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De zwem.com 

Zeg niet zomaar zwembad tegen de Zwem.
com, maar noem het een zwemparadijs, 
dat een spetterende opening kende tijdens 
het laatste weekend van april. Ondertus-
sen wordt ook druk geïnvesteerd in andere 
sportaccommodatie.
Kom genieten van drie dagen Adriaen 
Brouwer Bierfeesten, dit jaar op De Ham. 
Wanneer we dit schrijven zijn de arties-
ten nog niet bekendgemaakt, maar surf 
regelmatig eens naar www.bierfeesten.
be. De jeugdraad, op zijn beurt, zorgt voor 
top DJ’s op het podium op het Minder-
broedersplein en op de binnenkoer van 
De Woeker kan je genieten van de achtste 
editie van Bierfeesten@DeWoeker.
Op zaterdag 24 juni wordt de Hoogstraat 
omgetoverd tot een speelparadijs tijdens 
de jaarlijkse Kadeefeesten, die vanaf nu 
georganiseerd worden door de jeugd-
dienst. Diezelfde jeugddienst organiseert 
twee maanden lang activiteiten voor 
kinderen, die terechtkunnen op speelplein 
ZAP of zich kunnen uitleven bij Krullewiet. 
De allerkleinsten kunnen zich amuseren 
tijdens de kleuterkampen.
Ook de sportdienst pakt uit met een paar 
sportkampen en helpt tal van verenigingen 
bij de organisatie van specifi eke sport-
initiaties.
Schoolgaande kinderen tot 12 jaar kunnen 
in juli en augustus ook naar de Kinderop-
vang Begijnhof, waar dagelijks activiteiten 
georganiseerd worden.
Wie deze zomer op reis gaat leest best 
de tips van onze dienst burgerzaken over 
de documenten die je nodig hebt. 
De dienst maakt meteen nog eens re-
clame voor het online loket.
Naar aanleiding van Vlaanderen Feest! kan 
je op 8 juli in de voormiddag terecht in het 
stadhuis voor een feestrede. 

Daarna is er een gevuld namiddag-
programma met animatie en optredens 
voor groot en klein aan de oevers van de 
Donk.
Ben je geïnteresseerd in het Klimaat-
plan en heb je zelf ideeën over hoe we de 
CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% kunnen 
verminderen, dan kom je in dit Infoma-
gazine te weten of je in aanmerking komt 
voor subsidies van het stadsbestuur.
De heraanleg van de Markt is prima  op 
schema. Heel binnenkort zullen de rijweg 
en alle voetpaden klaar zijn en blijft de 
werf beperkt tot het middenplein.
Goed nieuws voor de fi etsers die dagelijks 
de N8 ter hoogte van de kerk van Leupe-
gem moeten dwarsen: er komt een 
fi etsonderdoorgang, waardoor de ver-
keerssituatie er veel veiliger zal worden.
En we hebben ook goed nieuws over de 
Saffre-site, die binnen afzienbare tijd 
omgevormd wordt tot een bloeiende 
woonbuurt. Het Departement Omgeving 
van de Vlaamse Overheid besliste, op basis 
van een ontheffi ngsonderzoek van het 
stadsbestuur, dat er geen plan-MER moet 
opgemaakt worden, waardoor de te volgen 
procedure merkelijk korter wordt.
Tenslotte wordt volop werk gemaakt van 
het aansluiten van de riolering in tal van 
straten in Mullem en Mater op het water-
zuiveringsstation in de Leebeekstraat en 
ook dat is goed nieuws!

Prettige vakantie!
Veel leesgenot!

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

ditoe
16

AandachtAandacht

Ons Sociaal Huis is verhuisd naar Meer-
spoort 30. Dat betekent dat alles wat met 
sociale dienstverlening te maken heeft, 
daar nu onder één dak te vinden is: 
het Huis van het Kind (Kind&Gezin, 
Buitenschoolse kinderopvang, dienst 
onthaalouders), het CAW, Het Huis van 
het Nederlands, het Lokaal diensten-
centrum De Vesting (met onder meer 
het sociaal restaurant De Pelikaan, 
de sociale kruidenier de KABA en de 
sociale winkel), Leerpunt, ‘t WEB en 
de fi etskoerier Snel en Wel.
Voor al deze diensten voortaan dus één 
adres: het Sociaal Huis (Meerspoort 30)!
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• Recuperatie van regenwater voor 
hergebruik

• Gebruik van beton om de buiten-
wanden luchtdicht te maken

• Gebruik van andere duurzame 
materialen zoals houten 
gelamelleerde liggers

• Optimale luchtbehandeling om 
verdamping van zwembadwater
 tot een minimum te beperken

• Hergebruik van warmte uit lucht 
en water

• Frequentie-gestuurde pompen en 
ventilatoren om energie te besparen-
Daarnaast kreeg de Groep Sportoase 
ook het gerenommeerde ISO-kwali-
teitscertifi caat 9001. Deze erkenning 
geeft zowel de huidige als toekomstige 
klanten een zekerheid dat sportoase 
de kwaliteit voortdurend bewaakt en, 
indien nodig, verbetert.

Het concept van de Zwem.com past 
perfect binnen de doelstelling van het 
Burgemeestersconvenant, dat het 
stadsbestuur ondertekende.
De ondertekening impliceert een enga-
gement om tegen 2020 de CO2-uitstoot 
met 20% te verminderen. Het stadsbe-
stuur kan dat uiteraard niet alleen en 
er wordt ook  gerekend op de inspan-
ningen van bedrijven, verenigingen en 
zelfs particulieren.
Sportoase streeft in haar vestigingen 
naar een optimaal gebruik van energie 
en tracht energie te besparen door 
alternatieve systemen in te schakelen 
waar mogelijk.
IN OUDENAARDE ZIJN VOLGENDE 
DUURZAME MAATREGELEN GENOMEN:

• Hergebruik van 70% van het spoel-
water uit de fi lterinstallatie

• Gebruik van zonnepanelen

PRAKTISCH

De Zwem.com is 362 dagen per 
jaar open, zeven dagen per week. 
Van maandag tot vrijdag kan je er 
terecht van 8 uur tot 22 uur, op 
zaterdag, zondag en feestdagen 
van 8 uur tot 18 uur. 

Enkel op Pasen, Kerstdag 
en Nieuwjaar blijven de deuren toe.

Met de aankoop van één ticket kan er 
genoten worden van alle faciliteiten in 
de Zwem.com en dit tegen één tarief 
en onbeperkt in tijd. 

Er zijn ook verschillende voordeel-
tarieven uitgewerkt.

www.sportoase.be

# Zwem.com neemt 
    een spetterende start

Sportbad
Het meest traditionele gedeelte is 
het 25 meter sportbad met tien 
oefenbanen en acht wedstrijdbanen. 
Er worden altijd minimum twee banen 
ter beschikking gehouden van 
individuele zwemmers, zodat ook 
zij aan hun trekken komen wanneer 
scholen en clubs gebruik maken 
van het sportbad.

Het bad is voorzien van een beweeg-
bare bodem en wand en van licht- en 
geluidseffecten waardoor het ideaal 
is voor zwem- en groepslessen. 
Door de beweegbare bodem en wand 
kan het bad aan verschillende doel-
groepen worden aangepast.

Recreatieve zone

Zalig ontspannen kan in het recreatieve 
gedeelte. Kinderen kunnen zich uitle-
ven in de peuter- en kleuterzone, die 
bestaat uit drie ondiepe gedeeltes met 
diverse speelelementen, leuke anima-
ties en een verwarmde zitbank. 

Z
eg niet dat Oudenaarde 
een nieuw zwembad heeft, 
maar noem het een zwem-
paradijs! 

De Zwem.com is zowel een oase van 
rust, spanning als ontspanning voor 
jong en oud, geoefend of recreatief 
sporter.

Het complex bestaat uit drie zones: 
een sportbad, een wellnessgedeelte 
met verschillende sauna’s en een 
uitgebreide recreatieve zone met 
peuterbad en familieglijbaan.

Er is ook een familieglijbaan die in een 
aparte en veilige uitglijzone uitkomt. 

Plezier verzekerd voor jong en oud.

Wellness

Bezoekers kunnen heerlijk relaxen 
in het wellnessbad en kreek met 
waterversnellingen, nekdouches, 
massagestralen, borrel-ligbanken,… 
of genieten in de biosauna, het 
stoombad, de Finse sauna en onder 
de belevingsdouches.

Brasserie

De gezellige brasserie met 110 
zitplaatsen en terras biedt zicht op 
de verschillende zwemactiviteiten. 

Bezoekers kunnen er terecht voor 
een drankje, een snelle snack en 
zelfs voor een uitgebreider etentje. 

