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In het nieuwe nummer van ons infomagazine dat hier nu voor u ligt, besteden
we uitgebreid aandacht aan mobiliteit en
aan de veranderingen op het gebied van
sociale dienstverlening sinds het Sociaal
Huis de deuren opende.
September is gewoontegetrouw ook
kermismaand; we onderzoeken hoe de
kermis vroeger werd gevierd en focussen op de vele feest- en buurtcomités
die ervoor zorgen dat Oudenaarde een
warme stad is waar altijd wel iets valt te
beleven.
Met meer dan gewone trots mogen we
ook aankondigen dat een van de grootste projecten die onze mooie stad de
laatste decennia heeft gekend, bijna is
voltooid: we hebben het natuurlijk over
de heraanleg van de Markt en alles wat
daarbij aansluit.
Het is onze vurige wens dat deze Markt
méér wordt dan een hoop stenen. Het
moet een plaats worden van verbinding,
een plek waar ontmoeting en gemeenschap als vanzelf ontstaan.
We hopen dan ook van harte dat u zich
laat begeesteren door de sfeer in het
vernieuwde centrum, bijvoorbeeld bij
een volgend bezoekje aan de ontelbare
aantrekkelijke handels- en horecazaken
of tijdens de wekelijkse marktdag, de
kerstmarkt of een van de ongetwijfeld
vele andere activiteiten die hier nog
zullen plaatsvinden!

Eerst moet onze nieuwe Markt natuurlijk
nog ‘officieel’ ingehuldigd worden en het
bovenstaande indachtig, bent u daar allemaal van harte op uitgenodigd!
Afspraak op zaterdag 25 november,
tijdens het “De Markt ligt niet meer
OPEN-ingsweekend”. Met deze knipoog
willen we het einde van de soms vervelende werken beklemtonen.
Dit voorwoord lijkt ons meteen ook een
goeie gelegenheid om jullie allemaal
-inwoners, ondernemers en bezoekersnogmaals te danken voor het begrip en
geduld tijdens de voorbije periode. De
last ligt nu zo goed als achter ons, tijd
om volop te genieten van jullie prachtige
en vernieuwde stadscentrum!
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Alvast veel leesgenot,

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

Oproep
We proberen de inhoud van ons Infomagazine steeds af te stemmen op de
interesses van onze inwoners; jullie dus.
Zijn er daarom bepaalde onderwerpen
die volgens jullie beter moeten belicht
worden? Rubrieken die ontbreken?
Personen die wel eens in de spotlight
mogen geplaatst worden? Of gewoon
interessante informatie of leuke gebeurtenissen die een plaats verdienen in het
Infomagazine?
Laat het ons weten via
communicatie@oudenaarde.be!
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DE MARKT IS
(BIJNA) KLAAR!

A

Openingsweekend 24 - 26 november

ls er één weekend is dat je
nu alvast moet aanstippen
in jouw agenda, dan is dit
wel het weekend van 24
tot 26 november! De stad
Oudenaarde slaat dan de handen in
elkaar met de vzw Oudenaarde Winkelstad om er een heus evenementenweekend van te maken.

geleden en vanaf eind november
(zoals oorspronkelijk gepland) is het
enkel nog maar genieten geblazen op dit
pareltje van een plein.Naast de officiële
inhuldiging (met de gerenoveerde fontein
in een glansrol, zie volgende pagina) is er
ook ruimte voor animatie én een feeërieke
show door Theater Tol: ‘Pedaleando Fietsen in de Hemel’, een spektakel van
-letterlijk- ‘hoogstaand’ niveau!
Het programma van deze avond wordt
Van vrijdag tot en met zondag vindt de
momenteel nog verder uitgewerkt; wat
vijfde editie plaats van ‘Winterwarmte’.
reeds vaststaat is dat je zeker ook zal
De meer dan 300 ondernemers van
terecht kunnen in een van de vele eetOudenaarde Centrum heten u dan warm
welkom. Maar liefst 60 (!) deelnemers zet- en drinkgelegenheden langsheen ons
gezellig marktplein!
ten hun deuren wijd open en verwennen
Op zondagnamiddag zijn de kinderen dan
iedereen met speciale acties.
baas op de nieuwe Markt en zal niemand
Ontdekken, genieten & proeven troef!
minder dan Sinterklaas himself zijn intrede in onze stad maken.
Kers op de taart is de langverwachte
Houd onze website in de gaten voor het
opening van de nieuwe Markt op zaterlaatste nieuws over dit openingsweekend!
dagavond!
Jawel, het leed van de werkzaamheden is www.oudenaarde.be
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DE KONINKLIJKE FONTEIN
Een geschenk van Lodewijk XIV

D

e fontein op de Markt
dateert uit 1676 en werd
-na een smeekbede van
het stadsbestuur- aan
Oudenaarde geschonken
door Lodewijk XIV (jawel, de
‘Zonnekoning’). De fontein voorzag
de inwoners van gezond drinkwater:
bronwater uit Edelare werd via een
buizensysteem naar de fontein gevoerd. Voordien moest het drinkwater
uit steekputten worden gehaald en
bij gebrek aan een riolering, was het
grondwater vaak vervuild.

Fontein 2.0

Samen met de Markt werd de fontein nu
grondig aangepakt: we lieten de natuursteen en de bronzen vissen reinigen en
de beschadigde delen restaureren.
Ook het leidingwerk werd vernieuwd
zodat alle spuiters opnieuw werken.
De geklasseerde fontein wordt opgewaardeerd tot het pronkstuk van de nieuwe
Markt.
Rondom komt een waterpartij van 16 op
16 meter met daarin 16 sproeiers en
48 vernevelaars.
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De waterdiepte in het bassin zal maximaal 6 cm bedragen en de mogelijkheid bestaat om het bassin te laten
leeglopen. De sproeiers zijn voorzien
van LED-verlichting in kleur.

Technisch hoogstandje

In een ondergrondse technische ruimte
zit een volledige waterbehandelingsinstallatie verborgen. De fontein zal
hoofzakelijk gebruik maken van regenwater dat opgeslagen wordt in 2 grote
ondergrondse reservoirs met een totale

capaciteit van 330 m³.
Door maximaal gebruik te maken van
regenwater wordt niet alleen bespaard
op de waterfactuur: omdat regenwater
“zacht” is (heel weinig kalk bevat) zal
de afzetting van kalk op de natuursteen
beperkt blijven. De installatie van spuiters en verlichting wordt computergestuurd en een bediening van op afstand
is dus mogelijk. Ook tijdregimes kunnen ingesteld worden in functie van het
gebruik van het plein (wekelijkse markt,
kermissen, feesten…).

Oproep: wil ook jij een
r
chalet uitbaten op
Dossie
Markt
de kerstmarkt?

E

ens de nieuwe Markt
officieel is ingehuldigd,
wordt het eerste echte
evenement hier onze
traditionele KERSTMARKT.

Van 15 tot en met 24 december organiseren we opnieuw een grote, sfeervolle
kerstmarkt op de verschillende pleinen in
het centrum: de Markt, de Kleine Markt
en het Droesbekeplein.
En dit jaar is ook de ijspiste opnieuw van
de partij!
Het stadsbestuur biedt alle Oudenaardse
verenigingen én handelaars de mogelijkheid zich kandidaat te stellen om een
chalet uit te baten, hetzij in de periode
van 15 tot 19 december, hetzij in de periode van 20 tot 24 december.
In het weekend moeten de chalets
verplicht open gehouden worden, op
weekdagen is er geen verplichting maar
mag het natuurlijk wel (graag zelfs!).

