Oudenaarde, een veelzijdige en ondernemende stad,
die mensen voortdurend begeestert
INLEIDING
Voor het eerst leggen we als stadsbestuur een beleidsnota voor in het kader van de
Beleids- en Beheerscyclus (BBC). We vertrekken daarbij van onze visie en onze missie
met duidelijk geformuleerde doelstellingen waaraan actieplannen en acties gekoppeld
zijn voor de komende zes jaar die we zullen vastleggen in het meerjarenplan eind 2013.
Met deze nota stellen we onze “visie” en onze “missie” voor onze stad voor.
Als stadsbestuur willen we dat Oudenaarde een aangename stad is om in te wonen, te
leven en te werken, waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onze
sleutelelementen zijn.
We willen een aantrekkelijke en ondernemende stad zijn en inzetten op het aantrekken
van duurzame tewerkstelling. Wie vooruit wil en initiatief neemt, willen we steunen en
wie tegenslag kent, kan op onze solidariteit rekenen. Om te slagen is de inzet van
middelen en mensen nodig. We willen de klantvriendelijkheid van onze dienstverlening
vergroten en de moderne communicatiemiddelen daarbij voluit gebruiken.
Daarnaast zal de stad Oudenaarde zich blijven manifesteren als toeristische stad en als
de tweede cultuurstad van Oost–Vlaanderen, en wordt het goedgekeurd mobiliteitsplan
geactualiseerd en verder uitgevoerd met bijzondere aandacht voor de fietser. We kiezen
voor een intenser overleg en een heldere communicatie met de bevolking, rechtstreeks
en via de talrijke adviesraden.
FINANCIEN
We willen als goede huisvader het realistisch beheer van de stadsfinanciën verderzetten,
zodat we de gezonde financiële structuur van de stad kunnen handhaven. We streven
daarbij naar het behoud van de huidige belastingstarieven, die lager zijn dan het Vlaams
gemiddelde.
DIENSTVERLENING
We willen een nog betere klantgerichte dienstverlening. Hiervoor dienen bv de
openingsuren nog beter aan te sluiten bij de noden van de burgers en kunnen we de
communicatiekanalen van de stad optimaler op elkaar afstemmen met het oog op een
transparantere informatieverstrekking aan iedereen.
Door optimalisatie van de synergie tussen de diensten van stad en OCMW kan er
gerationaliseerd worden.
IMAGO VAN DE STAD
We willen Oudenaarde verder uitbouwen als stad van bier, erfgoed en fietsen. In het te
actualiseren citymarketingplan zullen we extra acties opnemen om deze toeristische
troeven verder uit te bouwen.
We hebben de bijkomende ambitie om de stad ook internationaal te promoten. Hierbij
bieden evenementen zoals de Ronde Van Vlaanderen opportuniteiten voor de
wereldwijde uitstraling.

Een niet aflatende promotie van het fiets- en wandeltoerisme krijgt onze aandacht en we
willen bijkomend investeren in de uitbouw van het watertoerisme.
CULTURELE MEERWAARDE VOOR DE STAD
Door integratie van de Brandwoeker in de Woeker willen we de Woekersite laten
uitgroeien tot een volwaardig Cultureel Centrum, het kloppend hart van het cultureel
leven van de stad.
Ons stadsmuseum MOU kende een succesvolle start en zal de komende jaren voldoende
aandacht en middelen krijgen om er nieuwe initiatieven te ontwikkelen onder meer
gericht op scholen en eigen regio.
WONEN IN EN ROND DE STAD
Via nieuwe Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (GRUP’s) en regelmatige
herzieningen ervan willen we een langetermijnvisie opbouwen rond de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad met ruimte voor ondernemen, wonen, recreatie, onderwijs,
natuur, landbouw.
We willen daarbij onze objectief van sociale huisvesting voor 2020 reeds in 2018
realiseren. We werken hiervoor samen met de sociale huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen.
Indien mogelijk willen wij voor onze Regie Grondbeleid een stedelijke autonomie
bewaren, en moet deze wettelijk verplichte nieuwe entiteit een actieve rol blijven
opnemen in het kader van de stads- en dorpskernvernieuwing. Hiermee willen we ook,
conform het Grond- en Pandenbeleid , nieuwe impulsen geven voor betaalbaar en
kwaliteitsvol wonen.
Om ons beleid mee vorm te geven trekken we een huisvestingsambtenaar aan. We
werken initiatieven uit tegen leegstand en verkrotting.
We zetten onze intense en gerichte inspanningen verder voor waterbeheersing en
bestrijding van wateroverlast.
We hebben verdere aandacht voor het algemeen onderhoud en het groenonderhoud
door een billijke verdeling en inzet van de middelen voor het centrum en
deelgemeenten.
EEN MOBIELE STAD
We willen Oudenaarde en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van de streek.
We mikken daarbij niet enkel op fietstoerisme, maar willen het fietsgebruik ook bij onze
eigen inwoners zoveel mogelijk aanmoedigen. Daarvoor zullen we de fietsinfrastructuur
optimaliseren met bijkomende fietspaden, comfortabele fietsstallingen, …
Bij de herinrichting van de Markt moeten de handelszaken vlot bereikbaar blijven en
zullen er voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar zijn op wandelafstand. In en
rond de stationsomgeving wordt het parkeren geoptimaliseerd. Hierbij schenken we de
nodige aandacht, via overleg met de betrokken instanties, aan het openbaar vervoer.