De ideale plek om een sportactiviteit 
af te sluiten.
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VZW De Krijgers, het overkoepelend 
orgaan van de petanquespelers in onze 
stad, krijgt het beheer over 14 nieuwe 
buitenterreinen en over de toekomstige 
petanqueloods, waarin ongeveer tien 
indoorterreinen komen en ook sanitair, 
een berging en een cafetaria. Voor de 
bouw van de loods krijgt de VZW een 
toelage van de stad van 300.000 euro. 
Het petanquecomplex wordt opgetrokken 
tussen de terreinen D en E en de Galge-
straat. Alle terreinen kunnen gebruikt 
worden door de VZW, maar ook elke club 
die erom vraagt en zelfs groepjes indivi-
duen kunnen van de binnen- en buiten-
terreinen gebruikmaken, mits overleg 
met de VZW, die instaat voor de uitbating.

Op terreinen van GO! naast de Abraham 
Hansschool in de Aalststraat zal de stad 
twee rugbyvelden realiseren voor de 
vzw’s Rugby Vlaamse Ardennen en 
Rhinos Rugbyclub Oudenaarde. 

De gemeenteraad keurde in maart de 
overeenkomst voor het vestigen van een 
recht van opstal en de raamovereenkomst 
goed. Eerder werd al een ontwerper aan-
gesteld. Het is de bedoeling dat de velden 
speelklaar zijn tegen de start van het 
seizoen 2018. Het terrein dat nu gebruikt 
wordt door de rugbyclub komt dan ter 
beschikking van de baseballclub.

Ondertussen is ook het boogschutters-
complex in het Spei bijna klaar en er 
wordt nagedacht over de toekomst van 
het voetbalstadion en de atletiekpiste.

Sport-
accommodatie

III
Meer info kan verkregen worden 
bij de stedelijke sportdienst, 
die tijdelijk onderdak gevonden heeft 
in het vroegere café ‘De Plezanten 
Hof’ in de Prins Leopoldstraat 87, 
tel 055 31 49 50, 
sportdienst@oudenaarde.be 

De Zwem.com is de meest in het oog 
springende investering in sportaccommo-
datie, maar is niet de enige. 
De sportaccommodatie in onze stad 
wordt stap voor stap aangepakt.
Binnenkort starten de werken aan 
de stedelijke sporthal in de Rodelos, 
die quasi volledig vernieuwd wordt. 
Het gaat om een zeer ingrijpende 
verbouwing, eigenlijk een heropbouw; 
enkel de funderingsstructuren blijven 
behouden. 
De kostprijs is ongeveer 4,5 miljoen euro. 
Het nieuwe gebouw moet klaar zijn in 
augustus 2018. 

Investeringen 
     in sportaccommodatie
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“Aan elkaar gewaagd”

De Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde stelt je 
met enige trots de publicatie  “Aan elkaar gewaagd” voor van de 
uit Oudenaarde afkomstige auteur Robin Moens, onder redactie 
van Paul Trio. 
Het betreft een allesomvattende biografi e van de gehuwden 
Arnulf IV van Oudenaarde en Alice van Rozoy (ca. 1175-1275). 
Beiden speelden een zeer belangrijke rol in 13de-eeuws Vlaan-
deren en ook daarbuiten. 
Dit lijvige boek vormt het eerste deel van een nieuw opgestarte 
reeks onder de naam ‘Verhandelingen GOKO’. 

Je kan “Aan elkaar gewaagd” 
van Robin Moens aanschaffen door € 20 
te storten op de onderstaande rekening 

met vermelding “Moens Verhandelingen 
Deel 1”. 

Je kan je boek ook persoonlijk 
afhalen in de leeszaal van het Stadsarchief 

in de abdij Maagdendale. 

In dat geval dien je slechts € 18 te betalen. 

Geschied- en Oudheidkundige 
Kring Oudenaarde
IBAN: BE57 2850 2378 5035 
BIC: GEBABEBB 

Kasselrijkaart van Oudenaarde

reeks onder de naam ‘Verhandelingen GOKO’. 

te storten op de onderstaande rekening 
met vermelding “Moens Verhandelingen 
Deel 1”. 

Je kan je boek ook persoonlijk 
afhalen in de leeszaal van het Stadsarchief 

in de abdij Maagdendale. 

In dat geval dien je slechts € 18 te betalen. 

Geschied- en Oudheidkundige 
Kring Oudenaarde
IBAN: BE57 2850 2378 5035 
BIC: GEBABEBB 

# Nieuws uit het archief  

Eind 2014 kocht de stad Oudenaarde twee manuscriptkaarten 
aan uit de 17de eeuw. Eén van deze kaarten bleek een unieke 
weergave te zijn van de Kasselrij Oudenaarde. 

In het kader van een optimale bewaring van de manuscript-
kaarten werden beide exemplaren gerestaureerd en 
gedigitaliseerd. Het resultaat is te raadplegen op 
de website van de stad Oudenaarde. 
http://www.oudenaarde.be/vrije-tijd/cultuur/stadsarchief/
kasselrijkaart-oudenaarde-uit-1669.

Naar aanleiding van de digitale ontsluiting van 
de kaart ontstond de vraag om een reproduc-
tie van de kaart te kunnen aankopen. Na een 
eerste succesvolle verkoop van 110 exem-
plaren wil het stadsarchief deze kaart ook 
aan het grote publiek aanbieden. 
Vanaf nu kan er ingeschreven worden op 
de voorintekenlijst om een reproductie 
van de kasselrijkaart van 
Oudenaarde uit 1669 te bekomen. 
De reproductie is 90cm x 160 cm groot 
en kost €20. We kunnen pas overgaan 
tot het drukken eens er voldoende 
geïnteresseerden zijn.

Indien je de aankoop van deze 
reproductie overweegt, kan u ons 
gemakkelijk bereiken per e-mail 
via archief@oudenaarde.be. 
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Reistoelating
Minderjarigen die naar het buitenland 
reizen zonder moeder, vader of voogd 
moeten, ook al worden ze vergezeld door 
andere volwassenen zoals grootouders, 
familie, leiders van de jeugdbeweging,…
moeten in het bezit zijn van een reis-
toestemming die ondertekend is door 
ouders of voogd.

Het verkrijgen van een reistoelating bij 
de dienst bevolking is gratis.

Op reis? Plan je een reis 
tijdens de vakantie? 
Zorg dat je tijdig over de nodige docu-
menten beschikt (geldige identiteitskaart, 
kidskaart, reispas), want spoedprocedures 
zijn duur.

Identiteitskaart
In alle Europese en een paar andere lan-
den heb je enkel de identiteitskaart nodig. 
Controleer of je identiteitskaart niet ver-
vallen is! Op een nieuwe kaart moet een 
recente foto komen (maximum 6 maand 
oud). Vanaf 12 jaar moet iedereen een 
identiteitskaart hebben. Kinderen onder 
twaalf jaar moeten een kidskaart bezitten 
om naar het buitenland te gaan.

Bij een normale procedure voor een 
identiteitskaart betaal je 21 euro (-18 jaar: 
19 euro). Een dringende procedure (drie 
werkdagen) kost 103,50 euro en een zeer 
dringende (aanvraag voor 15 uur, verkrijg-
baar de volgende dag) kost 191,50 euro.
De identiteitskaart  of kids-eID voor 
kinderen is vooral een reisdocument voor 
kinderen jonger dan 12 jaar en is geldig in 
de meeste Europese landen. Deze kids-
eID is maximum drie jaar geldig, maar 
wordt best eerder vervangen indien de foto 
niet meer gelijkend is.

Bij een normale procedure voor een 
kids-eID betaal je 7,50 euro. Voor de drin-
gende en zeer dringende gelden dezelfde 
tarieven als voor de identiteitskaart.
(meer informatie omtrent spoedprocedu-
res vind je op www.oudenaarde.be)

Reispas
Vertrek je naar een land waar een gewone 
identiteitskaart niet volstaat, dan heb je 
een reispas nodig. Je moet de reispas 
persoonlijk komen aanvragen bij de dienst 
bevolking. Jongeren onder de 18 jaar 
moeten vergezeld zijn van één van hun 
ouders. Kinderen vanaf zes jaar moeten 
hun naam plaatsen en zich ook melden 
met hun ouders.
Indien je al een vervallen reispas hebt, 
moet je die meebrengen. Een reispas blijft 
vijf jaar geldig voor jongeren tot 18 jaar. 
De reispas van volwassenen blijft 7 jaar 
geldig.

Bij een normale procedure is de afgiftetijd 
7 werkdagen; bij een spoedprocedure krijg 
je je reispas de dag na aanvraag (voor 
15 uur aanvragen).
Jongeren tot 18 jaar betalen voor een 
reispas 59 euro bij de gewone procedure 
en 234 euro bij de spoedprocedure. 
Volwassenen betalen 89 euro of 264 euro.

