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PIJNLOOS, SNEL, WETENSCHAPPELIJKE EN SNEL ZICHTBARE RESULTATEN
Een fi guur corrigerende training en huid behandeling op al de probleemgebieden, zonder gewichten te 
heff en en met snel zichtbare resultaten. Met de EMS technologie werken we op de huid, de vetlaag en op 
de spieren. Cellulitis wordt zeer snel aangepakt met de massage- en lymfetrainageprogrammas.
Het rugverstevigend programma verminderd pijnen. De E-Fit vervangt in 20 minuten 4 verschillende 
behandelingen : 90 minuten fi tnessen, 30 minuten lymfedrainage, de stimuleert de vetverbranding en 
pijnlijke anti-cellulite behandelingen ! Resultaten gegarandeerd !

E-FIT BEAUTY

resultaat na 34 dagen

1 maat minder in 
1 maand garantie
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TE KOOP & TE HUUR

055 60 10 00
info@residentie-keizerhof.be
residentie-keizerhof.be

HIER IS HET GOED LEVEN!

Sinds ik in Residentie Keizerhof woon is 
het genieten geblazen. Ik ontmoette er veel 
nieuwe mensen en beleef leuke momenten. 
De woonassistenten helpen mij met alles 
wanneer ik dat wil. Ik heb een mooi en 
nieuw appartement dat ik makkelijk zelf kan 
onderhouden, gedaan dus met het vele werk 
en alleen zijn in mijn grote huis. Vanaf nu enkel 
quality time met de vrienden, de kinderen 
en de kleinkinderen!

Zorgeloos wonen in  
Residentie Keizerhof

Désire Waelkensstraat 60

Bezoek ons na afspraak op 055 60 10 00

•  Elke dag verse lunch in Den Audenaerdschen Bri l

•  Levenslang wonen in hetzelfde appar tement

•  Compleet dienstenpakket op uw maat

•  7/7 permanentie en assistentie
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Ronde van 

Vlaanderen

Cultuur

Jeugd

Groen

Edito

Beste inwoner,

Je hebt momenteel de eerste editie van ‘Info Oudenaarde’ in handen sinds de start van 
de nieuwe legislatuur.

Een ideale gelegenheid om de huidige bestuursploeg aan je voor te stellen, en eens 
kort te duiden hoe een stad eigenlijk wordt bestuurd.

Blijkbaar is ook een voorstelling van onze wijkagenten aan de orde. Veel inwoners 
geven immers aan niet te weten wie hun wijkinspecteur is of wat die allemaal doet. In 
dit magazine laten we je dus kennis maken met het voltallige wijkteam Oudenaarde.

Verder een grote brok cultuur, met de Jeugdboekenmaand, een tweede editie van 
‘Showcase’, een derde maal ‘Onderstroom’, ouwe getrouwe Erfgoeddag, …  

Natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de Koers Der Koersen, Vlaanderens Mooiste; 
dé Ronde van Vlaanderen. Het is alweer de achtste keer dat deze uitzonderlijke 
voorjaarsklassieker in onze eigen stad over de streep zal bollen.

Koers zet Oudenaarde op de kaart. Wielerliefhebbers komen van overal ter wereld om 
‘onze’ historische hellingen en kenmerkende kasseien te bedwingen of om hier hun 
wielerhelden live te kunnen aanmoedigen. 

Maar Oudenaarde is natuurlijk zo veel meer dan enkel de koers. 

Ook tal van andere zaken komen in deze ‘Info Oudenaarde’ aan bod. We laten ze jullie 
graag ontdekken!

Veel leesgenot,

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester 

De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne

Dossier 

Wijkagenten
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9
leden

het tweede uitvoerend orgaan 
(naast het vast bureau) van het 

OCMW

Bijzonder comité voor de sociale dienst

31
raadsleden

vergadert 1 keer per maand 
(behalve in de zomermaanden)
zittingen zijn openbaar,  

dus iedereen is welkom!

bepaalt en bewaakt het beleid
van de stad

Gemeenteraad = OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen = vast bureau

1
burgemeester

vergadert 1 keer per week

voert beleid uit en bereidt  
beleid voor

7
schepenen+

Politiek

Legislatuur

2019 - 2025

31394
inwoners

Op 14 oktober 2018 verkozen we diegenen die onze stad de komende zes jaar zullen besturen. 
Wie zijn ze en wat doen ze?

Het stadsbestuur is samengesteld uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
schepenen. Een overzicht van de mandatarissen kun je op pagina 6 vinden.
Eerst gaan we bekijken hoe Oudenaarde precies wordt bestuurd.

Hoe wordt Oudenaarde bestuurd?

4 - infomagazine - maart - 2019



Financiële zaken

personeel, organisatie-ontwikkeling

Ondersteuning

WZC Meerspoort, WZC Scheldekant, GAW 
Leupeheem

Cluster woonzorg

sociale zaken, burgerzaken

Cluster burger en welzijn

kunstonderwijs, jeugd, sport, cultuur, erfgoed, 
evenementen en toerisme, MOU, bibliotheek

Cluster vrije tijd

milieu, infrastructuur, ruimtelijke ordening, 
logistiek, ondernemen en tewerkstelling, 
mobiliteit

Cluster omgeving

Beleidscel
communicatie, ICT, vrijwilligers, onthaal & 
secretariaat, archief, organisatiebeheersing

directeur
Adjunct financieel

Financieel directeur

coördineert de werking van de verschil-
lende diensten, o.l.v. de algemeen 
directeur

Managementteam

directeur
Adjunct algemeen

leiding over de stadsdiensten
Algemeen directeur

Ambtelijk
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Lieven Cnudde 
CD&V 
Voorzitter 

Danny 
Lauweryns 
Open VLD

Franka Bogaert 
Open VLD 

Murat Yurtay 
Open VLD

Julie Dossche 
Open VLD

Tineke 
Van Hooland 
Open VLD

Robbin De Vos 
Open VLD 

Kurt Vandeputte 
Open VLD 

Mathieu De Cock 
CD&V 

Mathieu Mas 
CD&V 

Christine 
Vandriessche 
CD&V

Elisabeth 
Meuleman 
Groen

Steven Bettens 
Groen 

Folke D’Haeyer 
Groen 

Eva Pycke 
Groen 

Maud Wybraeke 
Groen 

Eric Meirhaeghe 
Groen 

Kristof 
Meerschaut 
N-VA

Boris Labie 
N-VA 

Kathy De Rycke 
N-VA 

André 
Vansteenbrugge 
SPa 

Dagmar 
Beernaert 
SPa 

Vincent Thomaes 
Vlaams Belang

Marnic De Meulemeester 
Burgemeester - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Veiligheid - Communicatie 
- Toerisme - City Marketing 
- Ruimtelijke Ordening - 

Milieu - Duurzaamheid

Stefaan Vercamer 
1ste schepen - CD&V  
Bevoegd voor: 
Cultuur - Wijkontwikkeling 
- Burgerzaken - Tewerk-
stelling - Sociale Economie 

- Landbouw - Wonen - Kerkfabrieken

John Adam 
Schepen - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Evenementen - Openbare 
Werken - Patrimonium

Peter Simoens 
Schepen - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Sport - Recreatie - 
Mobiliteit 

Bart Dossche 
Schepen - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Financiën - Aankoop-
dienst - Informatica (ICT) 
- Administratieve Vereen-

voudiging - Dierenwelzijn

Sybille De Vos 
Schepen - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Personeelszaken - 
Onderwijs - Zustersteden

Carine Portois 
Schepen - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Lokale Economie - KMO 
- Middenstand - Jeugd 
- Internationale Betrek-

kingen

Cindy Franssen 
Voorzitter Bijzonder 
Comité voor de Sociale 
Dienst - Open VLD 
Bevoegd voor: 
Sociaal Beleid - Gelijke 

Kansen - Ontwikkelingssamenwerking - 
Gezinsbeleid - Seniorenbeleid - Mensen 
met een beperking - Armoedebestrijding 
- Kinderopvang - Gezonde Gemeente

Luc Vanquickenborne 
Algemeen directeur

Legislatuur

2019 - 2025
 WIE IS  
 WIE ? 

