, dakramen. Dakisolatie komt
enkel in aanmerking bij vernieuwing
van de draagstructuur;

•

Buitenschrijnwerk: vernieuwen
van bestaande ramen en/of buitendeuren. Het aanbrengen van rolluiken
wordt alleen gesubsidieerd als ook de
ramen vervangen worden (veranda’s
komen niet in aanmerking);

•

•

•

•
Gevelwerken: metselen van een
nieuw buitenspouwblad in gevelsteen,
•
gevelbekleding of -bepleistering,
het aanbrengen van gevelisolatie,
het vernieuwen van het voegwerk;
•
Behandeling van optrekkend muurvocht d.m.v. onderkapping, de plaatsing van een waterkerende laag of de
injectie of diffusie van waterdichtende
middelen;

Plaatsing of aanpassing van een
sanitaire installatie: gehele of
gedeeltelijke vernieuwing van een
bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog
niet aanwezig was, vernieuwing van
het toilet, kosten voor leidingen en
toebehoren voor watertoevoer en
-afvoer. Leidingen en toestellen voor
de productie van warm water kunnen
eveneens in aanmerking komen.
Gehele of gedeeltelijke vernieuwing
van de elektrische huisinstallatie;
Werken om het risico van
CO-vergiftiging tegen te gaan

Voor elke categorie van verbeteringswerken geldt een vast premiebedrag.
Voor die werken moet je facturen voorleggen van minstens het dubbele van
dit bedrag (inclusief BTW).

Wat met meerdere aanvragen?
Binnen een periode van 10 jaar kan je voor
een woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie aanvragen op voorwaarde dat
ze niet onder hetzelfde onderdeel vallen.
Voor dezelfde woning kan gedurende
10 jaar geen verbeteringspremie meer
worden toegekend indien je reeds een
renovatiepremie hebt ontvangen.

Meer info?

Voor meer info en het aanvraagVerbouwingswerken om overbewoning formulier kan je contact opnemen met:
tegen te gaan: alle werkzaamheden
1. De dienst huisvesting van de stad:
die betrekking hebben op het
055/335.104. of via
vergroten of het herbouwen van
huisvesting@oudenaarde.be
de woon-, kook- of slaapvertrekken
2. Wonen-Vlaanderen: 09/276.25.00.
van woningen.
of www.wonenvlaanderen.be
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#Heraanleg Markt

W

e willen van het stadscentrum 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.
Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen
het hoogst op het verlanglijstje staan.
Enige hinder is bij de uitvoering van dergelijke grote projecten
helaas niet te vermijden. Daarom willen we veel aandacht
besteden aan de communicatie rond de werken. Wil je steeds
op de hoogte blijven van de stand van zaken, surf dan naar
www.marktoudenaarde.be. Via die website kan je ook inschrijven op een nieuwsbrief over de werken.

Verkeerscirculatie
Nog voor de heraanleg van de Markt zullen een aantal straten
van rijrichting veranderen. Vanaf 1 juli 2016 geldt het volgende:
•

De Broodstraat mag je met de auto enkel nog inrijden
vanaf Krekelput, richting Markt

•

De Einestraat mag je met de auto enkel nog in vanaf de
Markt

•

Het gedeelte Burgschelde, tussen de Broodstraat en Burg,
mag je met de auto enkel nog in vanaf de Broodstraat

•

De Kasteelstraat wordt enkelrichting. Je mag de straat
met de auto enkel nog inrijden vanaf Burg

•

Het stukje Lappersfort, tussen Einestraat en Burgschelde
mag je enkel nog in vanaf Burgschelde
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Gezocht:
enthousiaste opvangkrachten!
Heb je een hart voor kinderen, ben je communicatief, ben je
vrij voor en na de schooluren? Dan ben jij de geknipte m/v
om de buitenschoolse kinderopvang te versterken.
De opvang wordt georganiseerd in alle basisscholen.
Er is opvang van 7 uur tot aan de start van de lessen en van
15 minuten na het beëindigen van de lessen tot 18 uur.
Op woensdagnamiddag is er opvang in de scholen waar er
meer dan 5 kinderen aanwezig zijn bij de start.
Je wordt vergoed als vrijwilliger of PWA-kracht.
Geïnteresseerd, neem dan contact op met de buitenschoolse opvang via 055 33 51 24.