DDDDienst burgerzaken

Openingsuren

De diensten bevolking en burgerlijke 
stand zijn in juli en augustus niet open 
de eerste zaterdag van de maand. 

Je kan er wel terecht op:

• Maandag: van 8.30 uur tot 12 uur 
en van 13.30 uur tot 19 uur

• Dinsdag en donderdag: 
van 8.30 uur tot 12 uur

• Woensdag: van 8.30 uur tot 12 uur 
en van 13.30 uur tot 17.30 uur

• Vrijdag: van 8.30 uur tot 12 uur
• Zaterdag: gesloten in juli en 

augustus

Tips voor de zomervakantie!

Dienst

Burgerzaken
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‘Mijn Loket’: 
de dienst burgerzaken bij jou thuis
Soms kan het op onze dienst burgerzaken erg druk zijn. 
Mensen komen langs voor de meest uiteenlopende zaken, 
en die zijn niet allemaal in 1-2-3 afgehandeld.
Gelukkig beschikt Oudenaarde via ‘Mijn Loket’ over een ser-
vice die inwoners toelaat om online op een 100% beveiligde en 
rechtsgeldige 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 gewoon lekker makkelijk en veilig thuis 
via de computer aanvragen!

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.

Verbouwingswerken 
Administratief Centrum Maagdendale
Het Administratief Centrum Maagdendale werd in gebruik 
genomen in september 1993. In de loop van de voorbije 25 jaar 
is de dienstverlening aan onze inwoners sterk veranderd en 
geëvolueerd, waardoor een herinrichting van het gebouw zich 
opdringt, om iedereen nog beter te kunnen helpen.

Het gelijkvloers en de eerst verdieping worden grondig onder 
handen genomen. De loketfuncties van burgerzaken, ruimtelijke 
ordening en een deel openbare werken worden op het gelijk-
vloers samengebracht. De werken starten op 16 augustus en 
in eerste instantie wordt de dienst burgerzaken onder handen 
genomen. Op welke manier je tijdens de werken nog terecht 
kan bij de dienst wordt momenteel uitgewerkt. 

Raadpleeg al onze andere communicatiekanalen voor meer 
informatie.

Dienst burgerzaken
Tips voor de zomervakantie!
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A  # Adriaen Brouwer   
        Bierfeesten

Adriaan Brouwer 

Bierfeesten
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De organisatoren beloven dat er  
nog ronkende namen volgen.  

‘We hebben dit jaar opnieuw voor sterke 
artiesten gekozen er we zorgen ervoor  
dat er voor elk wat wils is.  

Traditioneel worden de Bierfeesten 
geopend door een plaatselijke topper, 
deze zal binnenkort ook bekendgemaakt 
worden.  

Ook op zondag, onze traditionele  
schlagernamiddag, zullen enkele  
nationale en internationale kleppers  
het beste van zichzelf geven.”

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 
25 juni organiseren het stadsbestuur, 
de brouwerijen Roman en Liefmans en 
organisatiebureau Pete’s Promotions 
voor de achtste keer de Adriaen Brouwer 
Bierfeesten.  
 
Door de werken op de Markt vinden de 
bierfeesten eenmalig plaats op De Ham. 
De organisatoren blijven trouw aan hun 
succesformule van de voorbije jaren en 
ook deze editie is gratis. 

Wanneer we dit schrijven was het volledig 
programma nog niet bekendgemaakt, 
maar namen als Niels Destadsbader en 
Magical Flying Thunderbirds op vrijdag  
zijn in ieder geval veelbelovend! 

# Adriaen Brouwer    
        Bierfeesten

De Ham    -  23, 24 & 25 juni 2017
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20.30 uur: Mahler
Mahler is een Oudenaardse groep. Mahler is Domien, Ruben,  
Michiel en Giel. De band tast geblinddoekt de eigen grenzen af 
met solide drums, dromerige synths,scherpe/psychedelische 
gitaren en melancholische stemmen. Catchy, zonder overdrijven. 
Strak, maar organisch. Stilstaand gespring in het donker.  
Noem het TripPop , DreamPop of Psychedelische indiepop. 
Mahler is het aan het maken! Recent speelde de band tweemaal 
als support van Warhaus, stonden ze op Leffingeleuren als  
Winnaar van Verse Vis 2016 en werden ze geselecteerd voor  
De Nieuwe Lichting (Stubru).

NIEUW !  20.00 uur en 21.30 :  
Stand-up Comedy door Gunter Lamoot

Deze absurde raskomiek voorstellen hoeft niet meer.  
Hij stond dan ook al meermaals op het podium van De Woeker. 
Na twee jaar SUPERSTAAR op TV keerde hij terug naar de zalen 
met zijn vijfde show ‘Flinke jongen’ . 
Op de Bierfeesten vergast hij ons op onvervalste stand-up en 
neemt hij de presentatie van de hele avond voor zijn rekening.
Uiteraard schenken wij opnieuw élk Oudenaards gerstenat in 
een passend glas én serveren wij een culinaire lekkernij op basis 
van typisch Oudenaards bier. Petre-Devos vervoegt onze rangen 
en hobby-brouwer Sam Vanderstraeten laat ons zijn internatio-
naal gelauwerde Nonniversaire degusteren. 

Er is doorlopend animatie met het Duo Abbraccio.  
“Hart tegen Hard!” luidt hun leuze. 
Oudenaards kunstenaar Frakkie tenslotte, zorgt met  
een live art work perfomance voor de visuele toets.

Bierfeesten@

DeWoeker

E
r bestaan nog zekerheden in het leven:  
De Woeker zal weer paraat zijn op de  
Adriaen Brouwer Bierfeesten en blijft daarvoor 
op vertrouwd terrein. Voor de achtste keer al 
presenteren wij een boeiende festivalavond op 

onze eigen kleine markt zeg maar, op onze binnenkoer 
dus, op zaterdagavond 24 juni 2017.

23.30 uur: The Soul Messiahs

Met The Soul Messiahs keert zanger en journalist Yurek Onzia 
terug naar zijn eerste liefde, de zwarte soul en rhythm & blues 
van Stax, Motown, Hi Records, Chess en Atlantic. 
Samen met zijn muzikale spitsbroeders en soul sisters serveert 
hij opwindende en hartverscheurende soul in de traditie van de 
revues van eind jaren 60, met knipogen naar de muzikale erfe-
nis van illustere voorvaders als Ike & Tina Turner, Otis Redding, 
Bobby Womack & Curtis Mayfield, en zoals die vandaag wordt 
beleden door artiesten als Nathaniel Rateliff, Charles Bradley  
en Ben L’Oncle Soul.

22.00 uur: Milo Meskens

“De Jeff Buckley van Deinze”, noemde Daan hem bij zijn deelname 
aan De Nieuwe Lichting. De 20-jarige Milo Meskens treedt onder zijn 
eigen naam op sinds 2014. Solo of met een live band brengt hij een 
mix van pop, folk en blues met referenties naar artiesten als Ben 
Howard, Jeff Buckley, James Bay en anderen.  
In januari 2016 werd zijn eerste single “Here With Me” meteen ge-
bombardeerd tot HotShot; één maand later staat het nummer zelfs 
op 1 in De Afrekening (StuBru). Al snel volgen ook MNM en Q-music. 

#Bierfeesten@DeWoeker
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Inschrijven op voorhand is verplicht 
via overschrijving of e-mail 
hvw@ocmwoudenaarde.be
€ 5 – koffi e en taart inbegrepen

Meer info op 
www.seniorenraad-oudenaarde.be

O
ok dit jaar organiseert 
de Seniorenraad van 
Oudenaarde een dans-
namiddag voor senioren.

Johan Cockaert zorgt voor de muzikale 
ondersteuning.

#Senioren 
                     bierfeestnamiddag

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een 
plek waar de jongeren van Oudenaarde 
terecht kunnen tijdens de AB Bierfeesten.
De Oudenaardse Jeugdraad zorgt ook dit 
jaar voor een DJ-podium waar de jeugd 
zich kan laten gaan op vrijdag 23 en zater-
dag 24 juni. 
Hier maakt een mix van lokaal talent en 
(inter)nationale helden de line-up  
Op vrijdag zal ondermeer Louis XIV het 
plein onveilig maken.
Namen waar we op zaterdag naar uitkijken 
zijn Partyshakerz ft Jolene & Violinvasion, 
een DJset versterkt met live zang en viool. 
Deze act zal zijn passage op het plein 
zeker niet missen. 

Toegang blijft zoals altijd gratis en 
de opbrengsten worden gedeeld met 
de jeugdbewegingen die een handje 
toesteken tijdens het weekend.