College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

Gemeenteraad / OCMW-raad

6 - infomagazine - maart - 2019 Een niet te missen namiddag! Jij komt toch ook?

Vél’O? Dat is het begin van de lente in Oudenaarde WinkelStad: kom snuisteren tussen de 
nieuwe collecties of  geniet van het eerste terrasje tijdens de OPEN ZONDAG op 17/03. Tal 
van shops en horecazaken openen hun deuren voor een gezellige winkelwandelnamiddag! 

En er valt nog meer te beleven. Stap of trap dwars 

door Oudenaarde en ontdek geweldige straat- 
animatie, muziek en allerlei fietsactiviteiten 

voor jong en oud.

 Shop zonder zorgen in de centrumstraten: de  

 Broodstraat, Nederstraat, Markt, Hoog- 
 straat en Minderbroederstraat zijn voor 1  

 namiddag autovrij. 

	Bezoek de fietsstandjes op de Markt: leer alles  

 over elektrische fietsen bij Asfra-Flanders,  
 breng je tweewieler bij De Fietsenier voor  

 een check-up of laat je stalen ros gratis 

 graveren door de Lokale Politie Vlaamse 
 Ardennen! Kindjes mee? Vélo Yoeto zorgt  

 voor leuke fietsdoe-activiteiten voor kleuters  

 en lagere schoolkinderen!

	Maak een testrit met een van de hippe EZ-Rider 
 elektrische plooifietsen op het Tacambaro- 
 plein. 
 

 Tip  Kom met de fiets naar het centrum, parkeer 

op de uitzonderlijke én bewaakte fietsenstalling 

op de Markt en krijg 3 extra Kras&Win-loten.

Kras&win_2019_Adverdentie_Stadsmagazine - 3.indd   1 4/02/19   16:02
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Voor het achtste jaar op rij is Oudenaarde de fiere 
aankomststad van ‘Vlaanderens Mooiste’, de Ronde 
van Vlaanderen. Winnaars Tom Boonen (2012), Fabian 

Cancellara (2013 en 2014), Alexander Kristoff (2015) Peter 
Sagan (2016) Philippe Gilbert (2017) en Niki Terpstra 
(2018) dompelden de stad en omstreken onder in een 
overweldigende extase. We kijken alvast uit naar wie de 103e 
editie van de Ronde op zijn naam kan schrijven! U toch ook?

Hierbij alvast een greep uit het programma tijdens dit 
koersweekend:

Ronde van 

Vlaanderen

Oudenaarde 
in de ban van 

De Ronde

zaterdag 6 
en 

zondag 7 
april

8 - infomagazine - maart - 2019



 Zaterdag 6 april 2019 

Familierit

Deelnemers krijgen een parcours van 
ongeveer 18 km voor de wielen. De 
laatste 4 km gaan over het parcours van 
de elite op zondag zodat iedereen de 
kans krijgt om zelf eens over die legen-
darische aankomstlijn te fietsen. Een 
ideale gezinsuitstap, want aanluitend kan 
je genieten van de animatie op markt. 

We Ride Flanders Cyclo

Op zaterdag rijden 16 000 sportieve 
fietsers hùn Ronde van Vlaanderen 
tijdens de “We Ride Flanders” Cyclo. Ze 
trotseren net als hun idolen de Vlaamse 
hellingen en kasseistroken. Vanaf de 
middag, met de grote piek tussen 14 
en 18 uur, komen de vele duizenden 
sportieve wielertoeristen uit binnen- 
en buitenland over de meet gereden. 
Traditioneel volgt nadien een stop in het 
hart van Oudenaarde. Wil je ook graag de 
wielerambiance opsnuiven, een terrasje 
doen en je laten meeslepen op de beats 
van een dj? Dan is de Markt the place to 
be!

Voorstelling elite damesploegen

De damesploegen die op zondag de 16e 
RVV voor dames rijden, worden zaterdag 
vanaf 16 uur onder muzikale begeleiding 
voorgesteld op het podium op de Markt. 

Studio Brussel

Net als vorig jaar slaat Studio Brussel 
opnieuw zijn tenten op aan het Droesbe-
keplein.

 Zondag 7 april 2019 

Ronde van Vlaanderen voor Elite 
Vrouwen en Mannen

De Ronde van Vlaanderen belooft 
opnieuw een feest te worden. Niet alleen 
de renners, ook het publiek maakt de 
koers: beleef daarom de aankomst 
vanop de eerste rij in het publieksdorp, 
vlakbij de aankomstlijn van Vlaanderens 
Mooiste.

Noteer alvast onderstaand programma 
in je agenda. Wie laveert tussen de Markt 
en aankomstzone ziet de renners 5 
keer live en krijgt er bovendien een pak 
amusement bovenop:

Publieksdorp

Vanaf 13 uur, na de passage van de 
mannen op de Markt, opent het sfeervolle 
publieksdorp de deuren. Het is opnieuw 
een echt belevingsplein met drank- en 
eetstanden, kinderanimatie, sanitair, 
een overdekte starshade,… Je vindt er 
ook het grootste scherm dat tijdens de 
Ronde van Vlaanderen wordt ingezet. 
Daarbovenop verhuist Studio Brussel op 
zondag van het Droesbekeplein naar het 
publieksdorp. Ambiance verzekerd!

Jeugdzone

Ook in de jeugdzone kan je de koers live 
volgen op groot scherm, een initiatief van 
de jeugdverenigingen KSA Oudenaarde 
en Canavia. Na de wedstrijd wordt hier 
afgesloten met een dj.

 09u30:  Start Fan-Ride op de Markt

 10u55:  Start RVV elite vrouwen op de Markt

 12u15:  Passage vrouwen op de Markt

 13u05:  Passage mannen op de Markt

 13u10:  Bevoorrading mannen Melden

 13u45:  Passage mannen Ladeuze, Wolvenberg en Holleweg

 15u00:  Aankomst vrouwen (Minderbroedersstraat)

 15u40:  Passage mannen Koppenberg

 16u40:  Aankomst mannen (Minderbroedersstraat)

Voor meer info, zie http://www.derondeinoudenaarde.be

2019 - maart - infomagazine - 9



 Praktische info tijdens  
 RVV weekend 

Mobiliteit

De Markt is op zaterdag en zondag enkel 
bereikbaar voor voetgangers en fietsers. 
De parkings die vorig jaar voorzien 
waren op de industriezone Bruwaan zijn 
terug beschikbaar voor het publiek. In 
industriezone de Meersbloem kan ook 
geparkeerd worden, via de brug over de 
Schelde wandel je zo het stadscentrum 
binnen. Er zijn ook voldoende fietspar-
kings. 

