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Voorwoord

Beste inwoner,
Mag ik jullie voorstellen: de allereerste
editie van het nieuwe stadsmagazine
Adriaen. We hebben het vroegere Info
Oudenaarde volledig in een nieuw jasje
gestoken. De vernieuwing kadert binnen
de nieuwe huisstijl die we op 26 maart
lanceerden. Een stad van traditie en
vernieuwing, geschiedenis en toekomst:
dat is onze nieuwe huisstijl in een
notendop. Binnenkort zal je overal in de
stad de nieuwe huisstijl zien opduiken.
Ook onze website werd in een nieuw jasje
gestoken!
Een nieuw stadsmagazine verdient
uiteraard een nieuwe naam. We werden
voor de naamkeuze Adriaen geïnspireerd
door 17de-eeuwse schilder Adriaen
Brouwer, geboren in onze stad. We willen
dat Adriaen evolueert naar een
stadsmagazine voor en door de inwoner
van Oudenaarde. We lanceren daarom een
oproep voor figuranten en voor verhalen
van bij ons. We horen graag van jullie.
Veel leesgenot in deze eerste editie van
Adriaen!
Burgemeester
Marnic De Meulemeester
Algemeen directeur
Luc Vanquickenborne
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COLOFON
Adriaen is een publicatie van stadsbestuur
Oudenaarde. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar
en wordt gratis verspreid bij alle inwoners van
Oudenaarde.
V.U.
Marnic De Meulemeester, Administratief Centrum
Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
Coördinatie
Dienst Communicatie - communicatie@oudenaarde.be
Vormgeving
Ontwerpbureau soon
Fotografie
Fotografie Schutte, Ivo Maes, Digital Clickx,
Photo News
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We (her)ontdekken met z’n allen onze Oudenaardse
natuur. Onze stad is het ideale startpunt om de
Vlaamse Ardennen te verkennen.
Toerisme Oudenaarde bezorgt je graag inspiratie voor
een wandeling of fietstocht.
visit.oudenaarde.be - stadhuis, markt - 055 31 72 51
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Nieuwe huisstijl

Nieuwe huisstijl

Oudenaarde:

Toekomst
& Traditie
Ook in Oudenaarde zijn stad en OCMW
ondertussen samengesmolten tot één nieuwe
organisatie. Een prima gelegenheid om een
nieuw logo en bijhorende huisstijl te laten
uitwerken.
Op het verlanglijstje stond een actuele, uniforme en
krachtige visuele identiteit. Oudenaarde moest een
hedendaagse, herkenbare ‘smoel’ krijgen.
Na een grondige zoektocht vonden we in ontwerpbureau ‘soon’ uit Wetteren de perfecte partner om
deze taak tot een goed einde te brengen.
Jim van soon: “De eerste vraag die wij ons bij zo’n
opdracht steeds stellen, is waar de stad voor staat.
Wat moet ‘vertaald’ worden in het logo?
Een logo moet passen bij een stad. Vergezochte
concepten waarbij je een halve bladzijde uitleg moet
lezen om het idee te snappen, daar heeft niemand
een boodschap aan.”
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De kernbegrippen die tijdens de overlegmomenten
en gesprekken steeds naar voren kwamen, waren
‘toekomst’ en ‘traditie’.
Oudenaarde is een sterk toekomstgerichte stad,
maar met respect voor de enorm rijke geschiedenis.
Soon heeft beide begrippen even simpel als geniaal
vertaald in het nieuwe logo: een modern, strak
ogend lettertype tegenover een eerder klassiek, kalligrafisch en traditioneel alternatief.
Jim: “toevallig vonden wij tijdens ons onderzoek ook
een afbeelding van een originele zegel van de stad.
We hebben het Oudenaardse ‘brilletje’ uitgetekend
volgens de beste wiskundige verhoudingen en in
een cirkel geplaatst. Opnieuw een mooi bruggetje
tussen oud en nieuw.”
De nieuwe huisstijl zal nu geleidelijk aan verder
worden uitgerold in alle communicatie van de stad.
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Kort Nieuws

Kort nieuws

Het getal

Kort
Nieuws

Ken jij de vernieuwde
eID al?
Je identiteitskaart steekt in een
nieuw jasje. Niet alleen de
buitenkant ziet er anders uit, ook
de kaart zelf is vernieuwd. Zo ben
je beter beschermd tegen identiteitsfraude.
Een geperforeerde foto in combinatie met je vingerafdrukken maakt
het nu nog moeilijker om de kaart
te vervalsen.
De eID’s worden geleidelijk aan
vernieuwd. Je identiteitskaart blijft
dus gewoon geldig tot de uiterste
geldigheidsdatum. Enkele maanden daarvoor krijg je een oproepingsbrief van de stad.
Meer informatie kun je vinden via
www.vernieuwde-eid.be

→ Meer info over de vaccinatiecampagne
op pagina 8.

Comfortabel en veilig
spelen

Wil jij ook op onze
cover?

Mooi weer! Dat betekent gezellig
buiten spelen op een van de vele
speelpleintjes in de stad.
Speelveilig Oudenaarde: daar
zorgen de collega’s van jeugdcentrum Jotie, de sportdienst en de
technische dienst voor! Hebben ze
volgens jou iets over het hoofd
gezien, heb je opmerkingen of
vragen? Ze helpen je graag verder.