#Bierfeesten Jeugdraad

Senioren 
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Praktisch

Het Kadeefeest start om 10u, de meeste attracties sluiten 
om 16u, dan start de slotshow. Om 17u is deze 28ste editie 
alweer voorbij. Voor meer info of inschrijvingen voor de 
kindermarkt kan je terecht bij: Stedelijke Jeugddienst - 
Jeugdcentrum Jotie

Verantwoordelijke Kadeefeest: 
Lieselot Vandenbroecke
Hofstraat 14
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be

GRATIS ATTRACTIES:

• Speelgoedbeurs 
‘DIEP IN DE ZEE’

• Belgian Virtual Tigers
• MOU Museum
• Ponyrijden
• Skelterparcours
• Springkastelen
• Poolvoetbal
• Kinderkapsalon
• De speelbuis
• Surfsimulator
• Het Strand

STRAATANIMATIE:

• Steltenlopers
• Bubbel Specials
• KBC Snoepenworp
• Prijsuitreiking

Speelgoedbeurs
• Slot Show: BOEMBOX
• …

DDD# Diep in de zee

O
p zaterdag 24 juni 2017 vindt de 28ste 
editie van de Kadeefeesten plaats. 
De hele dag lang wordt de Hoogstraat 
omgetoverd tot een speelparadijs voor 
kleine en minder kleine kinderen.

Net zoals de voorbije jaren zijn alle attracties gratis.

Dit jaar is de organisatie volledig in handen van de Jeugddienst. 
Op 22 april 2017 droegen de ‘mannen’ van het Hoogstraatcomité 
het logo offi cieel over aan de ‘dames’ van het Jotie. 

Zoals elk jaar kunnen schoolgaande kinderen hun oude maar 
nog bruikbare speelgoed verkopen op de speelgoedbeurs. 
Het thema dit jaar is ’Diep in de zee’. 

De inspanningen van de kinderen worden beloond voor het 
mooiste kraam, de mooist verklede verkopers en de meest 
originele slogan, uiteraard allemaal binnen het thema. 
De winnaars verdienen hiermee enkele schitterende prijzen. 
Inschrijven voor de speelgoedbeurs kan nog tot woensdag 
21 juni via het formulier op onze website www.jotie.be of 
via het formulier bij de fl yer.
Naast de speelgoedbeurs valt er uiteraard nog heel wat te 
beleven. Waag je aan een dol avontuur in ons Mega-Haai-
springkasteel of laat je volledig restylen in ons kinderkapsalon! 

Diep in de zee

Leef je uit op onze kusttram en gebruik je fantasie in de Speel-
buis. 
Of hou je het toch liever rustig met een ritje op de pony of het 
besturen van een virtueel vliegtuig? 
Kortom, voor elk wat wils!

Ook de ouders zullen zich zeker niet vervelen terwijl ze op hun 
kleine spruit wachten! 

Er is namelijk de hele dag straatanimatie voorzien. 
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gedachte dat deelnemen belangrijker is 
dan winnen. 
Er staan heuse vijfkampen, balsport-
tornooien en een grote landenclash op 
het programma. 
Inleving troef!
Deelnameprijs: 65 euro per kind

TARIEVEN:

1/3 dag (0 tot 3 uur): 6 euro per kind
Halve dag (3 tot 5 uur): 8 euro per kind
Volle dag (meer dan 5 uur): 14 euro 
per kind

OK-pas: 25% van het normale tarief
De ouderbijdrage wordt gefactureerd 
via de factuur van de buitenschoolse 
opvang. 

In 2018 ontvang je een fi scaal attest.

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

                                                Tijdens de zomervakanti e
                     

Voor deze kampen moet men 
vooraf inschrijven bij de sportdienst, 
tel 055 31 49 50, 
sportdienst@oudenaarde.be. 

Inschrijven via de webshop op 
www.oudenaarde.be
Tijdens de zomervakantie zijn er ook 
tal van verenigingen die in samenwer-
king met de sportdienst sportkampen 
organiseren. 
Je vindt het overzicht op de 
website: www.oudenaarde.be

# Sportkampen

Kleutersportkampen 4 – 5 jaar
10 tot 14 juli: Spetterend sporten
1 tot 4 augustus: Al met de bal
Kleuters ontwikkelen hun motoriek aan 
de hand van sport en spelvormen met 
behulp van materiaal dat de bewegings-
creativiteit stimuleert. 
Pedagogisch geschoolde monitoren 
staan in voor de begeleiding.

Deelnameprijs: 50 euro per kind

Sportkamp Olympische vlam 
6 – 12 jaar
Van 3 tot 7 juli
Na het behaalde succes van onze atleten 
vorige zomer zijn de Olympische Spelen 
weer helemaal in. Aan de hand van de 
infl atable game! Olympic Rings! zullen we 
actief zijn in zoveel mogelijk Olympische 
sporten, met inbegrip van de Olympische 

V
anaf dinsdag 4 juli tot 
woensdag 30 augustus kun-
nen schoolgaande kinderen 
van 2,5 tot 
12 jaar terecht in KBO Sint-

Walburga, Smallendam 6, waar de 
vakantieopvang Begijnhof georgani-
seerd wordt.

Er is opvang elke werkdag van 
7 uur tot 18 uur. Er is geen opvang op 
11 en 21 juli en op 15 augustus.

De opvang wordt verzorgd door een vaste 
opvangkracht, samen met monitoren. 
Er wordt gewerkt met een dagstructuur 
en er zijn dagelijks activiteiten met de 
kinderen.

De kinderen brengen zelf hun lunchpak-
ket, tien- of vieruurtje en voldoende 
drinken mee. 
Er is geen mogelijkheid om eten op te 
warmen.

Denk ook aan verzorgingsproducten 
zoals zonnecrème en geef de kinderen 
reservekledij mee.
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Speelplein ZAP
Van maandag 3 juli  t.e.m. donderdag 24 
augustus kunnen alle kinderen, geboren in 
de periode 2001 tot 2011, ravotten op het 
speelplein. Van 9u30 tot 16u00 worden de 
lokalen van de BroeBELschool omgetoverd 
tot een heus speelparadijs. Je mag zelf be-
slissen hoe jouw speelpleindag eruit ziet. 
Speel je mee met de activiteit van onze 
gekke animatoren? Of bouw je liever een 
kamp? Of wil je de go-cartrace winnen? 
Elke dag is er voor- en na-opvang voor-
zien. De kinderen kunnen tussen 7u30 en 
9u30 gebracht worden en op het einde van 
de dag kunnen ze tussen 16u00 en 18u00 
afgehaald worden.

Voor de speelpleinwerking moet het kind 
een Jotie-Pas hebben. De pas kan opge-
haald worden in Jeugdcentrum Jotie. 
Op speelplein ZAP is iedereen welkom, 
ook kinderen met een beperking. 
Kinderen met een beperking moeten 
wel vooraf inschrijven. Neem daarvoor 
contact op met de jeugddienst.

Er is geen speelpleinwerking op dinsdag 
11 juli, vrijdag 21 juli, vrijdag 22 juli, op 
maandag 14 augustus en dinsdag 
15 augustus.

OpenSpeelpleinDag 
op maandag 3 juli
Tijdens de OpenSpeelpleinDag kunnen 
alle kinderen GRATIS een dagje naar het 
speelplein komen. Op deze dag laten we 
de kinderen eens proeven van het 
overweldigende speelpleingevoel. 

Zomervakantie

ZZZ # Activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie

Krullewiet
Krullewiet is een afgelijnd activiteitenaan-
bod bestaande uit bezoekjes, uitstappen 
en workshops, telkens in de namiddag. 
Wie wil kan Krullewiet ook combineren 
met speelpleinwerking ZAP. De meeste 
krullewietactiviteiten gaan dit jaar door in 
het gebouw van Jeugdcentrum Jotie. 
Alle kinderen die geboren zijn tussen 2002 
en 2012 vinden zeker iets in ons aanbod 
terug. 

Van dinsdag 4 juli t.e.m. vrijdag 14 juli én 
van maandag 7 augustus t.e.m. woensdag 
30 augustus zijn er krullewietactiviteiten. 

Let op: het deelnemersaantal voor deze 
activiteiten is beperkt!

Het volledige aanbod en informatie 
over registratie en inschrijving is te 
vinden op www.jotie.be.
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 # Activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie

Kleuterkampen
Tijdens de zomervakantie organiseert 
de jeugddienst 6  kleuterkampen voor 
de 3 en 4 jarigen: 

• Van maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 
7 juli: Ik ga op reis en neem mee 

• Van maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 
14 juli: Toerist in Europa (dinsdag 
11 juli geen werking)

• Van maandag 31juli t.e.m. vrijdag 
4 augustus: Spleek jij Chinees?