We wensen specifieke vrachtwagenparkeerplaatsen uit te bouwen, zodat vrachtwagens
niet onaangepast in woonwijken hoeven te parkeren.
EEN STAD WAAR ONDERNEMEN AANTREKKELIJK IS
De stad wil een regisseursrol spelen bij het creëren van een interessant
ondernemersklimaat, om de aantrekkingskracht te vergroten.
We willen een economieloket uitbouwen als centraal punt waar de ondernemers terecht
kunnen voor alles wat hen praktisch aanbelangt. Hiervoor willen we een voltijds
ambtenaar vrijmaken en het e-loket op de website van de stad verder uitbouwen.
De administratieve last moet beperkt worden en er zullen inspanningen gedaan worden
om de vergunningsprocedures te stroomlijnen, te vereenvoudigen en in tijd te
verkorten.
We hebben de ambitie de communicatie met ondernemers verder op punt te stellen met
betrekking tot zaken als openbare werken en mobiliteit. We engageren ons om
kernversterkende maatregelen uit te werken.
SPORT en RECREATIE
De plannen voor het bouwen van het nieuwe zwembad worden gerealiseerd via een
Publiek-Private Samenwerking (PPS). We willen hierbij tegemoet komen aan de
specifieke noden van alle doelgroepen.
Het sportcentrum zal planmatig gerenoveerd en gestructureerd worden en indien nodig
kan er ook uitgebreid worden.
Het gebruik van de bestaande sportinfrastructuur en recreatiezones over het ganse
grondgebied dient verder geoptimaliseerd en desgevallend uitgebreid te worden zodat
we maximaal tegemoet kunnen komen aan de ruime behoefte op dat vlak.
De verdere aanleg en het onderhoud van speel- en sportpleinen in het centrum en de
diverse deelgemeenten krijgen onze aandacht.
Zowel sport als beweging moeten verder gepromoot worden onder de verschillende
lagen van de bevolking.

NATUUR en MILIEU
Omgaan met ons milieu en de natuur rondom ons dient op een doordachte manier te
gebeuren. Daarin is afvalverwerking een zorg voor de stad. Behoudens de wettelijke en
decretale verplichtingen van de hogere overheid willen we de kostprijs van het
containerpark voor de burger gratis houden. Door sensibilisering en afvalpreventie
wordt het probleem van zwerfvuil aangepakt.
De meest efficiënte maatregelen om via alternatieve energiebronnen aan
energiebehoeften te voorzien, zullen we financieel ondersteunen.
De stad Oudenaarde, als groene poort tot de Vlaamse Ardennen, bevat natuurgebieden
die we zullen openstellen oa het Volkegembos. Daarom wordt geïnvesteerd in het
beheer van deze gebieden om op deze manier de burger iets terug te geven. Aansluitend

