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Mijn loket

 Hartveilige stad

De Woeker 

voorjaar 2017

ZOVER uit de 

startblokken

Een nieuwe markt 

voor onze stad!

Wintershoppen 

in Oudenaarde

S
tilstaan is achteruitgaan: 
het is misschien een cliché, 
maar dan wel eentje waar 
veel waarheid in schuilt. 
Zeker ook indien we dit toe-

passen op een stad zoals Oudenaarde. 
Daarom blijven wij investeren in de 
ontwikkeling van onze stad, zodat 
Oudenaarde ook in de toekomst de 
aantrekkelijke en aangename woon-
plaats kan blijven die ze momenteel is. 

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt; er 
verandert heel wat in onze stad. Zo zijn 
onder andere de Scheldeboorden hele-
maal vernieuwd, kwamen er een aantal 
randparkings bij, is men bezig met de 
afwerking van ons gloednieuwe zwem-
bad,…

Het meest in het oog springend voor-
beeld momenteel, is echter toch wel de 
heraanleg van de Markt. De werken hier 
zitten nog steeds netjes op schema; 
verder in dit nummer vindt u een stand 
van zaken van dit project.

Veel aandacht ook voor energie en 
milieu in dit magazine: we zetten 
enkele aandachtspunten over het 
afvalbeleid nog eens duidelijk op een 
rij, geven een woordje uitleg over een 
interessante lening voor wie energie-
besparende investeringen plant en 
verduidelijken ook het zogenaamde 
‘regiomasterplan openbare verlichting’ 
dat vanaf volgend voorjaar ook in 
Oudenaarde zal uitgevoerd worden. 

Ten slotte mogen we ook met enige 
trots de start van het project ‘ZOVER’ 
aankondigen: een samenwerking die 
de energie-effi ciëntie van KMO’s wil 
helpen verhogen. Interessant voor 
de portemonnee én voor het milieu! 

Verder een hele brok cultuur: u ontdekt 
welke mooie voorstellingen u volgend 
voorjaar in ons cultureel centrum 
De Woeker kan ontdekken. 

Goed nieuws ook indien u nog geen 
bezoekje bracht aan ‘Scaldis’ in het 
MOU: deze tentoonstelling werd 
verlengd tot 5 maart 2017.

Wanneer u dit leest, is het eerste 
weekend van de kerstmarkt al weer 
voorbij. Geen nood mocht u het gemist 
hebben: er komt nòg een weekend! 
Het programma kan u op de volgende 
bladzijden lezen.

De leuke winterse eindejaarssfeer vindt 
u trouwens niet enkel op de kerstmarkt: 
de hele stad straalt gezelligheid uit! 
Door de werken in het centrum hebben 
onze ondernemers daar het niet altijd 
even makkelijk. 
De eindejaarsperiode is dan ook 
hét moment om hen een hart onder 
de riem te steken en massaal een 
bezoekje te brengen!  

We wensen iedereen dan ook een 
gezellige en prettige eindejaarsperiode 
en het allerbeste in 2017!

De Burgemeester, 
Marnic De Meulemeester
De Secretaris,Luc Vanquickenborne

ditoe
24
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VOLG ONS OP FACEBOOK!

Ook jullie vertrouwde stad Oudenaarde 
is ondertussen al een tijdje aanwezig op 
Facebook. 

Dit blijkt een zeer handig communicatie-
kanaal om kort op de bal te spelen en 
snel nuttige informatie te verspreiden. 

Vind dus onze pagina ‘www.facebook.
com/StadsbestuurOudenaarde’ leuk en 
blijf zo op de hoogte van het reilen en 
zeilen in jullie stad!
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Animatie

Bij een gezellige kerstmarkt hoort 
natuurlijk ook animatie. Je kan er volop 
van genieten rond en in het kerstdorp en 
ter hoogte van het Ronde van Vlaanderen-
plein.

Voorlopig animatieprogramma 
(zie website www.visitoudenaarde.com 
voor de uurregeling):

• Kerstkindergrime, met foto en kerst-
muts als souvenir 
 

• Voorleessessie kerstverhaaltjes, niet 
alleen voor de allerkleinsten, maar 
ook voor de mama’s en de papa’s

• Groot draaiorgel Concertina

• Rondrit van Landauerkoets met 
paarden en muzikale begeleiding 
in de winkelstraten 

• Kooroptreden op diverse locaties 
in het centrum

• Kerstmannen op de kerstmarkt en 
in de winkelstraten 

Wintershoppen

in Oudenaarde

# Wintershoppen in Oudenaarde 
Kerstmarkt 

Van 9 tot 18 december vindt onze jaar-
lijkse kerstmarkt plaats op en rond het 
Droesbekeplein. Wanneer je dit leest is het 
eerste weekend met kerstmarkt al voorbij. 
Door de heraanleg van de Markt is er dit 
jaar geen ijspiste, maar toch zal het niet 
ontbreken aan sfeer: dertig kerstchalets 
worden voorzien van feeërieke verlichting 
en sfeervolle kerstmuziek. Ook dit jaar zal 
je kunnen rondkuieren tussen kraampjes 
met hapjes en drankjes en enkele 
handelaars bieden toffe souvenirs en 
hebbedingen aan. 

Winkelen in winterse sfeer

Maar er is meer. Het shoppen beperkt 
zich tijdens de eindejaarsperiode niet tot 
de kerstmarkt alleen. De hele stad straalt 
dan winterse sfeer en gezelligheid uit. On-
danks de werken in het centrum, zetten de 
handelaars tijdens die periode hun beste 
beentje voor om jullie warm en charmant 
te onthalen. In deze periode een reden te 
meer om hen een hart onder de riem te 
steken, en te komen kerstshoppen zowel 
op de kerstmarkt als in de winkelstraten. 
Op zondag 18 december zijn de winkels 
open.

WWW
in Oudenaarde

W
in Oudenaarde

#W#Wintershoppen in OudenaardeWWintershoppen in Oudenaarde
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• Kermiskraam (vissen van eendjes en kerstballen)

• Verkoop van strips en signeersessie van bekende 
striptekenaars en scenaristen

• Workshops voor kinderen rond het thema ‘archeologie’

• Bezoek aan archeologische werf Markt en expo 
‘unieke vondsten van de recente opgravingen’ 
(exporuimte vooraan stadhuis)

• De Warmste week: fi ets mee op rollen voor het goede 
doel in het Centrum Ronde van Vlaanderen

• Wielerrommelmarkt in het Centrum Ronde van Vlaanderen 

De animatie gebeurt in samenwerking met o.a. Theater Stam, 
het Jedidja koor, PIVA Oudenaarde - afdeling Grime en make-up, 
Kapper en fotografi e van het PVCO Dender en Schelde -, 
Kristof Berte, Intercommunale SOLVA, Centrum Ronde van 
Vlaanderen en KSA Fanfare

OPENINGSUREN KERSTMARKT DROESBEKEPLEIN
Van 16 tot 18 december (30 chalets) 
vrijdag 18.00 tot 23.00 uur;  
zaterdag en zondag van 14.00 tot 23.00 uur
Ook in de week van 12 tot 15/12 zullen enkele chalets open 
zijn.  
ZONDAG 18 DECEMBER ZIJN OOK DE WINKELS OPEN.

Kerstmarkt in de deelgemeenten

Op zondag 18 december wordt ook een kerstmarkt 
georganiseerd in deelgemeente Eine, op het Eineplein.

  

Meer info? 
Toerisme & Evenementen Oudenaarde, 
stadhuis, 055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be, 
evenementen@oudenaarde.be, www.oudenaarde.be

# Wintershoppen in Oudenaarde 
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Ondertussen zijn we in fase 2 aanbeland 
en worden de rijweg en het voetpad aan  
de westkant van de Markt heraangelegd, 
van aan de Carillon tot aan de dienst  
toerisme (begin van de Hoogstraat).
 
Solva zal het archeologisch onderzoek 
aan de overzijde van de Markt zo veel als 
mogelijk afstemmen op deze werken. 
Bijkomend worden ook saneringswerken 
(vervuilde grond) uitgevoerd aan de zuid-
kant van de Markt. 

Door deze onvoorziene saneringswerken, 
is fase 2 opgedeeld in twee stukken  
(A en B), elk met eigen gevolgen naar 
circulatie toe:

Fase 2A

De laatste weken van november moesten 
de in fase 1 uitgevoerde werken nog uit-
harden; sinds begin deze maand staat op 
het vernieuwde deel ook een stuk van de 
kerstmarkt opgesteld.  
Je kan dus, net zoals in fase 1, de Markt 
met de wagen nog eventjes niet bereiken 
via de Minderbroedersstraat (door de 
verplichte saneringswerken op de zuid-
westhoek van de Markt, is het middenplein 
sowieso niet te bereiken via deze  
toegangsweg). 

Nog door de saneringswerken, wordt de 
aansluiting van Voorburg op de Markt 
afgesloten. Om plaatselijk verkeer voor 
de Kleine Markt mogelijk te maken, wordt 
in Voorburg tijdelijk tweerichtingsverkeer 
ingesteld.
 
Ook de bereikbaarheid van de Markt en 
de handelaars daar blijft gewaarborgd: 
met de aannemer is afgesproken dat de 
toegang naar de Markt via de Hoogstraat 
verzekerd blijft tot nà nieuwjaar. 
 
Ook via de Broodstraat kan je natuurlijk 
steeds de Markt bereiken.

Een Nieuwe 

Markt!