• Van maandag 7 augustus t.e.m. vrij-
dag 11 augustus: Op z’n Afrikaans

• Van woensdag 16 augustus t.e.m. 
vrijdag 18 augustus: Bij de kan-
gooroo’s

• Van maandag 21 augustus t.e.m. vrij-
dag 25 augustus: Let’s go to the USA

De kleuterkampen worden georganiseerd 
in de gebouwen van BroeBELschool, cam-
pus Gelukstede waar ook de andere activi-
teiten van speelplein ZAP plaatsvinden. De 
activiteiten gaan door van 9u30 tot 16u00. 

Er wordt elke dag ook voor- en naopvang 
voorzien van 7u30 en tot 18u00.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
Inschrijven doe je het best online 
via de webshop op www.jotie.be 

Speelplein op verplaatsing en 
kinderfuif op vrijdag 26 augustus 

Op vrijdag 26 augustus zorgen we voor 
een knallende afsluiter van de zomer-
vakantie. In de voormiddag organiseren 
we het speelplein in de Qubus, in de 
namiddag geven we er volle gas tijdens 
de kinderfuif.

Inschrijven kan voor een volledige 
of een halve dag op www.jotie.be

MEER INFO:
Jeugddienst Oudenaarde
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
055/33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be
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OPTREDENS:
14 u: ‘Reginald en de 
Bosbeesten’ 
Reginald en de Bosbeesten nemen je mee 
op een reisje doorheen een feestelijke dag, 
met liedjes over kampioen zijn, maar ook 
over knoeien in de keuken. 
Liedjes over zin in frietjes en over je 
verjaardagfeest, maar ook over de 
vervelende hik als je te gulzig bent. 
Liedjes over niet willen slapen, maar 
ook over doodmoe zijn. 
Liedjes over verliefd zijn, maar het 
niet durven zeggen. 
Reginald speelt muziek voor rockers, 
voor punkers, voor dansers, voor 
meezingers, ... en voor jòu! 

Kom je kijken, kom je mee feesten???

16 u: Oudenaardse band …

Winnaar van de showcase van Oudenaard-
se muziekbands op 19 mei in de Qubus.

17u45: Lenny & de Wespen

Lenny & de Wespen stonden op de affi ches 
van Festival Dranouter, Gentse Feesten, 
Nekka-Nacht en Boterhammen in het 
park. En ze zijn terug van weggeweest… 
met een nieuw album en de heren 
hebben er vooral weer veel zin in. 
‘Zin’ is dan ook de titel van hun nieuwe 
plaat. Eerste single ‘Jij’ belandde intussen 
al op 2 compilatie-cd’s en singles ‘Einde 
van de rit’ en ‘Hey Marie’ reed maanden 
rondjes in de Vlaamse Ultratop. 
Het is bijna zomer en de wespen zijn 
terug! 

ANIMATIE 

Vlaanderen

Feest

VVV
Feest

V
Feest

#VOORMIDDAG STADHUIS
11 u: Feestzitting in de Volks-
zaal van het Stadhuis:
Oudenaardse meesters!  
Vlaamse meesters? 

In 2018 organiseert de stad een unieke 
tentoonstelling over Adriaen Brouwer, 
de Oudenaardse kunstschilder erkend 
als Vlaams meester. 

Een tip van de sluier wordt opgelicht…
En geldt dat meesterschap ook voor 
zijn tegenhangers in de muziek?
U komt het te weten dankzij het ensemble 
Quilisma! 

Naar goede gewoonte sluiten we 
de zitting af met een drink.

Inschrijven voor deze academische 
zitting is verplicht: 
cultuur.administratie@oudenaarde.be 
of 055 33 51 62.

VANAF 14 U VERPLAATSEN 
WE HET FEEST NAAR DE 
OEVERS VAN DE DONKVIJVER 
waar tal van activiteiten, animatie en
optredens voor klein en groot op 
het programma staan.

Zaterdag 8 juli 2017
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doorlopend vanaf 14u30 tot 18 u:
Tjoebie
Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee dat is het niet… 
Maar… wat is het dan wel. Niemand weet het. 
Deze creatie maakt gekke bewegingen en geluidjes… 
Zijn oog gaat ook altijd naar alle kanten.

Duo Diesel – Fijn Stof – circustheater
‘Fijn stof’ is een absurd humoristische, eigenzinnige 
circus-theatervoorstelling waarin twee artiesten, acrobaat 
Tonny Mulder en jongleur/koorddanser Marco Bonisimo 
hun creativiteit botvieren. In ‘Fijn stof’ krijg je als publiek 
het “één en één is drie-effect”. 

Fiets je eigen 
schilderij
Trap op de pedalen, kies 
je kleuren en zie hoe die 
kleuren zich vermengen. 
Trap sneller of langzamer, 
elke keer is het kunstwerk 
weer anders. 

Het drogen van je schilderij 
doe je op de ‘droogfi ets’. 
Verbaas en verwonder 
je!  Een superleuke 
herinnering en souvenir 
voor iedereen!

Theater Savooi - Theatraal kapsalon, Kinder-
visagie Farcie en Tattooshop ‘Sorry Mama’
Kunstige kapsels, kleurrijke grime en coole tattoos voor jong, 
piepjong, en iets ouder… Kortom voor iedereen die zin heeft om 
zich door Theater Savooi te laten opmaken. 

World of Colours 
Steltenlopers gehuld in prachtige kostuums met de meest 
uitbundige kleuren. 

RECREATIE:
‘Adriaan Brouwer-wandeltochten’. 
Alle informatie op www.hanskedekrijger.be 

‘Ik surf, ik sup’-actie — surfclub Absolut.

Meer info via info@absolut.be of www.absolut.be

Avonturenpark ‘The Seven Summits’
‘Cablepark’  
Waterskiën . Wakeboarden . Kneeboarden . 
Zitskieën 
Meer info via info@outsider.be

ALLE INFO: 055/33 51 02
www.oudenaarde.be/vlaanderenfeest 
cultuur@oudenaarde.be

NAMIDDAG DONKVIJVER
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Vrijdag 15/09/17

An Nelissen –  
“De Gelukmonoloog”
humor

Vrijdag 22/09/17

Vernieuwd Gents Volkstoneel - 
“Het Huisbezoek”
theater

Zaterdag 23/09/17

Dries Heyneman – “Jenny”
humor

Zaterdag 30/09/17 

Stichting De Mol – “Mijn Vriend, H.”
Muziektheater voor jongeren vanaf 14j

Vrijdag 06/10/17/17

Derek & Renaud – “ T’Hooft 
versus Rimbaud” 
literair concert 

Zaterdag 07/10/17

An Pierlé – “Arches/Cluster”
muziek

Vrijdag 27/10/17 

Laika “Konijn met Pruimen”
theater 
 

Zaterdag 28/10/17

Maya Separa/Gori KaDance 
Orchestra – “Desh Rangeela: 
India in all her Colours”
dans- en muziektheater

Dinsdag 02/11/17 

Compagnie Barbarie –  
“MODDERS”
familievoorstelling (+8 jaar)

Vrijdag 10/11/17

Tristero – “Leave a Comment”
theater

Vrijdag 17/11/17

Winterland ’76 – “A tribute to 
the music of The Band”
muziek

Donderdag 23/11/17

Raf Walschaerts – “Biecht”
humor/muziektheater

Stichting De Mol - Mijn Vriend H.

De Woeker

najaar 2017 #De Woeker najaar 2017 
V

eel uitweiden over ons  
boeiend aanbod van  
het Woekernajaar 2017  
hoeven we niet te doen. 
 

U kent het recept van het huis  
immers: stevige, herkenbare  
ingrediënten van bij ons, overgoten 
met sausen als variatie en vooral 
kwaliteit.  
Wel breken we graag nog eens  
een lans voor de activiteiten over  
Oudenaardes bekendste dichter  
Jotie T’ Hooft.  
Jotie overleed in oktober 1977 en 
exact op de verjaardag van zijn  
sterfdatum, veertig jaar geleden,  
richten wij de spots op de jonge  
poëet. Weg van de controverse over 
zijn levensstijl en de oorzaak van  
zijn dood, met de focus voluit op  
zijn literaire kwaliteiten.