Oudenaarde blijft ook bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

Volg de laatste verkeersinfo via de tweets 
van de Politie op @PzVlaArdennen.

Shuttle

Er komt opnieuw een gratis shuttle 
tussen de randparkings en het centrum, 
zowel op zaterdag als op zondag. De 
ideale manier om je vlot en veilig te 
verplaatsen tijdens het drukke Ronde-
weekend! De folder met parcours, 
parkings en halteplaatsen is af te 
halen bij de dienst toerisme of bij alle 
Oudenaardse handelszaken en is ook te 
raadplegen op de website.

Centraal telefoonnummer voor al jouw vragen m.b.t. de Ronde in Oudenaarde 

vanaf 15 maart 2019 : 078 05 10 80

Contact ‘De Ronde in Oudenaarde’

Coördinatie ‘De Ronde in Oudenaarde’: 
Toerisme & evenementen Oudenaarde 
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde, Tel. 055 31 72 51 
Mail: deronde@oudenaarde.be

Meer informatie:

Katern ‘De Ronde in Oudenaarde’ 
(verkrijgbaar bij dienst toerisme Oudenaarde) 
www.derondeinoudenaarde.be 
www.facebook.com/derondeinoudenaarde

De Ronde van Vlaanderen voor Beloften op zaterdag 
13 april start en komt aan in de Prins Leopoldstraat 
(ter hoogte van de sporthal). De renners vertrekken 

om 12.30 uur en zijn terug in de Prins Leopoldstraat 
tussen 15.45 en 16 uur, waarna ze een plaatselijke ronde 
afleggen. De beloften krijgen in totaal 167 km voor de 
wielen geschoven; aankomst is voorzien rond 16.30 uur. 
Alle wielerliefhebbers zijn van harte welkom. Kom het 
talent van morgen aanmoedigen en geniet van de koers!

Ronde 
Van Vlaanderen 
voor Beloften

10 - infomagazine - maart - 2019



Door de lens van persfotograaf David Stockman en collega’s

Naar goede gewoonte organiseert de cultuurdienst een 
fijne tentoonstelling in het kader van de aankomst van 
de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Schilderijen, 

cartoons, foto’s, keramiek,… verschillende artistieke technieken 
van zowel professionals als liefhebbers passeerden al de revue.

Dit jaar zoeken we het niet te ver en vinden we een samen-
werking met streekgenoot en persfotograaf David Stockman. 
David gaat en staat voor zijn beroep, waar menig fervent wieler-
amateur alleen maar kan van dromen: dichtbij het koerstoneel, 
in binnen- en buitenland, in het veld, op de piste, tijdens Rondes 
en klassiekers.

Een deel van de koers, in dit geval De Ronde van Vlaanderen, 
brengt David Stockman, samen met collega’s van o.m. Belga 
en PhotoNews, naar Oudenaarde. De stemmige kapel van het 
oud-Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in de Sint-Walburgastraat, 
leent zich perfect als tentoonstellingslocatie waar, in een haast 
sacrale stilte, beelden voor zich spreken.
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Foto’s van heroïsche strijdtaferelen, eigen aan de Ronde, 
zoals u nog nooit zag!

Oud-OLV-Hospitaal 
Sint-Walburgastraat, Oudenaarde

Van 23 maart tot en met 7 april 2019 
Van woe tot en met zondag 
Van 13u30 tot 17u30

Tijdens het Rondeweekend op 6 en 7 april 2019 
ook open in de voormiddag!

Gratis toegang

Fototentoonstelling 
DE RONDE

2019 - maart - infomagazine - 11



kilometer 
fietsen voor

Tijdens het hemelvaartweekend (van 30 mei tot 2 juni) vindt de tiende editie plaats 
van de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Sportievelingen gespen hun 
fietshelmen vast, klikken hun schoenen in de pedalen en fietsen ten voordele van 

de strijd tegen kanker doorheen gans Vlaanderen. Op zondag 2 juni is Oudenaarde 
gaststad en als dé fietsstad kunnen we dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!

Voor en na de doortocht van de renners kan je in en rond het evenementendorp op de 
Markt genieten van verschillende optredens, straatanimatie, eten en drinken. Je kunt 
ook je fiets laten pimpen! Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen, een schmink-
stand en een verkeersparcours. We maken er dus een echt volksfeest van, waarvan 
de opbrengst volledig naar Kom Op Tegen Kanker gaat. De stad Oudenaarde doet 
daarvoor beroep op haar verenigingen en organisaties.

1000

Vorm samen met ons de langste erehaag!

Oproep aan alle inwoners van Oudenaarde: onze stad wil zich niet laten kennen 
en gaat de uitdaging aan met andere gaststeden in de strijd om de trofee voor 
de langste erehaag. Om 11.45 uur wordt een lange mensenketting gevormd op 
en rond de Markt om de pelotons van de 1000 km warm te onthalen. Mobiliseer 
vrienden en familie,  breng je hele vereniging mee, maak spandoeken en zorg 
dat je gezien wordt!

Hou zeker onze website en facebookpagina in het oog voor een meer 
gedetailleerd programma.

Kom Op Tegen Kanker
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Toen voedingssupplementen nog van koninginnebrij werden gemaakt en een 
helm van worsten, toen een zonnebril nog diende om het stof uit je ogen te 
houden en remhendels om te remmen, werd de Ronde van Vlaanderen ook al 
gereden. 

Ieder jaar flitst het Centrum Ronde van Vlaanderen de wielerliefhebbers terug naar 
die prille pionierstijden tijdens de Retro Ronde.

Op zondag 16 juni 2019 worden de wollen koerstruien en oldtimerfietsen uit de 
mottenballen gehaald voor een tocht van 40, 80 of 110 km door het historische 
landschap van Vlaanderens Mooiste. Of je nu zelf op je stalen ros stapt of je moedigt 
de retrohelden aan langs de kant van de weg, je zal de koerssfeer van weleer niet 
mislopen. Op zaterdag 15 juni 2019 kan je al in de sfeer komen tijdens een wieler-
rommelmarkt en een spurtwedstrijdje op rollen.

Haal je stalen ros van stal, pluk die wollen koerstrui uit de kast en fiets met ons mee!

Geen fietsbenen? Geen nood: er wordt in genoeg randanimatie voorzien. We steken 
het centrum dat weekend in een retrokleedje! U komt toch ook?

Meer info: www.retroronde.be

 Vooruitblik  
 naar het  
 Retroronde-weekend 
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Dossier 

Wijkagenten

 Inspecteur Christophe Vergucht 
Vooraleer Christophe in 2008 aan de slag 
ging bij de politiezone Vlaamse Ardennen, 
maakte hij jaren deel uit van het inter-
ventiekorps bij de ‘Gentse Flikken’. Na 
een viertal jaren interventie in ons korps, 
koos Christophe er voor om de overstap 
naar de wijkdienst Oudenaarde te maken. 
Sinds 2012 is hij het aanspreekpunt voor 
de wijk Bevere en de industriezones 
Bruwaan, Ring II, Lindestraat en bedrij-
venpark Coupure.