Toekenning van de chalets zal gebeuren
op basis van de diversiteit van het aanbod
en op basis van het tijdstip van inschrijving.
Niet alleen snel zijn is dus de boodschap;
laat ook jullie creativiteit de vrije loop om
niet enkel eten en drinken aan te bieden
maar ook leuke en originele (geschenk-)
artikelen. Vorig jaar viel het gevarieerde
aanbod heel erg in de smaak bij de
bezoekers!
Oudenaardse handelaars en verenigingen krijgen voorrang op kandidaten van
buiten de stad.

Geïnteresseerden kunnen zich via
e-mail kandidaat stellen t.e.m.
15 oktober 2017.

(Inschrijvingen die ons na deze datum
bereiken worden niet weerhouden.
U ontvangt een mail ter bevestiging
van uw inschrijving, mocht u niet
direct reactie ontvangen contacteer
ons gerust telefonisch om er zeker
van te zijn dat wij uw inschrijving goed
ontvangen hebben.)

Inschrijvingen en meer info:
evenementen@oudenaarde.be
055 31 72 51
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SEPTEMBER
IS KERMISMAAND!
Kermis op de markt met draaimolen ca. 1900 (SAO, fotocollectie VDM 0072)
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V

an oudsher staat de
septembermaand in onze
stad in het teken van de
kermis.
Niet enkel in het centrum
was het begin deze maand kermis;
ook in deelgemeenten Eine, Mater,
Mullem, Nederename en Volkegem
wordt er in september feest gevierd.
De plaatselijke kermissen en wijkfeesten zijn een leuke traditie en
vormen de perfecte gelegenheid
om mensen uit de buurt te ontmoeten,
al dan niet met een drankje erbij.

De Beverkes

De Beverkes

Haagstraatfeesten

Haagstraatfeesten

Jagerijfeesten

Jagerijfeesten

Kermis Heurne

Kermis Heurne

Tuinwijk

Tuinwijk

Vijverweide Ename

Vijverweide Ename

Oudenaarde is echter niet enkel in
september maar het hele jaar door
gezegend met een warm en rijk
verenigingsleven: het perfecte
tegengewicht voor de zogezegde
verzuring van onze maatschappij!
Hiernaast een selectie foto’s van de
vele leuke buurtbijeenkomsten die
onze stad rijk is
(dank aan alle comités die ons
afbeeldingen bezorgden!).
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Marc Teirlinck

We gaan achteruit (oh la la!): de
geschiedenis van de Oudenaardse kermis

Patrick Bilau

Even voorstellen:
de dienst
evenementen
Het stadsbestuur wil al deze gemeenschapsvormende initiatieven natuurlijk graag ondersteunen en voorziet
daarom in subsidiemogelijkheden voor
wie een evenement organiseert (zo is
er een subsidie specifiek voor culturele projecten, voor jeugdevenementen
en voor buurtfeesten). Ook logistiek
probeert de stad een steentje bij te
dragen: heb je bijvoorbeeld tafels,
stoelen, podiumelementen of hekkens
nodig? Dan kan je deze gratis ontlenen
bij de dienst evenementen van de stad.
De dienst evenementen, dat zijn
collega’s Marc Teirlinck en Patrick
Bilau.
Marc: “Wij werken met twee op de
dienst evenementen. Wij zijn zo goed
als full-time in de weer met het leveren en ophalen van de verschillende
materialen die de verenigingen hebben
aangevraagd voor de organisatie van
hun evenement. Vaak krijgen we de
opmerking dat dit toch wel een droomjob moet zijn: altijd in “de feeste”!
Het is inderdaad leuk werk maar het
valt toch ook niet te onderschatten:
sleuren met tafels of herashekkens
is zwaar werk”.
Patrick: “We merken wel dat de verenigingen het waarderen dat ze gratis
al dat materiaal kunnen gebruiken.
Waarschijnlijk is dat ook de reden dat
er in het algemeen goed zorg voor
wordt gedragen. En vaak tonen de
mensen ook dat ze dankbaar zijn:
dat doet toch altijd deugd.”
Meer informatie over de financiële
en logistieke ondersteuning die het
stadsbestuur voorziet bij de organisatie van evenementen, vind je online
via www.oudenaarde.be/vrije-tijd/
een-evenement-organiseren
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at we vandaag kennen als een kermis
met attracties en luid
pompende muziek
was meer dan 150 jaar
geleden een volledig ander gebeuren.
In de 19de eeuw was de kermis een
sociaal spel waarin alle lagen van de
bevolking werden verenigd.

De kermis in Oudenaarde ging ook toen
reeds zoals nu elke eerste zondag van
september door. De zaterdag voordien
werd dit aangekondigd met klokkengelui
of kanonsalvo’s. In de kiosk op de Markt
werd aansluitend een concert gegeven.
De inhoud van het officiële programma
werd goedgekeurd door het college van
Burgemeester en Schepenen en publiek
bekend gemaakt door affiches die in de
stad en de omliggende gemeenten werden
opgehangen.
(Sommige van deze affiches zijn bewaard
gebleven en bevinden zich vandaag nog
in het stadsarchief.)
Het kermisprogramma bestond in grote
lijnen steeds uit de volgende onderdelen:
vuurwerk, prijsuitreikingen voor de stedelijke stads- en muziekscholen, het schouwen van het vrijwillig brandweerkorps,
verschillende bals, zangfestivals
(waar maatschappijen uit heel de provincie op present tekenden) en tenslotte
verscheidene wedstrijden. Zo waren er
schutterswedstrijden die om de beurt door
de verschillende gilden (Sint-Sebastiaan,
Sint-Hermes of Sint-Joris) werden verzorgd, de gaaibolwedstrijden van de SintArnoldusgilde, de paardenwedstrijden op
de Eindries en ook ludieke verkleedwedstrijden of toneelspelen die onder andere
door de Maatschappij ‘het Koordeken’
werden georganiseerd.
Tijdens de kermis was afgesproken dat
de ‘politieklok’ niet werd geluid en het
sluitingsuur voor de cafés niet van
toepassing was.
In deze periode waren er toch ook een
aantal opvallende festiviteiten. Zo werd in
1837 voor de eerste maal een luchtballon
opgelaten in Oudenaarde. Deze was weliswaar niet bemand door een persoon maar
door een… kip! Dit evenement zou in de
jaren nadien een vast deel blijven uitmaken
van het feestprogramma.

In 1852 werd zelfs een heus Venetiaans
feest georganiseerd. Op de Schelde
voeren verlichte en versierde vaartuigen
van waarop muziek werd gespeeld en
gezongen. Langs de eveneens verlichte
kaaien werd vreugdevuur afgeschoten
met als climax het vuurwerk. De komst
van de attracties moeten we situeren in
de jaren ’60 en ’70 van de 19de eeuw. Het
ging dan in eerste instantie om artiesten
die acrobatievoorstellingen gaven, draaimolens, fotografen en waarzeggers.
Ook de fietel in Eine zou midden 19de
eeuw zijn ontstaan en mag vandaag
gerust onder de noemer ‘kermis’
gecatalogeerd worden. De mondelinge
traditie wil dat deze rondgang ontstond
in 1854, toen herbergier Prosper De
Maeght van zijn vrouw de opdracht kreeg
om “op de deur te letten” (het huis te bewaken) terwijl zij op bedevaart ging naar
Kerselare. De herbergier had echter
andere plannen en wou -in afwezigheid
van de dames- samen met zijn vrienden
de bloemetjes eens buiten zetten.
De woorden van zijn vrouw indachtig nam
hij de deur van de herberg uit zijn hengsels en laadde ze op een kruiwagen. Zo
doorkruisten ze het hele dorp en liepen
van herberg naar herberg.
Er werd gefeest tot in de vroege uurtjes.
Prosper zou de daaropvolgende jaren
deze gebeurtenis met plezier herdenken
en stelselmatig groeide hieruit de humoristische optocht met versierde
wagens die we op vandaag kennen.

*Deze tekst werd gebaseerd op de
licentiaatsverhandeling van Sabine
Clauwaert, “Feestvermaak in Oudenaarde
1830-1914”, 1998
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PROJECT: naar een
modern en klantvriendelijk
administratief centrum!