Op onze allereerste cover staat
onze collega Ella van de sportdienst. Jij ook op onze cover?

laat het weten via
sportdienst@oudenaarde.be
of 055 31 49 50

Jouw
Oudenaarde
Heb je een interessant verhaal te
vertellen? Leuk initiatief? Iemand
in de kijker plaatsen? Het kan
allemaal. We willen hier ruimte
maken voor jouw Oudenaarde!
We horen het graag:
adriaen@oudenaard.be of per
post via Stad Oudenaarde dienst
Communicatie, Tussenmuren 17,
9700 Oudenaarde

957 vrijwilligers hebben zich aangemeld om te komen
helpen in de vaccinatiecentra in Oudenaarde en
Ronse. Dankzij hen kunnen we ervoor zorgen dat we
iedereen op een vlotte en comfortabele manier
kunnen vaccineren. 9700x bedankt!

Waar is da?
Wedstrijd
Weet jij waar deze foto
genomen werd?

We zoeken voor de komende
edities van ons stadsmagazine
figuranten. Een internationale
modellencarrière is helemaal niet
nodig want iedereen – jong, oud,
klein, groot – is welkom!

Bedankt, directeur!
Binnenkort nemen we afscheid van
de algemeen directeur van het
stadsbestuur, Luc Vanquickenborne.
Als algemeen directeur staat hij
onder meer aan het hoofd van het
stadspersoneel. Hij gaat op 1 juni
op pensioen na een carrière van
meer dan 30 jaar aan de stad. We
willen hem dan ook bedanken voor
de vele jaren en de talrijke mooie
projecten die hij in onze stad
gerealiseerd heeft. Wie de fakkel
van hem overneemt weten we nog
niet, maar hopelijk kunnen we in
de volgende editie zijn opvolger
aan jullie voorstellen.

We willen de échte inwoners van
Oudenaarde in beeld brengen. Stel
je kandidaat en bezorg ons je
gegevens en foto via adriaen@
oudenaarde.be of via stad
Oudenaarde dienst Communicatie,
Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700
Oudenaarde.

Schenk een
dorpelserenade!
Nog tot en met april doorkruist
Micha Vandendriessche met zijn
Airkesmachine alle Oudenaardse
deelgemeenten. Op aanvraag brengt
hij een muzikale serenade aan huis.
Ken je iemand in de buurt die we
kunnen verblijden of een hart onder
de riem kunnen steken met een
concertje aan huis? Iemand die
nood heeft aan een muzikaal
opkikkertje aan huis in moeilijke
tijden?

Bezorg ons de oplossing en je
contactgegevens via
adriaen@oudenaarde.be of via
post naar dienst Communicatie,
Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700
Oudenaarde.
De eerste drie juiste inzendingen
ontvangen een Oudenaardse,
katoenen draagzak!

Surf dan naar www.dewoeker.be
en vul een aanvraagformulier in.
Airkesmachine is een samenwerking tussen De Woeker, LDC de
Vesting en Micha Vandendriessche.
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Vaccinatiecentrum

Vaccinatiecentrum

Vaccineren
tegen het
coronavirus
Bescherm jezelf en je omgeving

Helpende handen

Wanneer is het jouw beurt?

Corona zette alles op pauze. Nog even en we kunnen weer vooruit. Daarom zijn we gestart met vaccineren. Hoe
meer mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus, hoe beter. Vaccinatie is de beste bescherming tegen het
coronavirus en de grootste garantie dat we opnieuw volop van het leven kunnen genieten.

Wil je helpen in het vaccinatiecentrum?
Jouw hulp is meer dan welkom. We
zoeken zowel personen met een medische achtergrond als mensen die kunnen
helpen met administratie of toezicht.

De volgorde van vaccineren in ons land is
niet lukraak bepaald, maar gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten. De snelheid
van de productie en distributie van de
vaccins laten niet toe om iedereen
tegelijk te vaccineren. Daarom werden
een aantal prioritaire groepen bepaald.
De meest kwetsbare bevolkingsgroepen
eerst, gevolgd door de essentiële
beroepen en daarna de rest van de
volwassen bevolking.

Meld je als vrijwilliger aan via
www.vaccinatievlaamseardennen.be.
9700x bedankt!

Allereerste vaccinatie in
Oudenaarde
“Geen seconde heb ik getwijfeld”
De 81-jarige Henri Elebaut kreeg op 11
januari als eerste inwoner van Oudenaarde het vaccin tegen het coronavirus.
Henri is erebrandweerman en verblijft in
woonzorgcentrum Scheldekant.

Vaccinatiecentrum
De Qubus,
Lindestraat 47
Henri Elebaut, eerste inwoner van
Oudenaarde die coronavaccin ontving.
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In Oudenaarde zijn we gestart
met vaccineren in de Qubus. De
evenementenhal werd begin dit jaar
omgedoopt tot vaccinatiecentrum. Je

vindt er in totaal zes vaccinatielijnen,
met elk een capaciteit van 20 tot 25
vaccinaties per uur. We voorzien een
vlotte doorstroming van de bezoekers
met een aparte in- en uitgang. Het
centrum is rolstoeltoegankelijk.
Uiteraard hebben we aandacht voor jouw
privacy en voor de huidige coronamaatregelen. Naast inwoners uit Oudenaarde,
zullen ook inwoners uit Gavere, Horebeke, Kruisem, Wortegem-Petegem en
Zwalm zich laten vaccineren in de Qubus.
Het vaccinatiecentrum is vlot bereikbaar
met de fiets, te voet, met de wagen en
het openbaar vervoer. Er zijn fietsstallingen voorzien aan het vaccinatiecentrum
en een gratis parking voor een 100-tal
wagens.

Waarom is het belangrijk om
je te laten vaccineren?
Je laten vaccineren, voorkomt dat je
COVID-19 (opnieuw) krijgt. Bovendien
bescherm je zo niet alleen jezelf, maar
ook je familie, collega’s, vrienden en de
kwetsbaren in je omgeving. Want pas als
meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit.
Door zoveel mogelijk mensen te vaccineren, kunnen we de strenge coronamaatregelen geleidelijk aan versoepelen,
opnieuw samenzijn, onze geliefden
omhelzen en ons leven weer oppakken.