 Inspecteur Eric Meerpoel 
Eric is al zeer lang actief binnen de 
politiewereld. In 1993 vervoegde hij de 
gemeentepolitie Oudenaarde. Na de 
hervorming maakte hij de overstap naar 
de politiezone Vlaamse Ardennen waar 
hij lid werd van de wijkdienst Ouden-
aarde. Hij is verantwoordelijk voor de 
deelgemeente Eine.

 Inspecteur Patrick Maebe 
Nog een ‘ancien’ binnen de wijkdienst 
Oudenaarde. Hij is verantwoordelijk voor 
de wijk ‘St.-Jozef en een gedeelte van 
Eine. Hij vervoegde in 1989 de gemeente-
politie Oudenaarde. Na de politieher-
vorming werd hij onmiddellijk aangesteld 
als wijkinspecteur. Zijn naam zal bij velen 
een belletje doen rinkelen!

 Inspecteur Gunther De Moor 
De deelgemeenten Nederename en 
Welden staan sedert maart 2016 onder 
de verantwoordelijkheid van Gunther. 
Voordien werkte hij als interventie    
inspecteur in onze zone. Zijn loopbaan 
startte hij in 1991 bij de Rijkswacht. 
Naast zijn job als wijkinspecteur draait 
Gunther ook mee als slechtnieuws-
melder.

De wijkinspecteur : 
hét aanspreekpunt 

in jouw buurt!
Wist je dat uit een recente bevraging bij de inwoners van Oudenaarde bleek 

dat ongeveer 20% een beter contact wenst met de wijkinspecteur? Dé ideale 
gelegenheid dus om ons wijkteam Oudenaarde aan jullie voor te stellen! 

Voor we starten met de ‘kennismakingsronde’, willen we eerst even kort stilstaan bij 
de taken van een wijkinspecteur. Elke buurt of deelgemeente uit Oudenaarde heeft 
een eigen wijkinspecteur. De kracht van de wijkinspecteur is de zichtbaarheid en 
aanspreekbaarheid in zijn of haar buurt. Hij of zij draagt altijd een politie-uniform 
en verplaatst zich te voet, met de fiets of auto. De wijkinspecteur heeft de taak om 
nauwe contacten te onderhouden met de buurt, treedt bemiddelend op en staat in 
voor een aantal administratieve en gerechtelijk opdrachten zoals het controleren van 
adreswijzigingen, het verlenen van bijstand aan gerechtsdeurwaarders, aanwezig zijn 
bij evenementen in zijn/haar wijk, het voeren van een buurtonderzoek, ... Naast deze 
taken draagt het wijkteam ook bij aan de verkeersveiligheid in de buurt door middel 
van schooltoezicht en maandelijkse verkeersacties.

De wijkinspecteur: hét aanspreekpunt in jouw buurt! 
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 Inspecteur Ronny Pycke 
Ook Ronny draait al vele jaren mee in ons 
politiekorps. In 1988 zette hij zijn eerste 
stappen in de politiewereld als interven-
tiemedewerker bij de politie Oudenaarde. 
In 2013 sloeg hij binnen de politie een 
nieuwe weg in en werd hij polyvalent 
medewerker binnen de wijk Oudenaarde. 
In 2015 werd hij als wijkinspecteur het 
aanspreekpunt voor deelgemeenten 
Mater & Volkegem. Naast zijn taak als 
wijkinspecteur is Ronny ook actief als 
diefstalpreventieadviseur. 

 Inspecteur Guy Duhem 
Een ander vertrouwd gezicht binnen onze 
wijkwerking is inspecteur Guy Duhem. 
Guy kent een gevulde carrière binnen 
de toenmalige Rijkswacht (sedert 1975 
in dienst) en daarna bij de politiezone 
Vlaamse Ardennen. Sinds september 
2014 beheert hij de wijk Ename & 
Edelare.

 Inspecteur  
 Catherina Vanhauwermeiren 
Catherina nam de wijk Oudenaarde 
centrum onder haar vleugels sedert 
januari 2016. Voordien werkte ze als 
polyvalent medewerker binnen de wijk 
Oudenaarde waarbij ze de interven-
tiedienst combineerde met wijkge-
richte taken. In onze zone is zij het 
aanspreekpunt voor domiciliefraude. 

 Inspecteur Dana Duprez 
Een tweede vrouwelijke wijkinspecteur 
is Dana Duprez. Dana is sedert 2004 in 
dienst in onze zone.  Eerst draaide ze 
een aantal jaren mee binnen de interven-
tiedienst. Vanaf 2010 combineerde ook 
Dana de interventiedienst met wijktaken. 
Inwoners uit Edelare, Pamele, Leupegem 
& Melden kunnen bij haar terecht.

 Inspecteur Nicky De Cock 
Nicky, verantwoordelijk voor Heurne, 
Mullem, Ooike en een gedeelte van Eine, 
was 12 jaar werkzaam bij de politie 
Gent vooraleer hij in 2010 aan de slag 
ging als interventie-inspecteur bij onze 
politiezone. Sedert maart 2016 is hij 
voltijds wijkinspecteur. Nicky is naast 
wijkinspecteur ook een geëngageerd 
diefstalpreventieadviseur.

 Polyvalente medewerkers  
 en agenten 
De vaste wijkinspecteurs worden bijge-
staan door polyvalente medewerkers. 
Deze inspecteurs staan zowel in voor 
de eerst noodhulp (interventiepolitie) 
als voor bijstand aan de vaste wijkin-
specteurs. Bij langdurige ziekte of verlof 
van een wijkinspecteur nemen zij diens 
wijk over. De polyvalente medewerkers 
in Oudenaarde zijn Lode Moerman 
en Nicolas Vander Elstraeten, beiden 
doorwinterde inspecteurs.

De agenten van politie Damien Dejae-
ghere en Patrick Feys staan de wijk bij 
met het uitvoeren van de kantschriften 
verkeer en nemen ook deel aan verkeers-
acties. 

 Hoofdinspecteurs Joost  
 Meulewaeter & Johan Verriest 
Het wijkteam Oudenaarde staat onder 
leiding van 2 wijkcoördinatoren Joost & 
Johan.

Joost is sinds maart 2016 actief als 
wijkcoördinator Oudenaarde. Voor zijn 
overstap naar de politiezone Vlaamse 
Ardennen was hij een 20-tal jaren actief 
in de politiezone Vlas.

Johan zette in mei 2016 de overstap van 
de politiezone Mira naar onze politiezone. 
Johan is reeds sedert 1990 actief in de 
politiewereld. Na zijn overstap ging hij 
eerst aan de slag als teamchef van een 
interventieteam, maar zette in 2018 de 
overstap naar de wijkdienst.

Beiden draaien zij ook mee in de 
verschillende ploegen als coördinator van 
de dringende tussenkomsten.

 Commissaris Bart Tant 
Bart is als sectorverantwoordelijke 
Oudenaarde onder meer verantwoordelijk 
voor de wijkdienst Oudenaarde. Dagelijks 
streeft hij naar een gemeenschapsge-
richte politiezorg waarbij probleemop-
lossend en klantgericht samenwerken 
met diverse partners centraal staat. 
Bart kan reeds terugkijken op een lange 
carrière bij de politie. Voor hij in 2016 in 
dienst trad bij de politiezone Vlaamse 
Ardennen bouwde hij 13 jaar ervaring op 
als commissaris bij de politie Gent.