An Nelissen - De Gelukmonoloog Vernieuwd Gents Volkstoneel - Het Huisbezoek Dries Heyneman - Jenny

An Pierlé - Arches/ClusterDerek & Renaud - T’Hooft versus Rimbaud
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Vrijdag 24/11/17

Cie Cecilia – “Cabane”
theater

Vrijdag 08/12/17

Wigbert – “Ticket in de Nachtkastla”
muziek

Zaterdag 09/12/17

Lucas Lelie – “Ik doe mijn best.”
humor

Zaterdag 16/12/17

We Are Not  – “We Love Lou”
muziek

Donderdag 21/12/17

Theatermakery Het Eenzame Westen  – 
“Slachtinge”
theater

Woensdag 27/12/17  

De Eilandverkaveling – “De Sneeuwman”
familievoorstelling (+5 jaar)

Geniet ook van de tijdelijke tentoonstelling “Kwartier voor 
Aanvang” , foto’s die actrice Veerle Eyckermans nam van 
collega’s 15’ voor ze op de scène moesten. 
Een nieuwigheidje als aanvulling bij ons programma.

RESERVEREN
Je kan je kaarten digitaal aanvragen op onze site 
www.dewoeker.be, doorklikken naar tickets om op onze 
webshop terecht te komen. 
DIGIBEET?
Je kan ook reserveren in de bibliotheek, Vleeshuis, Markt 
35 in Oudenaarde en op 055/30.13.66, tijdens de openings-
uren. Of via mail op cc.de.woeker@oudenaarde.be 
In De Woeker geldt het OK-pastarief. 
Houders ervan betalen slechts 1,50 EUR per kaartje.

#De Woeker najaar 2017 

Laika - Konijn met Pruimen Maya Sapera Company - Gori KaDance compagnie barbarie - MODDERS

Tristero - Leave a Comment
Winterland ‘76 -

 A tribute to the Music of The Band Raf Walschaerts - Biecht

Cie. Cecilia - Cabane Wigbert - Ticket in de Nachtkastla

Lukas Lelie - Ik doe mijn best We are Not - We love Lou
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De tentoonstelling is gratis toegankelijk tot zondag 2 juli 
2017 op volgende dagen en uren : dinsdag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 14.30 u tot 17.00 u donderdag van 
10.00 u tot 12.00 u en van 14.30 u tot 17.00 u
zondag van 14.00 u tot 17.30 u

# Rovaro – 
   Wiens Kruis
Schilderijententoonstelling 
in de Sint-Walburgakerk tot 2 juli

I
n het kader van de Open Kerkendagen worden er in 
de Sint-Walburgakerk van Oudenaarde twintig schilde-
rijen tentoongesteld van Rovaro.
Rovaro - echte naam Roland Van Rostenberge  - 
legt zich, sinds hij op rust is als pastoor in 

Zingem, gepassioneerd toe op kunst en is een trouwe 
leerling aan het schildersatelier van de 
Academie voor Beeldende Kunst van Oudenaarde.

In de reeks “ Wiens Kruis” wordt telkens een tafereel uit de 
traditionele kruisweg gesitueerd in het kader van een – vaak 
actuele - situatie van lijden. In meerdere werken zijn beelden 
van de kruisweg uit Lourdes herkenbaar. Hij behoudt telkens 
de compositie van de beeldengroep uit Lourdes, maar verwerkt 
die in een groter, hedendaags tafereel. Van Rostenberge koos 
uiteenlopende thema’s voor zijn kruisweg. Zo is er de statie die 
zich afspeelt in Marcinelle, waar in 1956 een grote mijnramp 
plaatsvond. 
Een andere statie verwijst naar de aanslag op de Twin Towers in 
New York in 2001. Het is een kruisweg die boeit, of je nu gelooft 
of niet. Roland Van Rostenberge: “In de kruisweg van Christus 
kan iedereen een universeel verhaal over menselijk lijden lezen. 
In dat verband volg ik de cultuurfi losoof Hans Blumenberg. Hij 
zegt dat de kunst, zowel de muziek en de literatuur als de beel-
dende kunst, door de eeuwen heen een arsenaal ontwikkelde 
aan manieren om troost te bieden, maar dat we die amper nog 
kennen. Ik hoop dat mijn bescheiden kruisweg ook kan troosten, 
door het hedendaagse lijden  af te beelden en aldus mensen te 
helpen het verband te zien tussen kunst en leven.”

“Kwartier voor Aanvang”

Foto’s uit het gelijknamige boek van 
Veerle Eyckermans 

A
ctrice Veerle Eyckermans fotografeerde 
gedurende meer dan 7 jaar de fi ne fl eur 
van het Vlaamse theater, 15 minuten voor 
ze de scène betraden. 
Eerlijke en verrassende portretten van 

theateracteurs op één van de meest intieme en 
kwetsbare momenten uit hun spelerscarrière: 
een ‘kwartier voor aanvang’ van hun optreden. 

Nooit geziene beelden van acteurs, die we maar al te goed 
kennen van óp de scène. Van Jan Decleir en Wim Opbrouck 
tot Pol Goossen en Chris Lomme.

PRAKTISCH

Tentoonstelling “Kwartier voor Aanvang”
BrandWoeker, Woeker 7 in Oudenaarde 
Van 15/09 tot en met 01/10/20117
Van woensdag tot en met zondagnamiddag
Van 14u tot 17u30

Op voorstellingsdagen in De Woeker ook ’s avonds open:
Vrij 15, za 16, vrij 22, za 23, vrij 29 en za 30 september
Van 19u tot 20u30
Gratis
www.dewoeker.be

#Tentoonstelling
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Subsidies voor klimaatvereni-
gingen en klimaatprojecten

I
n maart van vorig jaar keurde 
de gemeenteraad het Duurzaam 
Energieplan, het Klimaatplan, 
goed. 
Het Klimaatplan is het gevolg van 

de ondertekening van het Burge-
meestersconvenant. 
Dat plan omvat tal van acties en 
maatregelen, over verschillende 
sectoren heen, die moeten leiden tot 
20% reductie van de CO2-uitstoot 
tegen 2020. 
Het stadsbestuur kan deze doelstel-
ling niet alleen behalen en rekent 
ook op de inzet van bedrijven en 
inwoners.In onze stad worden meer 
en meer initiatieven genomen die de 
doelstelling van het Klimaatplan of 
de omschakeling naar een duurza-
me samenleving helpen realiseren. 
De gemeenteraad besliste dan ook 
dat verenigingen die zich inzetten 
voor de realisatie van het klimaat-
plan ondersteuning verdienen en 
keurde twee subsidie-reglementen 
goed.

Subsidies voor 
klimaatverenigingen
Een klimaatvereniging is een vereniging, 
die als belangrijkste doelstelling de 
realisatie van één of meerdere acties 
uit het Klimaatplan heeft, hetzij door 
het vergroten van het draagvlak door 
het informeren, sensibiliseren en mobili-
seren van de bevolking, hetzij door 
het organiseren van acties en projecten, 
die bijdragen tot een verduurzaming van 
de maatschappij en het behalen van de 
klimaatdoelstellingen.

Een vereniging die minstens 1 werkjaar 
(september – augustus) actief is als 
‘klimaatvereniging’ kan een erkennings-
aanvraag indienen. Iedere erkende 
klimaatvereniging, die actief is in onze 
stad, krijgt automatisch een basissubsi-
die als een vorm van morele erkenning 
door het stadsbestuur. 

Daarnaast kunnen die verenigingen 
ook een werkingssubsidie aanvragen, 
die berekend wordt via een punten-
systeem volgens het principe: 
wie werkt, wordt beloond.

Subsidies voor de organisatie 
van klimaatprojecten
Een klimaatproject is een actie die 
effectief bijdraagt aan de uitvoering van 
het Klimaatplan of de verduurzaming 
van de maatschappij óf het draagvlak 
voor het Klimaatplan helpt vergroten. 
Een project is een activiteit of geheel 
van activiteiten op het grondgebied van 
Oudenaarde, afgebakend in de tijd. 

Niet enkel klimaatverenigingen komen in 
aanmerking voor een toelage, maar ook 
andere verenigingen, die acties onder-
nemen om de doelstellingen van het 
Klimaatplan te realiseren. 

De term ‘vereniging’ wordt ruim opgevat. 
Het kan gaan om een VZW, maar ook 
feitelijke verenigingen, zoals een bewo-
nersgroep.

O
nze stad heeft heel wat 
individueel beheerde 
hoogstambomen.  
Deze bevinden zich langs-
heen straten, op pleinen 

en in parken.
Ze maken deel uit van de stedelijke 
groenstructuur en zijn bepalend in het 
landschap. De laatste 3 jaar werden ruim 

300 hoogstambomen in diverse vormen 
en maten aangeplant, niet alleen binnen 
het stedelijke gebied maar ook in de 
landschappelijke omgeving.Bomen zijn 
een essentieel onderdeel binnen onze 
leefomgeving.  Op iedere plaats, waar 
dan ook, vervullen zij een belangrijke rol.
Het blijft onze taak het bomenbestand te 
behouden en verder uit te breiden.