#Weetjes

Op zoek naar kinderopvang?
Opvang vinden voor je kind is niet altijd een makkelijke klus.
Er bestaat echter een eenvoudige manier om je te helpen bij
je zoektocht. Er is nl een gespecialiseerde website ‘Meldpunt
Kinderopvang’.
Surf naar www.kinderopvangzov.be en klik op de naam van
de gemeente waar je opvang zoekt.
Via 4 verschillende criteria (leeftijd, plaats, type opvang en
tijdstip) kan je op zoek gaan naar de opvang die jij wilt.
Per opvanginitiatief vind je een individuele fiche met meer
gegevens. Je hebt tevens de mogelijkheid om na te gaan waar
en wanneer er vrije plaatsen zijn.
Heb je geen internet, geen probleem, dan kan je terecht
bij het ‘loket kinderopvang’ van de stad, Tussenmuren 17,
9700 Oudenaarde.
Tel: 055 33 51 24.
Je kan ook mailen naar
meldpuntkinderopvang@oudenaarde.be

Sociaal Huis
Een groot pakket van onze sociale dienstverlening is al een
tijdje geleden verhuisd naar het Sociaal Huis in de Meerspoort; u kan er o.a. terecht voor volgende diensten
(u kan voor deze zaken dus niet langer terecht in het
Administratief Centrum Maagdendale):
•

•

De aanvraag van uw pensioen als werknemer,
zelfstandige en de inkomensgarantie voor ouderen
De aanvraag van de tegemoetkomingen van
de FOD Sociale Zekerheid (inkomensvervangendeen integratietegemoet-koming, de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden)

•

De aanvraag van attesten bij de FOD Sociale Zekerheid

•

De aanvraag van de parkeerkaart bij de FOD
Sociale Zekerheid

•

De aanvraag van sociale en fiscale voordelen
(oa het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal
telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

en water, de vermindering van de onroerende
voorheffing en de personenbelasting, de fiscale
voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van
het gebruik van de autogordel, andere voordelen
en verminderen voor senioren en personen met
een handicap)
•

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

Contactgegevens:
Sociaal Huis, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde. 055 46 06 40
Openingsuren:
Alle voormiddagen van 8u30 tot 12u.
In de namiddag enkel op afspraak.
Wijziging locatie zitdagen pensioendienst en FOD Sociale
Zekerheid. Deze zitdagen gaan ook door in het Sociaal Huis.
RSVZ (zelfstandigen):
1e dinsdag van de maand van 13u tot 15u.
RVP (werknemers):
1e dinsdag van de maand van 13u30 tot 15u30
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#Met een gerust hart
Hoe aanvragen?
Minimum een week voor je vertrek bezorg
je het volledig ingevulde formulier ‘aanvraag woningtoezicht’ op volgende wijze
aan de politie:

D

•

je overhandigt dit aan je wijkinspecteur;

•

je geeft dit af aan het onthaal van
onze hoofdpost Oudenaarde
(Minderbroedersplein 1);

•

je scant het formulier in en mailt dit
naar: politie@pz-vlaamseardennen.be.