Je krijgt een uitnodiging zodra het jouw
beurt is. Je hoeft hiervoor niks te ondernemen: het versturen gebeurt automatisch zodra je aan de beurt bent.
Je kan jouw afspraak bevestigen, wijzigen
of annuleren via de website op de
uitnodiging of telefonisch via het
callcenter 055 300 200.

Ben je gevaccineerd? Blijf
dan de maatregelen volgen
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het
belangrijk om de coronamaatregelen te
blijven volgen. Pas als iedereen de kans
heeft gekregen om zich te laten vaccineren en er voldoende mensen beschermd
zijn, kunnen we de maatregelen loslaten.

“Je laten
vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven
straks weer
starten kan”

Meer info
055 300 200
info@vaccinatievlaamseardennen.be
www.vaccinatievlaamseardennen.be
Je kan de infolijn 055 300 200 bereiken
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur
en op zaterdag van 9 tot 12 uur.
Benieuwd hoe het vaccinatiecentrum
eruit ziet?
Via www.vaccinatievlaamseardennen.be
kun je een rondleiding bekijken.

Lokale Economie

Oog voor lokaal

Ronde van Vlaanderen
zondag 4 april
Het is bijna weer zover: op zondag 4 april rijdt het profpeloton opnieuw Vlaanderens’
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen.

Beleef de koers thuis
Deze editie kan De Ronde helaas, net als in
oktober, niet het vertrouwde volksfeest
worden van vorige jaren. Alle aandacht gaat
naar de wedstrijd zelf, er worden geen
bijkomende evenementen of randactiviteiten
georganiseerd. In overleg met organisator
Flanders Classics, de diensten van de
gouverneur en de veiligheidscel, werd beslist
om geen publiek toe te laten langs het
parcours, op de hellingen of aan de aankomst. Daarnaast raden we ook af om langs
het parcours post te vatten. De gezondheid
en veiligheid van supporters, medewerkers
en renners is onze prioriteit.
Gelukkig is de koers op zich natuurlijk al meer
dan de moeite waard! Blijf dus thuis en volg
de koers dit jaar gezellig binnen jouw bubbel.
Als je langs het parcours woont kan je zeker
supporteren, maar met mondmasker en
voldoende afstand.

Mondmaskerplicht
Langs het volledige parcours van de Ronde
van Vlaanderen moet je een mondmasker
dragen. De mondmaskerplicht start een uur
voor de wedstrijd tot een uur na de wedstrijd.
Bijkomend moet je ook in het centrum van
Oudenaarde op zondag 4 april een mondmasker dragen.
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Stadhuis
Markt 1
Toerisme Oudenaarde
055 31 72 51
deronde@oudenaarde.be
Infonummer
078 05 10 80
Het infonummer is bereikbaar
ļ van maandag tot en met vrijdag
ļ van 9 tot 17 uur
In het weekend van de Ronde
ļ op 3 en 4 april
ļ van 9 tot 17 uur

Virtuele
modeshow

Duwtje in de rug voor
starter

Oudenaardebon gaat
digitaal

Ontdek de modepareltjes van Oudenaarde in een virtuele modeshow waarin
37 kledingwinkels uit de stad trots hun
lente- en zomercollectie aan je voorstellen. De modeshow is een organisatie
van vzw Oudenaarde WinkelStad, in
samenwerking met het stadsbestuur en
de plaatselijke ondernemers.

Kriebelt het om een eigen onderneming
op te starten? We geven je graag een
duwtje in de rug. Stad Oudenaarde
schenkt aan elke startende
onderneming een startersbon van
100 euro. Je kan deze startersbon
gebruiken bij je Oudenaardse collegaondernemers.

We hebben de gekende
Oudenaardebon een digitale upgrade
gegeven. Vanaf april kan je de nieuwe
bon aankopen via de website, wanneer
en waar je maar wilt. Ideaal als je op
het laatste nippertje nog een cadeautje
zoekt! Uiteraard zal je ook nog steeds
bij Toerisme Oudenaarde de bon
kunnen aankopen.

Op de catwalk van de coronaveilige
modeshow verschijnen heel wat
bekende Vlamingen zoals Kürt Rogiers,
Veronique de Kock, Ann Van Elsen,
Henny Seroeyen, Kelly Pfaff en Celine
van Ouytsel. De modeshow wordt aan
elkaar gepraat door Viktor Verhulst.

Je kan de bon heel eenvoudig aanvragen via dienst economie (economie@
oudenaarde.be | 055 33 51 67). Let wel
op, enkel ondernemers in hoofdberoep
komen in aanmerking.

Ook de collectie van organisatie
Heuvelheem komt tijdens de modeshow aan bod. Heuvelheem is een
begeleidingscentrum voor mensen met
een beperking en toont tijdens de
modeshow hun zelfgemaakte, gerecycleerde collectie.
Je kan de modeshow bekijken via het
YouTubekanaal van Oudenaarde
Winkelstad vzw.

Hou binnenkort onze kanalen in de
gaten voor de lancering. We koppelen
er namelijk een leuke promotieactie
aan! Koop je een bon, dan krijg je 20
procent korting. De actie loopt tot 1 juli.
Meer informatie via
www.oudenaarde.be/oudenaardebon.

Heb je de modeshow bekeken? Dan
maak je kans op 1 van de vijf geschenktassen vol leuke attenties en cadeaubonnen van onze lokale handelaars en
horeca.
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Jeugd & Sport

Jeugd & Sport

Paasvakantie bij
Jeugdcentrum Jotie
& Sportdienst
Gezocht
Laat het aftellen naar
de vakantie maar beginnen!