W

e streven er voortdurend naar om onze
stadsdiensten nog klantvriendelijker te
maken. Zo hebben we de openingsuren
van de dienst burgerzaken aangepast
waardoor je daar nu ook op maandagavond en op de eerste zaterdagvoormiddag van de
maand terecht kan.
Daarnaast kunnen reeds heel wat producten
(o.a. attesten, tickets voor de Woeker, inschrijvingen
jeugdactiviteiten,…) 24u per dag via de website online
verkregen worden.

Hét contactpunt tussen inwoners en stadsdiensten blijft echter
toch wel ons Administratief Centrum Maagdendale (ACM).
En aangezien dit gebouw ook alweer uit 1994 dateert, drong
een verbouwing zich op om onze ontvangstfunctie aan te
passen aan de noden en evoluties van vandaag.
Vanaf deze maand wordt jullie vertrouwde ACM dus grondig
onder handen genomen. De verbouwingswerken omvatten zowel
het gelijkvloers als de eerste verdieping.

Gelijkvloers
Onze publieksgerichte functies komen in twee balies op het
gelijkvloers: het ‘burgerloket’ en het ‘omgevingsloket’.
Zo moeten jullie niet het hele gebouw door maar kunnen
de meest voorkomende zaken op het gelijkvloers worden

afgehandeld: alle persoonsgebonden zaken (bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, aangiftes,…) aan het ‘burgerloket’ (links,
waar zich nu reeds de dienst burgerzaken bevindt) en alles rond
huis en omgeving (bv. bouw- of omgevingsvergunning) aan het
‘omgevingsloket’ (rechts, waar nu de financiële dienst zit).
Middenin komt ook een centrale ontvangst- en informatiebalie.

Eerste verdieping
Ook de eerste verdieping wordt meteen mee-heringericht: de
linkerkant (waar de diensten cultuur, KMO en mobiliteit te vinden
waren) zal na afloop van de werken volledig door de financiële
dienst worden ingenomen.
Rechts zal je dan de personeelsdienst, de dienst welzijn en de
cultuurdienst vinden.
De kostprijs van het totaalproject bedraagt € 576.411 (incl. BTW)

Gevolgen
De diensten blijven gedurende de werken steeds bereikbaar,
al is het mogelijk dat dit op een andere plaats is dan jullie
gewend zijn. De dienst burgerzaken bijvoorbeeld is reeds sinds
begin augustus tijdelijk verhuisd naar de eerste verdieping:
voortaan staan onze medewerkers -tijdens de openingsurendus een verdieping hoger klaar om je te helpen bij al jouw
persoonsgebonden zaken!
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Dossier Mobiliteit
Oudenaarde =
dé fietsstad!

D

e fiets is in onze stad helemaal op z’n plaats.
Geen file- of parkeerstress, goedkoop, gezond en bovendien binnen de stad het snelste
vervoermiddel. Oudenaarde telt veel fietsers:
op sommige plaatsen hebben we bij metingen
meer dan 1000 fietsers per dag geteld!
Het stadsbestuur blijft daarom ook verder inspanningen
leveren om bijkomende, veilige fietsinfrastructuur te
voorzien. Er werden de voorbije jaren verschillende projecten gerealiseerd en er staan er nog heel wat op stapel.

1. Fietsring:
veilig met de fiets terug naar school
Momenteel geven we prioriteit aan het vervolledigen van de
fietsring rond het centrum. Deze fietsring is ongeveer 5 km lang
en loopt via de Verdurestraat - Gobelinstraat - St. Jozef en de
Schelde, gaat dan via de fietsersbrug over de Schelde en keert
zo via Pamele en de Matthijs Casteleinstraat terug naar het centrum. De meeste scholen liggen in de buurt van de fietsring wat
veilig schoolverkeer bevordert. Op verschillende plaatsen takken
ook fietsroutes naar de deelgemeenten aan op deze fietsring.
Grote delen van de fietsring zijn momenteel al voorzien van
goede fietsinfrastructuur. Zo’n 3,6 km is voorzien van vrijliggende fietspaden. De Trekweg Rechteroever zal als onderdeel van
de fietsring het statuut krijgen van een fietsstraat. Aan het
nieuwe zwembad wordt momenteel de fietsring ook aan de
oostzijde gesloten.
Aangezien de fietsring over de brug van de Matthijs Casteleinstraat gaat, is het belangrijk om ook daar degelijke fietspaden
te voorzien. Momenteel moet er namelijk nog tussen rijdende
en geparkeerde wagens gefietst worden; geen ideale situatie!
Aansluitend op de afwerking van de Markt zullen we op de
Matthijs Casteleinstraat daarom aan beide zijden fietspaden
inrichten. Parkeren kan dan nog slechts aan 1 zijde, zodat er
voldoende plaats is voor veilig fietsverkeer.
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Fietsring

Fietsring

Het laatste project dat in voorbereiding is en dat de fietsring dan
volledig moet sluiten, is de doorsteek langs de spoorwegtalud
aan het ziekenhuis en de achterzijde van het Bernarduscollege.
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2. Proefopstelling:
veiliger fietsverkeer Edelareberg
Uit een overzicht van de ongevalsdata zoals die door de politie
worden bijgehouden, blijkt dat het kruispunt van de Lucien
Vandefonteynelaan met de N8 ( Edelareberg) voor fietsers
veruit het gevaarlijkste punt in heel Oudenaarde is!
In de periode 2010 – 2016 werden er maar liefst 23 ongevallen geregistreerd waarvan 20 met fietsers. Bij deze ongevallen
vielen 3 zwaargewonden en 20 lichtgewonden.
Het scenario was telkens hetzelfde:
automobilisten die vanuit de Lucien
Vandefonteynelaan kwamen, merkten bij
het links opdraaien van de N8 de fietsers
niet op die de Edelareberg naar beneden
kwamen gereden.

20 ongevallen:
20 licht- en
3 zwaargewonden

Vanaf 1 oktober 2017 zal daarom
gedurende 3 maanden een proefopstelling worden geplaatst waarbij eenrichtingsverkeer geldt in het gedeelte van
de Lucien Vandefonteynelaan tussen de
Mijttestraat en de N8. Je zal dit stuk per
auto enkel nog kunnen inrijden vanaf de
N8. Fietsers kunnen wel nog in beide
richtingen rijden.
Op het einde van de proefperiode
zal de opstelling geëvalueerd en indien
nodig bijgestuurd worden.

3 ongevallen:
3 licht- en 1 zwaargewond
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Circulatie lokaal
verkeer Eine
onder de loep
genomen

M

et de realisatie van nieuwe ventweg en de fietstunnel onder de N60
ter hoogte van de Serpentstraat,
besliste het stadsbestuur om ook
de circulatie in de zijstraten daar te

herbekijken.
In overleg met de buurtbewoners werd een
nieuwe verkeersregeling uitgewerkt.
Deze regeling heeft als doel om de woonwijken
zoveel als mogelijk te vrijwaren van doorgaand
verkeer en om het bestemmingsverkeer voor de
handelszaken en ondernemingen maximaal via
de N60 en de ventweg af te wikkelen.

Pater Ruyffelaertstraat
De Pater Ruyffelaertstraat wordt voor gemotoriseerd verkeer
doodlopend gemaakt ter hoogte van de voetbalterreinen van Kwik
Eine. Fietsverkeer kan wel gewoon door.
Bedrijven gelegen in de Pater Ruyffelaertstraat zijn enkel bereikbaar via de ventweg van de N60. De parking van voetbalterreinen
Kwik Eine is vanuit beide richtingen bereikbaar.
De woningen in de Pater Ruyffelaertstraat zijn enkel bereikbaar
via de Fietelstraat.
(Uitvoering: najaar 2017)

Serpentstraat
De Serpentstraat wordt voor gemotoriseerd verkeer doodlopend
gemaakt ter hoogte van de fietstunnel. De woningen in de
Serpentstraat zijn enkel bereikbaar via de Fietelstraat.

