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U vindt ideeën en informatie op www.drukkerijarijs.com
molenstraat 89  |  9690 kluisbergen  |  t +32 (0)55 38 87 85

Voor het drukken van al uw mooiste momenten
ontwerp | digitale prints | publiciteit

WIJ VERHUIZEN TIJDELIJK WANT
WIJ VERBOUWEN ÉN BREIDEN UIT!

PTIEK

VAN MMESLAEGHE
Tot eind november helpen wij je graag verder op onze voorlopige locatie: 
Krekelput 7, hoek Broodstraat, vroegere winkel juwelier Verbeurgt-Gevaert. 
Eind november opent onze vernieuwde en grotere winkel, 
zodat we jullie vanaf dan nog beter kunnen bedienen.

OPENINGSUREN 
Ma 9u - 12u & 13u30 - 18u30
Di 9u - 12u & 13u30 - 20u
Wo Wekelijkse rustdag
Do 9u - 12u & 13u30 - 18u30
Vr 9u - 12u & 13u30 - 18u30
Za Doorlopend van 9u - 18u
Zo Gesloten
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Beste inwoner,

“’t Is weer voorbij, die mooie zomer”, Gerard Cox zong het reeds in 1973 
(toegegeven, we hebben het ook moeten opzoeken). 
De hittegolven hebben we nu wel achter de rug. De vakantie ook. 
Jammer genoeg zullen we ons de zomer van 2020 vermoedelijk vooral herinneren 
omwille van de corona-maatregelen. 
Zo, het woord is eruit. Corona. Of Covid-19 zo u wil. We kunnen er niet om heen; een 
groot deel van ons doen en laten wordt (nog steeds) beheerst door dit virus.

Het glas is echter steeds halfvol in onze mooie stad: ‘dankzij’ het verdomde virus, 
hebben we nu wel nog onze Wielerhoogdag tegoed! 
Als alles goed gaat, komt de Ronde van Vlaanderen op zondag 18 oktober opnieuw 
aan in onze stad. Het wordt echter een beetje een a-typische editie; op een van de 
volgende pagina’s leest u er meer over.

Ook wij kijken vol verwachting –en toch ook met enige spanning– naar wat het najaar 
verder brengen zal. We volgen de situatie natuurlijk op de voet maar ook wij hebben 
geen glazen bol. 

De richtlijnen naar aanleiding van het coronavirus kunnen snel wijzigen en 
gevolgen hebben op de activiteiten die opgenomen zijn in dit magazine. 
Hou daarom zeker onze website in de gaten via www.oudenaarde.be/corona

In juni bezorgden we ieder Oudenaards gezin ook een aankoopbon van 25 euro. 
De uiterste geldigheidsdatum hebben we nu verlengd tot en met 31 december 
2020, zo heeft u nog ruim voldoende tijd om met jouw bon bij jouw favoriete 
Oudenaardse ondernemer langs te gaan. Via cirklo-light.com kun je bekijken 
welke Oudenaardse ondernemers aan deze actie deelnemen.

We wensen u verder veel leesgenot, en een veilig en virusvrij najaar!

De Burgemeester, 
Marnic De Meulemeester 

De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne

Cultuur

Toerisme
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Voor koersliefhebbers was het 
een wielervoorjaar om snel te 
vergeten… 

Hun geduld wordt echter niet veel langer 
op de proef gesteld. Als alles goed gaat, 
en onder voorbehoud van de dan van 
kracht zijnde Covid19 maatregelen, rijdt 
het profpeloton op zondag 18 oktober 
eindelijk Vlaanderens Mooiste, de Ronde 
van Vlaanderen!

Zelfs het coronavirus kan de koers dus 
niet stoppen. Ook dit jaar zal De Ronde 
uitgesteld gereden worden, al is het 
dan met bijkomende maatregelen. 

Geen publiek

In 2020 kan De Ronde helaas niet het 
vertrouwde volksfeest worden van 
voorgaande jaren. Alle aandacht gaat dit 
jaar naar de wedstrijd zélf; er worden 
geen bijkomende evenementen of 
randactiviteiten georganiseerd. Gelukkig 
is deze koers is op zich natuurlijk al meer 
dan de moeite waard!

In overleg met organisator Flanders 
Classics en de veiligheidscel, beslisten 
we in onze stad geen publiek toe te laten 
aan de aankomst, noch op de hellingen. 
Daarnaast raden we ook absoluut af om 
langs het parcours post te vatten. Dit 
omdat de gezondheid en veiligheid van 
supporters, medewerkers en renners 
absolute voorrang hebben. 

Blijf dus thuis en volg de koers dit jaar 
gezellig binnen jouw bubbel. Als je langs 
het parcours woont, kan je zeker suppor-
teren, maar dit jaar met mondmasker en 
voldoende afstand.

Lichtjes gewijzigd parcours

De korte opeenvolging van de wedstrijden 
op de nieuw voorgestelde kalender vraagt 
heel wat organisatie van de ploegen. 
Om teams en renners de mogelijkheid 
te geven voldoende rust in te bouwen 
tussen wedstrijden die elkaar in oktober 
in sneltempo opvolgen, heeft Flanders 
Classics in overleg met verschillende 
teams besloten de afstand van z’n 
wedstrijden licht in te korten.

Voor de Ronde van Vlaanderen gaat het 
om een beperkte inkorting met een totale 
wedstrijdafstand van 241 km voor de Elite 
Mannen en 135 km voor de Elite Vrouwen. 

De finale blijft ongewijzigd: het duo 
Oude Kwaremont en Paterberg krijgt 
opnieuw de sleutelrol. Het schrappen van 
wedstrijdkilometers gebeurt na de eerste 
beklimming van de Oude Kwaremont. 
Door de wijziging zullen Tenbosse en de 
Muur van Geraardsbergen dit jaar niet op 
het menu staan en komt de Valkenberg in 
het parcours.

Na de laatste beklimming van de 
Paterberg wachten de renners nog 13 km 
tot de finish in ‘ons’ Oudenaarde.

Ronde van 

Vlaanderen

DE RONDE: 
dit jaar een beetje anders

Meer info: 

055 31 72 51 
deronde@oudenaarde.be 
www.derondeinoudenaarde.be
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Participatie

Maak 
 oudenaarde 
 mee!

Reeds in het bestuursakkoord 2019 
- 2024 werd de ambitie uitge-
sproken om de omslag te maken 

van inspraak naar participatie. 

Het stadsbestuur zet in op een open 
overheid waar inwoners mee naar 
oplossingen kunnen zoeken en meer 
zeggenschap krijgen.

Onze inwoners weten immers beter dan 
wie ook wat nodig is in onze stad.

Door de bevolking meer te betrekken 
bij de totstandkoming van belang-
rijke dossiers, kan zo nodig worden 
bijgestuurd en kunnen we leren uit de 
feedback die we van jullie krijgen.