 Contact 

Wist je dat je op onze website 
jouw wijkinspecteur makkelijk kan 
opzoeken? Surf naar: 
http://www.pz-vlaamseardennen.be/ 
wijkwerking/zoek_uw_wijkinspecteur

Mailen kan ook : PZ.VlaamseArdennen.
Wijk.Oudenaarde@police.belgium.eu 
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Cultuur

Op vrijdag 26 april toveren we de 
Sint-Jozefskerk om in een heuse 
muziektempel voor de tweede editie 

van SHOWCASE!

Net als in 2017 gaan we op zoek naar een 
nieuwe lichting lokale muzikale helden. 
Toen al werd heel duidelijk dat Oude n-
aarde barst van het muzikaal talent, dus 
een tweede editie kon niet langer op zich 
laten wachten.

De stad Oudenaarde koestert talent 
van eigen bodem en wil dit op verschil-
lende manieren stimuleren en onder-
steunen: via het repetitiekot, workshops, 
infosessies, de muziekcheques,… en nu 
dus ook via een tweede SHOWCASE, dé 
springplank naar nog meer optredens.

Uit alle inschrijvingen selecteerde de 
werkgroep Muzikantentreffen ook deze 
keer acht rasechte Oudenaardse bands 
of muzikanten die het tijdens SHOWCASE 
op 2 podia tegen elkaar zullen opnemen. 

Bij het in druk gaan van dit Infomagazine 
waren deze finalisten nog niet bekend. 

Wel staat al vast dat Sofie Engelen, 
radiopresentatrice bij Studio Brussel, 
alles in goede banen zal leiden en dat de 
winnaars ook dit jaar door een professi-
onele jury zullen worden aangeduid. 

De inzet? Enkele felbegeerde plaatsen op 
de podia van verschillende lokale evene-
menten, waaronder de Adriaen Brouwer 
Bierfeesten en Bizonrock. 

Het wordt een avond die je niet mag 
missen: zet dus alvast 26 april in je 
agenda en trommel vrienden, familie 
en supporters op (want ja: er valt ook 
opnieuw een publieksprijs te winnen). 
Kom langs, breng je stem uit en wie weet 
gaat jouw favoriete band die avond wel 
met de hoofdprijs naar huis!

Muzikaal talent 
aan zet tijdens tweede editie 

SHOWCASE

Praktisch: 

SHOWCASE 
Vrijdag 26 april 2019 vanaf 20u 

Sint-Jozefskerk Oudenaarde

Gratis inkom

Organisatie: de Dienst Cultuur 
van de stad Oudenaarde i.s.m. 
Werkgroep Muzikantentreffen 
Oudenaarde, een samenwerking 
tussen enkele gepassioneerde 
muzikanten, Jeugdhuis Canavia en 
Muziekhandel Oudenaarde.

Deze editie van de Showcase kadert 
in ‘Lokale Helden’, een initiatief van 
Poppunt.

www.oudenaarde.be/Showcase
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Bib zkt. 
voorlezers!

Iedereen kan voorlezen: de kunst 
van het verhalen vertellen zit al 
eeuwenlang in elk van ons. 

Maar wil je echt in de huid van bizarre 
personages kruipen, boeken tot leven 
brengen en kinderen leren begeesteren 
met taal, mimiek en beeld? 

Dat kan! Hilde Rogge, vertelster 
pur-sang, toont je in vier sessies de 
kneepjes van het ‘vertelvak’.

Mama’s, papa’s, grootouders, studenten, 
leerkrachten of jeugdwerkers … Iedereen 
kan deelnemen aan deze cursus.

Praktisch:

Zaterdag 11 mei - 25 mei - 8 juni - 22 
juni, telkens van 9.30 tot 12 uur.

Bibliotheek Oudenaarde 

Op de Kadeefeesten (zaterdag 29 
juni) kunnen de deelnemers die dat 
wensen hun vertelkunsten uittesten 
op een geïnteresseerd publiek! 

Kostprijs:

100,00 eur voor de lessenreeks

Wie zich aansluit bij ons 
voorleesteam en op regelmatige 
basis als vrijwilliger komt voorlezen 
in de bib, kan gratis deelnemen aan 
de opleiding!

Meer info en inschrijven via 
bibliotheek@oudenaarde.be

Haast je, want de plaatsen zijn 
beperkt.
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Jonge dansers op 
de planken!

De jongste dansafdeling van het SAMWD staat op zaterdag 
18 mei 2019 op de planken van C.C. De Woeker. Dansers 
vanaf 6 jaar brengen om 16 uur en om 19 uur hun sfeer-

volle voorstelling “een hart voor dans”. Tijdens het namiddag- 
en avondprogramma komen zowel klassiek ballet als heden-
daagse dans aan bod. Tickets kunnen gratis gereserveerd 
worden via muziekadmin@oudenaarde.be of 055 39 03 60. 

Voel jij ook danskriebels? Ontdek het dansaanbod van het 
SAMWD via WWW.OUDENAARDE.BE/SAMW

Cultuur

Wandel of fi ets mee langs de paden van muzikanten, 
toneelspelers, kunstenaars en hun verenigingen. 
Onderweg pik je korte, intieme concerten, 
mini-ateliers, tentoonstellingen en voorstellingen 
mee op gekende en minder gekende plekjes in 
Oudenaarde. Laat je ontroeren door al het moois uit 
de onderstroom van onze Brouwerstad. 

Wil je meer info? 
Cultuurraad@oudenaarde.be
of volg ons op facebook!

INFO- EN STARTPUNTEN: 
Bisschopskwartier, Sint-Walburgastraat 9
Zwartezusterklooster, Pamelekerkplein 4

Z
es m

annelijke ind
ivid

uen aan d
e o

ever van d
e S

cheld
e, ca. 1900 –1930, g

lasneg
atief – C

o
llectie E

VA
, E

rfg
o
ed

 V
laam

se A
rd

ennen
ZONDAG

28.04
2019

ONDER —
STROOM
2019CULTUURDAG

VOOR 
IEDEREEN

13.00
18.30u.

Jeugdboekenmaand 
in de academie

De leerlingen van de richting Woordkunst-Drama aan het 
SAMWD duiken in maart in een aantal jeugdboeken. Het 
thema “vriendschap” staat hierbij centraal. De jonge 

acteurs en actrices tonen het resultaat van onderzoek en 
experiment in de klas aan familie en vrienden.

Enkele spelers trekken op zaterdag 23 maart naar buiten. 
Samen met de saxofoonklas brengen ze om 10 uur in de 
bibliotheek een theaterbewerking van het jeugdboek “Hoe oma 
plots verdween”. Een verrassend verhaal over een bijzondere 
vriendschapsband en over afscheid nemen.

Voor meer info en gratis tickets: www.oudenaarde.be
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Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in 
Vlaanderen en Brussel | v.u. Marc Jacobs, p/a FARO. Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Download de 
ErfgoedApp

Op zondag 28 april is het opnieuw Erfgoeddag : dit jaar onder 
de titel ‘Hoe maakt u het?’. In Oudenaarde worden er 4 

initiatieven georganiseerd die je willen laten kennis maken met 
het ambachtelijke erfgoed van de stad en haar streek.

Alle info op www.oudenaarde.be/erfgoeddag2019

Hoe maakt u het ? 
Erfgoeddag 2019

1
Tijdens een rondleiding in de 
brouwerij Liefmans krijg je, 
dankzij onze dienst toerisme, 
uitleg over de typische zure 
smaak van het oud bruin bier 
én mag er geproefd worden.