# Een nieuwe Markt voor onze stad! 

D
e heraanleg van de Markt zit 
nog steeds netjes op schema!  
Toegegeven, we zijn er nog 
niet maar nu fase 0 en fase 1 
reeds achter de rug zijn, kun-

nen we al eens tevreden terugblikken: de 
hele zone tussen het Centrum Ronde van 
Vlaanderen, Kleine Markt en Walburga-
kerk werd reeds onder handen genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De archeologen van Solva hebben  
de bodem in het gebied ondertussen 
helemaal archeologisch onderzocht en 
geanalyseerd, de aannemer installeerde 
een volledig nieuw rioleringssysteem 
(inclusief de grote overstortputten die op 
vrij spectaculaire wijze werden geplaatst) 
en Synductis zorgde er voor dat ook alle 
nutsleidingen (water, elektriciteit en  
telecommunicatie) werden vernieuwd. 
Als kers op de taart kreeg het hele gebied 
een mooi, nieuw jasje van kasseitjes.

De archeologen van Solva hebben de bodem in het gebied ondertussen 
helemaal archeologisch onderzocht.
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Fase 2B

Begin januari ‘17, eens de saneringswerken zijn afgerond,  
wordt het afgewerkte deel aan de Kleine Markt en de Walbur-
gakerk dan opengesteld en kan je komende van het rond punt, 
via de Minderbroedersstraat opnieuw de westkant van de Markt 
bereiken. Het is echter niet mogelijk om dan via de zuidkant van 
de Markt door te rijden richting Einestraat of Nederstraat.  
Je geraakt ook nog steeds op de Markt via de Broodstraat. 

De Hoogstraat wordt dan tijdelijk tweerichtingsverkeer  
(uitgezonderd voor zwaar verkeer: grote vrachtwagens kunnen 
namelijk niet keren op het voorziene draaipunt ter hoogte van 
het stadhuis) zodat je daarlangs tot vlak bij de werfzone kan 
rijden, maar niet verder naar de Markt. Vanaf deze fase wordt 
de Voorburg ter hoogte van de bibliotheek definitief afgesloten. 
De Markt bereiken of verlaten via Voorburg zal vanaf dan niet 
meer mogelijk zijn. De beschikbare parkeerplaatsen op de Markt 
worden ook in twee afzonderlijke zones verdeeld (vergelijkbaar 
met de eindsituatie). De westzone kan enkel worden bereikt via 
de Minderbroedersstraat, de oostzone via de Broodstraat.  
Van de ene zone naar de andere rijden is niet mogelijk.

Een stand van zaken
# Een nieuwe Markt voor onze stad! 

INFO / CONTACT 

ONDERNEMERS
Speciaal voor de centrumhandelaars en -horeca voorzien 
we één centraal aanspreekpunt waar jullie (of bijvoorbeeld 
jullie leveranciers,...) steeds terecht kunnen met allerhan-
de vragen of opmerkingen: de ‘bereikbaarheidsadviseur’
E:  bereikbaarheid@oudenaarde.be
T:  055 33 99 69 

PARTICULIEREN
Ook wie geen zaak heeft op de Markt, kan soms met  
vragen zitten.  
Heb je een opmerking of een probleem, of wil je wat  
meer informatie, neem dan contact op via  
markt@oudenaarde.be. 
Wij proberen (tijdens de week) steeds binnen de dag  
te antwoorden!

Alle actuele info is ook steeds te vinden via  
www.marktoudenaarde.be
Via deze website kan je ook intekenen op onze nieuwsbrief: 
wij houden je dan via e-mail op de hoogte van de laatste 
stand van zaken!

2016 - december - infomagazine - 5 



# Hakhout-
beheer

Hakhout- 

beheer

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf,  
waardoor er slechts beperkte hinder is voor het verkeer. 
Meer informatie over hakhoutbeheer vind je op: 
www.hakhoutbeheer.be.

# Voorjaar  
2017 doen we 
het licht uit

E
lke stad of gemeente moet keuzes maken op het  
gebied van openbare verlichting. De klemtoon ligt 
daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid 
waarbij echter ook veiligheid, esthetiek (denk  
bijvoorbeeld aan de accentverlichting van monu-

menten), onderhoud en lichtpollutie belangrijke factoren zijn. 
 
In samenwerking met Eandis werd daarom een zogenaamd 
REGIOMASTERPLAN OPENBARE VERLICHTING opgesteld.
In dit plan werd eerst een analyse gemaakt van de huidige  
toestand van de openbare verlichting. Het onderzoek spitste  
zich hierbij vooral toe op effectiviteit, energieverbruik en  
onderhoudskost. 

Daarna werden de strategische keuzes en doelstellingen van  
het Oudenaards stadsbestuur vastgelegd.
Vanzelfsprekend ging hierbij veel aandacht naar een milieu-
vriendelijk en energiezuinig beleid, maar natuurlijk werd ook 
steeds rekening gehouden met de specifieke taak van de  
openbare verlichting binnen een bepaald gebied.
Een eenvoudig voorbeeld: op een landelijke weg zijn de  
verlichtingsvereisten helemaal anders dan op een druk  
kruispunt in een stadscentrum. Zo werd onder andere een 
onderscheid gemaakt tussen lokale en landelijke verbindin-
gen, woonerven, winkelstraten, poorteffecten, schoolomge-
vingen, …
Uit de combinatie van deze vereisten met de beleidsvisie,  
ontstond een op maat gemaakt plan openbare verlichting  
voor onze stad. 

Dit plan zal de komende jaren fungeren als leidraad bij  
wegenwerken of andere investeringen op het openbaar  
domein in Oudenaarde. 

CONCRETE ACTIE 
In een eerste fase (voorjaar 2017) zal het regiomasterplan  
worden toegepast in Mater en Volkegem. Daar doven we  
de openbare verlichting tussen 23 uur en 6 uur. 
Het gaat hier om de aanpassing van 267 lichtpunten en  
enkel in dit deelgebied alleen al betekent deze ingreep  
een besparing van 34.939 kWh, wat zich eveneens vertaalt  
in een vermindering van de CO2- uitstoot met maar liefst  
8,1 ton! Goed nieuws dus ook voor het ‘Burgemeesters- 
convenant’ dat ertoe moet leiden dat de CO2-uitstoot op  
het grondgebied van Oudenaarde tegen 2020 met  
minstens 20% zal gedaald zijn. De bewoners van de straten 
waar de verlichting wordt gedoofd, zullen nog een brief  
met meer informatie ontvangen.

N
et als de voorbije jaren plant het Agentschap  
Wegen en Verkeer tussen 1 november en 15 maart 
hakhoutbeheer langs verschillende gewestwegen.  
Ook in Oudenaarde is dat zo. Er is hakhoutbeheer 
langs de N60 en de N453 (weg vanaf het rond punt 

Minderbroedersstraat tot in Kerkhove).

Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken tot op 15 à 20 cm 
boven de grond afgezaagd om ze weer te laten uitgroeien tot  
een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch, maar 
de gevolgen zijn maar tijdelijk. 
In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn en  
binnen enkele jaren staat er een nieuw, meer gesloten  
groenscherm.  
Hakhoutbeheer is belangrijk voor de verkeersveiligheid en goed 
voor de natuur.
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Oudenaarde, Ninove, Kruishoutem en 
Voka verhogen de energie-effi ciëntie bij KMO’s

H
et stadsbestuur van Oudenaarde ondertekende 
vorig jaar het Burgemeestersconvenant, waarmee 
het zich engageert om tegen 2020 onze CO2-uitstoot 
met 20 % te verlagen. Om dit doel te bereiken, 
moeten we over de verschillende sectoren heen 

samenwerken. Wij rekenen dus ook op medewerking van 
onze ondernemers. 

De EFRO-oproep voor projecten die bijdragen tot een 
verhoogde energie-effi ciëntie bij KMO’s kwam voor ons op 
het juiste moment. Om een voldoende ambitieus project te 
kunnen uitwerken, zijn we op zoek gegaan naar partners. 
Ninove en Kruishoutem en ook Voka reageerden onmiddellijk 
enthousiast en zetten als co-promotor mee de schouders 
onder het project. Daarnaast denken en werken Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen en Unizo als partners mee.

Het projectidee groeide vanuit het besef dat het Vlaamse 
energie-effi ciëntiebeleid focust op de bedrijven met een (zeer) 
hoog energieverbruik (> 0,1 PJ) waardoor het gros van onze 
KMO’s buiten de doelgroep valt. Toch kan net bij deze KMO’s nog 
veel energie bespaard worden. Dit blijkt ook uit de nulmeting en 
de prognoses die gemaakt werden tijdens de opmaak van ons 
klimaatplan. We zijn er ook van overtuigd dat de meeste onder-
nemers wel willen streven naar energie-effi ciëntie, maar dat de 
tijd hen vaak ontbreekt om informatie te zoeken, een adviseur 
aan te stellen en uiteindelijk werken te laten uitvoeren. 

Door het aanbieden van een energiecoachingtraject van 1 jaar, 
wordt hen heel wat werk uit handen genomen en vervalt zo een 
belangrijke drempel om effectief maatregelen te nemen. 
Het – volledig gratis - aangeboden traject voorziet in een 
energie-audit en een daaropvolgend coachingtraject voor de 
implementatie van maximaal 3 maatregelen. Voor het uitvoeren 
van de audit en coaching wordt door de lokale besturen een 
externe dienstverlener aangesteld.
Aansluitend wordt een Lerend Netwerk georganiseerd: 
aan de deelnemende KMO’s wordt gevraagd hun ervaringen 
te delen met collega’s. Dit wordt professioneel begeleid door 
Voka. Er worden 5 bijeenkomsten georganiseerd.