Kraneveld
In Kraneveld, de Molenstraat en de Fietelstraat worden
verkeerssluizen geplaatst. Dit zijn wegversmallingen waar
autoverkeer slechts in 1 richting mag doorrijden.
Voor en na de sluis is autoverkeer wel in twee richtingen
toegelaten. Fietsers mogen de wegversmalling wel in beide richtingen doorrijden.
In Kraneveld wordt de wegversmalling geplaatst tussen de
uitgang van het retailcenter en de woning Kraneveld 71.
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Gemotoriseerd verkeer mag de sluis enkel doorrijden in de
richting van Eine dorp.
De omgeving retailcenter is enkel bereikbaar via de ventweg
N60 en dus komende van de rotonde aan Samsonite.
Wegrijden kan wel in beide richtingen. De woningen in
Kraneveld en de Cavaleriestraat zijn vanuit de beide richtingen
bereikbaar. Wegrijden kan enkel via de Fietelstraat.

Molenstraat
In de Molenstraat wordt de wegversmalling geplaatst tussen
de Ambachtstraat en de Infanteriestraat. Gemotoriseerd verkeer
mag de sluis enkel doorrijden in de richting van de N60.
De bedrijvenzone is bereikbaar vanuit beide richtingen.
Wegrijden kan enkel via de N60. De woningen in de Molenstraat
tussen de Ambachtstraat en de Graaf van Landaststraat en in
de Infanteriestraat zijn enkel bereikbaar via de Fietelstraat.
Wegrijden kan in beide richtingen.

Fietelstraat
In de Fietelstraat wordt de wegversmalling geplaatst tussen
het kruispunt met de Molenstraat en de woning in de Fietelstraat
102. Gemotoriseerd verkeer mag de sluis enkel doorrijden in de
richting van de Molenstraat.
(Uitvoering: najaar 2017. Een voorlopige installatie werd eind
vorige maand geplaatst.)

Kerkhof Eine
wordt autovrij

Mobiliteits
wist-je-datje:
verboden te
parkeren

S

D

inds 1 september is het stedelijk kerkhof in
Eine autovrij.
Enkel bestuurders met een toegangskaart
mogen nog per auto op het kerkhof.

Van 1 april tot 30 september is het kerkhof geopend van
8.30 uur tot 20.30 uur, van 1 oktober tot 31 maart
van 8.30 uur tot 17.00 uur. Na sluitingsuur gaat het hekken
vooraan automatisch dicht. De zijwegen zullen met nadars
worden afgesloten.
Te voet kan je het kerkhof natuurlijk wel altijd betreden.

r
Dossie it
e
Mobilit

at je de auto niet mag achterlaten op een
stoep of op een fietspad is bij de meeste
chauffeurs wellicht wel gekend.
Maar wist je ook dat het verboden is te parkeren op de rijbaan wanneer deze verdeeld
is in rijstroken?
Als er dus een stippellijn of volle lijn in het midden van
de weg is aangebracht, en je parkeert er, dan ben je in
overtreding en kan de politie
jou een bekeuring geven! Uitzondering zijn de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is geplaatst:
daar kan wél reglementair geparkeerd worden op een
rijbaan met rijstroken.

Car Free Day

O

p donderdag 21 september 2017 is het opnieuw
internationale Car Free Day.
We roepen jullie allemaal op om hier samen
met ons aan deel te nemen en om die dag zoveel als mogelijk de auto aan de kant te laten.
Gun jouw auto op 21/9 een dagje verlof en pendel die dag
met bus, trein of fiets!

E9b

E9a

Als stadsbestuur geven
we natuurlijk het goede
voorbeeld en stimuleren we
ook al onze eigen werknemers en mandatarissen om
minstens op die dag een
alternatief te zoeken voor de
dagelijkse verplaatsing met
de auto.
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Sociaal Huis

M

isschien ben je er al eens
langs geweest; aan de
Meerspoort (niet ver van
supermarkt Delhaize)
vind je sinds kort het
gloednieuwe ‘Sociaal Huis’. Maar wat
is dat nu eigenlijk, een Sociaal Huis?
En wat doen ze daar dan allemaal?
We klopten voor een gesprek aan bij
Hilde Dupont. Als coördinator van
het Sociaal Huis en de verschillende
interne diensten, stond ze mee aan
de wieg van dit project.
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Hilde, waarom was er nood aan een
Sociaal Huis?
Kan je het verloop van dit project eens
schetsen?
H.D.: De visie van stad en OCMW was om
samen, op één locatie een zogenaamd Sociaal Huis te realiseren. Zo wilden ze alle
maatschappelijke dienst- en hulpverlening
centraliseren en toegankelijker maken.
Het concept voor de uitbouw van een echt
Sociaal Huis in Oudenaarde dateert reeds
van 2009 met het bestuursakkoord tussen
de stad en het OCMW.
In september 2012 verhuisden alle
diensten van het OCMW dan samen met
Leerpunt en het Agentschap Integratie
en Inburgering naar de ‘containers’, onze
modulaire bouw op de site Meerspoort 30.
In februari 2016 namen we een tweede
belangrijke stap in de uitrol van dit project;
ook de sociale dienst van de stad werd
geïntegreerd.
Op 8 mei van dit jaar verhuisden al deze
diensten dan samen met het Lokaal
Dienstencentrum (LDC) ‘De Vesting’ naar
hun definitieve stek in het gerenoveerde
gebouw vooraan de site Meerspoort 30.
Het Sociaal Huis wil er zijn voor elke
inwoner van Oudenaarde.
Maar waarvoor kunnen we dan concreet
allemaal bij jullie terecht?

H.D.: Oei! Te veel om op te noemen eigenlijk. In de sociale
dienst kan iedere inwoner terecht voor psychosociale hulpverlening, informatie en advies over sociale voordelen, financiële of
materiele hulp, informatie over- en hulp bij pensioenaanvragen
als werknemer of zelfstandige, het aanvragen van een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid, voor budgetbegeleiding
en -beheer of schuldbemiddeling, voor vragen en problemen
rond wonen, huren, woningkwaliteit, voor tijdelijke huisvesting
via het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen,
voor onze klusjesdienst, voor de OK-pas, …
Daarnaast is ons Lokaal Dienstencentrum ‘de Vesting’ dé
ontmoetingsplaats waar informatie, vorming en ontspanning
centraal staan. Zij organiseren tal van activiteiten en je kan
er ook naar de kapper of pedicure.
’s Middags kan je in het sociaal restaurant ‘de Pelikaan’
terecht voor een verse, warme maaltijd en in de namiddag is
de ontmoetingsruimte voor iedereen toegankelijk.
Onze externe partners zijn dan weer actief op andere aspecten
van sociale dienst- en hulpverlening. Samen hebben we hierdoor
een grote verscheidenheid aan sociale dienstverlening in huis
die alle facetten van het leven bestrijken.

Is het Sociaal Huis nu volledig ‘af’, is het project met andere
woorden voltooid?
H.D.: De renovatie is inderdaad klaar maar het Sociaal Huis
is niet enkel een gebouw waarin verschillende diensten zijn
gehuisvest; het geheel is meer dan de som van de delen.
Bij het uitwerken en invullen van het Sociaal Huis, legden we
voortdurend de nadruk op het aanbieden van een zo volledig
mogelijk pakket aan dienst- en hulpverlening. Dit proces is
nooit af. We moeten blijven aandacht hebben voor de maat-

schappelijke veranderingen en hierop steeds opnieuw een
antwoord bieden in onze werking.
Zo vonden onlangs ook de sociale kruidenier ‘de Kaba’, het Rap
op Stapkantoor en kinderopvang ‘de Oogappel’ onderdak in het
Sociaal Huis. Later dit jaar komen daar nog Tweb, de fietskoerierdienst ‘Snel en Wel’, Pisad, het Netwerk Levenseinde en het
Huis van het Kind bij.
We mogen dus met enige trots stellen dat we geslaagd zijn in
ons opzet om van de site Meerspoort 30 dé sociale campus van
de stad te maken! Het grote voordeel is zoals gezegd dat alle
hulp- en dienstverlening nu samen zit op één plaats.