Daarom ontwikkelde het stadsbestuur 
het online inspraak- en participatie-
platform ‘inspraak.oudenaarde.be’. 

We deden hiervoor beroep op CitizenLab, 
pionier en marktleider als het op online 
participatie aankomt.

Tijdens een eerste project vroegen we 
jullie input om het beleidsplan op te 
maken. Ondertussen passeerden reeds 
verschillende, uiteenlopende projecten 
de revue.

Het platform groeide al snel uit tot een 
vertrouwd communicatiekanaal en telt op 
vandaag meer dan 1300 geregistreerde 
gebruikers. In totaal ontvingen we reeds 
277 ideeën, en werd er 462 gereageerd en 
3245 keer gestemd op deze ideeën.

De bedoeling is om in de toekomst 
nog sneller en duidelijker terug te 
koppelen over de resultaten van deze 
inspraakprojecten. Niet enkel via 
het platform maar ook via de andere 
stedelijke communicatiekanalen. 

Enkel zo kunnen we inwoners nog 
meer betrekken bij het beleid en 
samen Oudenaarde echt blijven 
meemaken.
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Toerisme

Je fietst, loopt of rijdt elke dag door 
onze stad. Maar heb je ooit écht 
gekeken naar de stad om je heen? 

We nodigen je graag uit om de komende 
herfstmaanden Oudenaarde te (her)
ontdekken.

Om te ontspannen en te genieten van de 
aangename dingen in het leven, hoef je 
namelijk echt niet naar de andere kant 
van de wereld te reizen. Of je nu houdt 
van natuur, cultuur, heerlijke streekpro-
ducten of sportieve uitdagingen: verras-
sende, coronaproof ontdekkingen liggen 
in Oudenaarde achter elke hoek. Met 
meer dan 100 waardevolle cultuurhisto-
rische gebouwen lijkt onze stad wel een 
lappendeken, bezaaid met monumenten. 

TIP: Zin om op eigen houtje Oudenaarde 
te (her)ontdekken? Dan kunnen we je 
zeker de stadswandeling van Toerisme 
Oudenaarde aanraden! Het boekje met 
twee wandelroutes van elk ongeveer 
vier kilometer werd deze zomer in een 
gloednieuw kleedje gestoken. Daarom 
krijgt elke inwoner van Oudenaarde een 
gratis boekje, ideaal voor een gezellige 
herfstuitstap. Je kan jouw boekje afhalen 
van 15 september t.e.m. 30 oktober in 
het infokantoor van Toerisme (Stadhuis, 
Markt).

Beleef, geniet, shop en laat je vooral 
verrassen door alles wat onze stad te 
bieden heeft. 
Op zoek naar meer inspiratie? 
Surf naar visit.oudenaarde.be, kom 
langs in het infokantoor (in het 
stadhuis, op de markt) of contacteer 
Toerisme Oudenaarde via 055 31 72 51 
en visit@oudenaarde.be.

Ook op de Facebookpagina 
@VisitOudenaarde deelt Toerisme 
Oudenaarde tips over hoe je de 
herfstsfeer kunt opsnuiven in onze stad 
of wat je kunt doen als het herfstweer 
juist even niet mee zit.

Toerist 
in eigen stad
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De wandelzoektocht laat je kennis 
maken met Oudenaarde, op een nét 
iets andere manier. Het maakt niet 

uit of je trotse inwoner van Oudenaarde 
bent of het is je eerste kennismaking met 
onze stad, deze zoektocht is voor jong en 
oud een uitdaging. De zoektocht neemt je 
mee doorheen het bruisende hart van de 
stad met verrassend mooi erfgoed, maar 
ook heel wat gezellige plekjes en sfeer-
volle terrasjes, cafés en restaurants. Heb 
je goed gezocht? Dan ga je misschien 
met een van de mooie prijzen aan de 
haal, waaronder 50 aankoopbonnen van 
elke 50 euro waarde. 

Voor inwoners uit de regio is er een 
extraatje! Onder de deelnemers die 
afkomstig zijn uit Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen worden in totaal 300 
extra Oudenaardebonnen van 50 euro 
verloot. 

Bij je zoektochtboekje krijg je trouwens 
een jeton die goed is voor een gratis 
drankje bij een van de lokale horeca-uit-
baters.

De wandelzoektocht is een 
samenwerking tussen het 
stadsbestuur, KWB en Oudenaarde 
Winkelstad. Deze loopt van 1 juli tot 
1 november en is verkrijgbaar voor 
€ 5 in het infokantoor van Toerisme 
Oudenaarde. Meer info via visit.
oudenaarde.be/zoektocht

Zin om nog meer te speuren? Kijk dan 
vlug even op www.corpuswijk.org, daar 
vind je meer info over een zomerzoek-
tocht in deelgemeente Welden.

Oudenaarde
1 juli – 1 november 2020

2 niveaus
voor familie
en gevorderden

Meer info: visit.oudenaarde.be/zoektocht

 
 
 

KWB 
 

 deelnameprijs: €5,00/bOekje (incl. gratis cOnsumptie)   

 af te halen bij tOerisme Oudenaarde (stadhuis)    mOOie prijzen te winnen!

Op zoektocht Op zoektocht 
in Oudenaardein Oudenaarde
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 Reinigen 

• Gebruik helder water en weinig zeep 
(mild, zonder detergent of schuur-
middel);

• Vermijd water in periodes met vorst;

• Vermijd bijtende reinigingsproducten: 
zoutzuur, soda, ammoniak, bleek-
water of onkruidbestrijders;

• Gebruik een zachte borstel; 

• Verwijder uitwerpselen van vogels, 
deze kunnen agressieve stoffen 
bevatten die materialen kunnen 
aantasten;

• Verkleuringen van brons, koper of 
ijzer op (natuur-)steen is moeilijk 
te verwijderen en heeft een zekere 
charme;

• Op brons en koper kan eventueel een 
dunne beschermlaag aangebracht 
worden, breng deze aan op een 
zonnige dag, na reiniging (bij voorkeur 
een minerale was, geen dierlijke 
was omwille van de vetzuren die de 
ornamenten eerder aantasten).

 Planten

• Verwijder regelmatig bladeren, 
(verdorde) plantenresten en onkruid;

• Opgelet met verwijderen van planten 
of zoden rond de grafzerk, deze 
beschermen mogelijks de fundering 
en voorkomen wegspoelen, voorzich-
tigheid is geboden; 

• Snoei regelmatig planten bij.

 Kleine onderhoudswerken 

• Ijzer en hout worden best regelmatig 
ontroest en herschilderd;

• Barsten dienen opgevolgd en indien 
nodig hersteld; 

• Open voegen worden best hersteld 
met kalkrijke en damp-open mortel;

• Verzamel losse onderdelen en zet 
deze opnieuw vast.