#Een boomgroen Oudenaarde... 
 

# Klimaatplan

Meer info:

Ben je geïnteresseerd en wil je mee 
aan de kar trekken om het Klimaat-
plan te realiseren? 
Surf dan naar de website waar je alle 
info krijgt en de nodige formulieren 
kan downloaden: 

http://www.oudenaarde.be/wonen-
leven/milieubeleid/milieugerela-
teerde-subsidies/subsidies-voor-
klimaatverenigingenen 

De stedelijke milieudienst helpt je 
ook graag verder: tel 055 33 51 44, 
milieu@oudenaarde.be

Klimaat-

plan
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Oproep van Bpost

Een duidelijk aangebracht huisnummer dat zichtbaar en lees-
baar is vanaf de straat is van essentieel belang voor Bpost om 
een kwalitatieve en tijdige dienstverlening aan te bieden. 
Een huisnummer helpt je woning te identifi ceren voor de 
hulpdiensten, maar het helpt ook je postbode op ronde. 
Op deze manier zorgt de postbode voor een correcte en tijdige 
uitreiking en hoeven er geen onnodige procedures opgestart 
te worden.
Zelfs wanneer je slaapt, staat je postbode voor jou paraat.
Meer wettelijke bepalingen vind je op www.bpost.be/mijnbus

Oproep seniorenraad

In de stedelijke seniorenraad, één van de talrijke adviesraden 
in onze stad, is er ruimte zowel voor afgevaardigden van 
erkende seniorenverenigingen, als voor senioren die zich, 
los van het verenigingsverband, willen inzetten voor de 
belangen van de oudere inwoners.

Alle huidige mandaten in de seniorenraad verstrijken op 
31 december 2017.
We doen graag een oproep tot de niet-georganiseerde 
55-plussers om blijk te geven van hun bereidheid om mee 
te werken.

Stuur je schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur naar 
het secretariaat van de seniorenraad, Sociaal Huis, 
Meerspoort 30, t.a.v. Herlinde Vanwynsberghe of 
mail het naar hvw@ocmwoudenaarde.be. 
We verwachten je brief of mail voor 30 september 2017!

WW#Weetjes
Zomerse beiaardconcerten

Kom deze zomer van op een nieuw aangelegd terrasje genieten 
van beiaardconcerten. De beiaardier speelt iedere donderdag 
van 10 uur tot 11 uur. 

Op zondag kan je genieten van 11.45 uur tot 12.45 uur en in juli 
en augustus ook op donderdagavond van 20 uur tot 21 uur. 
Een aanrader!

Weetjes
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Het gaat dus om een zeer kortlopend en 
kortstondig engagement!
5 bezoekjes en 5 uitstapjes, zelf in te 
plannen van juni tot november 2017. 

De vrijwilliger kan rekenen op o.a. een 
grote erkenning, een goede verzekering, 
een interessante opleiding en een 
vergoeding van zijn onkosten. 

Help jij je buur op weg? 

Stuur je persoonlijke gegevens 
(naam, adres, telefoonnummer en 
email) naar Rebecca De Backer, 
Projectmedewerker TreinTramBus 
Kortrijksesteenweg 304, 
9000 Gent 
+32 (0)9 223  812 
rebecca.debacker@treintrambus.be 

Dit project geniet de steun van de 
Seniorenraad van Oudenaarde en 
Okra Kruishoutem

# Help jij je buur 
op weg?

O
udere mensen willen 
zich wel verplaatsen, 
maar kunnen het niet altijd 
en dreigen daardoor te 
vereenzamen. 

Met het project ‘Senioren helpen 
Senioren op weg’ willen we het 
gebruik van het openbaar vervoer 
stimuleren, bij zij die 
neigen naar vereenzaming, door 
een gebrek aan mobiliteit.

De schaalvergrotingen, fusies en 
centralisatie van diensten zorgen ervoor 
dat mensen in plattelandsgebieden zich 
steeds verder moeten verplaatsen. 
Voor velen lijkt de auto de enige manier 
om op de bestemming te geraken, 
met negatieve gevolgen  voor de omgeving 
en het milieu... 

Maar vele ouderen beschikken niet over 
een eigen voertuig of kunnen niet meer 
rijden of fi etsen en hebben daardoor 
minder toegang tot voorzieningen die 
essentieel zijn. 

Met dit project willen we de ouderen in 
Kruishoutem, Oudenaarde en Zingem 
wegwijs maken in het gebruik van het 
openbaar vervoer én andere vormen van 
collectief vervoer zodat ook zij zich duur-
zaam kunnen blijven verplaatsen. 

We doen dit door de actievere bevolking 
op te leiden tijdens een korte infosessie 
voor vrijwilligers, gespreid over 2 halve 
dagen. We‘koppelen’ de vrijwilliger aan 
een kwetsbare persoon in de buurt, die 
gaat bij een vijftal ouderen op bezoek en 
neemt de oudere eens mee  op uitstap. 

BE-
Alert: 
Meteen verwittigd 
bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming 
of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie in onze stad, 
willen we jou graag snel verwittigen. 
Daarom kan Oudenaarde vanaf nu 
gebruik maken van BE-Alert, 
een nieuw systeem dat je meteen 
op de hoogte stelt van een noodsitu-
atie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee de burgemeester, gouver-
neur of de Minister van Binnenlandse 
Zaken een bericht kan uitsturen naar 
iedereen waarop de noodsituatie 
impact heeft. 
Zo kunnen inwoners snel de nodige 
aanbevelingen krijgen, zoals bijvoor-
beeld het sluiten van ramen en 
deuren bij een brand. 

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen 
via een sms, een gesproken bericht 
via een vaste lijn of een e-mail. 
Om deze berichten te ontvangen, 
moet je je wel inschrijven. 

Dit is volledig gratis: surf hiervoor 
naar www.be-alert.be en registreer 
een of meerdere adressen of 
telefoonnummers. 
Zo blijf je steeds op de hoogte van 
een eventuele noodsituatie bij je 
thuis, op het werk of bij je familie. 

Registreer je vandaag nog op 
www.be-alert.be !
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# Fietsonder-
doorgang N8        
in Leupegem

# Riolerings- 
werken

D
at het voor fietsers gevaarlijk is om de  
N8 te dwarsen ter hoogte van de kerk van  
Leupegem is algemeen geweten.  
De verkeerssituatie op die weg is vrij complex 
door de opeenvolging van een rotonde, een 

fietsoversteek, een spoorwegovergang en een kruispunt 
met verkeerslichten.  
Daarenboven is het verkeer er erg druk en is het weg-
profiel smal, zodat fietsers niet altijd op een veilige  
manier kunnen oversteken.

Naast het plaatselijk fietsverkeer is dit ook een probleem voor 
de fietssnelweg Oudenaarde – Kluisbergen, die de N8 ter hoogte 
van Leupegem moet kruisen.Na grondig onderzoek kwam men 
tot het besluit dat een ondergrondse kruising van de N8 ter 
hoogte van de Ronseweg de beste optie is. Langs de andere zijde 
sluit de fietstunnel ter hoogte van het Schipperskerkje aan op de 
Jan Baptist Eeckhoutskaai.De N8 is een gewestweg, dus het was 
nodig een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de 
stad en het Vlaams Gewest.De samenwerkingsovereenkomst, 
die goedgekeurd werd door de gemeenteraad in december 2016, 
bepaalt hoe een aantal overheden gaan samenwerken in dit  
dossier. Belangrijk is dat de stad optreedt als aanbestedende 
overheid, wat wil zeggen dat de stad ook het bestek zal opmaken 
en de gunning doen. Hierdoor heeft de stad de sleutel in handen 
om  de zaak vooruit te doen gaan en na de ondertekening van de 
overeenkomst kan er onmiddellijk begonnen worden met  
de opmaak van de nodige dossiers.

Ondertussen ontvingen we ook goed nieuws van het Agent-
schap Innoveren & Ondernemen: zij delen blijkbaar de visie 
van de stad want de fietsonderdoorgang werd aanvaard als 
EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). 
Dit betekent dat we tot 40 % van de aanvaarde uitgaven kun-
nen gesubsidieerd krijgen, goed voor een bedrag van maxi-
mum 818.700 euro! 

Mullem
Aquafin bouwt momenteel een pompstation in Vaddenhoek in 
Mullem, dat het afvalwater zal oppompen naar het collectornet-
werk in Heurne. Zo kan het afvalwater van Mullem naar de riool-
waterzuiveringsinstallatie in de Leebeekstraat afgevoerd worden.
Momenteel zijn grote delen van Mullem nog niet aangesloten op 
een riolering of aangesloten op een gemengde riolering die loost 
in de Stampkotbeek.
Daarom zal de stad – volgend op de werken van Aquafin -  
saneringswerken uitvoeren om het afvalwater van woningen in 
Rooigem, het resterende deel  van Vaddenhoek, Mullemdorp, 
een deel van Herlegem en een deel langs Westerring op het 
Aquafinpompstation aan te sluiten en zo het afvalwater van  
het hemelwater af te koppelen. 
Na realisatie van het project zullen ca. 250 bijkomende IE’s  
(IE = inwoners-equivalent) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
zijn aangesloten.
 