Dit formulier kan je terugvinden op de
website: www.pz-vlaamseardennen.be/
preventie/afwezigheidstoezicht of kan je
afhalen aan het onthaal.

e zomer staat voor de deur en
de jaarlijkse vakantie komt voor
velen van ons stilaan dichterbij. Vul alle velden duidelijk in en vergeet niet
de naam en telefoon- of gsm-nummer
De ene plant een weekendje
van de contactpersoon te vermelden!
weg, de andere vertrekt voor
een langere periode op reis.
Laat je je woning of appartement niet
graag onbewaakt achter?
Vraag dan afwezigheidstoezicht aan bij
de diensten van de politiezone Vlaamse
Ardennen.
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Wat houdt dit toezicht in?
Terwijl je weg bent, komen wij langs je
huis of appartement. We gaan na of alle
deuren en ramen nog goed afgesloten
zijn. Merken we iets ongewoons op, zoals
een losgemaakt kelderrooster of een
geforceerde achterdeur, dan nemen we
binnen een kijkje of er iets aan de hand is.
We verwittigen ook onmiddellijk de contactpersoon die je opgaf bij je aanvraag.
Dit geldt niet enkel voor een vakantie
maar ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Op onregelmatige tijdstippen
komt er dan een politieambtenaar een
kijkje nemen rond de woning of het pand.

op vakantie
Goede buren
Ook al zorgt de politie voor extra controles, sociale controle blijft
zeer belangrijk! Laat je buren weten wanneer je op reis vertrekt
en terugkomt en waar je te bereiken bent.
Ga je zelf niet op vakantie, maar je buren wel?
Hou dan mee een oogje in het zeil. Verdachte handelingen of
gedragingen meld je best onmiddellijk aan de politie via het
nummer 101. Ook al heb je geen concrete aanwijzingen dat het
om een misdrijf gaat, zoals een onbekend voertuig met inzittenden dat reeds enige tijd stilstaat in de straat, een leurder met
vreemde vragen, een verhuiswagen bij de buren die op reis zijn. •

Tips

laat geen ladders en tuingereedschap buiten liggen;
berg waardevolle goederen zoals laptop, geld, juwelen,
tablet, … op;

•

laat op de sociale media (bv. Facebook) geen bericht na dat
je op vakantie vertrekt of post geen berichten/foto’s van je
vakantiebestemming terwijl je nog op reis bent;

sluit voor vertrek alle ramen en deuren van je woning,
vergeet ook niet het tuinhuis en de garage af te sluiten;

•

vermeld geen huisgegevens op sleutelhangers;

•

laat geen afwezigheidsbericht na op je deur;

•

•

onderbreek tijdelijk de levering van de krant, brood, …;

geef je huissleutels en sleutels van niet gebruikte
voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze mee
op reis;

•

vermeld op je antwoordapparaat niet dat je afwezig bent;

•

activeer je alarmsysteem en verwittig de alarmcentrale
wanneer je vertrekt;

•

schakel je vast toestel door naar een gsm of ander toestel;
•

•

zorg dat je woning een bewoonde indruk nalaat door bijvoorbeeld met tijdsschakelaars de verlichting te laten aangaan
’s avonds wanneer het donker wordt; zorg dat het gras tijdig
gemaaid wordt; laat de brievenbus leegmaken; laat rolluiken neer ’s avonds en terug omhoog ’s morgens, …;

neem een kijkje op de volgens websites voor bijkomende
tips:
- http://veiligewoning.be
- https://www.besafe.be/tips/tips-zorgeloze-vakantie

•

Prettige vakantie!
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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
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

#Stadsdiensten tijdens
de zomervakantie
Dienst bevolking: ma 8u30 – 12u en 13u30 tot 17u30u
Van dinsdag tot vrijdag: 8u30 – 12u en 13u30 tot 16u
Dienst burgerlijke stand idem dienst bevolking
MAAR aangifte geboorte + overlijden enkel
voormiddag 8u30 – 11u30
Vrijdagnamiddag burgerlijke stand enkel na afspraak
Vreemdelingenadministratie
Ma – vr 8u30 – 12u
Ma – do namiddag op afspraak

Dienst infrastructuur - Ruimtelijke ordening
Maandag 8.30 u – 12u / 13.30 u – 17 u
Dinsdag 8.30 u – 12 u
Woensdag 8.30 u – 12 u
Donderdag 8.30 u – 12 u
Vrijdag 8.30 u – 12 u
De technische dienst in de Paalstraat en
het containerpark zijn gesloten van
maandag 18 tot en met zondag 24 juli 2016.