Burgerzaken Enkele 
onderhoudstips 
voor graven

Het aanbreken van de herfst is 
vaak hét moment om graven 
van onze naasten een poets en 

onderhoudsbeurt te geven. Regelmatig 
onderhoud van graven is van belang om 
een graf op lange termijn in een goede 
staat te houden. Belangrijk hierbij zijn de 
gebruikte producten en technieken. Het 
is de taak van de nabestaanden om de 
graven te onderhouden maar wij geven 
alvast graag enkele tips.

 Verlengingen van grafconcessies

Wanneer een grafconcessie komt te vervallen, wordt aan de ingang van de 
begraafplaats een algemeen bord geplaatst en een specifiek bord aan het 
betrokken graf zelf. Het bord aan het graf vermeldt binnen welke termijn je de 
grafconcessie kan verlengen. Deze borden worden ruim vooraf geplaatst, zodat 
iedere nabestaande tijdig op de hoogte is en de nodige stappen kan zetten. Het 
decreet van 16 januari 2004 bepaalt dat deze communicatie een jaar lang moet 
blijven staan aan het graf. Zelf het bord verwijderen mag niet. 
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Burgerzaken
#onsdorpgeeft

Via de campagne #onsdorpgeeft hoopt 
het Rode Kruis dit jaar 1% meer donoren 
te mogen tellen dan in 2019. Als je weet  
dat jijzelf, je familieleden, jouw buren of 
jouw vrienden 70% kans hebben om ooit 
een bloedproduct nodig te hebben, dan 
weet je hoe cruciaal een donatie kan zijn! 

Laten we daarom samen het aantal 
Oudenaardse donoren opkrikken tijdens 
een van de volgende inzamelingen op 10, 
17 of 24 november (telkens van 16.30 uur 
tot 19.30 uur, in het Sociaal Huis). 

Orgaandonatie 

Via het online webportaal ‘Mijn 
Gezondheid’ kan je voortaan online jouw 
medisch dossier raadplegen (vaccinaties, 
eventuele medicatie of implantaten, … ). 
Sinds 1 juli 2020 is het ook mogelijk om 
via dit portaal, zeer eenvoudig en snel, 
jouw wilsuitdrukking over orgaan- en 
weefseldonaties te registreren. Regis-
treer je geen verklaring, dan gaat men uit 
van een ‘veronderstelde toestemming’. 

Lukt het niet om te registreren, dan kan 
je steeds terecht bij jouw huisarts of bij 
de dienst burgerzaken (na afspraak). 

Wist je dat je tot 8 mensenlevens kan 
redden en voor zo’n 50 mensen de 
levenskwaliteit kan verbeteren via 
donatie?

Euthanasie

Sinds 2 april 2020 hebben wilsverkla-
ringen euthanasie een onbeperkte 
geldigheidsduur. Wilsverklaringen 
opgesteld vòòr deze datum, blijven vijf 
jaar geldig maar kunnen op elk moment 
omgezet worden naar een wilsverklaring 
met onbeperkte geldigheid. De registratie 
van een wilsverklaring euthanasie houdt 
geen automatisch recht in; er moet aan 
verschillende wettelijke en medische 
voorwaarden voldaan zijn! 

Voor meer informatie of de registratie 
van jouw wilsverklaring euthanasie, 
kan je een afspraak maken met een 
medewerker van de dienst burgerzaken 
(bevolking).

Check de 
geldig
heidsdatum 
van jouw 
rijbewijs!
Sinds 2010 worden rijbewijzen 
opgemaakt en afgeleverd als bankkaart-
model, en niet langer als een papieren 
drieluik. 

Deze bankkaartmodellen hebben slechts 
een beperkte geldigheid van 10 jaar. De 
hogere overheid voorziet helaas niet in 
een automatische herinnering bij het 
verstrijken van de geldigheidsdatum. 
Check dus zelf regelmatig de geldigheid 
van jouw rijbewijs (het is trouwens een 
goed idee om identiteits- en rijdocu-
menten regelmatig na te kijken, ook in 
geval van medische geschiktheid om een 
bepaalde rijcategorie te behouden en te 
mogen besturen).

Als je merkt dat de geldigheidsperiode 
van jouw rijbewijs bijna is verstreken, 
maak je een afspraak bij de dienst 
burgerzaken (online via afspraken.ouden-
aarde.be/Internetafspraken of telefonisch 
op het nummer 055 31 46 01).

Bevolking:

(Identiteitskaart, rijbewijs, reispas, 
adreswijziging,...)

E  burgerzaken@oudenaarde.be 
T  055 33 51 40  of  055 33 51 30

Burgerlijke stand:

(Aangifte geboorte, huwelijk, 
erkenning kind,...)

E  burgerzaken@oudenaarde.be 
T  055 33 51 13  of  055 33 51 66

CONTACT

Dienst Burgerzaken (enkel na afspraak!) 
Administratief Centrum Maagdendale

Voorbeeld rijbewijs van website FOD 
Mobiliteit met aanduiding plaats 
einddatum geldigheid
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Infra
structuur

Het is helaas een gekend pijnpunt 
binnen onze fietsinfrastructuur: de N8 
in Leupegem op een veilige manier 
oversteken, is allerminst evident. 

Reeds een hele tijd geleden werd 
overeengekomen dat een fietstunnel de 
beste oplossing was voor dit probleem.

Fietsers zouden ongeveer ter hoogte 
van de kerk ondergronds gaan op de 
Ronseweg, om dan aan de overkant van 
de N8 ter hoogte van het ‘Schippers-
kerkje’ aan te sluiten op de Jan Baptist 
Eeckhoutskaai.

Tijdens de derde projectstuurgroep werd 
nu met alle stakeholders een consensus 
bereikt waardoor studiebureau Antea 
groen licht kreeg om het ontwerpdossier 
verder tot in de puntjes uit te werken. 

Om de veiligheid van de fietsers in de 
omgeving van de tunnel te kunnen garan-
deren, zal binnen hetzelfde project nu 
bovendien meteen ook de herinrichting 
van de nabijgelegen Ronseweg aangepakt 
worden.

Doel is om in de loop van 2021 de werken 
aan te vatten.

 Bufferbekken Mater 
Om de wateroverlast stroomafwaarts 
de Oossebeek aan te pakken, lieten we 
een bufferbekken aanleggen tussen de 
Gaverstraat en de Zwadderkotstraat.

Door dit bufferbekken zal het regenwater 
tijdens hevige regenbuien stroomaf-
waarts veel minder snel stromen. Het 
bekken buffert bovendien het regenwater 
van diverse projecten in de buurt:

• Aansluiting Broeke (Bronstraat – 
Kerkgate) — uitgevoerd in 2018;

• Cluster Broeke (Boskant, Kleistraat, 
Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, 
Driesleutelstraat, Sint-Amelber-
gastraat, Ruiterstraat en Klooster-
straat) — momenteel in uitvoering 

• Weg- en rioleringswerken Kerkgate, 
Materplein en Tempelstraat — 
momenteel in ontwerpfase. Uitvoering 
start na cluster Broeke.