Krullewiet (geannuleerd)

Speelplein ZAP

Dit jaar moeten we helaas door de huidige coronamaatregelen het krullewietaanbod tijdens de paasvakantie schrappen.
De inschrijvingen voor het krullewietaanbod tijdens de
zomervakantie worden uitgesteld naar een latere datum.

Het speelplein ZAP opent van dinsdag 6 april tot en met
vrijdag 16 april de deuren voor kinderen van 3 tot en met 15
jaar. Gedurende twee weken wordt de BroeBelschool
omgetoverd tot een heus speelparadijs waar kinderen van het
ene avontuur in het andere gegooid worden. Naast de
activiteiten die begeleid worden door ons enthousiast
animatorenteam, kunnen ze ook kiezen tussen een spectaculair go-cartsparcours, een beestig springkasteel, een zandbak
vol speelgoed, divers speelmateriaal uit de winkel en zo veel
meer.
De kinderen van 3 tot 5 jaar – slakjes - beschikken over een
eigen lokaal en buitenruimte met aangepast speelgoed.
Elke dag is er vooropvang van 7.30 tot 9.30 uur en na-opvang
van 16 tot 18 uur. Bij speelplein ZAP is iedereen welkom, ook
kinderen met een beperking.
Opgelet: op maandag 5 april (paasmaandag) is er geen
speelpleinwerking.

Superleuk! Waar kan ik inschrijven?
Inschrijven is verplicht en kan via
www.jotie.be
jeugdcentrum@oudenaarde.be
055 33 44 90
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Sportkampen - sportief tijdens de
vakantie
Tijdens de paasvakantie kun je van maandag 6 april tot en
met vrijdag 9 april deelnemen aan verschillende sportkampen:
ļ
ļ
ļ

‘Meneer Konijn leert sporten’,
voor 3- tot 5-jarigen
‘De bal ligt in jouw kamp’,
voor de 6- tot 8-jarigen
‘New Games’
voor de 9- tot 12-jarigen

Inschrijven kan via de webshop (webshopoudenaarde.
recreatex.be ) of op de sportdienst tijdens de openingsuren.
Kijk je al uit naar de zomervakantie? Dan kan je ook al
inschrijven!

speelse, creatieve, enthousiaste,
grappige, gekke, gemotiveerde,
verantwoordelijke, sociale,
kindvriendelijke ... animatoren en
jobstudenten!
Denk je bij bovenstaande omschrijving onmiddellijk aan
jezelf? Twijfel dan niet en kom bij de plezante vrijwilligersgroep van de jeugddienst! Als animator bij de jeugddienst sta
je tijdens de vakanties in voor het animeren en begeleiden
van kinderen die deelnemen aan onze themakampen,
speelpleinwerking of krullewietactiviteiten. Samen met je
mede-animatoren bereid je activiteiten voor en beleef je ook
zelf uren speelplezier samen met de kinderen.
Vrijwilliger zijn bij de jeugddienst doe je niet voor niks. Je
krijgt een glimlach van de kinderen, je komt terecht in een
nieuwe vriendengroep en de collega’s van de jeugddienst
bezorgen jou naast hun eeuwige respect en dank ook een
vrijwilligersvergoeding van 35,41 euro (mits animatorenattest)
per dag. Je kan aan de slag als vrijwilliger vanaf het jaar dat je
16 wordt. Meer informatie op www.jotie.be of bij de jeugddienst.
Heb je al heel veel ervaring als animator en ben je 17
jaar?
Dan kan je doorgroeien. De jeugddienst zoekt heel wat
hoofdanimatoren en coördinatoren. Deze functies worden
ingevuld onder het jobstudentenstatuut. Bij de sportdienst
werkt iedereen onder het jobstudentenstatuut. Voor de
sportkampen zoeken we telkens een aantal sportieve
begeleiders.

Jouw straat ook een speelstraat
deze zomer?
In een speelstraat wordt de hele breedte van de openbare
weg vrijgehouden om te spelen! Ideaal dus voor wie wil
skaten, fietsen, tikkertje en spelen op straat. De straat wordt
dan wettelijk vastgelegd als speelstraat waardoor enkel
fietsers en plaatselijk verkeer de straat mogen inrijden. Auto’s
zijn verplicht stapvoets te rijden om de spelende kinderen niet
in gevaar te brengen. Parkeren mag wel, op voorwaarde dat
spelende kinderen daarbij niet gehinderd worden.
Voor de zomervakantie kun je tot en met 15 mei 2021 een
aanvraag indienen. Een speelstraat kan maximaal twee weken
plaatsvinden tijdens de zomervakantie, telkens van 13 tot 22
uur. Meer info en het aanvraagformulier kun je vinden via
www.jotie.be.

Hofstraat 14
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be

Rodelos 1a, 9700 Oudenaarde
055 31 49 50
sportdienst@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be/sport
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MOU

MOU

Tentoonstelling
in het MOU
Johan Tahon – Universus,
sculpturen 1999 - 2021
24 april t.e.m. 30 september

NIEUW

boek over de
Oudenaardse
wandtapijten

Beeldhouwer Johan Tahon is een veelheid: licht en duister, eenvoud en
mysterie, hemel en hel, poëzie en metal. Hij kent vele liefdes.
Hij is water, lucht, vuur en aarde. Hij is keramiek, gips en brons.
Hij is vele Johan Tahons en allen maken ze deel uit van zijn werk.
In het MOU kun je van 24 april tot en
met 30 september de tentoonstelling
‘Universus’ van Johan Tahon bezoeken.
In onze stad kennen we het werk van
deze hedendaagse kunstenaar door
Universus, het grote bronzen beeld dat
al sinds 1998 de markt siert, en door
Titus, het beeldhouwwerk dat sinds
2016 op de Louise-Mariekaai te
bewonderen is.
De expo biedt naast een selectie eigen
creaties ook een verrassende inkijk in
Tahons indrukwekkende privéverzameling. Hiertoe behoort veel keramiek
– aardewerk van de vroege islam (9e
eeuw) tot de Italiaanse renaissance
majolica (16e eeuw) – maar ook brieven
van August Rodin en Rainer Maria Rilke,
en een beeld van Georges Minne.