De totale kostprijs wordt geraamd op ongeveer 2,5 miljoen 
euro (exclusief BTW), waarvan 1,5 miljoen subsidieerbaar.

Mater

Ook in tal van straten van deelgemeente Mater staan weg-  
en rioleringswerken op stapel. De gemeenteraad keurde een 
dossier goed voor het aanstellen van een studiebureau voor 
weg- en rioleringswerken Broeke. 
Ook hier zal Aquafin, net als in Mullem, eerst een verbindings-
collector en pompstation bouwen, zodat ook het afvalwater van 
Mater kan afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie in de Leebeekstraat.
Volgend op deze werken van Aquafin zal de stad sanerings- 
werken uitvoeren in Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat,  
’t Jolleveld, Driesleutelsstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiter-
straat en Kloosterstraat.
 
We komen hierop terug eens het definitief ontwerp  
goedgekeurd is.

Riolerings- 

werken

Fietsonder- 

doorgang
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Z
oals we bij de start van de werken in alle 
eerlijkheid hebben gecommuniceerd, was het 
bij zo’n grootschalig project helaas onmogelijk 
om enige hinder (zoals omleidingen of 
verminderde bereikbaarheid) te vermijden.

We mogen echter voorzichtig stellen dat het grootste leed 
ondertussen geleden is! 

Tegen de start van de braderie op 21 juni moeten alle rijwegen 
en voetpaden rondom de Markt zijn afgewerkt. Deze zomer 
zullen we dus ongestoord kunnen genieten van een deugddoend 
terrasje en beperkt de werfzone zich enkel nog tot het midden-
plein.

Op dat middenplein gaat veel aandacht naar de statige fontein. 
De buitenzijde heeft ondertussen een grondige opknapbeurt 
gekregen: de vuilafzetting op de natuursteen werd door middel 
van zandstralen verwijderd. De pompinstallatie van de fontein 
was hopeloos verouderd en is dus ook vernieuwd. 
Deze installatie bevindt zich trouwens in een ondergrondse 
technische ruimte in één van de 2 grote waterreservoirs onder 
de Markt.

Rondom de fontein komt een ondiepe waterpartij waarin spuiters 
en vernevelaars zijn voorzien. In combinatie met een aangepaste 
sfeerverlichting wordt de fontein ongetwijfeld  dé blikvanger op 
de nieuwe Markt!

Verwacht wordt dat alle werken zoals voorzien eind 
november volledig zullen beëindigd zijn. 

Reden voor een spetterend openingsfeest dus! 
(maar daarover volgende keer meer…)

#  Heraanleg Markt 
               nadert eindfase! 

Heraanleg

Markt
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invulling van de projectsite. Buurtonder-
steunende functies, commerciële activi-
teiten en horeca kunnen voorzien worden 
rond de hoofdpleinen. 
In de bewaarde erfgoeddelen worden 
ondersteunende functies ondergebracht 
met een accent op gemeenschapsniveau.

De Saffre-site valt samen met het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Stationskwartier 1.  Dit RUP vervangt de 
verouderde BPA’s Stationskwartier en 
Eindries. De site vormt het binnengebied 
tussen de Pauwel Vander Scheldenstraat, 
de Koningin Elisabethlaan, de Blekerij-
straat en de Dijkstraat. 
Ze bestaat uit oude, leegstaande fabrieks-
hallen met aan de Dijkstraat de oude 
bureelgebouwen van de voormalige 
weverij, die actief was tot 1987. 
Het noordelijk deel bevat een loods en 
een grasveld. 
De site ligt op 250 meter van het station 
en paalt ter hoogte van de Blekerijstraat 
aan een belangrijke stedelijke fi etsverbin-
ding.

Ontheffi ngsonderzoek

Vooraleer een RUP defi nitief kan goed-
gekeurd worden, moet er minstens vooraf 
een onderzoek tot milieueffectrapportage 
gevoerd worden. Dergelijk onderzoek 
wordt ook een screeningsonderzoek/
ontheffi ngsonderzoek genoemd.

Het doel van het opstellen van een 
dergelijk screeningsdocument door 
de initiatiefnemer van het plan – in dit 
geval het stadsbestuur – is enerzijds 
de relevante instanties en anderzijds 
de dienst Mer aantonen dat het beoogde 
plan geen aanzienlijke milieueffecten 
kan genereren. 

Het stadsbestuur liet dergelijke screening 
uitvoeren en diende een ontheffi ngsonder-
zoek in.

Het Departement Omgeving van de 
Vlaamse overheid besliste in april 2017 
dat het ingediende dossier de nodige 
informatie bevat over het voorgenomen 
plan en de relevante milieudisciplines.

Nieuwe toekomst

Saffre-site

WWWW
Saffre-site

W
Saffre-site

# Nieuwe toekomst 
            voor de Saffre-site 

D
e voormalige Saffre-Frères-
site wordt binnen afzien-
bare tijd omgevormd tot 
een bloeiende woonbuurt. 
Re-Vive, 

een Gentse projectontwikkelaar kocht 
de site en wil hier binnen enkele jaren 
starten met een duurzaam woonpro-
ject, dat naast woningen ook commer-
ciële ruimtes, co-working spaces en 
horeca omvat en dat allemaal in een 
groene, autoluwe buurt.

De ontwikkeling heeft als doel een leven-
dige en aantrekkelijke stadsinbreiding te 
creëren met oog voor openbaar domein, 
connecties met de buurt en stad, met de 
fi etsas en het station, waarin een mix van 
functies tot ontwikkeling kan komen en 
waarbij ruimte is voor duurzaamheid.

Er wordt een aantal kavels op de site 
voorzien, waarbij er een evenwicht is 
tussen een stedelijke dichtheid enerzijds 
en hedendaagse woonkwaliteiten ander-
zijds. 
Het zwaartepunt ligt op een residentiële 

26 - infomagazine - juni - 2017



Het Departement concludeerde dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat 
de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Door deze beslissing zal de procedure ongeveer een jaar korter 
duren, hoewel nog steeds een lange weg moet afgelegd worden. 
Nu volgen een adviesronde en een plenaire vergadering. 

Daarna kan het voorontwerp RUP voorlopig vastgesteld worden 
door de gemeenteraad en volgt een openbaar onderzoek. 
Dan pas kan het RUP defi nitief vastgesteld worden door de 
gemeenteraad en gepubliceerd worden in het Belgisch Staats-
blad. Het RUP vormt dan het kader op basis waarvan steden-
bouwkundige vergunningen zullen worden toegekend.

Tijdelijke invulling Saffre-site

Het proces van het opmaken van plannen, het aanvra-
gen van vergunningen en andere procedures neemt dus 
dikwijls een aantal jaren in beslag. 

In deze periode blijven gebouwen of terreinen vaak leeg, 
terwijl buurtbewoners en lokale initiatief nemers vaak 
creatieve ideeën hebben over wat ze tijdelijk met deze 
ruimte zou doen. 

Re-Vive wil die mensen een kans geven om hun ideeën te 
botvieren en stelt daarom haar ruimtes ter beschikking 
van deze enthousiastelingen. 
Dat is ook geval voor de Saffre-site. 

Heb je een tof idee dat je al een tijdje wil uitwerken, 
maar waar je geen ruimte voor vindt? 

Stuur gerust een mailtje naar roxanne@revive.be. 

Je vindt al hun projecten en realisaties op www.revive.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

Dienst burgerzaken

Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17

Maandag  8.30 u - 12.00, 13.30 - 19.00 u
Dinsdag 8.30 u - 12.00 u
Woensdag  8.30 u - 12.00, 13.30 - 17.30 u
Donderdag  8.30 u - 12.00 u
Vrijdag   8.30 u - 12.00 u
Zaterdag  Gesloten 
Zondag  Gesloten

 

Dienst infrastructuur - Ruimtelijke ordening

Maandag  8.30 u – 12 u / 13.30 u – 17 u
Dinsdag  8.30 u – 12 u
Woensdag  8.30 u – 12 u
Donderdag  8.30 u – 12 u
Vrijdag  8.30 u – 12 u

De technische dienst in de Paalstraat en het containerpark 
zijn gesloten van maandag 19 t.e.m. zondag 25 juli 2017.

# Stadsdiensten tijdens de zomervakantie


