
Gerberaprijs voor oud-
schepen Christiane 
Maryns

Christiane Maryns werd recent gehuldigd 
met de Gerberaprijs van Vrouw & 
Maatschappij Oudenaarde. Het is een 
klassieker onder de V&M-acties dat 
symbool staat voor openhartigheid en wil 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
in de kijker zetten. 

Christiane Maryns was beroepsmatig sociaal 
verpleegster. In 1994 werd Christiane de 
eerste vrouwelijke schepen van  onze stad.

Christiane werd in de bloemetjes gezet door 
Dina Librecht, voorzitster V&M-Oudenaarde 
en gelauwerd door Vlaams 
volksvertegenwoordiger Cindy Franssen, in 
het bijzijn van de leden en bestuursleden van 
Vrouw & Maatschappij Oudenaarde en 
CD&V-Oudenaarde, de lokale CD&V-
mandatarissen, haar gezin, familie en 
vrienden. Naast de ruiker bloemen 
overhandigde Els Bostyn, 
gemeenteraadslid, een origineel kunstwerk.

Oudenaarde, een veilige fietsstad, ook voor onze schoolgaande jeugd 

Bij het begin van dit schooljaar is terug aandacht besteed aan een veilig fietsgebeuren voor 
onze schoolgaande jeugd. Dit wordt geaccentueerd in 2 aandachtspunten. Enerzijds het 
aanbod aan een veilige fietsinfrastructuur, anderzijds het sensibiliseren van onze jonge fietsers.
 
In de voorbije maand juni werd de fietstunnel onder de N60 thv de Serpentstraat in gebruik 
genomen. Zo kan ook onze fietsende jeugd op 
een veilige manier deze drukke verkeersweg 
kruisen. Bijkomend is langs de ventweg een vrij 
– liggend fietspad aangelegd en operationeel. 
Vele studies tonen aan dat dergelijk vrij – liggend 
fietspad een veilige omgeving biedt aan de 
fietsers. Daarvan is ook de Oudenaardse 
fietsring een voorbeeld. Van die fietsring worden 
binnenkort de laatste missing links gerealiseerd, 
in eerste instantie het ontbrekende deel naast 
het nieuwe zwembad. 
 
Bijkomend is aan de scholen de mogelijkheid 
geboden om een kaart met het 
fietsroutenetwerk te verdelen onder de 
leerlingen. Daarop zijn voor het ganse 
grondgebied van Oudenaarde de veiligste 
fietsroutes naar de scholen uitgetekend. Met 
deze kaart kunnen onze jonge fietsers hun 
veiligste tracé bepalen om van huis naar hun 
school te fietsen. 

VEILIG
MET DE FIETS
NAAR SCHOOL

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Mathieu Mas
(mmas@kamer.cdenv.be)
www.oudenaarde.cdenv.be 

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvoudenaarde

in OUDENAARDE
Oudenaarde.cdenv.be
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Onze mandatarissen & bestuursleden 
genoten van een topeditie van de 
bierfeesten. #BruisendOudenaarde

Van harte welkom op ons 
eetfestijn op 17/9 @ Qubus
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De stad liet aan het Ohioplein in Eine een 
blok met 9 flats bouwen. Bij gebrek aan 
geïnteresseerde particuliere kopers werd 
een overeenkomst gesloten met de SHM 
Vlaamse Ardennen.

‘Een win-win situatie voor de 
stad en de SHM. De 
appartementen zijn zeer 
geschikt om te verhuren als 
sociale woningen. 
Ze zijn bijzonder centraal gelegen bij het 
station, winkels en scholen. Bovendien levert 
het een bijdrage om het sociaal objectief van 
de stad te realiseren.’, stelt Stefaan Vercamer.
 

‘De SHM betaalt 1.234.312 € voor het 
afgewerkt pand. De flats hebben 1 of 2 
slaapkamers. Ideaal voor de de grote groep 
alleenstaanden op de wachtlijst. Vanaf 
oktober kunnen ze in gebruik genomen 
worden.’, vult Jeanique Van Den Heede aan. 

Dat we in Oudenaarde goed werkende 
adviesraden hebben, blijkt nog maar eens 
door een nieuw project van de adviesraad 
voor personen met een handicap. 
Momenteel is het zo dat de stad vooral 
inclusief werkt voor jongeren met een 
beperking. Dit wil zeggen dat zij aan alle 
activiteiten zouden moeten kunnen 
deelnemen die ook voor de  jongeren zonder 
beperking georganiseerd worden. 
In sommige gevallen lukt dat (zoals bij 
sommige jeugdbewegingen), in andere is dat 
dikwijls veel moeilijker (bepaalde sporten 
bvb). Toch vinden we het belangrijk dat deze 
doelgroep ook een voldoende groot aanbod 
krijgt voor vrijetijdsactiviteiten. 

Algemeen is het aanvoelen dat het toch beter 
zou kunnen. Vandaar het idee om een project 
op te starten om in een 1e fase een inventaris 
op te maken rekening houdend met een 
aantal randvoorwaarden zoals oa. 
zindelijkheid, ervaring begeleiders, etc. Voor 
deze 1e fase heeft de stad al de goedkeuring 
gegeven dat een jobstudent met het juiste 
profiel hiervoor kan ingezet worden. Eens dat 
rapport beschikbaar is, zal de adviesraad 
bekijken wat er kan verbeterd worden en 
suggesties doen voor een minimaal aanbod 
en voor een verbetering van het bestaande 
aanbod. Ook hiervoor rekenen ze op verdere 
ondersteuning vanuit de stad.