Onze stad staat bekend om ons uniek
historische wandtapijtenproductie. Op
bepaalde momenten in onze geschiedenis leefde ruim de helft van de
bevolking van de wandtapijtnijverheid.
De wandtapijten hangen vandaag
overal in de wereld. Het MOU bezit er
zelf 37 in haar collecties. Daarom
lanceert het MOU een boek over de
Oudenaardse wandtapijtkunst.
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Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van dr. Martine
Vanwelden en dr. Ingrid de Meûter. Het
boek start met een algemene introductie en biedt daarna een mooi overzicht
op de MOU-collectie. Ook wordt er
aandacht besteed aan belangrijke internationale collecties van Oudenaardse
wandtapijten. Het boek kost 19 euro en
is verkrijgbaar in de shop van het MOU.

In het museum gaat Tahon in liefdevolle botsing met de vaste collectie
wandtapijten en zilver. Via in elkaar
geschoven beelden krijgt de bezoeker
een totaalzicht op het werk van Tahon,
op wat hem heeft gevormd en wat hem
voortstuwt. Op wat hem kwelt en waar
zijn hart van opspringt. Op wie hij was,
is en aan het worden is.

Openingsuren
van 24 april t.e.m. 30 september
dinsdag tot en met vrijdag: 09.30 – 17.30
zaterdag en zondag: 10.00 – 17.30

‘Het MOU is een
magische plek om naar
mijn geschiedenis te
kijken en tegelijkertijd
aan een nieuwe
verhaallijn te beginnen.’
Johan Tahon
Tickets
Tickets zijn vooraf online te koop via de
website van het MOU of op de dag zelf
aan de kassa.
Voor groepsbezoeken, dagarrangementen en nocturnes kan een formule op
maat uitgewerkt worden. Hiervoor kun
je twee weken op voorhand reserveren
via visit@oudenaarde.be of
055 31 72 51.

Stadhuis – Markt 1
055 31 72 51
visit@oudenaarde.be
www.mou-oudenaarde.be
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Groeiend groene stad

Groeiend groene stad

Oudenaarde,
groeiend groene stad
Biodivers Oudenaarde
Dat het steeds meer bergaf gaat
met de soortenrijkdom van onze
fauna en flora is helaas geen nieuws meer. Onze stad maakt momenteel werk van heel wat projecten
om ervoor te zorgen dat groen in
het straatbeeld steeds meer aanwezig is.
Bij nieuwe projecten is er meer aandacht voor klimaatbestendige en
biodiverse aanplantingen. Onder deze
nieuwe opdrachten zijn er ook een
aantal onthardingsprojecten voorzien,
waarbij beschikbare verharde ruimte
plaats maakt voor meer groen.
Een belangrijke schakel is ons ecosysteem is de aanwezigheid van de vele
insecten. De diverse aanplantingen
zorgen zo voor voldoende voedselbron-

16

nen gedurende het hele groeiseizoen.
Binnenkort worden bloemenmengsels
ingezaaid in de Pelikaanstraat, Windmolenstraat, Magnoliadreef, Textielstraat,
Heuvel, Vijverweide en Hazel.

Oudenaarde renoveert

We voorzien ook heel wat gemengde
aanplantingen om duurzame vergroening binnen onze stad te stimuleren. Zo
werd onlangs in de Robert de Preesterstraat maar liefst 2400 planten aangeplant in 40 verschillende soorten.

Veilig en comfortabel wonen? Dat
moet de norm zijn. We willen daarom alle woningeigenaars aanmoedigen hun woning te renoveren.

Binnenkort voorzien we aanplantingen
in de Stationsstraat, Bergstraat, Ravensdal, Parking Donk, Kapel Fatima
Genttraat, hoek Pauwel Van Der
Scheldenstraat met Koningin Elisabethlaan, ereperk oudstrijders Graaf Van
Landaststraat en OC Amigo Heunestraat.
We voorzien ook de uitbreiding van
geveltuintjes in Maagdendale, Mullemplein en Beaucarnestraat.

Stedelijke renovatie- en energiesubsidies, gratis renovatieadvies en
begeleiding!

Vanaf 1 maart kunnen gezinnen met een
gezamenlijk belastbaar inkomen tot 44
620 euro die zelf hun enige woning,
ouder dan 30 jaar, renoveren beroep
doen op een renovatiesubsidie tot 3000
euro voor het verbeteren van de
kwaliteit én de energieprestatie van hun
woning. Particuliere eigenaars die een
woning, ouder dan 30 jaar verhuren op
het grondgebied van de stad Oudenaarde kunnen eveneens beroep doen op
een renovatiepremie tot 3000 euro.

Eigenaars die hun woning verhuren via
het sociaal verhuurkantoor genieten van
een verhoogde premie tot 5000 euro.
Alle woningeigenaars die de energieprestatie van hun woning verbeteren
ontvangen na het verkrijgen van de
energiepremie bij netbeheerder Fluvius
een extra energiepremie van de stad.
Wens je beroep te doen op deze
renovatiesubsidies of in aanmerking te
komen voor een verhoogde energiepremie? Schrijf je dan in voor Oudenaarde
renoveert! Meer vind je op de website
www.oudenaarde.be

Een hemelwaterplan voor
Oudenaarde
Onze stad telt een aantal watergevoelige zones, zoals bijvoorbeeld
de omgeving van de Maarkebeek.
In het verleden kampten we bij
hevige buien vaak met ernstige
wateroverlast.
Daarom laten we door Aquafin een visie
opmaken voor een integrale aanpak van
de water- en droogteproblemen in
Oudenaarde. Slim omgaan met water
staat daarin centraal. Dat betekent dat
er maximaal zal ingezet worden op
infiltratie in de bodem. Waar dat niet
mogelijk is, wordt gekeken waar het
water tijdelijk kan gebufferd worden en
pas in laatste instantie zal het vertraagd
afgevoerd worden naar een waterloop.