Het project kreeg de naam ZOVER (Zuid-Oost-Vlaams Energie 
Reductieproject). De totale projectkost, die in aanmerking komt 
voor subsidies, bedraagt 387.398 euro, waarvan EFRO (Europa) 
154.959 euro (40%) bijdraagt. We verkregen een bijkomende 
projectsubsidie van 96.849 euro (25%) van de Provincie Oost-
Vlaanderen. De resterende 35% wordt gefi nancierd door de 
drie deelnemende gemeenten en Voka.

ZOVER ging van start op 1 september 2016 en loopt over een 
periode van 2 jaar. Er kunnen 50 bedrijven begeleid worden, 
waarvan minstens 20 in Oudenaarde. 

Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen 
met milieu-ambtenaar Evy Gillijns 
(055 335 160 of milieu@oudenaarde.be) 
of met kmo-consulente Hilde Lefevre 
(055 335 167 of bedrijvenloket@oudenaarde.be). 

SAMEN VOOR HET KLIMAAT

duurzaam

#  ZOVER 
          uit de startblokken: 

EFRO
oproep
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Nieuwe fractie: zachte plastics
Vanaf 2017 worden ook zachte plastics in-
gezameld op het containerpark. Naast de 
bloempotjes, kan je nu ook plastic folies 
en kleine plastic doosjes, die niet in de 
PMD-zak mogen, kwijt op het container-
park. Vraag raad aan een containerpark-
wachter voor de juiste sortering.

Containerpark, Leebeekstraat, 
tel 055 31 55 07
Tijdens de zomerperiode 
(1 april – 30 september) open van dinsdag 
tot vrijdag van 12.30 uur tot 17.45 uur en 
op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 
16.45 uur.
Tijdens de winterperiode 
(1 oktober – 31 maart) open van dinsdag 
tot vrijdag van 12.30 uur tot 16.45 uur en 
op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 
16.45 uur.

Containerpark

De fracties grofvuil, houtafval en harde 
plastics zijn steeds betalend, ook al gaat 
het om kleine hoeveelheden. Voor alle 
andere fracties krijgt elk gezin 16 gratis 
beurten per jaar. Per containerparkbezoek 
wordt een aantal beurten aangerekend. 
Dit gebeurt door een automatisch meet-
systeem op basis van een lengte- en 
hoogtemeting van je transportmiddel en 
niet op basis van de hoeveelheid afval die 
je effectief vervoert.
Maak je een vergissing bij het aanmelden 
of klopt de informatie op je ticket niet, dan 
meld je je bij een containerparkwachter. 
Achteraf kunnen geen rechtzettingen 
meer gebeuren. 

Per gezin mag men zich maximum 
2 maal per dag aanbieden.
De containerparkwachter kan je identiteit 
controleren. Je aanmelden met een iden-
titeitskaart van iemand anders (zelfs een 
familielid) is verboden. Voor niet-mobiele 
personen of eigenaars van een woning in 
Oudenaarde die echter niet in Oudenaarde 
gedomicilieerd zijn, kan een toelating 
voor het gebruik van het containerpark 
aangevraagd worden via de website of op 
de milieudienst.

Correct voorsorteren is de boodschap, 
want vanaf de sector groenafval/steenpuin, 
is er geen mogelijkheid om terug te keren 
naar het andere gedeelte, ook niet te voet. 
Breng je naast groenafval en/of steenpuin 
ook nog ander afval mee, dan moet je je 
steeds bij de rechterslagboom aanbieden. 
Je kan dan, na het lossen in de eerste 
zone, achter de tussenslagboom links 
afdraaien naar het gedeelte voor groen-
afval en steenpuin, zonder dat hiervoor 
bijkomende beurten worden aangerekend.

De betalingen van je containerparkgebruik 
verlopen via de diftarfactuur, die je twee 
keer per jaar ontvangt voor je afvalcon-
tainer. Op het containerpark zelf kunnen 
geen betalingen worden geregeld.

KKK# Krachtlijnen afvalkalender 
                                                        2017 

D
e afvalkalender 2017 valt 
binnenkort in de bus. 
We zetten een aantal 
aandachtspunten op een rij.

Afvalkalender
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Sluitingsdagen containerpark 2017:
• zaterdag 1 april
• donderdag 25 mei
• vrijdag 26 mei
• vrijdag 9 juni
• dinsdag 11 juli
• van maandag 17 juli tot en met zaterdag 22 juli
• dinsdag 15 augustus
• woensdag 1 november
• donderdag 2 november
• zaterdag 11 november
• woensdag 15 november
• van maandag 25 december tot en met zaterdag  

30 december 

Samen voor een vlotte ophaling

Een nette straat en een vlot toegankelijk voetpad is voor  
iedereen fijn. Het is daarom van belang om bij de afval- 
inzameling volgende afspraken na te leven:

Plaats je afval tijdig buiten
 
Huisvuil, P&K en PMD worden om de twee weken samen  
opgehaald. Raadpleeg je ophaalkalender en zorg ervoor dat je 
afval steeds voor 7 uur buiten staat de dag van de ophaling.  
Afval dat niet tijdig werd aangeboden wordt niet opgehaald.
Je mag je huisvuilcontainer buitenplaatsen van de avond vóór  
de ophaling. Na de ophaling neem je hem terug binnen.  
Het laten buitenstaan van de container geeft aanleiding  
tot een GASboete. 

PMD en papier en karton
Papier en karton moet je altijd goed vastbinden, tenzij je het in 
een doos kan stoppen. Zorg ervoor dat de ophaler de doos nog 
kan tillen en hou er ook rekening mee dat bij regenweer het 
papier en karton zwaarder weegt en moeilijker hanteerbaar is. 
Sluit de doos goed af zodat het papier er niet uit kan waaien.
Zorg ervoor dat de PMD-zak goed dichtgeknoopt is, zodat er  
bij het omvallen geen afval op de stoep terechtkomt.

Papier en karton of PMD dat wegens een foute sortering niet 
werd meegenomen, moet opnieuw binnen genomen worden.  
Het laten buiten staan wordt aanzien als sluikstorten, wat  
kan beboet worden met een retributie van 350 euro. 

Bel de Diftar Informatielijn
Stond je afval tijdig en goed gesorteerd buiten maar werd  
het toch niet meegenomen?  

Bel het gratis nummer 0800/90 270 om te vernemen wat daar  
de reden van kan zijn en of het afval nog wordt opgehaald.  

Ook voor het aanbieden van extra zakken, een nieuwe  
container, een slot op je container of een ophaling op afroep 
bel je de Diftar Informatielijn.

Opgelet: koop PMD-zakken van IVLA!  
 
Enkel PMD-zakken die het IVLA-logo dragen worden  
meegenomen. PMD-zakken afkomstig van andere  
intercommunales worden geweigerd. 

# Krachtlijnen afvalkalender 
                                                        2017 
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Meer informatie over de voorwaarden en de investeringen, 
die in aanmerking komen, vind je op www.so-lva.be
SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere, 
info@so-lva.be, 053 64 65 20

EE# De energielening

M
et een energielening kan je energiebesparende 
investeringen in je woning betalen. Je kan 
maximum 10.000 euro lenen en dat bedrag 
moet terugbetaald worden over een periode 
van 5 jaar. De intrest bedraagt meestal 2%. 

Kwetsbare groepen kunnen renteloos lenen.
De energielening wordt uitgekeerd door SOLVA.

Welke werken kan je fi nancieren 
met je energielening?
Je kan een energielening krijgen voor:

• Dak- of zolderisolatie
• Hoogrendementsbeglazing
• Muurisolatie
• Vloerisolatie
• Luchtdichting en luchtdichtheidstest (blowerdoortest): 

enkel in combinatie met andere maatregelen
• Energiezuinig ventilatiesysteem
• Zonnepanelen, op voorwaarde dat het dak goed 

geïsoleerd is, er geen enkel glas meer is en men al 
over een hoogrendmentsverwarming beschikt

• Zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair 
warm water

• Relighting en relamping (voornamelijk in de 
gezamenlijke delen van een appartementsgebouw)

• Energieaudit: enkel in combinatie met andere maatregelen
• Energiezuinige huishoudtoestellen: enkel voor de 

sociale doelgroep, nadat een energiescan de nood 
tot vervanging heeft aangetoond

De energielening

Alle werken moeten door een aannemer worden uitgevoerd, 
zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de 
uitvoering. Enkel dak- of zolderisolatie kan je zelf aanbrengen.
Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen defi nitieve 
EPB-aangifte ingediend werd, kan je voor de meeste van de 
bovenstaande werken een energielening afsluiten. 
Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van 
een E30 woning (= bijna energieneutraal niveau of BEN-niveau)

Wie komt in aanmerking?

Iedereen, zowel huurder, eigenaar/verhuurder als eigenaar/
bewoner, kan de lening aanvragen met een maximum van drie 
woningen per natuurlijke persoon. Er is geen inkomensgrens 
aan verbonden, maar voor wie het fi nancieel moeilijk heeft zijn 
er extra maatregelen. In dat geval geeft SOLVA ook extra 
begeleiding bij de realisatie van de investeringen.

Wie heeft recht op de renteloze lening?

• Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoet-
koming van het ziekenfonds (rode klevertje eindigt op 1)

• Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 
17.649,88 euro, verhoogd met 3.267,47 euro per gezinslid 
dat niet de aanvrager is.

• Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

• Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen 
voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen

• Eigenaars die hun woning verhuren aan mensen uit 
deze doelgroep, via een sociaal verhuurkantoor.

10 - infomagazine - december - 2016



Vooraf inschrijven is verplicht: stedelijke sociale dienst, 
Tussenmuren 17, vakantieopvang@oudenaarde.be, 
055 335 124.

#Vakantie-
        opvang 

T
ijdens de kerstvakantie organiseert het 
stadsbestuur vakantieopvang voor schoolgaande 
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. 