En wanneer kunnen de mensen beroep doen
op jullie dienstverlening?
H.D.: Elke inwoner van Oudenaarde kan bij ons terecht tussen
8.30u en 12u. In de namiddag werken we enkel op afspraak.
De activiteiten van het LDC gaan zowel in de voormiddag,
namiddag en sommige ook ’s avonds door.
Het volledige programma is te raadplegen op www.de-vesting.
be/nl/kalender.
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Alle info over het Sociaal Huis en zijn partners zal in de
nabije toekomst terug te vinden zijn op een nieuwe website:
www.sociaalhuisoudenaarde.be .
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Energiefit (ver)bouwen?

Leer het van een architect!

H

eb je bouw- of verbouwplannen? Laat je dan
goed informeren! Zo vermijd je verrassingen,
doorprik je verkooppraatjes en maak je betere
keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur en een beter wooncomfort.

Onafhankelijk advies in mensentaal
Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een
tweedaagse cursus waarmee je alle kennis meekrijgt die je
nodig hebt om duurzaam en energiezuinig te bouwen of te
verbouwen. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten
worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect.
Hij geeft je onafhankelijke informatie over de voor- en nadelen
van materialen en technieken. Hij illustreert alles met zowel
goede als slechte praktijkvoorbeelden over typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen.
Zowat alle aspecten van bouwen of verbouwen komen aan
bod. Op het programma staan onder meer isoleren, ventileren,
verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen. Maar ook duurzame
technieken, energiepremies en wetgeving staan op de agenda.
De cursus eindigt met concrete oefeningen over de meest
optimale keuzes en bouwconfiguraties.

Schrijf je vandaag nog in!
Deelnemen aan de Bouwfit-dagen is volledig gratis.
Je krijgt ook een cursuspakket en tijdens de middag zijn er
broodjes. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.
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De Bouwfit-dagen in Oudenaarde vinden plaats op
21 en 28 oktober in De BrandWoeker (Woeker 7)
telkens van 10 tot 16 uur.
Inschrijven kan via de website www.eandis.be/energiefit
of bij de milieudienst (milieu@oudenaarde.be
of 055 33 51 44).

I

INFOAVOND:

A

Verhuren zonder zorgen

ls je een woning verhuurt,
komt daar heel wat bij
kijken. Verhuurders hebben
namelijk bepaalde plichten die moeten nageleefd
worden. Ook moet de woning aan
een aantal minimale kwaliteitseisen
voldoen.
Maar verhuren is niet enkel een last;
je kan ook een beroep doen op
bepaalde voordelen en premies.

Op het programma:

Om je over dit alles te informeren, heeft de
stad Oudenaarde samen met een aantal
organisaties de krachten gebundeld en
voor jou een infoavond georganiseerd
waarop al deze onderwerpen aan bod
komen. Zo willen we de verhuurders
stimuleren om op een betaalbare
manier, kwaliteitsvolle huurwoningen
aan te bieden.

Na het infomoment zijn ook alle
organisaties aanwezig met een infostand.
Hier kan je terecht met al jouw vragen.

•
•

•
•

Wetgeving woonkwaliteit en
conformiteitsattest
Energiebesparende maatregelen
en verhoogde premies voor glas-,
muur- en dakisolatie voor de
verhuurder toegelicht
Energielening en premies
Verhuren via een sociaal
verhuurkantoor, iets voor jou?

De avond gaat door op dinsdag 24
oktober 2017 in de Volkszaal van
het stadhuis (Markt 1) .
Er wordt gestart om 19 uur
(einde voorzien rond 20u30 met
aansluitend drankje).

Wonen

De infoavond is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk aangezien de
plaatsen beperkt zijn.
Dit kan via huisvesting@oudenaarde.be
of telefonisch op 055 33 51 04
Wil je alvast meer informatie over
verhuren en deze infoavond in het
bijzonder?
Neem dan een kijkje op
www.bouwwijs.be/verhurenzonderzorgen
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ZOVER-project:
ook jouw bedrijf kan energie besparen
Met de steun van de Europese Unie (EFRO – Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling) en de Provincie Oost-Vlaanderen
en in samenwerking met de Stad Ninove, Gemeente Kruishoutem en VOKA Oost-Vlaanderen treedt Stad Oudenaarde op als
promotor van ‘ZOVER’ (Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductieproject).
Binnen het project ‘ZOVER’ komt een energiecoach bij bedrijven
langs om hun verbruik onder de loep te nemen. Daarna wordt
het bedrijf intensief begeleid bij de implementatie van de meest
efficiënte energiebesparende maatregelen. Het ganse traject
duurt 1 jaar en wordt volledig gratis aangeboden.
Het energieadviesbureau E20 (Energy to Zero Consult) werd

door ons aangesteld als energiecoach. Hun team van energiedeskundigen heeft een uitgebreide ervaring in energieprojecten
en energiecoaching bij bedrijven. Onze bedrijven kunnen dus
rekenen op een professionele dienstverlening!
Alle KMO’s met een energieverbruik vanaf 75 MWh elektriciteit
(of 150 MWh aardgas of 7.500 l stookolie) kunnen tot onze
doelgroep behoren.
Meer weten?
Neem -vrijblijvend- contact op met de milieudienst 055 33 51 60 - milieu@oudenaarde.be

s
Weetje

Tot 5000 euro steun voor
jouw project via
Streekmotor23

H

eb jij al gehoord van Streekmotor23?
Dit is een streekfonds voor de 23 gemeenten
van de Vlaamse Ardennen en Denderstreek.
Een streekfonds zamelt middelen in bij inwoners en bedrijven en steunt daarmee lokale
initiatieven die mens en omgeving ten goede komen.
Streekmotor23 is er dus VOOR en DOOR de regio!
Er werd gestart met 5 pilootprojecten. Het zijn initiatieven die
het welzijn van kwetsbare groepen verbeteren en hiervoor de
omgeving inzetten als hefboom. Deze projecten haalden 50%
van het nodige projectbudget op dmv crowdfunding.
Streekmotor23 verdubbelde het opgehaalde bedrag met een
maximum van 5000 euro.
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Vanaf 15 oktober 2017 kan ook jij als lokale vereniging,
jeugdbeweging, school, instelling, buurtcomité of andere
informele groep je project indienen bij Streekmotor23
en zo kans maken op maximum 5000 euro financiële steun
om je project te realiseren. Projecten moeten zich inzetten
voor mens en omgeving.
Alle info via www.streekmotor23.be.
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Vakantiewerking
jeugddienst: herfstvakantie

D

e herfstvakantie van 2017
wordt reusachtig spectaculair! Op maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober
maken we kennis met reus
Hakkemak en de andere bewoners van
het Snoskommerland. Hoewel reus
Hakkemak een lieve loebas is, heeft iedereen er schrik van. Hij maakt namelijk steeds een vreemd geluid: HiiiiiiiiiiiiiiiI…IIIIIK. Een aantal dieren proberen
de reus van dit onaangename lawaai af
te helpen. Hiervoor halen ze heel wat
fratsen uit.
Op vrijdag 3 november neemt reus
Hakkemak ons mee naar de Zoo van
Antwerpen. Daar wil hij uitzoeken of
hij nu eindelijk voorgoed van dat verschrikkelijke geluid af is.
Ben jij al even nieuwsgierig als wij? Twijfel
dan niet langer maar schrijf je in en neem
deel aan deze reusachtige tweedaagse!