Voor de Maarkebeek wordt uiteraard
ook het bestaande riviercontract
meegenomen in de studie.
De beste oplossing voor wateroverlast
én droogte, is ruimte geven aan water.
De vele vierkante meters verharde
oppervlakte verhinderen namelijk dat
het regenwater in de grond kan dringen.
Op die manier verdroogt de bodem.
Bovendien kan er op bepaalde locaties
stroomafwaarts wateroverlast ontstaan
doordat grote hoeveelheden water te
snel worden afgevoerd via de riolering
en op één punt samenkomen.
Het hemelwaterplan zal niet enkel
maatregelen bevatten voor de huidige
toestand, ze zet ook de bakens uit voor
nieuwe projecten. Als stad geven we
natuurlijk zelf het goede voorbeeld maar
we rekenen ook op onze inwoners om
het water de ruimte te geven die het
nodig heeft. Denk daarbij aan de
scheiding van regen- en afvalwater op
privaat domein bij rioleringswerken.
Wil je weten hoe je zelf jouw verharde
oppervlakte kan beperken en hoe je
regenwater nuttig gebruikt? Tips zijn te
vinden op
www.blauwgroenvlaanderen.be

Ontdek de Boven-Schelde
met de milieuboot
De Milieuboot organiseert van 29 april
tot 21 mei 2021 milieuboottochten op de
Boven-Schelde vanuit Oudenaarde.
Een unieke kans om samen met je
familie, vrienden, klas, vereniging of
milieuraad op een boeiende manier
kennis te maken met deze rivieren in
eigen streek.
De milieuboot vaart vanuit Oudenaarde
in het weekend op 2, 8 en 9 mei. Een
ticket kost 8 euro voor een volwassene
en 4 euro voor kinderen ( jonger dan 18
jaar). Inschrijven is verplicht via
www.milieuboot.be
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Sociaal

Sociaal

Coronasteun vanuit het
Sociaal Huis
Veel mensen en gezinnen bevinden
zich momenteel in een moeilijke
(financiële) situatie. Wat je leeftijd of
beroepssituatie ook is, het Sociaal
Huis is er voor je. Heb je moeite met
het betalen van je huishuur, energierekeningen, boodschappen, gezondheidszorg, internettoegang of
schoolbenodigdheden? Laat je niet
door je problemen overrompelen en
neem contact op met het Sociaal
Huis voor meer informatie. Na een
persoonlijk en vertrouwelijk gesprek
kunnen we je in deze moeilijke
periode begeleiden en je eventueel
helpen om een deel van jouw kosten
te dekken.

Sociaal Huis

Meerspoort 30
055 46 06 11
info@ocmwoudenaarde.be
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BEEGO: digitale
ondersteuning aan huis
2020 werd het jaar van zoomen,
meeten én e-peritieven, maar ook in
2021 lijken we er nog niet van verlost.
De meerderheid onder ons gaat hier
vlot mee overweg, maar er zijn ook
mensen die uit de boot vallen.
Om ervoor te zorgen dat digitale
ondersteuning laagdrempeliger
wordt, besloot het stadsbestuur om
digicheques aan te kopen bij BEEGO.
Zij bieden ICT-dienstverlening aan
huis, zoals het oplossen van problemen tot het aanleren van bepaalde
handelingen. De digicheques zullen
kosteloos worden aangeboden aan
de personen met een OK-pas en
inwoners die de afgelopen periode
langsgingen bij het Sociaal Huis voor
coronasteun.

Samen
tuinieren
Sinds de start van de coronacrisis werd
tuinieren nog populairder in ons land. We
zijn veel thuis en we hebben nood aan
buiten zijn. Heb je geen tuin of wil je graag
samen tuinieren? Dan kan je zeker terecht
bij de moestuin van de Vesting. De moestuin is een collectieve tuin, wat betekent dat
we samen zaaien, planten en oogsten.
De moestuin werd in 2014 geopend en
sindsdien komen onze moestuinliefhebbers
elke vrijdagvoormiddag samen. De moestuin is open voor iedereen die graag in de
tuin werkt en graag nieuwe mensen
ontmoet in de buitenlucht. Ons hekje staat
ook open voor iedereen die geen tuin heeft
en het tuingenot mist.

LDC De Vesting

Zin om samen met ons te woelen in de
aarde en te oogsten? Stap in je laarzen en
kom tuinieren op vrijdagvoormiddag om
9.30 uur bij LDC De Vesting.

Meerspoort 30
055 46 06 80
devesting@oudenaarde.be
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Toerisme

Archief

Goed nieuws voor het
stadsarchief
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek kreeg
voor 2021 een subsidie van €99 000
toegewezen voor het ontsluiten van
middeleeuwse handschriften in
MMFC-databank. Zeer goed nieuws
voor ons stadsarchief dat hieraan als
partner deelneemt. Zo kan het
stadsarchief de eigen collectie
ontsluiten naar een internationaal
wetenschappelijk veld en een betere
kennis genereren over de eigen
collectie middeleeuwse fragmenten.

Toerist in eigen stad

Het stadsarchief van Oudenaarde
neemt deel aan dit project als collectiebeherende organisatie en staat
daarbij tussen een mooi kransje van
vooraanstaande archieven en erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.
Wordt vervolgd!