Het bufferbekken werd gerealiseerd door 
de aanleg van een dijk en een uitstroom-
constructie op de Oossebeek. De totale 
buffercapaciteit van het bekken bedraagt 
maar liefst 12.000m³.

 Stand van zaken fietstunnel Leupegem 
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INFRASTRUCTUUR

 Aankoop gebouwen  
 en percelen 
Een stadsbestuur is geen vastgoed-
makelaar; het behoort niet tot onze 
kerntaken om gronden of gebouwen 
te verhandelen. Soms is een aankoop 
echter wel wenselijk -of zelfs noodza-
kelijk- met het oog op de realisatie van 
onze doelstellingen. Aan de andere kant 
van de balans, verkoopt de stad soms ook 
eigendommen die niet langer optimaal 
kunnen benut worden.

Gebouwen:

In Leupegem werd een kleine twee jaar 
geleden de voormalige bakkerij Leon 
aangekocht (Dokter Honoré Dewolf
straat). Deze aankoop was noodzakelijk 
om de daar geplande fietserstunnel 
(zie hierboven) mogelijk te maken: het 
gebouw zal worden afgebroken.

Op de hoek van Diependale en de 
Leupegemstraat (aan de verkeers-
lichten in Leupegem) staat een woning in 
bouwvallige en onbewoonbare staat. Het 
gebouw maakt een verwaarloosde indruk 
en bevindt zich aan een belangrijke 
invalsweg.

De stad kocht dit pand en de bijho-
rende grond eerder dit jaar aan met de 
bedoeling het gebouw af te breken en de 
vrijgekomen oppervlakte te gebruiken 
om de verkeerssituatie ter plaatse te 
verbeteren. Hiervoor werd een bedrag 
van 150.000 euro uitgetrokken.

 

In de Oudstrijdersstraat kon recent 
een woning worden aangekocht voor 
125.000 euro. Over het perceel loopt een 
bestaande voetweg; het pand zal worden 
afgebroken om de voetweg te verbeteren 
en verbreden.

Percelen:

In de Pater Ruyffelaertstraat werd 
onlangs een perceel met een grootte 
van ongeveer 40a aangekocht. De 
stad betaalde hiervoor 28.000 euro. 
Het perceel is ideaal gelegen om het 
een natuurversterkende functie toe te 
kennen, als groene buffer met het naast-
gelegen kerkhof.

Ook in de Ommegangstraat (omgeving 
van het Kezelfort) werd een groot perceel 
aangekocht (zo’n 86a t.b.v. 45.000 euro) 
met de bedoeling het een natuurlijke 
invulling te geven (boomgaard, weide, …). 
Zo brengen we opnieuw meer groen in 
onze stad en geven we alle kansen aan 
akkervogels, insecten, …
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Een schoolstraat is een deel van 
de straat bij de school die bij het 
begin en het einde voor een halfuur 

wordt afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. De meeste kinderen worden op 
hetzelfde moment afgezet of opgehaald 
aan de school, wat zorgt voor chaotische 
piekmomenten. Door letterlijk ruimte 
te maken aan de schoolpoort voor 
voetgangers en fietsers creëren we een 
verkeersveilige schoolpoort. Hiermee 
willen we kinderen de kans geven om 
vroeger (zelfstandig) te voet of met de 
fiets naar school te gaan.

Scholen die voldoen aan de 
voorwaarden kunnen een school-
straat testen. Alle info kan je vinden 
op de website van stad Oudenaarde: 
Mobiliteit en verkeer 
> Verkeersveilige schoolomgevingen 
> Schoolstraat.

Mobiliteit Schoolstraten: 
veilig naar 
school

Merci gemachtigd opzichter !
Een gemachtigd opzichter bewaakt 
de veiligheid van groepen kinderen, 
senioren en mensen met een beperking. 
In schoolomgevingen helpen ze voorna-
melijk de kinderen om veilig over te 
steken bij het begin en het einde van de 
schooldag. 

Veel scholen zijn op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die hun kinderen 
willen begeleiden. Iets voor jou? Een 
gemachtigd opzichter word je door 
eenmalig een opleiding, georganiseerd 
door de politie, te volgen. Deze korte 
opleiding bestaat uit een deel theorie en 
een deel praktijk. Je leert als toekomstig 
gemachtigd opzichter aanwijzingen te 

geven, het verkeer stil te leggen en het 
verkeer in te schatten in de praktijk. 
Achteraf word je door de burgemeester 
officieel aangesteld. 

De eerst volgende opleiding vindt plaats 
op 2 december, ’s avonds bij de lokale 
politie (Minderbroederstraat 1). 

Ben jij die gemotiveerde (groot)ouder, 
schoolmedewerker, sympathieke 
buurman, of ben je gewoon enthou-
siast om mee te werken aan een veilige 
schoolomgeving? 
Inschrijven kan via mail naar 
PZ.vlaamseardennen.event@police.belgium.eu
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In een eerste fase kon iedereen die dat wou 'mobiliteits
knelpunten' signaleren. We mochten heel wat reacties 
ontvangen (339 personen deden in totaal 659 meldingen 

- waarvoor dank!), waardoor we ons een betrouwbaar beeld 
kunnen vormen van de ‘hotspots’.  Onder andere op basis van 
jullie input, werd een oriëntatienota opgesteld waarin wordt 
nagegaan waar de uitdagingen en kansen liggen binnen het 
(nieuwe) Oudenaardse mobiliteitsplan. 

In de huidige, tweede stap vertalen we deze toekomstvisie naar 
concrete keuzes, onder de vorm van verschillende beleids
scenario’s. Elke scenario is een samenhangend geheel van 
keuzes voor de mobiliteit in Oudenaarde. 

Ook in deze tweede fase hebben we jullie feedback nodig!

We stellen jullie de scenario’s voor zodat jullie kunnen mee 
nadenken over de positieve en negatieve punten van elk 
scenario, ontbrekende elementen kunnen signaleren en 
suggesties doen voor verbeteringen.

Op donderdag 8 oktober 2020 organiseert de stad daarom 
samen met studiebureau Tridée een workshop rond het thema 
leefbare woonwijken. Deze workshop gaat door in de volkszaal 
van het stadhuis en start stipt om 19u30.

Inschrijven is verplicht via mobiliteit@oudenaarde.be onder 
vermelding van je naam en adres. De organisatie van deze 
workshop zal plaatsvinden in kleine groepjes en verloopt 
volgens en onder voorbehoud van de geldende corona
richtlijnen. Het maximum aantal inschrijvingen ligt op 40 
deelnemers.

Specifiek voor de mobiliteit in Bevere centrum, Eine centrum en 
Leupegem centrum wordt telkens een aparte workshop georga-
niseerd rond de oplossingen en de belangrijkste uitdagingen in 
deze gebieden. Hiervoor wordt er met gerichte uitnodigingen 
gewerkt.

Het resultaat van deze tweede fase wordt een synthesenota, 
waarin uit de verschillende scenario’s een definitief beleids-
scenario wordt gedestilleerd.