2
In het MOU duik je in het 
historisch erfgoed van de 
Oudenaardse tapijtwevers 
of ervaar je zelf hoe het 
weefproces in elkaar zit 
tijdens een workshop weven.

3
In de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunst (Abdij 
Maagdendale) wordt hard 
gewerkt aan beelden, schil-
derijen, tekeningen, film en 
andere projecties. Je ontdekt 
ze kriskras doorheen het 
gebouw; de makers vertellen 
je er alles over.

4
Het Huis Beaucarne wordt 
sinds meer dan 250 jaar door 
dezelfde familie bewoond. 
Laat je rondleiden, proef de 
authentieke sfeer en ervaar 
hoe de laatste generatie 
bewoners omgaat met dit 
bijzondere erfgoed.
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Speelplein ZAP 

Van maandag 8 april tot en met vrijdag 
19 april opent speelplein ZAP de deuren 
voor de kinderen van 3 tot en met 15 jaar. 
De BroeBELschool wordt gedurende 
twee weken omgetoverd tot een heus 
speelparadijs waar kinderen van het ene 
avontuur in het andere gegooid worden. 
Naast de georganiseerde activiteiten, 
begeleid door ons enthousiast animato-
renteam, 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 kleinste kindjes (van 3 tot 5 jaar) 
beschikken over een eigen lokaal en 
buitenruimte met aangepast speelgoed.

Elke dag is er vooropvang van 7u30 tot 
9u30 en na-opvang van 16u tot 18u.

Nieuw: 
Speelplein ZAP kiest voor de fiets!

Vanaf nu kiezen de animatoren van 
Speelplein ZAP voor de fiets en zij hopen 
alle kinderen te overtuigen om hetzelfde 
te doen. Ieder kind dat met de fiets komt, 
kan deelnemen aan de stempelactie. 
Per keer dat de fiets gebruikt wordt als 
vervoersmiddel om naar het speelplein te 
komen, komt er een stempel bij. Vanaf 10 
stempels ontvangt je kind een gadget.

Praktisch:
Vooraf inschrijven voor de speelplein-
werking is niet nodig. Je dient wel in 
het bezit te zijn van een opgeladen 
Jotie-Pas. Deze Jotie-Pas is te 
verkrijgen via de balie van de jeugd-
dienst, opladen kan via de webshop op 
www.oudenaarde.be.

Bij speelplein ZAP is iedereen welkom, 
ook kinderen met een beperking. 
Deze kinderen moeten wél vooraf 
ingeschreven worden. Dit kan vanaf 6 
februari via www.jotie.be.

Krullewiet 

Krullewiet (8 t.e.m. 19 april) is een 
afgelijnd activiteitenaanbod voor 
kinderen van 5 tot 15 jaar met bezoekjes, 
uitstappen en workshops, telkens in de 
namiddag. Er staan opnieuw een aantal 
vertrouwde items op het programma 
zoals een bezoek aan de bakker of de 
brandweer. Naast de bezoekjes, gaan 
we creatief aan de slag met bamboe of 
slijm, maken we onze eigen lamp of film 
en bouwen we een mega-stad met LEGO. 
Uiteraard, na het grote succes van vorig 
jaar, kan je ook nu opnieuw kiezen voor 
een aantal sportactiviteiten.

Wie wil, kan Krullewiet ook combineren 
met speelpleinwerking ZAP. De krulle-
wietactiviteiten vinden meestal plaats in 
jeugdcentrum Jotie. Enkel de sportactivi-
teiten gaan door in sporthal Rode Los.

Liever een sportieve vakantie?

Ook onze sportdienst heeft een mooi 
aanbod uitgewerkt. Tijdens de paasva-
kantie kan je van maandag 8 april tot en 
met vrijdag 12 april deelnemen aan een 
van de onderstaande sportkampen:

• Cowboys en indianenkamp (3 - 5 jaar)

We gaan samen met jullie naar het 
wilde Westen, waar cowboys en 
indianen al jaren rivalen zijn. Ze gaan de 
strijd aan met elkaar aan de hand van 
allerlei keileuke spelletjes.

• Games of Europe (6 - 8 jaar)

Wie graag spelletjes als Viking Kubb, 
spijkerpoepen of paalwerpen speelt (of 
wil leren kennen), kan op dit kamp de 
energie kwijt. Probeer het uit en wie 
weet heb jij na dit kamp wel een nieuw 
favoriet spel!

• Wielerkamp (9 - 12 jaar)

Heb jij de al een uitstekende wieler-
techniek, of wil je die nog wat 
bijschaven? Schrijf je dan zeker in voor 
dit kamp. In dé wielerstad bij uitstek 
nemen we je mee op heel veel leuke 
tochten!

Praktisch:
Inschrijven voor Krullewiet of de 
sportkampen kan vanaf nu! Via de 
webshop of op de jeugddienst tijdens 
de openingsuren. Let op: het deelne-
mersaantal is beperkt. Het volledig 
aanbod en informatie over registratie 
en inschrijving vind je op www.jotie.be. 
Ook het aanbod voor de zomervakantie 
staat online!

Jeugd
Een paasvakantie 
vol plezier
Aan amusement tijdens de paasvakantie geen gebrek! Ook dit jaar werkten de 

jeugd- en sportdienst een nog beter, leuker en uitdagender vakantieaanbod uit. 
Laat het aftellen naar de vakantie maar beginnen!

MEER INFO:

Jeugddienst Oudenaarde 
Jeugdcentrum Jotie 
Hofstraat 14 - 9700 Oudenaarde 
055 33 44 90 
jeugdcentrum@oudenaarde.be 
www.jotie.be

▲

▲
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Heb jij de tweede editie van het Jeugdmagazine al te pakken gekregen? 

Onze vrijetijdsdiensten hebben dit magazine samengesteld als een totaalover-
zicht van een geweldig aanbod voor kinderen en jeugd. ’t Is pas als je het 

allemaal verzamelt, dat je ziet hoe ruim de programmatie in Oudenaarde voor deze 
doelgroep wel is!

Het magazine omvat alle activiteiten voor kinderen en jeugd, van februari tot en met 
de zomervakantie, juli en augustus 2019.

Het is verdeeld via alle Oudenaardse scholen en je vindt het ook gratis bij alle vrije-
tijdsdiensten van de stad.

“Een week lang wordt de straat 
simpelweg onveilig gemaakt door ons 
klein grut met go-carts, fietsen en steps 
in plaats van door razende auto’s. De 
ouders komen spontaan buiten, de ene 
maakt taart, iemand anders brengt 
een drankje mee. Kinderen springen 
vanachter de haag, spelen verstoppertje 
en ja: soms gaat er eens iemand over 
kop. Alles gebeurt spontaan, alles kan en 
niets moet. Het concept is oersimpel en 
ouder dan de straatstenen.” 

In een speelstraat wordt de hele breedte 
van de openbare weg vrijgehouden om… 
te spelen! Ideaal dus voor wie wil skaten, 
fietsen of tikkertje spelen op straat. 

De straat wordt dan wettelijk geregis-
treerd als speelstraat waardoor enkel 
fietsers en plaatselijk verkeer toegelaten 
zijn. Koning auto komt dus niet langer 

op de eerste plaats: 
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.