De opvang vindt plaats in KBO Sint-Walburga, 
Smallendam 6, elke werkdag van 7 uur tot 18 uur.
Er is geen opvang op 26 december 2016 en 2 januari 2017.

Tarieven:

• 1/3 dag (0 uur tot 3 uur): 6 euro per kind
• Halve dag (3 uur tot 5 uur): 8 euro per kind
• Volledige dag (meer dan 5 uur): 14 euro per kind
• Tarief OK-pas: 25% van het normale tarief

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en 
voldoende drinken mee. 
De opvang wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, 
samen met monitoren. 

Dagelijks zijn er activiteiten voor de kindjes.

H 
et stadsbestuur Oudenaarde is op zoek naar een 
diensthoofd sport (m/v), niveau A1-A3, in voltijds 
contractueel dienstverband.

Je functie

Je staat in voor de coördinatie, dagelijkse leiding en goede 
werking van de sportdienst.

Ons aanbod

Het stadsbestuur biedt je een inhoudelijk uiterst boeiende 
job met veel verantwoordelijkheid. Je geniet een aantrek-
kelijk loon; relevante werkervaring wordt meegenomen. 
Aanvullend heb je recht op heel wat extralegale voordelen: 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tussenkomst in 
verplaatsingskosten woon/werkverkeer met het openbaar 
vervoer, fi etsvergoeding en ruime mogelijkheden tot vorming 
en opleiding.

Je taken omvatten onder meer:
• het voeren van actieve promotie van het lokaal sport- 

en beweegbeleid naar verschillende doelgroepen, 
zowel naar de georganiseerde als niet georganiseerde 
sporters; 

• het beheren en uitbouwen van de stedelijke sport-
infrastructuur (stedelijk sportcentrum, buiten-
accommodaties, 
De Donk, speelpleinen, mountainbikeroutes,…);

• Oudenaarde promoten door organisatorische en 
logistieke steun te geven aan sportieve evenementen.

Je profi el 

• Je beschikt over een master.
• Je beschikt over 3 jaar relevante ervaring in een 

vergelijkbare functie op een vergelijkbaar niveau.
• Je bent gemotiveerd, enthousiast en hecht belang 

aan het afl everen van kwaliteitsvol werk.
• Je bent een kei in communicatie en werkt fl exibel.
• Klantvriendelijkheid is voor jou een evidentie.
• Je bent houder van een rijbewijs B. 

#Vacature

Solliciteren 
Solliciteren kan uiterlijk op 03.01.2017 via de rechtstreekse 
link https://www.jobsolutions.be/register/976, waarbij je 
gevraagd wordt naar een sollicitatiebrief, curriculum vitae, 
diploma, rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister. 
Onvolledige sollicitaties op de dag van afsluiting worden 
niet aanvaard.

Meer informatie kan je vinden op onze website 
www.oudenaarde.be. Je kan ook terecht op 
de personeelsdienst: personeel@oudenaarde.be 
of op de nummers 055 33 51 74 of 055 33 51 23.
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# SCALDIS 
Tentoonstelling verlengd 
tot 5 maart 2017
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Ooit werd er om deze stad gevochten 
om haar plek aan de rivier, om haar 
vesti ng aan de grens. Ze werd 
omwald en ontwald, er werd in 
gehandeld en liefgehad. De Schelde 
stroomde al die ti jd maar door. 
Ooit werd de loop van de straten er 
uitgetekend door de meanders van 
het water: men waande er zich in 
‘klein Brugge’  of ‘heel klein Veneti ë’ 
zo je wilt.  
Wie vandaag langs de Scheldeboor-
den fl aneert gaat een rechte weg, 
maar de geschiedenis is er nog lang 
niet weggespoeld. Voor het verhaal 
van een stad en haar stroom moet 
je in het MOU zijn.  

Alles dankt de stad aan zijn stroom. 
Oudenaarde ontstond aan de grens 
van het Frankische rijk als verdedi-
gingsvesti ging. Al snel nam de handel 
het echter over van de strijd, hoewel 
er nog af en toe veldslagen werden 
beslecht en de heren van Oudenaar-
de en Pamele grote sier maakten met 
de tolgelden, die ze aan de 
stuwsluizen en bruggen overhielden. 

De lakenhandel voer over de Schelde, 
de tapijthandel vertrok van hieruit 
naar de wereld en de schepen met 
Doornikse hardsteen die de Schelde-
goti ek zou dragen, zochten zich een 
weg door de stad. Gilden verenigden 
er zich, de reformati e maakte opgeld, 
het gewoel van Spaanse en Oosten-
rijkse keizers en heersers werd er 
soms hard gevoeld. De Schelde 
maakte van de vesti ng een stad. 

De schepen werden er eeuw na 
eeuw groter en de inwoners groeven 
er nieuwe Scheldebeddingen, 
sneden bochten af, dempten zij-
armen en sloten. Wie een kaart van 
het achtti  ende-eeuwse Oudenaarde 
of zelfs maar een postkaart van een 
goede honderd jaar geleden te zien 
krijgt, waant zich op een andere plek. 
Een oplett end oog ziet echter nu 
nog de oude contouren van de rivier 
in het stadsplan. De straatnamen 
echoën hun vroegere ligging:  
Burgscheldestraat, Smallendam, 
Dijkstraat, Tussenbruggen.  

De tentoonstelling in het MOU voert 
je mee door die gezamenlijke 
geschiedenis van de stroom en de 
stad, en vertelt je hoe handel, 
krijgsgeweld en de loop van de natuur 
de stad maakten tot wat ze nu is. 
In de majestueuze Lakenhalle wordt 
het verhaal verteld van de tapijtsiers-
familie Van Verren. Drie generati es 
handelaars in de wereldbefaamde 
Vlaamse wandkleden passeren er 
de revue. Allen vervoerden hun waar 
in steeds effi  ciëntere binnenschepen, 
zoals de maquett es uit het MAS 
getuigen. 

De hoofdmoot van de tentoonstelling 
volgt de handel en wandel, het bou-
wen en verbouwen in en aan de stad. 
De beroemde maquett e van Nézot 
(1746) van Oudenaarde verschaft e de 
basis voor een interacti eve tafel waar 
je in detail de evoluti e van de stad 
volgt doorheen de eeuwen. 

De Ferrariskaarten van de jaren 1770 
tonen dan weer in ongeziene pracht 
en detail hoe de stad er toen bij lag. 
Je kan er de boorden van de Schelde 
en het groen bijna op aanraken.  

Het duurde tot het midden van 
de 20ste eeuw voor de stad er wat 
ging uitzien zoals vandaag, voor 
alle kleine zijtakken van de stroom 
plaats maakten voor een moderner 
stadsweefsel. 

De stroom mag dan van loop zijn 
veranderd en de stad mag dan 
haar plaats hebben ingenomen, 
de Scheldevallei blijft  ook een 
bedding voor de natuur. 

Het cultureel erfgoed wordt aan-
gevuld met haar ecologische schatt en 
langs de boorden en de heuvels aan 
de stroom, waar nog oorspronkelijke 
hyacintbossen, libellen, vogels en 
waterbloemen te vinden zijn.  

In het MOU vind je dat grote verhaal, 
maar ook de kleine verhalen die 
samen geschiedenis maken. 
Zoals het verhaal van die keer toen 
de laatste steur gevangen werd in 
de stad. En weet je nog van toen er 
werd geschaatst op de meersen? 
En hoe werkte die middeleeuwse 
sluis nu ook weer? 

PRAKTISCH

Toegangsprijzen SCALDIS + MOU

INDIVIDUEEL BEZOEK
Tentoonstelling + MOU: 6 euro 
per persoon; kortingen mogelijk
VOOR INWONERS VAN OUDENAARDE 
IS EEN BEZOEK AAN MOU EN DE 
TENTOONSTELLING SCALDIS GRATIS 
op vertoon van je identiteitskaart. 

GROEPSBEZOEK MET GIDS
50 euro voor de gidsbeurt en 2 euro 
per persoon inkom 
(60 euro vanaf 1 januari 2017)

Tickets af te halen in het infokantoor 
Toerisme, Markt 1, 9700 Oudenaarde

LOCATIE: 
MOU, Markt 1, 9700 Oudenaarde

INFO EN RESERVATIE: 
mou@oudenaarde.be
www.mou-oudenaarde.be

# SCALDIS 
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Vernieuwd Gents Volkstoneel
Schoon ogen
Voor ‘Schoon ogen’ doet het Vernieuwd 
Gents Volkstoneel andermaal beroep op 
Jo Van Damme die met zijn gevatte 
dialogen en verrassende plots het genre 
van het volkstheater nieuw leven inblaast. 
Bob De Moor, de drijvende kracht achter 
het gezelschap, deelt in deze nieuwe 
productie de scène met Bert Verbeke en 
Heidi De Grauwe.

Vrijdag 27 januari om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

A Fleetwood Mac Tribute
Rumours, 40 years
Op 4 februari 2017 is het exact 40 jaar 
geleden dat de legendarische break-
up-plaat ‘Rumours’ het daglicht zag. 
Dit Fleetwood Mac album staat vol parels 
als ‘Go your own way’, ‘Don’t stop’ en 
‘Dreams’. Songs die één voor één in 
ons collectief geheugen gegrift staan. 
Deze verjaardag wordt gevierd door 
een bende straffe muzikanten.

Vrijdag 3 februari om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Okidok
Les Chevaliers
In deze familievoorstelling voeren de 
clowns van Okidok ons verrassend 
mee naar het fascinerende tijdperk 
van de Middeleeuwen; naar de wereld 
van ridders, legendes en de meest 
wonderbaarlijke creaturen.