Naar een nieuw 
mobiliteitsplan
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Wist je dat de gemiddelde Vlaamse 
wagen slechts 5% van de tijd 
wordt gebruikt? Een dure inves-

tering dus voor iets dat 95% van de tijd 
niet gebruikt wordt...  

Bij autodelen gebruik je een auto enkel 
wanneer je hem nodig hebt. Wanneer 
dit niet het geval is, kan iemand anders 
ermee op pad. 

Rij je minder dan 12.000 kilometer per 
jaar, dan blijkt autodelen voordeliger 
dan een eigen wagen aan te schaffen. 
Bovendien verlost autodelen je ook van 
veel gedoe zoals het onderhoud, de 
keuring of het betalen van belastingen en 
verzekeringen.

Als stadsbestuur zetten we volop in op 
duurzaamheid en willen we dan ook 
zelf het goeie voorbeeld geven. Daarom 
stellen we drie deelauto’s ter beschikking 
van alle Cambio-leden: twee aan het 
oude station van Oudenaarde en een 
elektrische Nissan Leaf op Smallendam. 

Wat denk je? Toerke doen? 

Alle informatie vind je via www.oudenaarde.be/autodelen of via onze dienst 
mobiliteit (mobiliteit@oudenaarde.be – 055 33 51 73)

Mobiliteit

Toerke doen ?
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 612 jaar

Een academie is een school, een hele 
bijzondere school met klassen die wij 
'ateliers' noemen. In die ateliers maken 
grote en kleine mensen kunst. Die kunst, 
dat kunnen tekeningen, schilderijen of 
films zijn. Soms vinden we iets mooi, 
soms denken we ‘mmm, misschien 
moet er nog een likje blauw bij’, of ‘zou 
dit beeld nog mooier worden als we het 
ondersteboven draaien?’ We proberen 
dingen uit en we denken na over wat 
we maken, want zo krijgen we nieuwe 
ideeën. Dat heet inspiratie. Met die inspi-
ratie, met die ideeën maken we nieuwe 
schilderijen, tekeningen, films. Want wij 
mensen, ook kleine mensen, wij willen 
gewoon beelden maken. Denk je ook 
niet?

 1218 jaar

Het jongerenatelier verruimt je blik: 
je leert (anders) kijken naar de wereld 
om je heen. Vanuit je eigen leefwereld 
onderneem je een experimentele, artis-
tieke zoektocht.  

Het aanbod is zeer ruim en de mogelijk-
heden eindeloos: textiel, fotografie, 
webdesign, striptekenen, 3D, film, 
ruimtelijk ontwerpen, waarnemingste
kenen, architectuur, digitale beeldbe
werking, ...

De jongeren nemen op woensdag- en 
vrijdagavond of zaterdag een deel van 
de zolder in. Elke leraar begeleidt 
vanuit zijn/haar opleiding/specia-
lisme de jeugdige studenten. Jongeren 
kunnen dus een persoonlijke beeldende 
zoektocht ontwerpen, met de leraar als 
klankbord en gesprekspartner.

 Vanaf 18 jaar

Voor de volwassenen is de academie is 
een ontmoetingsplaats, waarin iedereen 
leert van elkaar, en eenieder zelf leert, 
en op zijn of haar manier. In het voort-
durende experiment en de reflectie, 
en in een omgeving van vertrouwen, 
generositeit, empathie, openheid, en 
kwetsbaarheid, blijven allen als het ware 
‘eeuwig student’. 

De academie biedt verschillende ateliers 
aan, een verkennend gesprek met de 
leraren helpt u om een juiste keuze te 
maken.  Alle ateliers zijn toegankelijk 
voor iedereen, voorafgaandelijke kennis 
is niet vereist.

 Focus op 200 minuten KUNST

200 minuten KUNST, dat zijn 4 lesuren 
van 50 minuten!

Dat kan de wekelijkse tijd zijn die wordt 
gespendeerd aan doelloos surfen op 
internet… Dat is de tijd die enkelen 
dagelijks voor de buis hangen… 
Sommigen staan wekelijks 200 minuten 
bumper aan bumper…

200 minuten KUNST, dat kan ook 4 
lesuren tekenen naar Levend Model 
inhouden…  Of in 4 lesuren de Digitale 
Beeldende Kunst ontdekken en leren 
gebruiken… Of een eigen project 
uitwerken in één van onze Projectate-
liers! 

200 minuten kunst, dat is een minimale 
investering met een maximale return on 
investment!

CultuurKUnS t 
niets voor jou ?!
De Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunst, Oudenaarde 
maakt deel uit van het Deeltijds 

KunstOnderwijs. De academie werkt 
onder de vleugels van het departement 
onderwijs maar het schoolbestuur van de 
KABK is in handen van de stad Ouden
aarde. 

Iedereen is welkom in de academie; we 
hebben een uitgebreider aanbod dan je 
misschien zou denken…

IETS VOOR JOU?

Neem een kijkje op de website 
www.oudenaarde.be/kabk 

Voor alle informatie en inschrijvingen: 
T  055 31 34 01 
E  kabk@oudenaarde.be
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De Woeker is een theaterzaal met een permanente werking. Daarin verschillen 
we van tijdelijke evenementen. Zo kunnen wij wel degelijk voorstellingen organi-
seren, maar moeten we ons aan de publieksbeperking van 200 toeschouwers 

houden. Na toepassing van de afstandsregels, komen we uiteindelijk maar in de buurt 
van een 90-tal te verkopen plaatsen per voorstelling. 

“Minder inkomsten, maar wél cultuur”, luidt het motto.

Cultuur

Het najaar van 2020 
in de woeker ?

We bekijken het 
van maand 
tot maand!

Wat Als?
Je zal begrijpen dat er nog heel veel onzekerheid blijft bestaan. Niet alleen voor 
wat betreft een versoepeling of verstrenging van maatregelen, maar evenzeer 
over de haalbaarheid van en de belangstelling voor een tweede opvoering op 
één avond.
De kans bestaat dus dat een opvoering of zelfs een volledige productie, alsnog 
moet worden geannuleerd.

Wij zullen daarom regelmatig communiceren, in eerste instantie rechtstreeks 
naar personen die tickets reserveerden.

Blijf dus zeker onze communicatie op de voet volgen via onze site, de digitale 
nieuwsbrief en in de pers!
Alvast dank voor het begrip! 

We stappen af van het vroegboektarief 
van -10%; alle andere kortingen blijven 
echter geldig.

Om praktische redenen, kan een plaatsje 
reserveren voor een voorstelling in 
september en oktober voorlopig enkel 
via email (zie ‘Praktisch’).

Voor de rest van het najaar 2020 wachten 
we nog af. Vanzelfsprekend communi-
ceren we opnieuw zodra er meer duide-
lijkheid is. 