krijgt de zorg voor onderhoud van landelijke wegen in recreatief medegebruik een
bijzondere aandacht
LANDBOUW en PLATTELANDSONTWIKKELING
In de zoektocht naar het evenwicht tussen mens en natuur ontwikkelen we projecten en
dit maximaal via middelen voor plattelandsontwikkeling, bv. Leader – projecten. In deze
projecten besteden we aandacht aan kleine landschapselementen.
VEILIGHEIDSZORG
Het waken over de veiligheid en het zorgen voor een veiligheidsgevoel verdienen onze
bijzondere aandacht. De wijkinspecteur is hierbij cruciaal als spilfiguur en
aanspreekpunt.
Via de verdere uitwerking van buurtwerking en de BuurtInformatieNetwerken (BIN’s)
vergroot de betrokkenheid van de bevolking bij het veiligheidsbeleid.
De camerabewaking op het openbaar domein heeft een ontradend effect en kan helpen
om misdrijven op te lossen. Deze hulpmiddelen kunnen verder uitgebouwd worden
indien dit nuttig en nodig is.
Het gericht inzetten van Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) moet de kleine,
maar storende overlast terugdringen.
Voor de drugsproblematiek kiezen we voor een tweesporenbeleid van preventie
enerzijds en waar nodig een kordate aanpak anderzijds.
We streven naar een vermindering van de administratieve taken en een verdere
informatisering van de lokale politie, zodat deze zich nog meer kan bezig houden met de
eigenlijke politietaken.
We zullen verdere inspanningen leveren om onze brandweer te voorzien van eigentijdse
middelen.
LEREN EN ONDERWIJS
We voeren in de komende jaren de complete vernieuwingsoperatie uit van de
schoolgebouwen van onze Stedelijke Academie voor Woord en Muziek. We proberen
zowel de Muziekacademie als de Tekenacademie dermate te organiseren, dat zij nog
méér inwoners van onze stad kunnen aanzetten tot het uitoefenen van culturele
expressie (in de ruimste zin van het woord).
De andere onderwijsorganisaties, die actief zijn in de stad, ondersteunen we
vraaggestuurd, onder andere bij flankerend onderwijsbeleid en projecten voor gelijkekansen-onderwijs, in nauwe samenwerking met de LOP’s.
SOCIALE INNOVATIE
We staan als lokaal bestuur in de frontlinie van een sterk evoluerende en diversifiërende
samenleving. We willen daarbij nog meer inzetten op samenwerking tussen stad en
OCMW, op de eerste plaats door een feitelijke integratie van de twee sociale diensten in
het Sociaal Huis. Bij de sociale innovatie heeft het OCMW hierbij een specifieke rol.

Complementair ondersteunen en versterken we de netwerking tussen alle actoren op
het terrein.
Bestaande dienstverlening willen we verbeteren en vernieuwen, maar we willen ook
nieuwe modellen van publieke dienstverlening ontwikkelen. We willen de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting versterken. Activering van leefloners en langdurig
werkzoekenden wordt een prioriteit. Toeleiding naar ‘werk’ op de reguliere
arbeidsmarkt of in de ‘sociale economie’ is daarbij essentieel.
We ondersteunen initiatieven voor aangepaste woonvormen om vooral kwetsbare
groepen en senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, al dan niet met
ondersteuning.
Ons ‘ouderenzorgbeleid’ legt vooral de klemtoon op een kwaliteitsvolle thuiszorg.
We gaan sociale uitsluiting en vereenzaming tegen door versterking, ondersteuning,
erkenning en waardering van alle vormen van vrijwilligerswerking en door de uitbouw
en uitbreiding van het lokaal dienstencentrum.
We zetten onze inspanningen verder om onze eigen publieke gebouwen, de stad en
eigen evenementen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
Oudenaarde wenst in de huidige legislatuur officieel de titel van “Fair Trade Gemeente”
te behalen.
DE JEUGD = DE TOEKOMST
We willen jongeren en zelfs kinderen betrekken bij projecten die een invloed hebben op
hun leefwereld.
Het is de bedoeling om alle stedelijke administratieve diensten, die werken rond
jeugdbeleid, kinderopvang, gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning, fysiek te
bundelen in de gebouwen van het Jotie.
VERENIGINGEN
We zorgen voor de verdere uitbouw van ontmoetingscentra en maken werk van
efficiënte lokalenaccommodatie in functie van alle verenigingen, zowel in het centrum
als in de deelgemeenten.
De stad zal alle erkende verenigingen logistiek, materieel, promotioneel en financieel
blijven ondersteunen binnen haar financiële mogelijkheden.
We overleggen met bevoegde instanties in verband met de mogelijkheden tot gebruik
van het Erfgoedcentrum Ename door de stad en lokale verenigingen.
GEBOUWENBEHEER
We staan in voor een efficiënt en duurzaam beheer van onze eigen gebouwen. We
ontwikkelen een gecoördineerd en gecentraliseerd gebouwenbeheer. Een optimale
(her)bestemming en benutting van deze gebouwen staan daarbij voorop.

Aan de hand van de opmaak van een masterplan Maagdendale willen we het potentieel
van deze waardevolle site bestuderen en maximaal benutten.
Tijdens deze legislatuur worden de mogelijkheden onderzocht tot medegebruik of
herbestemming van de kerken. Dit zal gebeuren in samenspraak met de betrokkenen.