Een speelstraat kan maximaal 2 weken 
duren en moet aangevraagd worden: voor 
de zomervakantie heb je hiervoor tijd tot 
15 mei 2019. 

Twijfel je of jouw straat in aanmerking 
komt of wil je wat meer informatie, bekijk 
dan onze infobundel op www.jotie.be bij 
kids kalender > speelstraat. Daar vind 
je meteen ook een digitaal aanvraag-
formulier. Of neem contact op met de 
jeugddienst.

Jeugd-
magazine

Jeugddienst 
Jeugdcentrum Jotie

Hofstraat 14 - 055 33 44 90 
jeugdcentrum@oudenaarde.be

Wordt jouw straat deze 
zomer een 
SPEELSTRAAT ?
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Woensdag 24 april is het weer zo ver. Dan organiseren Nickelodeon, Nick. Jr., 
Studio 100 TV, Ketnet, VTM Kzoom, KADET en de Vlaamse Overheid voor de 
12e keer de BuitenSpeelDag. Ook Jeugdcentrum Jotie doet mee!

We spelen de hele namiddag op de sportsite van Oudenaarde en toveren deze om tot 
het grootste “speelplein” van de stad (met o.a. een heus gocarts-parcours). Daarnaast 
palmen we ook het speelplein ‘t Fonteinplein te Leupegem en het speelplein 
Kerkkouter te Bevere in. 

Afspraak om 13 uur aan de sporthal Rode Los. Om 16 uur sluiten we deze topdag af 
met een ruilpicknick. Neem dus jullie lekkerste desserts mee en ruil of deel deze met 
de andere kinderen.

Dus, weer of geen weer, trek je speelkledij aan en speel met ons mee: er is toch niks 
op tv!

Jeugd

BuitenSpeelDag 
2019
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Groen
‘Den Donk’: 
meer natuur, een 
nieuw speelplein 
en een ligweide 
Het recreatiedomein rond de Donkvijver 
is aan een tweede leven begonnen en 
groeide ondertussen uit tot een populaire 
trekpleister voor wandelaars, water-
sporters of mensen die gewoon willen 
genieten van de prachtige omgeving.

Daarom gaan we nu ook de zone tussen 
de omgelegde Volckaertsbeek, de 
Donkstraat en de Donkvijver opwaar-
deren.

De aannemer zal er vanaf midden maart 
houtkanten, hooilanden en graszones 
aanleggen, omringd door schorspaden en 
een houten vlonderpad; ideaal voor een 
combinatie van sport, spel en avontuur! 
Om de natuurpracht van de Schelde-
meersen te benadrukken, integreren 
we de typische ondiepe grachtjes en 
beplanting zoals knotwilgen.

Het oude zwembad toveren we om in een 
speelplein met picknickzone. De kom 

van het zwembad blijft zitten en wordt in 
een latere fase opgevuld en voorzien van 
speeltoestellen. Rondom het zwembad 
leggen we een terras in grootformaat-
tegels aan met hier en daar een boomvak 
als schaduwplekje. Op de plaats van 
het oude tennisplein in asfalt komt een 
multifunctioneel sportveldje. 

Om een doorzicht van de Donkstraat 
naar de Donkvijver te creëren, zal de 
aannemer de huidige berm afgraven 
en het terrein lokaal iets verdiepen. Zo 
ontstaat een natuurlijke ligweide in gras 
waar het tijdens de komende zomer-
maanden heerlijk relaxen wordt! 

De kostprijs van dit project bedraagt 
ongeveer € 365.000.

Midden december 2018 werd 
Oudenaarde door de Vereniging 
Voor Openbaar Groen (VVOG) 

verkozen tot ‘Groen en Bloemenge-
meente 2019’. Hierdoor mag onze stad 
meteen ook Vlaanderen vertegenwoor-
digen bij de Europese wedstrijd ‘Entente 
Florale Europe’. Een erkenning waarop 
we terecht fier mogen zijn!

‘Entente Florale Europe’ bestaat reeds 
sinds 1975 en wil de aandacht vestigen 
op het belang van een groene omgeving 
voor de levenskwaliteit in woonwijken en 
steden. Algemeen thema is ‘de leefbare 
stad’.

De bevolkingsdichtheid van woonge-
bieden in Europa neemt namelijk toe. Het 
voorzien van voldoende groene ruimte en 
landschapsarchitectuur vormt dan het 
noodzakelijke tegenwicht om de levens-
kwaliteit te behouden.

Een internationaal samengestelde 
vakjury zal in de periode tussen half 
juni en half juli onze stad bezoeken. 
Tijdens dit bezoek zullen de belangrijkste 
verwezenlijkingen op gebied van groen en 
leefmilieu toegelicht worden. 

Eind september 2019 weten we dan of 
Oudenaarde de overwinning in de wacht 
heeft kunnen slepen.

Aanplant bomen en struiken

Oudenaarde doet jaarlijks inspanningen 
om meer natuur binnen de stad te 
brengen. Dit jaar zal onze groendienst in 
totaal 208 hoogstambomen aanplanten. 
Enerzijds ter vervanging van enkele 
exemplaren die de extreme droogte 
deze zomer niet overleefd hebben maar 
grotendeels als nieuwe aanplant. 

Ook buiten het centrum groeit het groen: 
het stadsbestuur wil het Volkegembos 
uitbreiden tot een stadsbos van meer dan 
30 hectaren, als groene uitloper van Bos 
’t Ename. 

Naast de stadsdiensten zorgen ook 
aannemers, die projecten in opdracht 
van de stad uitvoeren, voor meer groen in 
de stad zoals op Scheldekop, Bergen op 
Zoomplein, omgeving sportcentrum … Zo 
maken we de stad alvast stap voor stap 
wat groener!

ENTENTE FLORALE 
EUROPE 2019

OUDENAARDE,
GROEIEND
GROENE
STAD.
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Mobiliteit Half uur gratis 
parkeren in het 
centrum 

Rond ons vernieuwde marktplein 
zijn er 15 zogenaamde “Shop & 
Go”-parkeerplaatsen voorzien. 

Deze plaatsen worden aangeduid 
met een verkeersbord en je kan er 30 
minuten gratis parkeren om snel een 
boodschap te doen of iets op te halen. 

Je hoeft geen ticket te nemen, sms te 
sturen of je tijd te registeren via de app 
4411. Parkeersensoren registreren 
het uur van aankomst en vertrek. Zo 
weet de parkeerwachter of je je aan de 
maximum parkeerduur houdt. 

Overschrijd je de maximale parkeertijd? 
Dan kan de parkeerwachter een 
parkeerretributie van 25 euro per halve 
dag uitschrijven.

Van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 
18u30 kan je deze parkeerplaatsen 30 
min. gratis gebruiken (voor 10u worden 
de plaatsen voorbehouden voor leveran-
ciers en op donderdagvoormiddag is er 
de wekelijks markt). Op zaterdag kan 
je ze doorlopend van 10u00 tot 18u30 
een half uur gebruiken. Op zon- en 
feestdagen mag je hier onbeperkt in tijd 
parkeren.

Heb je aan een half uurtje parkeertijd 
niet voldoende? Dan kan je gebruik 
maken van de ruime gratis randpar-
kings op wandelafstand van het centrum 
(Meerspoort, De Ham of Brandwoeker). 
Binnen het centrum kan je tegen betaling 
maximum 2 uur straatparkeren of 
parkeren op een van de parkings. 