Zaterdag 4 februari 2017 om 20.30 uur
Kaarten: -16 jaar: 10 euro, 
volwassenen: 15 euro

Michael Van Peel
Van Peel overleeft 2016
de eindejaarsconference
2016. Het beleg van Europa. België wordt 
ruw wakkergeschud. Binnen regeert de 
angst. Door de kieren van een ijzeren 
gordijn gluurt de priemende blik van 
Vladimir Poetin naar binnen. 

Horden vluchtelingen belegeren het 
Europese fort. Erdogan snelt galopperend 
ter hulp, onze ridder op het witte paard, 
van Troje.

Donderdag 9 februari om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Han Solo - Kloenke

De Woeker

DDD# De Woeker: voorjaar 2017

H
ier zijn we weer, met een 
verse portie Woekeraanbod. 
Dat we voor variatie zorgen, 
weet je al. Dat we jong en 
onbemind tegenover ervaren 

en bekend plaatsen, zo ken je ons. 
Dat we inspelen op enkele actuele 
opportuniteiten, dat verwacht je net van 
ons.

Wie kaarten bestelt voor 31 december 
2016 krijgt een vroegboekkorting van 
10%!

Han Solo
Kloenke

In zijn nieuwe show deelt Han Solo stevige 
klappen uit, maar moet hij zelf ook slagen 
incasseren. Maar toch blijft Han Solo 
terugvechten. Nu de Islamitische Staat, 
de Kuringse Kleurenwies Kameraden en 
andere radicale hobbyclubjes de wereld 
bedreigen, is Han Solo actueler dan ooit. 
En noodzakelijk!

Vrijdag 20 januari om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro
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Barre Weldaad
Verdacht
‘Verdacht’ is het verhaal van een oudere politie-inspecteur die 
gebukt gaat onder de last van een brok Belgische geschiedenis. 
Op 9 november 1985 was hij als jonge kracht een van de eersten 
aanwezig op de parking van Delhaize in Aalst, toen de Bende van 
Nijvel er een bloedbad aanrichtte. Peter Terrin is vooral gekend 
als prozaschrijver, maar met ‘Verdacht’ is hij aan zijn derde 
theatertekst toe.

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Geert Vermeulen, Walter Poppeliers 
(De Nieuwe Snaar) en Arne Leurentop
KruipOlie
Leurentop, een droogkomische, uiterst gestructureerde jon-
geman, die in zijn vrije tijd kermiskoersen rijdt, maar niet wint, 
heeft een lading ijzer-
sterke nummers ge-
componeerd. De bassist, 
Poppeliers, zegt dat hij 
naar schoonheid verlangt 
en Vermeulen denkt dat 
hij (nog steeds) grappig is.

Vrijdag 24 februari om 
20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Marble Sounds
Tautou
Een triangel, een ijle gitaar, zachte Hammondtoetsen of een 
streepje jachthoorn: het hoort allemaal bij Marble Sounds. 
De Vlaamse groep maakt erg beeldende muziek, waarbij je zelf 
de scène mag zoeken. Marble Sounds mocht in de zomer van 
2016 de Clubtent op Pukkelpop afsluiten en pakte de massa 
mooi in.
Humo: ‘vijftig minuten, van de mooiste die we deze editie van 
Pukkelpop al zagen’.

Vrijdag 3 maart om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Beeldsmederij De Maan
Pjotr en de Wolfski
Een upgrade van de klassieker ‘Peter en de Wolf’ met een 
praatzieke Bruno Vanden Broecke in spitse doen als verteller. 
Alles speelt zich af op, 
rond en in een kleurrijke 
boom.

Familievoorstelling voor 
iedereen vanaf 3 jaar.

Zondag 5 maart 
om 14.30 uur
Kaarten: -12 jaar: 7 euro, 
volwassenen: 10 euro

Vernieuwd Gents Volkstoneel - Schoon ogen Okidok - Les Chevaliers

Michael Van Peel -Eindejaarsconference Exceseque dolecte non netur?A Fleetwood Mac Tribute - Rumours, 40 years Marble Sounds - Tautou

Barre Weldaad - Verdacht

# De Woeker: voorjaar 2017
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Frank Cools 
Jongens Toch 
Frank Cools gaat in de voorstelling ‘Jon-
gens Toch’ op geheel eigen wijze, met heel 
veel humor en met grote ernst de clichés 
te lijf. En dat doet hij met prachtige teksten 
van de allerbeste jeugdauteurs: Annie M.G. 
Schmidt, Joke Van Leeuwen, Roald Dahl,.. 
 
Deze jeugdvoorstelling past in de Jeugd 
boekenmaand, die dit jaar komaf maakt 
met clichés die er bestaan over meisjes  
en jongens onder het motto’M-V-X’.

Zondag 26 maart om 14.30 uur 
Kaarten: -12 jaar: 7 euro, volwassenen: 
10 euro

Het Banket 
Vergeten man 
Eindelijk laat hij zich horen, de vergeten 
man. Iedereen kijkt dwars door hem heen. 
Mensen lopen hem voorbij.  
Zelfs zijn bloedeigen familie vergeet hem:  
in de wieg, in het gras, tussen de menigte 
op straat. Stefaan Degand schittert in deze  
muziektheatervoorstelling, die tegelijker-
tijd schaamteloos komisch en ontroerend 
durft te zijn. 
Een voorstelling voor volwassenen en 
jongeren vanaf 12 jaar. 

Vrijdag 31 maart om 20.30 uur 
Kaarten: -16 jaar: 10 euro,  
volwassenen: 15 euro

Nele Goossens 
Hoogspanning 
Roosje speelt graag op zolder, daar kan 
alles gebeuren, daar kan ze alles spelen. 
Beneden is het al een tijdje niet meer 
leuk. Beneden is de spanning hoog tussen 
mama en papa. Deze voorstelling wordt 
georganiseerd in samenwerking met Het 
Huis van het Kind om kinderen, die span-
ning in huis ervaren, te laten zien dat ze 
niet de enigen zijn die dit meemaken.  
 
Familietheater vanaf 8 jaar.

Dinsdag 11 april om 14.30 uur 
Kaarten: -12 jaar: 7 euro,  
volwassenen: 10 euro

Het Ongerijmde 
Cyrano
Hoe overleef je het levensmotto ‘In alles 
en door iedereen bewonderd worden’  
met een neus die buiten proportie is? 
Cyrano is een voorstelling waarin geen 
compromissen worden gesloten, behalve 
dan in de liefde.

Tutu Puoane  - The Joni Mitchell Project

Frank Cools - Jongens Toch

Het Banket - Vergeten man

Nele Goossens - Hoogspanning

Action Zoo Humain 
Flandrien 
Aan de eindmeet, op de top van de  
louteringsberg, staat de Flandrien zijn 
scheppende pers te woord: ‘Ah ja, ik  
zeg ’t Marc, als ons leven te vergelijken 
zou zijn met een perfecte cirkel, getrokken 
door een passer met pin en potlood, dan 
kan ik u zeggen, Marc: de benen waren 
goed, mijn pin stond schoon in ’t centrum 
en mijn potlood stond op scherp.’ Een oer-
Vlaamse voorstelling rond het wielrennen 
als aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

Donderdag 23 maart om 20.30 uur 
Kaarten: 15 euro

Tutu Puoane 
The Joni Mitchell Project 
feat. Tineke Postma
Na verschillende albums en tournees 
met haar eigen muziek en enkele opge-
merkte samenwerkignen, onderneemt de 
Zuid-Afrikaans/Belgische zangeres Tutu 
Puoane een reis doorheen de muziek en 
poëzie van een van haar favoriete arties-
ten, de fantastische Canadese singer-
songwriter Joni Mitchell. 
Vrijdag 24 maart om 20.30 uur 
Kaarten: 15 euro

Nele Goosens - HoogspanningAction Zoo Humain - Flandrien
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Stenzel & Kivits
The Impossible Concert
Een onmogelijk concert geven, dat lukt 
alleen Stenzel & Kivits (Nl). Beide heren 
spelen met de conventies van de klassieke 
muziek, maar verloochenen nooit hun 
achtergrond. Het zijn briljante muzikanten 
die ook erg komisch zijn. Improvisatie 
geeft een extra dimensie aan de show en 
maakt elke voorstelling uniek.

Vrijdag 5 mei om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

  Kerst-
 vakantie in   
 De Woeker

Theater Taptoe 
(vzw Taptoe’s erf)

Hemel

Knap woordloos fi gurentheater-
spektakel voor 7+

Een rood gordijn, een leeg 
schilderij-kader en overal wolken!
René Magritte stapt zijn eigen 
surrealistisch universum binnen. 
Hij ontmoet objecten, mensen, ja… 
zelfs zichzelf in de schilderijen die 
hem wereldberoemd maakten. Maar
is hij in ieder schilderij even welkom?

Luk De Bruyker en Willem Verheyden 
(ex- Theater De Maan) lieten zich in-
spireren door het scenario van ‘Hemel’ 
van Daniël Billiet en Freek Neyrinck 
om een nieuwe woordloze fi guren-
theatervoorstelling te maken met als 
uitgangspunt de vele schilderijen van 
de Belgische kunstenaar René 
Magritte.

Met de oorspronkelijk versie uit 1991 
toerde het gezelschap de wereld rond 
en speelde het meer dan 400 keer. 
Het stuk werd toen genomineerd voor 
de Signaalprijs voor jeugdtheater. 
‘Hemel’ werd internationaal Taptoe’s 
artistieke hoogtepunt en haalde daar-
mee ook wereldwijd de vakliteratuur.

Het Nieuwsblad: ‘De voorstelling 
verveelt geen seconde. Kinderen 
halen zich op aan de vele onverwachte 
wendingen en gekke geluiden, volwas-
senen mogen een loepzuiver staaltje 
heerlijk surrealisme verwachten’.