Met Hans de Haan op stap in Oudenaarde
Voel jij je ook opgekropt in je kippenhok? Is die ophokplicht ook niks voor
jou? Dan heeft Hans voor jou de ideale
oplossing. Samen met Toerisme
Oudenaarde en Jeugdcentrum Jotie
stippelde hij een mooie wandeling van
3,8 km uit in en rond het centrum van
Oudenaarde.
Haal de speurneus in je zelf maar
boven want Hans zou Hans niet zijn,
mocht hij geen extra uitdagingen
voorzien hebben die de wandeling net
dat ietsje specialer maken. Hij maakte
niet één, maar liefst twee kruiswoordraadsels (leeftijdsgroep -12 jaar en +12
jaar) die je tijdens de wandeling kan
invullen.
Haal jouw gratis bundeltje af bij
Toerisme Oudenaarde (stadhuis) en
ontdek samen met Hans de Haan onze
prachtige stad. Wil jij kans maken op
een pakket gadgets? Vergeet dan zeker
niet om jouw ingevulde kruiswoordraadsel terug in te dienen. En die losse
Hans in het bundeltje? Neem hem in
de hand en maak een leuke foto tijdens
je wandeling! Delen mag steeds met
#OpstapmetHans
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Het archief vernam uit goede bron dat
de Enaamse Codex als erkend Vlaams
Topstuk kandidaat is om als één van de
eerste opgenomen te worden in de
databank. Het gaat om middeleeuwse
fragmenten waarbij de experten nog
steeds discussiëren over inhoud en
oorsprong die, mits een grondige
beschrijving, kan ingezet worden in
een internationaal kader want er
bevindt zich nog een fragment in
Oxford.

Praktisch
Afstand 3,8km
Kostprijs Gratis
Timing
Vanaf de start van de kerstvakantie tot
en met de paasvakantie.
Voor wie
Voor gezinnen met kinderen, klasgroepen ... Er zijn twee kruiswoordraadsels
voorzien: een versie voor kinderen
jonger dan 12 jaar en een voor kinderen
ouder dan 12 jaar
Start route
Markt Oudenaarde. Haal jouw bundel
af bij Toerisme Oudenaarde!

Stadhuis, Markt
055 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.be

G|OUD
Nieuw magazine over de
geschiedenis van
Oudenaarde
De Geschied- en Oudheidkunde Kring
van Oudenaarde lanceert zijn eerste
tijdschrift “G|OUD”. Het tijdschrift
komt in de plaats van het gebruikelijke
jaarboek van de Kring. Met kortere
artikels, meer en sprekende illustraties
en een aantrekkelijke lay-out is dit
tijdschrift boeiend leesmateriaal voor
iedereen die meer te weten wilt
komen over de geschiedenis van onze
stad. De artikels zijn telkens geschreven door auteurs met vakkennis en
zijn gebaseerd op degelijk onderzoek
van historische bronnen en literatuur.

‘G/OUD’ verschijnt tweemaal per jaar
Een jaarabonnement voor ‘G/OUD’
kost 20 euro. Naast twee exemplaren
(januari en juni) van het nieuwe
tijdschrift, krijgen abonnees ook
uitnodigingen voor de verschillende
activiteiten die de Kring organiseert
zoals lezingen, rondleidingen en
uitstappen. Een afzonderlijk nummer
van ‘G/OUD’ kost 12 euro.

Meer informatie over GOK via
archief@oudenaarde.be of
www.gokoudenaarde.com
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Werken

Stedenbouw

Oudenaarde Linkeroever oever van de toekomst!
Raadpleeg de startnota

Werken aan
Oudenaarde
Wegenis- en
rioleringswerken Mullem

Verbreden koker Maarkebeek
onder Berchemweg

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te
zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater
een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij
onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons
grondgebied, zoals momenteel ook in Mullem.

Vorige maand gingen de nutswerken op de
Berchemweg (N8) ter hoogte van bedrijventerrein Meersbloem van start.

Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel
van Mullem (dat nu nog gewoon in de
Stampkotbeek wordt geloosd), naar het
zuiveringsstation kunnen afvloeien.
We leggen een gescheiden rioleringsstelsel
aan en vernieuwen de wegenis in delen van
Vaddenhoek, Rooigem, Gentstesteenweg,
Herlegem en Mullemstraat.
Dit omvat het aanleggen van een leiding voor
het afvalwater en het in stand houden (en
waar nodig herprofileren) van de bestaande
grachten.
Waar geen grachten zijn, wordt een hemelwaterleiding aangelegd. Bij alle woningen langs
het tracé zal het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden indien dit nog
niet het geval is.
De fasering en de plannen zijn te vinden via
www.oudenaarde.be/wegenwerken
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Deze voorbereidende werken moeten het
mogelijk maken om binnenkort een duiker
(een kokervormige constructie) onder de
Berchemweg te plaatsen.
Deze nieuwe duiker zal breder en dieper
liggen dan de huidige. Zo kan er meer water
richting de monding van de Maarkebeek
stromen waardoor we het risico op overstromingen sterk kunnen verminderen.
Na de passage van de Ronde Van Vlaanderen
(nu zondag 4 april) onderbreken we de N8
volledig om de nieuwe koker te kunnen
aanleggen. Deze werken zullen tot het
bouwverlof in juli 2021 duren.
Meer informatie en de omleidingsplannen zijn
te vinden via
www.wegenenverkeer.be/oudenaarde

Samen met de Provincie
Oost-Vlaanderen werken we aan
de opmaak van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
Linkeroever.
Het doel van dit GRUP is om nieuwe
ontwikkelingen op de sites Santens en
Alvey mogelijk te maken en de steenbakkerij Vande Moortel te laten uitbreiden. Het geeft weer wat kan en niet kan
binnen dit afgebakend gebied.