Inschrijven voor de uitstap kan los van de Let op: er kunnen maximum 75 kinderen
deelnemen aan de activiteiten.
tweedaagse.
Alle kinderen, zonder en met beperking,
van 5 tot en met 15 jaar (geboortejaar
2012 tot en met 2002) zijn welkom in
jeugdcentrum Jotie.
Activiteiten starten om 9u30 en eindigen
om 16u. Zowel op maandag als dinsdag
is er vooropvang voorzien vanaf 7u30 en
naopvang tot 18u.
Op vrijdag 3 november verzamelen we
om 8u aan het station van Oudenaarde
waar we de trein richting Antwerpen
nemen. Om 18u zijn we terug aan het
station.
Inschrijven kan vanaf woensdag
4 oktober 2017 17u. Dit kan online via
www.jotie.be of in JC Jotie van 17u tot
18u of de dagen erna tijdens onze openingsuren. Telefonisch inschrijven is niet
meer mogelijk.

Deelnemen aan de tweedaagse kost
voor inwoners van Oudenaarde € 16,
niet-inwoners betalen € 32
(OK-pas € 6).
De kostprijs van de uitstap bedraagt
€ 25 (OK-pas € 3).

Voor meer info over de herfstvakantie kan je terecht op de jeugddienst:
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
9700 Oudenaarde
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
webshop: http://www.jotie.be
www.facebook.com/jcjotie
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Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans

D

e Stedelijke Academie
heeft een rijk verleden.
Ook vandaag schrijft deze
kunstenschool een boeiend
en actueel verhaal.

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

Jongeren worden verder begeleid tot
zelfstandige, actieve kunstbeoefenaars.
De academie biedt de studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans aan. Stapsgewijs maken ze kennis met pop en
jazz en met uiteenlopende vormen van
Musici, woordkunstenaars, acteurs,
creatie (theater, improvisatie, compositie,
dansers werken aan een fijne
poëzie schrijven, ICT-applicaties, …).
leeromgeving waarbinnen kinderen

(vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen zich ten volle ontwikkelen tot
actieve musici, vertellers, sprekers,
acteurs, auteurs, dansers en cultuurparticipanten.

Het schoolteam vindt het belangrijk dat iedereen in de academie een nieuwe kunstvorm kan ontdekken en er zich op zijn
eigen tempo kan in ontplooien. Dus ook
kinderen en jongeren die in functie van
onderwijs speciale ondersteuning nodig
hebben omwille van een beperking, zijn
welkom. In overleg met de ouders en het
leerplichtonderwijs wordt onderzocht, hoe
het leertraject aangepast kan worden.
De academie richtte eveneens een theater- en muziekatelier op specifiek voor
leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Ontdekken, beleven en genieten
staan er centraal.
Volwassenen krijgen een bijzondere
plaats in de academie. Ze kunnen zonder
vooropleiding starten in de studierichtingen Muziek en/of Woordkunst.
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Voor volwassenen die al eerder een muziek- en/of woordkunstopleiding volgden,
kan een nieuw lessentraject uitgetekend
worden.
De cursus Muziekgeschiedenis is een
aanrader voor volwassenen die meer
willen weten over grote componisten,
hun drijfveren, hun scheppingsproces,
hun stijl en de tijd waarin ze leefden

HOOFDSCHOOL:
Parklaan 2a,
9700 Oudenaarde, 055/390.360,
muziekadmin@oudenaarde.be
OPENINGSUREN SECRETARIAAT:
maandag van 14u00 tot 20u00
dinsdag, donderdag en vrijdag van
13u00 tot 20u00
woensdag van 12u30 tot 20u00
zaterdag van 9u00 tot 14u30
Wijkafdeling Eine, Serpentstraat 15
Wijkafdeling Mater,
lokalen in Ontmoetingscentrum De 3
Sleutels, Driesleutelstraat 11
Wijkafdeling Ename,
Martijn van Torhoutstraat 1

Tentoonstelling
“Kwartier voor Aanvang”

INSCHRIJVINGSDATA
Woensdag 23 augustus
Donderdag 24 augustus
Vrijdag 25 augustus

14u00 – 17u00
14u00 – 17u00
14u00 – 18u00

Maandag 28 augustus
Dinsdag 29 augustus
Woensdag 30 augustus
Donderdag 31 augustus
Vrijdag 1 september
Zaterdag 2 september

14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
09u00 – 12u00

Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Woensdag 6 september
Vrijdag 8 september
Zaterdag 9 september

14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
09u00 – 12u00

Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Vrijdag 15 september
Zaterdag 16 september

14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
14u00 – 19u00
09u00 – 12u00

Foto’s uit het gelijknamige boek van
Veerle Eyckermans

A

ctrice Veerle Eyckermans fotografeerde
gedurende meer dan 7 jaar de fine fleur
van het Vlaamse theater, 15 minuten voor
ze de scène betraden.
Eerlijke en verrassende portretten van
theateracteurs op één van de meest intieme en
kwetsbare momenten uit hun spelerscarrière:
een ‘kwartier voor aanvang’ van hun optreden.

Nooit geziene beelden van acteurs, die we maar al te goed
kennen van óp de scène. Van Jan Decleir en Wim Opbrouck
tot Pol Goossen en Chris Lomme.
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DE INSCHRIJVINGSTARIEVEN
VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Volwassenen

Volledig tarief

307 euro

Volwassenen

Verminderd tarief

129 euro

Jongeren

Volledig tarief

65 euro

Jongeren

Verminderd tarief

42 euro

Initiatie

65 euro

Inwoners van Oudenaarde die houder zijn van een OK-kansenpas krijgen extra vermindering.

Tentoonstelling “Kwartier voor Aanvang”
BrandWoeker, Woeker 7 in Oudenaarde
Van 15/09 tot en met 01/10/20117
Van woensdag tot en met zondagnamiddag
Van 14u tot 17u30
Op voorstellingsdagen in
De Woeker ook ’s avonds open:
Vrij 15, za 16, vrij 22, za 23,
vrij 29 en za 30 september
Van 19u tot 20u30 - Gratis
www.dewoeker.be
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Activiteiten in de bib
tijdens het najaar
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N

a een deugddoende zomervakantie gaat
het bibteam niet op zijn lauweren rusten,
maar presenteert het een overvol, interessant
en gevarieerd najaarsprogramma.

Mijn vriend Hitler: de jonge dictator
van boek naar theater
Maandag 18 september 2017 om 20 uur in de bibliotheek
Auteur Piet De Loof en regisseur Domien Van Der Meiren
geven een inkijk in het maakproces van het boek en de theatervoorstelling. Naast de inhoudelijke thema’s – de figuur van
Hitler, radicaliseren op jonge leeftijd, inspiratiebronnen als
Richard Wagner en Kraftwerk – wordt ingezoomd op het tot
stand komen van een verhaal en een theaterstuk.Een unieke
blik in de kookpotten van een schrijver en theatermaker.
Inschrijven via bibliotheek@oudenaarde.be, 055 30 19 33
De première van de voorstelling ‘Mijn vriend H. (Wagner
Remix)’ vindt plaats in De Woeker op vrijdag 29 september
om 20.30 uur.