Spel: Luk De Bruyker en Alain 
Ongenaet

Vrijdag 30 december 2016 
om 14.30 uur
De voorstelling duurt 55 minuten
Kaarten: -12 jaar: 7 euro, 
volwassenen: 10 euro

Kadril - 40 jaar Kadril

Het Ongeruimde - Cyrano

Vrijdag 21 april om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Malsche Poppe
Helpende Handen
Tussen bergen ziekte en miserie rijzen 
Helpende Handen op als witte engelen 
met een geneeskrachtige uitstraling.
Tania Poppe en Veerle Malschaert maken 
samen een tragi-komische theatervoor-
stelling rond de vraag:‘Hoe egocentrisch 
is de moeder Teresa in onszelf?’

Zaterdag 22 april 
om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Kadril
40 jaar Kadril

Een groep met wortels in een lange 
traditie. En het begon allemaal hier, 
in de Vlaamse Ardennen.
Verwacht u aan muzikale parels, de hits,… 
maar laat u vooral meevoeren in een 
concert vol mooie luistermomenten.

Vrijdag 28 april om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Malsche Poppe

Stenzel & Kivits
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Het schoolteam vindt het belangrijk dat 
iedereen in de academie een nieuwe 
kunstvorm kan ontdekken en er zich 
op zijn eigen tempo kan in ontplooien. 
Dus ook kinderen en jongeren die in 
functie van onderwijs speciale onder-
steuning nodig hebben omwille van een 
beperking, zijn welkom. In overleg met 
de ouders en het leerplichtonderwijs 
wordt onderzocht, hoe het leertraject 
aangepast kan worden.

De academie richtte eveneens een 
theater- en muziekatelier op specifi ek 
voor leerlingen uit het buitengewoon 
onderwijs. Ontdekken, beleven en 
genieten staan er centraal.

Volwassenen krijgen een bijzondere 
plaats in de academie. Ze kunnen zonder 
vooropleiding starten in de studierichtin-
gen Muziek en/of Woordkunst. 
Voor volwassenen die al eerder een 
muziek- en/of woordkunstopleiding 
volgden, kan een nieuw lessentraject 
uitgetekend worden. 

De cursus Muziekgeschiedenis is een 
aanrader voor volwassenen die meer 
willen weten over grote componisten, 
hun drijfveren, hun scheppingsproces, 
hun stijl en de tijd waarin ze leefden

HOOFDSCHOOL: 
Parklaan 2a, 
9700 Oudenaarde, 
055/390.360, 
muziekadmin@oudenaarde.be

OPENINGSUREN SECRETARIAAT:
maandag van 14u00 tot 20u00
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13u00 tot 20u00
woensdag van 12u30 tot 20u00
zaterdag van 9u00 tot 14u30

Wijkafdeling Eine, Serpentstraat 15
Wijkafdeling Mater, lokalen in 
Ontmoetingscentrum De 3 Sleutels, 
Driesleutelstraat 11
Wijkafdeling Ename, 
Martijn van Torhoutstraat 190

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

biedt de studierichtingen Muziek, Woord-
kunst en Dans aan. Musici, woordkunste-
naars, acteurs, dansers werken aan een 
fi jne leeromgeving waarbinnen kinderen 
(vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen 
zich ten volle ontwikkelen tot actieve mu-
sici, vertellers, sprekers, acteurs, auteurs, 
dansers en cultuurparticipanten.

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

Jongeren worden verder begeleid tot 
zelfstandige, actieve kunstbeoefenaars. 
Stapsgewijs maken ze kennis met pop en 
jazz en met uiteenlopende vormen van 
creatie (theater, improvisatie, compositie, 
poëzie schrijven, ICT-applicaties, …).

#Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans
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WW# Weet jij wat meeroken 
     met kinderen doet?

I
edereen weet ondertussen dat tabaksrook niet gezond is 
en zeker niet voor kinderen. Toch is het niet altijd makkelijk 
om je kinderen zonder rook te laten opgroeien. 
Als je rookt, doe je vaak je best om je kinderen zo min 
mogelijk in de rook te laten zitten. Zoals roken onder de 

dampkap, bij een open raam of in een andere ruimte. 
Uit onderzoek blijkt echter dat dit kinderen niet voldoende 
beschermt. Binnen roken is namelijk nooit oké, zelfs niet 
met het raam open. Er komen nog steeds te veel schadelijke 
rookdeeltjes naar binnen. En meeroken is altijd gevaarlijk, 
zeker voor kinderen, die extra kwetsbaar zijn.

Op www.nooitbinnenroken.be zie je hoe de schadelijke 
rookdeeltjes zich over het hele huis verspreiden, zonder dat 
je er iets van merkt, hoe de kinderen ze binnenkrijgen en 
wat de gevolgen zijn. Je leert hoe je je huis rookvrij houdt en 
waarom je beter nooit in de auto rookt. 
Met een korte quiz kan je je eigen kennis testen.

Waarom zijn kinderen extra kwetsbaar?

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke deeltjes in 
tabaksrook, omdat hun longen en afweersysteem pas volledig 
ontwikkeld zijn eens ze tiener zijn. Kinderen hebben kleinere 
luchtwegen en ademen sneller dan volwassenen, waardoor 
ze meer giftige stoffen opnemen.

Zelfs de kleinste hoeveelheid tabaksrook is erg schadelijk. 
De cijfers op www.nooitbinnenroken.be liegen er niet om: 
er zitten meer dan 4.000 giftige chemische stoffen in en 
minstens 70 daarvan kunnen kanker veroorzaken.

Meeroken

Kinderen worden er ziek van
Ook als de rook weg is, zijn die schadelijke stoffen nog altijd in 
huis. Ze hangen lang in de lucht en daarna zetten ze zich overal 
op vast. Je ziet ze niet en je ruikt ze niet, maar 68.000 kinderen 
krijgen ze nog elke dag binnen. Ze worden er ziek van en hebben 
meer kans op astma, longontstekingen, oorontstekingen, 
bronchitis, hoesten en piepende ademhaling. 
Kinderen zijn  sneller buiten adem en baby’s hebben meer kans 
om te sterven aan wiegendood.

De boodschap is duidelijk: 
rook nooit in huis, nooit in je auto. 
Doe het voor de kinderen.
Voor informatie, tips en advies: 
www.nooitbinnenroken.be. Meer info rond gezondheid en 
milieu, zie www.gezondheidenmilieu.be
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V
olgende prioriteiten worden aangehouden door de 
strooidiensten in onze stad: hoofdassen en hoofd-
wegen, schoolroutes, buslijnen De Lijn en hellingen 
worden gestrooid. Er wordt gegarandeerd dat ieder-
een een vrij gemaakte weg kan aantreffen binnen 

een straal van maximaal 500 meter. 
In verkavelingen wordt enkel nog een hoofdas vrijgemaakt; 
zijstraten en doodlopende straten worden niet meer behandeld. 

Onze stad is sedert  een aantal jaren  voorloper in het ruimen en 
strooien van fi etspaden. Jaar na jaar werd dit areaal uitgebreid, 
waardoor we momenteel een 40-tal kilometer fi etspaden 
behandelen. Deze manier van werken blijft behouden.
De wegen sneeuwvrij maken en/of houden wordt steeds 
moeilijker. Oudenaarde is dan ook niet de enige stad of 
gemeente die de laatste winters hiermee problemen had. 
Het gebeurde zelfs dat het volledige land plat lag omwille van 
een tekort aan strooizout.

Een eerste maatregel die het stadsbestuur nam om hierop in 
te spelen was de aankoop van een derde zoutsilo. Momenteel 
kan hierdoor 90 ton wegen(silo-)zout gestockeerd worden. 

In tegenstelling tot de meeste andere steden en gemeenten ging 
Oudenaarde er tot nu prat op alle wegen, hoe klein of afgelegen 
ook, te strooien. Dit betekent zo’n 380 tot 400 km wegen. 
Op die manier wordt per strooibeurt minimum gemiddeld 35 ton 
wegenzout verbruikt. Zelfs met een voorraad van 90 ton lopen we 
dus nog het risico dat onze voorraad zout opraakt, bij de minste 
hapering in de bevoorrading. Het stadsbestuur kan dus niet 
anders dan de strooiroutes  herwerken en  verkleinen. 

Door prioriteiten te stellen bij hoofdassen en hoofdwegen, 
schoolroutes, buslijnen en hellingen moet er nog 150 km 
aan wegen gestrooid worden.

Moeilijk te bereiken plaatsen worden behandeld door de eigen 
technische dienst. De stad heeft intussen zelf nog twee sneeuw-
schoppen aangekocht, die zullen worden ingezet door de eigen 
technische dienst om nog beter te kunnen inspelen op plaatse-
lijke problemen. Ook een aantal van de strooiers beschikt tevens 
over een sneeuwschop, die bij hevige sneeuwbuien onmiddellijk 
kan worden ingezet. Hierdoor moet het mogelijk zijn de te 
strooien wegen sneller vrij te maken en er meer aandacht aan 
te besteden, waardoor het resultaat dan ook beter moet zijn 
dan voordien.

#  Sneeuw- 
               en ijsbestrijding

Sneeuw- en 

ijsbestrijding

We hopen op de medewerking en het begrip van 
de Oudenaardse inwoner om deze  werkwijze een kans 
te gunnen. 
De nieuwe routes worden permanent 
geëvalueerd en, indien nodig, bijgewerkt. 
Alle opmerkingen zullen met dank worden genoteerd en 
zoveel mogelijk worden meegenomen in deze evaluatie.
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2. Leg geen waardevolle voorwerpen 
in het zicht. Zorg voor gordijnen, 
stores, … die het zicht op de binnen-
kant van de woning beperken.