Nog tot en met 22 april organiseert de
stad Oudenaarde samen met de
Provincie Oost-Vlaanderen de raadpleging over de startnota binnen dit project.

Alle informatie over de nota en hoe je
erop kan reageren vind je op
www.oudenaarde.be/linkeroever

De startnota bouwt verder op eerder
onderzoek en op de reacties die
verzameld werden tijdens de vorige
participatierondes. De visie op de
toekomst van de drie sites wordt erin
beschreven. Ook jouw mening telt
hierbij.

Ten strijde
tegen leegstand
Langdurige leegstand van panden leidt
vaak tot verwaarlozing en verkrotting.
Dat willen we in Oudenaarde vermijden, want bewoonde of gebruikte
gebouwen zorgen voor een levendigere
buurt en voor meer sociale veiligheid.
Daarom heffen wij sinds begin dit jaar
een belasting op woningen en gebouwen die minstens 12 opeenvolgende
maanden opgenomen zijn in het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Voor het 1ste aanslagjaar geldt een
tarief van 1223 euro. Na elke periode

van 12 maanden gaat de aanslag 30%
verhoogd, met een maximum van vijf
keer de belasting van het 1ste aanslagjaar. Er zijn wel een aantal vrijstellingen
voorzien; het volledige reglement kan
je terugvinden op onze website onder
‘belastingen en retributies’.

Dienst huisvesting
055 33 51 04
huisvesting@oudenaarde.be
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Veiligheid

Veiligheid

Wachten bij de politie
Vlaamse Ardennen
is verleden tijd
Voor niet-dringende aangiftes of
meldingen bij de politie kun je voortaan
online een afspraak maken. Op deze
manier wil de politiezone iedereen een
betere dienstverlening aanbieden. Maak
je een afspraak, dan verlies je niet langer
kostbare tijd in de wachtzaal. Er wordt
telkens ruim voldoende tijd voorzien
zodat je jouw verhaal rustig en in alle
privacy kan doen aan een van onze
inspecteurs.

Dringende politiehulp nodig?

Bij het boeken van je afspraak krijg je
meteen een overzicht van alle documenten die je moet meebrengen om je
aangifte te kunnen doen. Zo heb je alles
onmiddellijk bij en bespaar je een extra
trip naar het commissariaat. Ook kunnen
onze medewerkers zich goed voorbereiden in functie van de aangifte die je wil
komen doen.

ļ

Je kan 24 op 7 een afspraak maken
vanop elke locatie op een pc of een
mobiel toestel. Een afspraak maak je
heel eenvoudig: online of telefonisch via
www.pz-vlaamseardennen.be of via 055
33 88 88. Het onthaal is dagelijks
telefonisch bereikbaar van 6 tot 21 uur.
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Bel 101! In sommige gevallen moet je
geen afspraak maken en kan je tijdens
de openingsuren onmiddellijk klacht
neerleggen op het hoofdcommissariaat
of een wijkcommissariaat.
Wanneer is een situatie dringend?
ļ

ļ

Jij of iemand uit je omgeving is
gewond en/of verkeert in gevaar
De feiten zijn nog bezig en/of de
daders zijn nog in de buurt
De politie moet ter plaatse iets
vaststellen

Buurtinformatienetwerk
Vlaamse Ardennen
Wil jij als burger zelf meewerken aan een veilige wijk? Dat kan! In heel wat steden en gemeenten zijn de afgelopen jaren buurtinformatienetwerken of BIN’s opgestart en die bewijzen zeker hun nut. Ook in onze stad zijn er
verschillende BIN's.
Aan een woninginbraak gaat er vaak
een hele voorbereiding vooraf. In deze
fase kunnen bepaalde handelingen door
buurtbewoners opgemerkt worden als
verdacht. Het is belangrijk dat zowel de
politie als de burgers dan heel snel
verwittigd worden, zo kan er soms een
reeks inbraken in de loop van één nacht
voorkomen worden.
Hierin is er een belangrijke rol weggelegd voor de Buurtinformatienetwerk,
afgekort de BINs. De politie kan niet
overal tegelijk zijn en daarom zijn de
BINs hun ogen. Bewoners zijn trouwens
het best geplaatst om abnormale
bewegingen in hun vertrouwde buurt
op te merken. Bovendien zorgt een BIN
ervoor dat de solidariteit en samenhorigheidsgevoel binnen een buurt groeit.
Het lidmaatschap van het BIN is gratis,
dankzij financiële ondersteuning van de
stad.

Hoe werkt een BIN?

Interesse?

1.

Word lid van de Facebookgroep
Buurtinformatienetwerk Vlaamse
Ardennen 2.0 of neem contact op met:

2.

3.

4.

5.

Je merkt iets abnormaals op of er is
iets gebeurd. Bel het noodnummer!
De politiedienst evalueert de
informatie en neemt de nodige
maatregelen
Als er voor de burger nuttige
informatie is, dan wordt het
BIN-netwerk opgestart. Het is dus
de politie die oordeelt of het zinvol
is een BIN-bericht te versturen
naar de leden van het netwerk.
Het bericht wordt telefonisch
verspreid aan alle leden via het
systeem van Alarm-Tilt
De informatie wordt vlug en
doeltreffend verspreid en nodigt uit
tot preventie, waakzaamheid of
opmerkzaamheid. Een BIN is
uiteraard geen organisatie die
patrouilles, interventies of andere
politionele taken op zich neemt.

hoofdcoördinator Peter Bekaert
0479 40 70 23
peter.bekaert@hotmail.com
Je kan ook inschrijven via politiezone
Vlaamse Ardennen: HInp Wim Malfait
via wim.malfait@police.belgium.eu of
via het inschrijvingsformulier op de
website van de politiezone
(www.pz-vlaamseardennen.be).
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