4 fases voor 350 verblijfseenheden

Richard Eeckhaut: "In 2010 sloot de 
Kompascamping aan de Donk. De terreinen 
werden doorverkocht aan een 
privéontwikkelaar die uiteindelijk niets heeft 
aangevangen met het gebied. Midden 2014 
besloot de stad om het bijna 25 hectare grote 
gebied zelf aan te kopen en het hef in eigen 
handen te nemen."

Na een studie van het gebied en een aantal 
lange onderhandelingsrondes, is er 
inmiddels een overeenkomst in opmaak met 
Roompot Vakanties, dat een erfpacht zou 
verkrijgen op een deel van de terreinen. 
De Nederlandse ontwikkelaar heeft de 
bedoeling om er, met respect voor het groene 
karakter van het gebied, uiteindelijk 350 
diverse verblijfseenheden te realiseren Het 
project wordt gespreid in 4 fasen, waarvan de 
eerste fase 97 vakantiewoningen inhoudt, 
vervolledigt Mathieu De Cock.

Openbaar voor iedereen

Mathieu Mas: "Het vakantiedomein zal niet 
rondom worden afgesloten en passanten 
zullen er steeds door kunnen wandelen. Het 
is de bedoeling van de stad om met het 
inzetten op de (terug)komst van 
verblijfsrecreatie een stimulans te kunnen 
geven aan onze plaatselijke handel en 
horeca."

"De terreinen vlak aan de Donkvijver, tussen 
de vroegere camping en de vijver, zal de stad 
volledig zelf in eigen handen houden. Binnen 
een aantal maanden starten daar de werken 
voor de aanleg van wandelpaden, een 
sportzone en speel- en ligweides met zicht op 
de Donkvijver. 
Eerder dit jaar werd al het tracé van de 
Volckaertsbeek verlegd, zodat deze niet 
langer uitmondt in de vijver en de problemen 
met de blauwalgen sterk zullen 
verminderen", besluit Willem Cheyns. 

OUDENAARDE BLIJFT 
INVESTEREN IN DE DONK

De vernieuwing van de 
Markt zit in de laatste 
rechte lijn. Vanaf het 
najaar staan het 
stadhuis en de fontein 
te blinken in een 
opgefrist 
handelscentrum!
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CD&V Senioren Oudenaarde

Kennismaking met het aanbod van “Het Sociaal Huis 
Oudenaarde” - Maandag 9 oktober 2017
Om 12u30 : lunch restaurant “De Pelikaan”+ bezoek: 10 € p.p. 
Personen met “OK-pas”: 3 € p.p. 
Om 14u : Bezoek : Koffie & taart + programma + traktaat nadien: 3 € p. p. 
Inschrijving ten laatste tegen Zaterdag 1 oktober 2017. 
Alain Van Dorpe 0495 281 210 – alainvandorpe@telenet.be - Christiane Baecke 0470 117 914 
Luc Van Coppenolle 055 310 622 - Greta Thooft 055 314 548
Hector Neyt 0491 078 543 - Henri Van Damme 055 312 424 - Aimé Vanderlinden 0485 754 916 
Bertin De Cock0476 504 540 - Marc Lamiroy 0474 255 294 - Bernadette De Ruyck     

VRIJETIJDSBESTEDING 
VOOR JONGEREN MET 
EEN BEPERKING
Opstart project  door adviesraad voor personen met 
een handicap

SHM koopt flats aan Ohioplein

Generatiewissel binnen 
CD&V Oudenaarde

CD&V Oudenaarde is volop bezig met een 
generatiewissel & vernieuwingsoperatie. 
Schepen Richard Eeckhaut, bevoegd voor 
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, 
kerkfabrieken en aankopen, gaf te kennen 
om nu al graag de fakkel te willen doorgeven 
aan Mathieu De Cock zodat de partij met zijn 
volle steun zich verder kan vernieuwen en 
verjongen met het oog op de toekomst. 

Voorzitter Luc Lammens: “Schepen 
Eeckhaut mag fier terugblikken op zijn 
politiek engagement in de stad. Zijn gezond 
boerenverstand heeft er voor gezorgd dat 
veel zaken, zoals waterbeheersing, 
organisatie van het containerpark,... op een 
zeer efficiënte en effectieve manier werden 
aangepakt. We zijn dankbaar dat Richard 
onze rots in de branding was de voorbije 
legislaturen.  
Mathieu De Cock, momenteel fractieleider 
van CD&V in de gemeenteraad, volgt hem op 
vanaf 1 januari. Mathieu is burgerlijk 
ingenieur-architect van opleiding en zette 
zijn eerste stappen in de politiek in 2006 toen 
hij verkozen werd als gemeenteraadslid. Bij 
de vorige verkiezingen scoorde hij als jongere 
zeer goed met 965 voorkeurstemmen. De 
voorbije 5 jaar werkte hij in de luwte al heel 
veel samen met schepen Eeckhaut en werkte 
hij zich al goed in.  
Richard Eeckhaut zal niet meer zetelen in de 
gemeenteraad en daar wordt hij opgevolgd 
door landbouwer Luc Lammens uit Eine. 
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