Herdenking Jotie T’Hooft

Precies 40 jaar na het overlijden van Jotie T’Hooft wordt hij
in zijn geboortestad Oudenaarde herdacht.
Open poëzieleesgroep bibliotheken Vlaamse Ardennen
over Jotie en zijn werk.
Zaterdag 23 september van 10 uur tot 12.30 uur in de bib
Begeleiding door Ilse Weber. Kostprijs 5 euro, inschrijven
via bibliotheek@oudenaarde.be
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Literaire avond Jotie T’Hooft 40 jaar geleden overleden
Donderdag 5 oktober om 20 uur in de bib
Jotie stierf tijdens de nacht van 5 op 6 oktober 1977. De bibliotheek organiseert een literaire avond in samenwerking met de
Jotie T’Hooft Poëzieprijs. Professor Yves T’Sjoen, verbonden aan
UGent, kadert Jotie literair-historisch en poëtisch.Laureaten
van de vorige edities van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs vertellen
wat deze prijs voor hen betekend heeft en ze lezen voor uit eigen
werk: Yannick Dangre, Hilde Van Cauteren, Sylvie Marie, Gerda
Posthumus. Achterneef van Jotie, Egon De Mil, zorgt samen met
een paar vrienden voor de muzikale omkadering.Lancering van
de volgende editie van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs
T’Hooft versus Rimbaud
muziektheater in De Woeker op vrijdag 6 oktober door
Derek & Renaud
www.dewoeker.be
Jotie T’Hooft poëziewandeling: op zoek naar het verloren
paradijs
Zaterdag 14 oktober van 10 uur tot 12 uur
Start aan de bibliotheek, afsluiten doen we met een aperitief
in de BrandWoeker. We maken een wandeling langs de plekken
in de stad die in zijn leven betekenis hadden, vernemen meer
over zijn levensloop, inspiratie en poëzie. Versregels vormen
de wegwijzers naar de schim van de dichter.
Begeleiding door Ilse Weber.
Kostprijs 5 euro.
Inschrijven via bibliotheek@oudenaarde.be, 055 30 19 33

Poëzieleesgroep Vlaamse
Ardennen

Zaterdagen 23 september, 4 november,
2 december van 10 uur tot 12.30 uur in
de bibliotheek
Poëzieliefhebbers vinden mekaar in een
gesprek over één dichter van wie het werk
onder de loep genomen wordt. Geen saaie
les, maar een geanimeerd gesprek met
plaats voor persoonlijke appreciatie en voor
meningsverschil.
Er wordt geluisterd en verteld, gelezen en
genoten. Samen proberen we de gedichten
te ontsluiten en dieper door te dringen in
het poëtisch universum van de auteur.

Religie en geweld
Twee handen op één buik?

Donderdagen 23 en 30 november van
19.30 uur tot 22 uur in de bibliotheek
Hoe verhouden religie, geweld en beeldvorming zich? Dat is de centrale vraag
in de eerste sessie. Heeft religie een
gevaarlijk kantje? Hebben we seculiere
wetten nodig om de invloed van religie te
beperken? De huidige spanningen rond
islam, extremisme en terrorisme lijken
dit alleszins te bevestigen. Maar klopt die
intuïtie? Salafisme komt aan bod in de
tweede sessie. Hoe acuut en dreigend is
het ‘gevaar van het salafisme’?
Er zijn vier bijeenkomsten in het voorjaar
Gaan seculiere wetten op de schop voor
en vier in het najaar. Kostprijs 40 euro
de sharia? Wat betekent de strekking voor
songs van naderbij en we gaan op zoek
voor acht bijeenkomsten.
moslims? Wat heeft ze voor gevolgen voor
naar
hun
oorsprong.
Begeleiding door Ilse Weber, leesgroepniet-moslims?
Lezing
door
Robert
Minnebo.
begeleider in het Gentse Poëziecentrum.
Begeleider:
Kostprijs
20
euro,
OK-pas
4
euro.
Inschrijven: bibliotheek@oudenaarde.be,
Jonas Slaats.
Inschrijven
via
055 30 19 33
www.vormingplus-vlad.be, code 172674. Kostprijs 20 euro,
OK-pas 5 euro.
Inschrijven via
Vertelling ‘Geheimen’ tijdens
Kikker Cas in het ziekenhuis
www.vormingplus-vlad.be, code 172621
de voorleesweek
Kikkerworkshop met Hélène
Woensdag 22 november om 14 uur
in de bib
Poncelet
Voor kinderen vanaf 6 jaar en hun
Cursussenreeks smartphone
(groot)ouders
woensdag 11 oktober van 14 uur
in de bib.
tot 16 uur
‘Kikker Cas’ is een boekje dat kinderen
Fotograferen met je smartphone
op een toegankelijke manier laat kennisVrijdagen 10, 17, 24 november
Grondleggers van de filosofie van 9.30 uur tot 12 uur
maken met een verblijf in het ziekenhuis.
Hélène Poncelet komt haar fraai geïllus- Socrates, Plato en Aristoteles Kostprijs: 36 euro, OK-pas 7 euro
treerd verhaal voorlezen en gaat daarna
Zaterdagen 18 en 25 november en
aan de slag met de kindjes in een heuse
Fotobewerking met smartphone
2 december van 10 uur tot 12 uur
kikkerworkshop.
Vrijdagen 1, 8 december
in de bib
Inschrijven & info :
van 9.30 uur tot 12 uur
Begeleiding Brecht Decoene,
bibliotheek@oudenaarde.be,
Kostprijs: 24 euro, OK-pas 5 euro
Vormingplus.
055 30 19 33
Kostprijs: 30 euro, OK-pas 6 euro.
Inschrijven via
Smartphonefoto’s presenteren: digitaal,
www.vormingplus-vlad.be, code 172618 online en afgedrukt
Vrijdagen 15, 22 december van 9.30 uur
Boeksprekers: literair festival
tot 12 uur. Kostprijs: 24 euro, OK-pas
van de bibliotheken
5 euro. Begeleider is telkens Carlos
Aan
de
slag
met
de
Android
Versieren, Vormingplus
Vlaamse Ardennen
tablet
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
Zondag 15 oktober om 16 uur in Brakel
www.bibliothekenvlaamseardennen.be
Dinsdagen 21 en 28 november van 9.30
uur tot 12 uur in de bib
Kostprijs 24 euro, OK-pas 5 euro.
De roots van Bob Dylan
ALS UITSMIJTER:
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be Dit najaar organiseert de bib opnieuw
maandagen 16 en 23 oktober
een superinteressante, gezellige bibvan 19.30 uur tot 22 uur in de bib
quiz in de BrandWoeker, op vrijdag 20
Tijdens deze twee avonden behandelen
oktober om 20.00 uur.
we de carrière van Bob Dylan tot 1967,
Ook onze jaarlijkse verwendag is
van zijn eerste album ‘Dylan’ (1962) tot
ook weer van de partij, maar hiervoor
het legendarische ‘Blonde on Blonde’
moet nog een geschikte datum geprikt
en ‘John Wesley Harding’. Die eerste vijf
worden.
jaar zorgde Dylan voor een echte muzikale
Hou al onze andere informatiekanalen
revolutie. Heel wat songs uit zijn vroege
in het oog!
folkperiode zijn geïnspireerd op oude
traditionals. We bestuderen een aantal
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De buurtpolitie in het écht:
het politiereglement

O

ok in onze stad is het ‘
Algemeen politiereglement
van de gemeenten van
de politiezone Vlaamse
Ardennen’ van toepassing.
In dit reglement staan duidelijke regels
om paal en perk te stellen aan allerlei
gedragingen die openbare overlast
veroorzaken. Wie een van de regels
overtreedt, riskeert een administratieve boete (de zogenaamde ‘GAS’-boete
of gemeentelijke administratieve
sanctie). Deze regels zijn er natuurlijk
niet om de inwoners te pesten maar
om het samenleven voor iedereen
aangenaam te houden. Vaak gaat het
om heel concrete zaken, om rechten
en plichten die je als inwoner hebt.
Aan de hand van enkele veelgestelde
vragen, verduidelijken onze lokale
politiemensen graag enkele
onderdelen van dit reglement:

“door aanhoudend geblaf, geschreeuw of
gekrijs”. Indien dat wel het geval is, is de
houder van het dier strafbaar.
Wie er meteen de politie wil bijhalen, bedenkt best dat burenrelaties daardoor flink
kunnen verzuren. Spreek dus best eerst de
eigenaar van het dier aan en zoek samen
naar een oplossing. Misschien beseft jouw
buur niet eens dat zijn hond voor problemen zorgt (bijvoorbeeld als de hond de
hele dag alleen thuis is, terwijl het baasje
uit werken is). Indien dit niet helpt, kan je
altijd je wijkinspecteur aanspreken die zal
proberen te bemiddelen.

bij te hebben voor het opruimen van de
uitwerpselen. Honden moeten ook altijd
aan de leiband worden gehouden en als
baasje moet je er op letten dat het dier
geen personen of andere dieren lastigvalt,
geen voertuigen bespringt of op private
eigendommen loopt. In openbare gebouwen is de toegang voor honden eveneens
verboden.Het spreekt voor zich dat als je
een agressieve of gevaarlijke hond hebt,
dat hij gemuilkorfd wordt tijdens het
wandelen.Mocht je hond verdwijnen of
weglopen, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met de lokale politie.