Drie digitale borden duiden de 
beschikbare plaatsen aan op de betaal-
parkings Markt 1 en 2 en de gratis 
parking Meerspoort. In het voorjaar komt 
er een vierde bord bij aan het Tacamba-
roplein.

Op de website van stad Oudenaarde 
kan je een circulatie- en parkeerplan 
vinden met een overzicht van alle 
parkeermogelijkheden. 
Ga naar www.oudenaarde.be 
       Wonen & Leven 
        Mobiliteit en verkeer 
         Parkeren. 
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Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief 
en ontvang steeds de laatste stand 
van zaken in jouw mailbox.

Werken aan de weg zijn een noodzaak. 
Vaak is de onderliggende riolering aan 
herstelling toe, of moet het afvalwater 
van het regenwater worden gescheiden. 
En daarvoor moet de weg natuurlijk 
worden opengebroken. Wegenwerken 
verhogen ook de veiligheid en het comfort 
van de gebruikers en omwonenden. 

Helaas gaan werken of de plaatsing van 
een container of werfkraan vaak gepaard 
met enige verkeershinder: dat is niet 

te vermijden. Om burgers, handelaars, 
bedrijven, scholen en organisaties 
hierover nog beter te informeren, starten 
we met een digitale nieuwsbrief die je 
regelmatig updates bezorgt over belang-
rijke verkeershinder in onze stad. 

We onderzoeken momenteel nog hoe we 
deze communicatie het beste kunnen 
uitwerken. 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan alvast 
via onze website www.oudenaarde.be

Wist je dat?
In het centrum vind je op verschillende plaatsen speciaal 

aangelegde stroken terug met een afwijkende, geribbelde 
structuur. Dit zijn blindengeleidestroken die blinden en 

slechtzienden helpen om de juiste weg te volgen en zich te 
oriënteren. De groeven in de tegels geven de richting van het 
voetpad aan. 

Aan een oversteekplaats of op een kruising van stroken 
worden rubbertegels of noppentegels gebruikt om te 
waarschuwen voor een verandering of een gevaarlijk punt.

Het is dus belangrijk dat deze stroken vrij blijven en er zich 
geen hindernissen op de looproutes bevinden. Hou hier dus 
rekening mee wanneer je bijvoorbeeld jouw fiets stalt, de 
vuilnisbakken buiten zet of een reclamebord plaatst!

Wil je op de 
hoogte blijven van 
verkeershinder 
in de stad ?
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Stadsbestuur Oudenaarde 
zoekt opvangkrachten voor de 
buitenschoolse kinderopvang
Kan je goed omgaan met kinderen? Heb je een paar uurtjes 
vrij voor en na de schooluren? Kan je goed organiseren en heb 
je pedagogische kwaliteiten? Dan ben jij de vrouw/man die we 
zoeken!

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd op school-
dagen van 7 tot 8.15 uur en van 16 tot 18 uur (op woensdag van 
12 tot 18 uur). Je wordt betaald als vrijwilliger met een belas-
tingvrije onkostenvergoeding of met wijk-werkcheques als je 
werkloos bent.

Interesse? Neem dan contact op met Jessy Wandels, 
dienst Huis van het Kind en kinderopvang, Meerspoort 30, 
055 33 51 24, jessy.wandels@oudenaarde.be

Drie dagen Fiesta Europa 
op de Oudenaardse markt
Voor het ultieme vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de gezel-
ligste en authentiekste Europese specialiteitenmarkt die 
rondtoert in Vlaanderen en omstreken. 

Op 17, 18 en 19 mei strijkt Fiesta Europa naar jaarlijkse traditie 
neer op de markt van Oudenaarde. Ontdek een bont gezelschap 
internationale marktkramers die unieke souvenirs, typische 
streekproducten of culinaire specialiteiten meebrengen.

Geniet op het terras van al dat lekkers en van sfeervolle 
livemuziek, terwijl de kinderen zich uitleven op de springkas-
telen in het kinderdorp. Proef, geniet, ontdek, beleef!

Openingsuren : 

• Vrijdag 17 mei: 12 - 22 uur 
• Zaterdag 18 mei: 10 - 22 uur 
• Zondag 19 mei: 10 - 19 uur

Meer informatie?

Check www.fiestaeuropa.eu of facebook.com/fiestaeuropa

Maart 2019: maand van 
het bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitno-
digingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (51 tot en met 74 jaar) 
behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal 
liet onderzoeken. 

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag 
verwachten?

Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem 
‘MyHealthViewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te 
raadplegen. Inloggen kan via de elektronische identiteitskaart, 
maar ook op andere manieren zoals de app ‘itsme’. Zo is de 
toepassing ook mobiel toegankelijk. 

Heb je vragen? Heb je vragen over je persoonlijke medische 
situatie, neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,  
stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, 
of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Gezocht: speelse, creatieve, 
enthousiaste, grappige, gekke, 
gemotiveerde, verantwoordelijke, 
sociale, kindvriendelijke, ...

Kort

A N I M A T O R E N !
Denk je bij bovenstaande omschrijving onmiddellijk aan jezelf? 
Twijfel dan niet en kom bij de plezante vrijwilligersgroep van de 
jeugddienst!

Als animator sta je tijdens de vakanties in voor het animeren 
en begeleiden van kinderen die deelnemen aan onze thema-
kampen, speelpleinwerking of krullewietactiviteiten. Samen 
met je mede-animatoren bereid je activiteiten voor en beleef 
je ook zelf uren speelplezier samen met de kinderen. Naast 
de vakantiewerking hebben we bovendien een superleuke 
jaarwerking (met bijvoorbeeld het animatorenweekend).

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 vrijwilligersver-
goeding van 34,71 euro per dag (mits animatorenattest). Je kan 
aan de slag als vrijwilliger vanaf het jaar dat je 16 wordt. 

Meer informatie op www.jotie.be of bij de jeugddienst.
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OUDENAARDSESTEENWEG 178 | 8580 AVELGEM | INFO@HUNTINGDEMASURE.BE | TEL: 056 64 72 00

WWW.HUNTINGDEMASURE.BE

OPENINGSUREN 

Open van woensdag t .e.m. zaterdag
van 9u tot 18u30.

Open op zondagvoormiddag 
van 10u tot 12u30.

BRAVOO.BE Gentstraat 171 . 9700 Oudenaarde . T 055 60 98 98 . www.bravoo.be .     

DRUKWERK & TOTAALCONCEPTEN
GEBOORTE . HUWELĲ K 

FEEST . EVENT
-----------------------

MAAK NU EEN AFSPRAAK 
IN ONZE SHOWROOM

055 60 98 98

EEN BRON VAN INSPIRATIE
EEN CREATIEF TEAM 

STĲ LVOLLE PAPIERSOORTEN 
DIVERSE DRUKTECHNIEKEN

-----------------------
VOOR UW EXCLUSIEF 
DRUKWERK OP MAAT

BINNENKORT
OOK WORKSHOPS!
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Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be

Natuurkijkers.be is een merknaam van 
Opti ek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

Dé speciaalzaak voor al uw 
optische instrumenten

Bestel via onze WEBSHOP!
www.natuurkijkers.be

Met gratis verzending.

Verrekijkers, telescopen, loupes,
sterrenkijkers, microscopen, ...

Demonstrati es op aanvraag
 

 