3. Zorg voor een bewoonde indruk: 
ga je ’s avonds weg, laat een lampje 
branden, muziek spelen, …

4. Sluit rolluiken, gordijnen, stores, … 
om waardevolle voorwerpen 
(bv. tv, laptop/pc, tablet, juwelen, …) 
aan het zicht te onttrekken.

5. Laat geen berichten over je afwezig-
heid achter op je deur, voicemail of 
e-mail.

6. Ben je enkele dagen, weken niet 
thuis? Verwittig buren, familie of 
vrienden om een oogje in het zeil te 
houden en bv. de postbus te ledigen. 
Bij de politie kan ook altijd afwezig-
heidstoezicht aangevraagd worden 
(minimum 1 week voor je vertrek aan-
vragen). De politie komt op bepaalde 
tijdstippen langs en doet een controle 
aan de buitenzijde van de woning. 
Stelt men iets onrustwekkends vast, 
dan word jij of een opgegeven con-
tactpersoon verwittigd.

Besafe somt de 4 belangrijkste 
tips op:
1. Doe beroep op een diefstalpreventie-
adviseur
Een diefstalpreventieadviseur kan je hel-
pen door het geven van tips in het kader 
van de beveiliging van je woning. Het is 
een politieambtenaar die hiervoor spe-
cifi ek opgeleid is. Hij/zij komt gratis op be-
zoek bij je thuis en bekijkt samen met jou 
de woning. Wie bouw- of renovatieplannen 
heeft, kan ook op basis van de door de ar-
chitect gemaakte plannen advies krijgen. 
Onze diefstalpreventieadviseurs komen 
niet alleen langs bij bewoners, maar ook 
zelfstandigen, handelaars, … kunnen 
beroep op hen doen. 
Hoe aanvragen? Neem contact op met je  
wijkinspecteur of bel naar het algemeen 
nummer 055 33 88 88.

2. Hou er goede gewoonten op na
De voornaamste veiligheidsmaatregel 
is het aannemen van goede gewoonten. 
Deze zijn eenvoudig en kosten niets! 

Bijvoorbeeld:
1. Sluit alle ramen en deuren wanneer 

je de woning verlaat. Laat zeker geen 
ramen op kiepstand staan!

de gelegenheid maakt de dief

VERDACHTE
GELUIDEN

OF
HANDELINGEN

BEL 101

Veilig wonen
VVVV#Veilig wonen

I
n 2015 werden in België 66.374 
woninginbraken geregistreerd. 
Dit zijn er ongeveer 182 per dag. 
Deze inbraken brengen veel leed en 
kosten met zich mee.  

Inbrekers zijn jammer genoeg dagelijks 
op pad. 
Om het aantal woninginbraken te laten 
dalen hebben we ook jouw hulp nodig, 
want de gelegenheid maakt de dief… 

Een dief kiest een makkelijk doel waar hij/
zij kans maakt op een waardevolle buit. 
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7. Laat geen gereedschap of ladders buiten achter die kunnen 
gebruikt worden voor een inbraak.

3. Zorg voor goed mechanisch beveiligingsmateriaal
Ramen en deuren verstevigen om het een inbreker moeilijk  
te maken is zeker aangeraden door bijvoorbeeld rolluiken te 
gebruiken of ramen en deuren te versterken met een veilig-
heidscilinder, …

4. De meerwaarde van een elektronische beveiliging
Een elektronisch beveiligingssysteem heeft enkel meerwaarde 
wanneer je woning correct beveiligd is. Dergelijk systeem  
vertraagt de inbreker niet, maar kan hem/haar wel afschrikken. 
De installatie van een elektronisch beveiligingssysteem laat je 
over aan een professionele installateur.

Verdachte geluiden  
of handelingen?  
Bel 101!

Hoor of zie je verdachte zaken?  
Bel onmiddellijk naar het nummer 101.  
Het sturen van een mail, facebook- of  

twitterbericht heeft geen enkele meer-
waarde. Verdachte zaken moeten  

onmiddellijk kunnen onderzocht  
worden door de politiediensten. 

de gelegenheid maakt de dief 
BIN 
Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsproject 
tussen de politiediensten, de burgers, en de overheid. Het BIN 
wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheids-
gevoel en het helpen voorkomen van misdrijven. Het BIN kan 
daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.
Als er in je buurt al een paar dagen een verdacht voertuig 
passeert of als er vreemde personen komen aanbellen zonder 
duidelijke reden, … dan kan je de politie verwittigen. 
Doe dit liefst onmiddellijk na het vaststellen van verdachte  
handelingen. Tijdig melden bevordert een goede informatiedoor-
stroming en zorgt ervoor dat de pakkans vergroot wordt.  
De politie onderzoekt de ernst van de situatie en beslist dan  
om al dan niet het BIN te activeren. 

Wil je gratis aansluiten bij een BIN in je buurt?  
Vul dan het formulier in dat je terugvindt op de website van  
de PZ Vlaamse Ardennen (www.pz-vlaamseardennen.be)  
of ga langs bij je wijkinspecteur.  
Bezorg het  aan de lokale politie of aan een BIN-verantwoorde-
lijke. Een handtekening is verplicht (dus inschrijven via e-mail 
is niet mogelijk) zodat de politie de toestemming heeft om je 
telefoonnummer mee op te nemen in de phonemaillijst.

Slachtoffer van een (woning)inbraak? Wat nu?

Stel je bij het opstaan of bij je thuiskomst vast dat er  
ingebroken werd?  
Verwittig onmiddellijk de politie en raak niets aan.  
Sporen zoals vinger- of voetafdrukken kunnen de politie helpen 
bij het opsporen van de dader(s).
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HH# Hartveilige stad

E
lke dag worden in ons land ongeveer 30 personen 
getroffen door een hartstilstand. Op zo’n moment 
telt elke seconde: de eerste zes minuten zijn letterlijk 
van levensbelang. Helaas overleeft amper 8% van 
de slachtoffers. Onderzoek heeft echter uitgewezen 

dat de overlevingskans kan stijgen tot 60% wanneer bij de 
reanimatie een zogenaamde AED wordt gebruikt.

Een AED (Automatische Externe Defi brillator) is een draagbaar 
toestel dat zelf het hartritme van het slachtoffer analyseert en 
indien nodig een elektrische schok toedient. Daarom besliste 
het stadsbestuur om maar liefst 7 van deze toestellen te laten 
installeren. De locaties werden bepaald op basis van een bevra-
ging bij de Oudenaardse verenigingen. De AED’s werden -waar 
mogelijk- ook bewust steeds buiten geïnstalleerd zodat deze ook 
na sluitingstijd van de gebouwen nog kunnen worden gebruikt.

De huidige locaties zijn:

• Binnenkoer Abdij Maagdendale (bijgebouw Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunst)

• Binnenkoer CC De Woeker / Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans

• Burgemeester Thienpontstadion (hoofdtribune)
• Begin Finse Piste
• Sportzaal Groenhof
• Sportzaal ’t Sportkot
• De Qubus

De defi brillatoren zijn erg makkelijk herkenbaar en geven 
bovendien licht in het donker.

Hartveilige

stad

Hartveilige stad
Het plaatsen van deze toestellen is slechts een eerste stap: 
een AED gebruiken is heel eenvoudig, maar moet altijd 
gecombineerd worden met beademingen en hartmassages. 
Daarom wil Oudenaarde zich engageren om ook verder te gaan 
en, in samenwerking met het Rode Kruis, een zogenaamde 
‘Hartveilige stad’ te worden.
In de eerste plaats door zelf het goede voorbeeld te geven en 
vanaf begin 2017 dan ook actief in te zetten op eerste hulp-
opleidingen bij het eigen stadspersoneel.
We mikken ook op een samenwerking met het Rode Kruis en 
ons eigen verenigingsleven om ervoor te zorgen dat elke 
inwoner die dat wil, makkelijk zo’n opleiding eerste hulp kan 
volgen.
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W
ij maken het jullie graag zo makkelijk mogelijk; 
dienstverlening is belangrijk voor ons.
Daarom beschikt Oudenaarde via ‘eGovFlow’ 
voortaan over een service die inwoners toelaat 
om online op een 100% beveiligde en rechts-

geldige manier bepaalde aktes of attesten aan te vragen en 
deze 24/7, digitaal ondertekend in de mailbox te ontvangen.
Het is dus helemaal niet meer nodig om hiervoor nog naar 
het Administratief Centrum te komen en aan te schuiven: 
je kan deze documenten voortaan gewoon lekker makkelijk 
en veilig van thuis uit online aanvragen!

Momenteel kunnen onderstaande items 
online verwerkt worden:

• uittreksel geboorteakte
• uittreksel huwelijksakte
• uittreksel bevolkingsregister
• uittreksel overlijdensakte 
• attest samenstelling gezin
• attest van leven
• attest van verblijf / nationaliteit
• attest van verblijf voor een huwelijk
• attest van woonst / woonplaatshistoriek
• attest wijze van teraardebestelling (online aanvragen, wordt 

opgestuurd)

Je vindt de toegang tot ‘Mijn loket’ op onze website 
(www.oudenaarde.be), helemaal bovenaan bij de rubriek 
‘wonen en leven’. Ook per product staat bovenaan de pagina 
steeds een knop om online aan te vragen.

Opgelet! Tijdens de eindejaarsperiode houdt de dienst 
burgerzaken permanentie op 27, 28, 29 en 30 december 
2016 van 8.30 uur tot 12 uur. De dienst is gesloten op 
maandagen 26 december 2016 en 2 januari 2017.