Met de gezelschappen die optreden in 
september bereikten we een akkoord 
om twee opvoeringen op een avond te 
voorzien: om 18u en om 21u. Dit streven 
we voor oktober ook na, maar zekerheid 
hebben we daar nog niet over.

 Stef Bos 

Praktisch:

• Reserveren kan enkel via e-mail 
naar cc.de.woeker@oudenaarde.be. 

• Vermeld welke voorstelling je wil 
bijwonen en welke opvoering (18 
u of 21 u); laat ook weten hoeveel 
personen van dezelfde bubbel u 
vergezellen. 

• Per bubbel hebben wij naam, 
adres, e-mail en telefoonnummer 
nodig van minsten één persoon. Wij 
leggen dan de puzzel van de inname 
van de zitjes met inachtneming van 
de afstandsregels. 

• Vergeet niet: alle toeschouwers 
moeten ook een mondmasker 
dragen.

• Je krijgt zo snel mogelijk een 
antwoord op jouw mail met de 
nodige richtlijnen voor de betaling, 
maar ook voor het praktische 
verloop van de voorstelling(en) van 
jouw keuze.

 Joost Van Hyfte 
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SEPTEMBER

kunstZ & Aicha Cissé 
Voor Jou Wel 1000 Maal 
> THEATER

Gebaseerd op de bestsellers van Khaled 
Hosseini “De Vliegeraar” en “Duizend 
Schitterende Zonnen”

Kaarten: 16 euro

Vrijdag 25 september 2020 
om 18u00 en om 21u00

 Tg Vagevuur & Brussels Experimental 

Oproep!
Tot slot hopen we dat wij in deze 
bijzonder situatie toch op jullie 
Woekertrouw kunnen blijven rekenen. 
De kunst- en cultuursector snakt naar 
een herneming; samen kunnen we 
voorlopig enkel hopen op beterschap.

En vergeet niet: Kunst is goed voor 
de gezondheid! Dat blijkt althans uit 
een studie van de Wereldgezondheids-
organisatie W.H.O.

www.dewoeker.be 
E  cc.de.woeker@oudenaarde.be 
T  055 33 51 35

 Matthias Romir (D)  kunstZ & Aicha Cissé 

La Guardia Flamenca 
Vagamundo
> MUZIEK/DANS

Een opzwepende muziek- en dansvoor-
stelling over de culturele kruisbestuiving 
tussen Spanje en Latijns-Amerika.

Kaarten: 18 euro

Vrijdag 2 oktober 2020 
om 18.00 uur en om 21.00 uur

Matthias Romir (D) 
Life is… (short stories)
> CIRCUSTHEATER/HUMOR

Matthias Romir is ontegensprekelijk 
WERELDTOP:  circus & jongleren “to the 
next level”.

Kaarten: 15 euro voor volwassenen en 
7 euro voor jongeren -16j

Zaterdag 3 oktober 2020 om 
14.30 uur (familievoorstelling) en 
20.30 uur (avondvoorstelling)

Tg Vagevuur & Brussels 
Experimental / Koen Boesman & 
Peter Spaepen 
UB  29
> THEATER

Requiem voor een duikboot.  13 
december 1916: UB-29 zinkt in de 
zanderige modder van de Oostendse 
kust. 

Kaarten: 16 euro

Zaterdag 10 oktober 2019 
om 18.00 uur en om 21.00 uur

Stef Bos 
Bloemlezing 2020
> MUZIEK

Een intieme voorstelling. Stef alleen met 
piano

Kaarten: 25 euro

Zondag 11 oktober 2020 
om 18.00 uur en om 21.00 uur

Joost Van Hyfte 
Uitgekookt
> HUMOR

Joost heeft weer maar één ambitie en dat 
is U doen lachen!

Kaarten: 15 euro

Vrijdag 30  oktober 2020 
om 18.00 uur en om 21.00 uur

Het Nieuw Stedelijk 
Hybris
> THEATER

Zij, een chirurge (Inge Paulussen), 
probeert zich staande te houden. 
Hij, met krukken (Tom Ternest), wacht op 
nieuws. 

Kaarten: 18 euro

Zaterdag 31 oktober 2020 
om 18.00 uur en om 21.00 uur

OKTOBER

 Het Nieuw Stedelijk 
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Energie

Op zoek naar 
energie- en 
woonadvies?

Ben je van plan om je woning te 
renoveren? En denk je hierbij ook 
aan energiebesparende ingrepen? 

Goed zo! Het Energiehuis, een initiatief 
van de Vlaamse overheid, helpt je graag 
op weg om je renovatie tot een goed 
einde te brengen.

In het Administratief Centrum 
Maagdendale kan je voortaan, na 
afspraak, op maandag of woensdag 
terecht voor informatie, advies en 
begeleiding bij al je vragen over 
energie(besparing), renovatiewerken en 
hernieuwbare energie.

Wens je een renovatiepremie of een 
energielening aan te vragen? Wil je van 
energieleverancier veranderen en is het 
voor jou nog interessant om zonnepa-
nelen te plaatsen? Of heb je nog andere 
woonvragen? Bart Van Hulle, adviseur 
van Energiehuis SOLVA helpt je graag 
verder!

Je kan jouw energie en 
woonvragen stellen

• via mail naar 
bart.vanhulle@oudenaarde.be

• per telefoon op  055 33 51 04 
(maandag en woensdag, tijdens de 
kantooruren)

• tijdens een afspraak in het ACM 
Tussenmuren 17 
enkel na afspraak
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De dieren in de zoo vervelen zich te pletter. Ze steken de 
koppen samen en bedenken een plan om te ontsnappen. 
Ze zijn zo benieuwd naar wat er zich buiten de veilige 

grenzen van de zoo afspeelt, dat ze beslissen hun koffers te 
pakken en op avontuur te gaan. De verzorgers en bezoekers van 
de zoo weten niet wat hen overkomt als ze de lege dierenver-
blijven zien. Waar zijn de dieren naartoe? Zullen de verzorgers 
ze ooit nog terugzien? En wat voor avonturen staan de dieren te 
wachten?

Als dat maar goed komt…

Alle kinderen, met en zonder beperking, van 3 tot en met 15 jaar 
(geboortejaar 2017 tot en met 2005) zijn welkom. Activiteiten 
starten om 9.30 uur en eindigen om 16 uur. Er is alle dagen 
vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur en naopvang tot 18 uur.

Inschrijven kan vanaf woensdag 23 september vanaf 13.30 uur. 
Dit kan online via www.oudenaarde.be of in JC Jotie tijdens de 
openingsuren. Ouders van kinderen met een beperking kunnen 
inschrijven vanaf 9 september.

Let op: er kunnen maximum 100 kinderen deelnemen aan de 
activiteiten. 

Deelnemen aan het themakamp kost voor inwoners van Ouden-
aarde € 45, niet-inwoners € 60, OK-pas € 12. 

Wat zit er bij de prijs inbegrepen? Opvang voor en na, drie 
drankjes en een vieruurtje per dag, verzekering, spelbege-
leiding, zwembeurt en sportactiviteiten.