V: Ik woon in een erg landelijke omgeving
en word regelmatig opgeschrikt door
de luide knal van een veldkanon. Wat is
toegelaten?
A: Het gebruik van een kruit- of ander
kanon is enkel toegelaten na uitdrukkelijke
en voorafgaandelijke toelating van het
gemeentebestuur. De vergunning wordt
steeds ter kennis overgemaakt aan de poV:
Dagelijks
passeren
er
wandelaars
met
V: De hond van de buren blaft onophoudehonden aan onze tuin en soms laten die litie. Het is verboden kruidontbrandingen
lijk. Wat kan ik hieraan doen?
en veldkanonnen te gebruiken om vogels
A: Blaffende honden kunnen flink vervelend dieren wel eens iets achter of lopen ze
af te schrikken tussen 20.30u en 6.00u in
zomaar onze tuin in. Dit mag toch niet
zijn, zeker ‘s nachts. Je spreekt best jouw
de periode van 21 maart tot en met
zomaar?
buur hierover aan want het is zijn verant20 september en tussen 19.00u en 7.00u
A: Wie met de hond (of met een ander
woordelijkheid om het dier het zwijgen op
huisdier) gaat wandelen op het openbaar in de periode van 21 september tot en met
te leggen. De wet zegt immers dat dieren
20 maart.
geen abnormale hinder mogen veroorzaken domein, is verplicht om steeds een zakje
V: Ik woon vlak bij een speelpleintje.
Kan het geluid van spelende kinderen
als overlast worden beschouwd?
A: Neen, dergelijk geluid wordt nooit als
hinderlijk beschouwd. De kinderen moeten
tussen 22u en 7u wel de nachtrust van de
omwonenden respecteren.

2017 - september - infomagazine - 25

De kanonnen moeten ook altijd op minstens 150 meter van een bewoond huis geplaatst worden. De tijd tussen twee salvo’s
moet minstens 10 minuten bedragen.
V: In onze wijk rijden soms jongeren rond
met erg luide muziek in de auto.
Kan zo’n ‘boomcar’ bestraft worden?
A: Ja, artikel 72 vermeldt dat het verboden
is om een geluidsinstallatie in een voertuig
zo hard te laten spelen dat het hoorbaar is
voor wie zich niet in het voertuig bevindt.
Het is steeds de bestuurder die -tot het
tegendeel bewezen wordt- verantwoordelijk
is voor de overlast.
V: Naast mijn woning ligt een braakliggend stuk land met veel distels.
Is de eigenaar verplicht dit regelmatig
te maaien?
A: Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een stuk braakliggend land heeft
de plicht om zijn terrein te onderhouden en
te beletten dat er verspreiding kan zijn van
zaadjes van hinderlijke kruidsoorten.
De plantengroei moet minstens tweemaal
per jaar gemaaid of kort gehouden worden,
met name vóór 30 juni en vóór 30 september.
V: In het algemeen, wat zijn de gevolgen
wanneer ik het politiereglement niet
naleef?
A: Wanneer één of meerdere bepalingen
van het politiereglement niet worden
nageleefd en dit wordt vastgesteld door
de politie, dan kan deze een GAS-pv
(proces-verbaal) opstellen. Dit pv wordt
nadien verstuurd naar de sanctionerend
ambtenaar te Gent die een aantal zaken
aftoetst. Daarna wordt beslist de overtreder
al dan niet een geldboete te geven.
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MEER INFO:
Neem contact op met de lokale politie
of raadpleeg het volledige politiereglement online:
www.oudenaarde.be/documenten/
AlgemeenPolitie-reglement
POLITIEZONE VLAAMSE ARDENNEN
Hoofdcommissariaat Oudenaarde
Minderbroedersplein 1, 9700 Oudenaarde
T: 055 33 88 88
E.: wijk.oudenaarde@pz-vlaamseardennen.be
www.pz-vlaamseardennen.be
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De brandweer
waarschuwt:
opgelet met chemische
huishoudproducten!

E

lk jaar gebeuren in
België meer dan 10.000
ongevallen met chemische huishoudproducten,
waarvan de helft met
kinderen.
Door de nieuwe gevaarsymbolen te kennen, kan je al heel wat
onheil voorkomen.
Voortaan zijn de gevaarsymbolen
voor alle duidelijkheid identiek in
heel Europa en een groot aantal
andere landen.

Sinds juni dit jaar moeten alle chemische producten die in de handel
te verkrijgen zijn de nieuwe gevaarsymbolen vermelden. Op de nieuwe
etiketten staan naast de nieuwe pictogrammen ook gevaaraanduidingen,

voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden die meer informatie geven over hoe
je het product veilig kan gebruiken.
De gevaaraanduidingen geven toelichting bij de pictogrammen en beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig
of schadelijk) en de omstandigheden
waarin gevaren kunnen voorkomen
(bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).
De veiligheidsaanbevelingen geven
aan hoe u een product moet gebruiken
om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld
door beschermende handschoenen te
dragen).
Er worden ook twee signaalwoorden
geïntroduceerd; “gevaar” voor de
gevaarlijkste producten en “waarschuwing” voor de minder gevaarlijke
producten.

HOE VOORKOM JE ONGEVALLEN?
9 LEVENSREDDENDE TIPS!
• Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op.
• Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking.
Ook tijdens het gebruik!
• Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik
van kinderen of gebruik een kinderslot.
• Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten
gebruikt worden.
• Draag steeds aangepaste bescherming (masker,
handschoenen, …).
• Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen
met gevaarlijke producten werkt.
• Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten
werkt.
• Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of
warmtebronnen.
• Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking.
Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

EN ALS HET TOCH FOUT LOOPT… EERSTE HULP BIJ
VERGIFTIGING:
• Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer
070 245 245
of de huisarts. Bij levensbedreigende situaties,
bel je meteen het Europees noodnummer 112.
• Laat het slachtoffer niet braken!
• Spoel langdurig met water in geval van contact met ogen
of huid.
• Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval
van een ongeluk door inademing.
• Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de
hulpdiensten weten om welk product het gaat.
Hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen”
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 Oudenaarde
T: 055 31 15 60
E.: info@bvlar.be
www.bvlar.be
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Burgemeester

Schepencollege

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

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

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

Openingsuren stadsdiensten
Dienst burgerzaken

Dienst infrastructuur - Ruimtelijke ordening

Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 u - 12.00, 13.30 - 19.00 u
8.30 u - 12.00 u
8.30 u - 12.00, 13.30 - 17.30 u
8.30 u - 12.00 u
8.30 u - 12.00 u

De afdeling BEVOLKING (NIET burgerlijke stand!)
is ook geopend elke eerste zaterdag van de maand
van 9u - 11u30.

8.30 u – 12 u / 13.30 u – 17 u
8.30 u – 12 u
8.30 u – 12 u
8.30 u – 12 u
8.30 u – 12 u