OPENINGSUREN DIENST BURGERZAKEN

Nog in het kader van een betere dienstverlening, zijn 
de openingsuren van de dienst burgerzaken aangepast. 
Dit omdat we beseffen dat het voor inwoners die elke dag 
werken, niet evident is om voor 17.30 u in het Administra-
tief Centrum te geraken.
    maandag: 8:30-12:00, 13:30-19:00
    dinsdag: 8:30-12:00
    woensdag: 8:30-12:00, 13:30-17:30
    donderdag: 8:30-12:00
    vrijdag: 8:30-12:00
    zaterdag: Gesloten **
    zondag: Gesloten

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

# ‘Mijn loket’
Makkelijk online attesten & 
uittreksels aanvragen
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# Weetjes 
   van De Lijn

Omnipas 65+
Naar de kapper? Een uitstapje met de kleinkinderen? 
Of gaan lunchen met vrienden? De chauffeurs van De Lijn 
brengen je met plezier overal naartoe. Vlakbij huis of wat 
verder weg. Want met je Omnipas 65+ reis je overal in 
Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram van De Lijn, 
en dat tegen een voordeeltarief! Voor minder dan 1 euro per 
week geraak je overal met de Omnipas 65+ Voor je abonnement 
betaal je slechts 51 euro voor een heel jaar. Zo heb je altijd een 
geldig vervoerbewijs op zak, en dat is mooi meegenomen. 
Zwaar beladen na het winkelen of moe na een dagje in 
de weer zijn? Stap dan gewoon de bus of tram op, zelfs al 
moet je maar één halte verder.

Je Omnipas 65+ verlengen?
Je ontving in juli een brief van De Lijn waarmee je je 
abonnement kan verlengen. Ontving je geen brief of ging 
de brief verloren?  Bel dan het infonummer 070 220 200 (0,30 
euro/minuut) om een nieuwe verlengingsbrief aan te vragen.

Wil je een Omnipas 65+ bestellen?
Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul het aanvraagformulier 
in of ga naar een Lijnwinkel in je buurt en vul daar een 
aanvraagformulier in. Na ontvangst van het aanvraagformulier 
stuurt De Lijn je binnen de tien werkdagen een overschrijvings-
formulier op. Na betaling wordt je MOBIB-kaart met daarop je 
Omnipas 65+ abonnement binnen de tien werkdagen 
opgestuurd. Vanaf dan kan je zorgeloos op stap met alle 
bussen en trams van De Lijn.

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram.
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaars-
nachtparty te brengen. Dankzij de provincie rij je bovendien 
ook gratis met de feestbussen (F-nummer).
Oudenaarde wordt bediend door de feestbus F9 Gent Zuid – 
Merelbeke – Gavere – Asper – Zingem – Oudenaarde station.

In Gent zijn er diverse feestjes die vlot bereikbaar zijn vanaf 
Gent Zuid, het knooppunt van alle feestbussen.
Sinds begin december kan je op www.delijn.be een overzicht 
vinden van alle party’s die je met De Lijn kan bereiken en 
met welke andere feestbussen je op welke tijdstippen nog 
kan meerijden in Oost-Vlaanderen. 
Er liggen ook gratis folders in het stadhuis.
Alle feestbussen met een F-nummer zijn dus gratis. 
Op alle andere lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de normale 
tarieven. Koop een speciaal oudejaarsnachtbiljet tegen 3 euro. 
Het gaat in op 31 december om 18 uur en is op 1 januari de hele 
dag geldig tot en met middernacht. Je koopt dit ticket best vooraf 
in de grote verkoopautomaten en Lijnwinkels (vanaf 17 decem-
ber). Ook alle andere vervoersbewijzen – lijnkaarten, abonne-
menten, SMS-ticket,… - zijn geldig.
VEEL PLEZIER!
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De vrijwilligers aan de Zelfmoordlijn 1813 hebben het  
voorbije jaar meer dan 18 000 oproepen beantwoord. 
Dit recordaantal is te danken aan de uitbreiding van het  
aantal vrijwilligers.  
Verspreid over heel Vlaanderen beantwoorden ruim  
130 vrijwilligers de Zelfmoordlijn 1813 24/7. 
Via een op maat uitgetekend telefoniesysteem, een intranet  
en nog veel meer kunnen de vrijwilligers van thuis de  
Zelfmoordlijn 1813 beantwoorden en toch verbonden zijn  
met alle andere vrijwilligers en de staf van de organisatie. 
Daarnaast bieden intervisies, informele activiteiten en vormin-
gen onmisbare momenten van uitwisseling en ondersteuning.
De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn zijn een bijzondere groep 
die er samen voor zorgen dat mensen met zelfdodingsgedach-
ten en hun omgeving 24/7 bij de Zelfmoordlijn 1813 terecht 
kunnen. 
Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn 1813  
vragen we je om discreet om te gaan met je intentie om  
vrijwilliger te worden.

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor jou?  
Laat het ons zo snel mogelijk weten via het aanmeldings-
formulier of via cpz@preventiezelfdoding.be.  
We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek  
en wie weet start jij binnenkort de basisopleiding tot  
beantwoorder van de Zelfmoordlijn 1813 via telefoon,  
chat of e-mail.  
Meer info via www.zelfmoord1813.be.

#  Zelfmoordlijn 

In België zijn er 18.000 brandweermannen en –vrouwen, 
waarvan 12.000 vrijwilligers. Ze helpen dag in dag uit mensen 
vanuit een van de 34 hulpverleningszones en vanuit de Brusselse 
brandweer. ook jij kan brandweer worden als je er de nodige tijd 
en energie wil aan besteden. Dit moet je al tonen bij het afleggen 
van de federale geschiktheidsproeven. Als je deze tot een goed 
einde brengt, kan je met je Federaal Geschiktheidsattest (FGA) 
gaan solliciteren bij de zone van je keuze.  
Pas als je slaagt voor eventuele bijkomende aanwervings- 
proeven van de zone en ze je daar aannemen, kan je aan je 
brandweeropleiding beginnen.

# Ik word 
brandweer!

J
e bent sociaal, hulpverlenend, sportief en je houdt  
van uitdagingen? Je presteert onder druk en in  
moeilijke omstandigheden? Dan ben jij misschien  
de geschikte m/v om het brandweerkorps van Hulp- 
verleningszone Vlaamse Ardennen te versterken. 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar  
30 brandweermannen vrijwilligers (m/v) voor volgende posten:  
Oudenaarde, Kruishoutem, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en  
Zottegem. De Hulpverleningszone biedt je een degelijke  
opleiding, tal van doorgroeimogelijkheden én een pak toffe  
collega’s met allen hetzelfde doel: elkaar helpen in nood!  
De functie bestaat vooral uit het vervullen van een veelheid van 
operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrand-
weerzorg, om zo een goede operationele werking van de zone 
te verzekeren. Een brandweerman past het veiligheidsbeleid 
concreet toe en kan werken met het standaardmateriaal van  
de brandweerwagen. 
Daarnaast zijn er ook een reeks jobgerelateerde competenties  
en persoonsgebonden competenties, waaraan je moet voldoen. 

Alle informatie over de vacature vind je op www.bvlar.be/
vacatures. Je kan ook mailen naar jobs@bvlar.be.  
Informatie over het behalen van attesten, aanwervings-
proeven en opleidingen vind je op www.ikwordbrandweer.be.
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# Schepencollege
Burgemeester

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

Schepenen

Lieven Cnudde
jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit,  
onderwijs 
lieven.cnudde@oudenaarde.be 
zitdag: na afspraak via mail of tel. 0477 13 13 69

Peter Simoens
sport, recreatie, regie grondbeleid 
tel 055 31 95 32  
peter.simoens@oudenaarde.be 
zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak:  
bureau sportdienst

Carine Portois
burgerzaken, internationale betrekkingen,  
zustersteden 
tel 055 31 81 02  en 0479 07 49 11 
carine.portois@oudenaarde.be 
zitdag: na telefonische afspraak
 

John Adam
personeelszaken, evenementen, gelijke kansen 
tel 0478 38 02 65  
john.adam@oudenaarde.be 
zitdag: na afspraak

Guy Hove
openbare werken, cultuur 
tel 055 30 96 98  
guy.hove@oudenaarde.be 
zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM

Richard Eeckhaut
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,  
aankoopdienst 
tel 055 31 13 78  
richard.eeckhaut@oudenaarde.be 
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

Peter Dossche
financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging 
en dierenwelzijn 
tel 055 45 58 31  
peter.dossche@oudenaarde.be 
zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM

Stefaan Vercamer
sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een  
beperking, sociale economie, ontwikkelingssamen- 
werking 
tel 0496 29 94 29  
stefaan.vercamer@dekamer.be 
zitdag: na telefonische afspraak

Schepencollege

Het ACM is gesloten tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode 
van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 december 2016.
 
Tijdens de kerst- en nieuwjaarperiode houdt de dienst  
burgerzaken permanentie op 27, 28, 29 en 30 december 
2016 van 8u30 tot 12u00.
 
De bibliotheek is gesloten tijdens de kerst- en nieuwjaar-
periode van zaterdag 24 t.e.m. maandag 26 december 2016 
en zaterdag 31 december 2016.
 

De dienst toerisme en het MOU sluiten  
tijdens de kerst- en nieuwjaarperiode  
van maandag 26 t.e.m. vrijdag 31 december 2016,  
met uitzondering van 27, 28, 29 en  
30 december 2016 waarbij de dienst  
toerisme en het MOU  
van 14u00 tot 17u00 open zijn. 
 
De diensten zijn gesloten  
op 2 januari 2017. 

# Stadsdiensten tijdens  
 de kerstvakantie