Vragen? Contacteer de jeugd of sportdienst!

Jeugdcentrum Jotie 
Hofstraat 14, tel. 055 33 44 90, 
jeugdcentrum@oudenaarde.be 
www.jotie.be / www.facebook.com/jcjotie

Sportdienst Oudenaarde 
Rode los 1, tel. 055 31 49 50, sportdienst@oudenaarde.be 
www.facebook.com/sportdienstoudenaarde

En dit jaar komt hij een dagje vroeger dan voorzien! De Sint 
heeft dit jaar, speciaal voor alle kinderen uit Oudenaarde 
en omstreken, zijn agenda het hele weekend vrij gemaakt.

Als jij het antwoord op de alom gekende vraag ‘zijn er stoute 
kinderen dit jaar’ wil horen, hou dan zeker zaterdag 21 
november vrij. De Sint en zijn Pieten zullen aankomen vanaf 14 
uur. De locatie houden we nog even geheim. De Sint zou de Sint 
niet zijn als hij dit niet zelf kan vertellen.

Vergeet ook je kleurrijkste tekening niet!

Theatervoorstelling ‘Sint en Piet betrapt’

Aansluitend op de Sintintrede kan je op zaterdag genieten van 
de theatervoorstelling ‘Sint en Piet betrapt’. Zoals elk jaar 
bezoeken Sint en Piet ook deze keer weer vele huiskamers. Ze 
halen tekeningen, brieven en verlanglijstjes uit de schoentjes 
en leggen wat lekkers in de plaats. Omdat het voor Sint en Piet 
verboden is om betrapt te worden tijdens die huisbezoeken, 
doen ze dit altijd ’s nachts en - waar dat mogelijk is - via de 
schoorsteen. Alles loopt opnieuw van een leien dakje en al vele 
tekeningen en brieven werden opgehaald tot … Piet opeens oog 
in oog staat met een kind. Betrapt! Wat nu?

De voorstelling op zaterdag is aansluitend met de Sintintrede. 
Op zondag zijn er twee voorstellingen in de namiddag voorzien. 
Deze voorstellingen (vanaf 2,5 jaar) zijn betalend.

Tickets voor de theatervoorstellingen te verkrijgen vanaf 
woensdag 21 oktober via JC Jotie (Hofstraat 14) of via de 
webshop: www.oudenaarde.be. €5,00 (kinderen) - €8,00 
(volwassenen) - €1,50 (OK-pas)

Meer informatie via www.jotie.be

Jeugd / 

Sport

Themakamp 
herfstvakantie: 
Beestenboel 
op stelten Hij komt, 

hij komt … 

Kanttekening Jeugd:

De richtlijnen naar aanleiding van het coronavirus kunnen 
snel wijzigen en gevolgen hebben op de activiteiten die 
opgenomen zijn in dit magazine. Hou daarom zeker onze 
website in de gaten via www.oudenaarde.be/corona
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September, de maand waarin we normaal gezien met volle 
kracht uit de startblokken schieten voor de organisatie 
van de jaarlijkse kerstmarkt met de ijspiste. In de septem-

bereditie van dit magazine lanceren we normaliter dan ook 
meteen een oproep voor kandidaat-uitbaters! Helaas, gezien de 
huidige omstandigheden moeten we voorzichtig zijn en duwen 
we bij die plannen even op de pauzeknop.

Als we met z’n allen de maatregelen blijven opvolgen, zijn we 
misschien wel een beetje onze zomer kwijt maar kunnen we de 
eindejaarsperiode hopelijk wel redden! 

Wie op de hoogte wil blijven, houdt best onze Facebookpagina 
@StadsbestuurOudenaarde en website www.oudenaarde.be in 
het oog, we communiceren hierover via deze weg!

Jeugd / 

Sport Sportkaart 55+

In beweging blijven, dat houdt 
je jong en fit! Op zoek 
naar een leuke sport? 

De Oudenaardse sport-
dienst heeft een sportkaart 
ontwikkeld waarbij alle 
55-plussers elke weekdag, 
van september t.e.m. juni, 
een andere sport kunnen uitoe-
fenen. Er is werkelijk voor elk wat 
wils: padel, stay fit, ruggym, dansmix, 
zwemmen, balsporten, badminton, yoga, 
curve bowl en drums alive staan op het 
programma.

Met deze sportkaart kan je zelf bepalen 
welke sporten en initiaties je wil 
beoefenen. Je hoeft niet op voorhand 
in te schrijven. Je hoeft enkel een 10 
beurtenkaart te kopen bij de sportdienst.

Er zijn 4 reeksen per jaar:

• Reeks 1: 7/09/2020 tem 30/10/2020

• Reeks 2: 9/11/2020 tem 15/01/2021

• Reeks 3: 18/01/2021 tem 19/03/2021

• Reeks 4: 22/03/2021 tem 11/06/2021

Iets voor jou? Bekijk dan zeker eens de 
sportkaartbrochure via 
www.oudenaarde.be/sport of haal de 
brochure af op de sportdienst (Rodelos 1a). 

Twijfel je nog welke sport je wil 
beoefenen of weet je nog niet zeker of de 
sportkaart wel iets voor jou is? Kom je 
gratis oefenbon halen op de sportdienst 
en volg een kennismakingsles.

Sportdienst Oudenaarde

Rodelos 1a, 055 31 49 50, 
sportdienst@oudenaarde.be

Kerstmarkt 
en ijspiste 
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‘Streekmotor23’ is een streekfonds dat lokale projecten 
ondersteunt die inspelen op de noden en uitdagingen van mens 
en omgeving. 
Initiatieven uit 22 gemeenten in de Vlaamse Ardennen en de 
Denderstreek, waaronder dus ook uit Oudenaarde, komen zo in 
aanmerking voor ondersteuning. 

De impact van de coronacrisis is groot. Sommige projecten 
met vrijwilligers staan on hold, andere herzien hun werking. De 
nood om mens en omgeving in de buurt sterker met elkaar te 
verbinden, is door de crisis aangescherpt. 

Heb je een idee dat erop gericht is om mens en omgeving met 
elkaar te verbinden? 
Grijp je kans, zet het voor 17 november op papier en 
Streekmotor23 helpt je op weg!

Geselecteerde projecten houden een crowdfundingcampagne 
op het Streekmotor23-platform en krijgen hierin begeleiding. 
Het opgehaalde budget wordt verdubbeld met maximum 5.000 
euro. Teken nu in voor de projectoproep 2020 en neem een 
vliegende start!

Op de website lees je meer over de werking van Streekmotor23, 
de projectoproep en de beoordeling van de ingediende 
projecten. 

Neem dus zeker een kijkje op www.streekmotor23.be

Samen met Oudenaarde en nog vijftien 
andere gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen, organiseert Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen opnieuw 
een groepsaankoop van streekeigen 
plantgoed. Streekeigen bomen en 
struiken passen niet alleen landschap-
pelijk goed in onze streek, ze zijn ook 
perfect aangepast aan de plaatselijke 
groeiomstandigheden en doen het hier 
dus van nature goed. 

Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je 
de keuze uit inheemse haagplanten, 
struiken en boompjes, hoogstambomen, 
hoog- of halfstammige fruitbomen, klein-
fruit en klimplanten.

Bestellen kan vanaf eind september tot 
23 oktober via de bestelbon op 
www.rlva.be. Je vindt de bestelbon ook in 
de landschapskrant van het RLVA die eind 
september in de brievenbus valt. Je kan 
de bestelde planten dan afhalen op het 
door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 
28 november. De boomplantactie zal 
doorgaan conform de Covid-19 veilig-
heidsvoorschriften die op dat moment 
gelden. Je wordt daarover voorafgaand 
aan de ophaling op de hoogte gebracht.

Meer info: Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen vzw 
055 20 72 65 / info@rlva.be

Kort
Financieel duwtje 
in de rug, ook voor 
jouw lokaal project?
Nieuwe projectoproep Streekmotor23

Boomplantactie 
Bestel nu je plantgoed voor je tuin !
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SchepencollegeSchepencollege
Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Veiligheid  Communicatie  Toerisme  City Marketing  
Ruimtelijke Ordening  Milieu  Duurzaamheid 
T: 055 49 70 67 en 055 33 51 28 (ACM) 
E: Burgemeester@oudenaarde.be 
Zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen
Stefaan Vercamer

Cultuur  Wijkontwikkeling  Burgerzaken  Tewerk
stelling  Sociale Economie  Landbouw  Wonen  
Kerkfabrieken 
T: 0496 29 94 29  
E: stefaan.vercamer@oudenaarde.be
Zitdag: op afspraak

John Adam
Evenementen  Openbare Werken 
T: 0478 38 02 65  
E: john.adam@oudenaarde.be 
Zitdag: op afspraak

Peter Simoens
Sport  Recreatie  Mobiliteit  
T: 055 31 95 32 - 0475 28 28  59 
E: peter.simoens@oudenaarde.be 
Zitdag: woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in de sport-
dienst of na afspraak (gsm/e-mail)

Bart Dossche
Financiën  Aankoopdienst  Informatica (ICT)  
Administratieve Vereenvoudiging  Dierenwelzijn 
T: 0495 38 01 03 
E: dokter.dossche.bart@telenet.be 
Zitdag : maandagnamiddag

Sybille De Vos
Personeelszaken  Onderwijs  Zustersteden 
T: 055 33 51 33 
E: sybille.devos@oudenaarde.be 
Zitdag: maandag en donderdag (na afspraak)

Carine Portois
Lokale Economie  KMO  Middenstand  Jeugd  
Internationale betrekkingen 
T: 055 31 81 02, 055 33 51 21 (ACM), 0479 07 49 11 
E: carine.portois@oudenaarde.be 
Zitdag: na afspraak

Mathieu Mas
Sociaal Beleid  Gelijke Kansen  Ontwikkelingssamen
werking  Gezinsbeleid  Seniorenbeleid  Mensen met 
een beperking  Armoedebestrijding  Kinderopvang – 
Gezonde Gemeente 
T: 0494 59 21 69 
E: mathieu.mas@oudenaarde.be 
Zitdag: na afspraak

 OPROEP: 
De Oudenaardse Milieuraad adviseert 
de stad over het stedelijke milieu en 
natuurbeleid. Daarnaast ontwikkelt de 
raad ook eigen initiatieven.

Momenteel wordt de Milieuraad 
hervormd en opnieuw samengesteld. 
Bedoeling is om tot een bredere werking 
te komen waarbij de klimaatproble
matiek en duurzaamheid belangrijke 
aandachtspunten zullen zijn.

Verenigingen of personen die geïnte
resseerd zijn om toe te treden, kunnen 
zich kandidaat stellen bij de milieudienst 
(milieu@oudenaarde.be).
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Désire Waelkensstraat 60
9700 Oudenaarde

info@residentie-keizerhof.be
www.residentie-keizerhof.be

ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN IN HARTJE OUDENAARDE

De assistentiewoningen in Residentie Keizerhof 

zijn volwaardige appartementen, voorzien voor 

mensen die onafhankelijk wensen te leven en graag 

genieten van het leven. Indien nodig is er altijd hulp 

die kan gevraagd worden aan onze woonassistenten. 

LAATSTE 
TE KOOP 

Restaurant De ScheldeParel 
gelegen aan onze residentie

Woon onder vrienden

Het sociaal contact is één van onze belangrijkste 

pijlers. Bovendien hebben onze bewoners de 

zekerheid dat ze met de nodige zorg omringd 

worden zodra zij daar nood aan hebben. 

NOG ENKELE TE HUUR VANAF € 31/DAG
contacteer info@seniorhomes.be of 09 336 37 95
en plan een persoonlijk bezoek aan de residentie.

Désire Waelkensstraat 60
9700 Oudenaarde
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www.residentie-keizerhof.be

ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN IN HARTJE OUDENAARDE

De assistentiewoningen in Residentie Keizerhof 

zijn volwaardige appartementen, voorzien voor 

mensen die onafhankelijk wensen te leven en graag 

genieten van het leven. Indien nodig is er altijd hulp 

die kan gevraagd worden aan onze woonassistenten. 

LAATSTE 
TE KOOP 

Restaurant De ScheldeParel 
gelegen aan onze residentie

Woon onder vrienden

Het sociaal contact is één van onze belangrijkste 

pijlers. Bovendien hebben onze bewoners de 

zekerheid dat ze met de nodige zorg omringd 

worden zodra zij daar nood aan hebben. 

NOG ENKELE TE HUUR VANAF € 29/DAG
INCLUSIEF DIENSTEN

contacteer info@seniorhomes.be of 09 336 37 95
en plan een persoonlijk bezoek aan de residentie.
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De Leefveranda ®   is een beschermd merk van Willems veranda’s nv.Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse

Ontdek de vele mogelijkheden 
in onze exclusieve toonzalen 
Ardooie 
 Oostlaan 4

Sint-Martens-Latem 
 Kortrijksesteenweg 263

 enkel op afspraak
Denderhoutem (Haaltert) 
 Atomveldstraat 6

Meerhout 
 Molsebaan 47�

Kampenhout 
 Haachtsesteenweg 509

Check de openingsuren�: 
www.willemsverandas.be

Maak kans op 
unieke prijzen !DOE MEE →

verandaswillems.be/nl/woonbonusactie

DE WILLEMS 
WOONBONUS 
ACTIE

Specialist in tuinkamers en woonuitbreidingen

Contacteer ons op 055 21 85 31 of via willemsverandas.be voor een 
vrijblijvend bezoek van één van onze experts en een gratis offerte.

tuinkamer · leefveranda · pergola · orangerie · poolhouse · horeca




