
“Samen met jullie 
willen we het glas heffen! 
Op 20 januari 2018 om 10u30 
in Salons Mantovani.” 

In 2018 nieuwe duiker 
voor de Maarkebeek 
onder de N8 

Het project voorziet de verbreding van de 
bestaande duiker en van de bedding van de 
Maarkebeek om de opstuwing te verhelpen. 
Op de N8 wordt tevens een deel van de weg 
heraangelegd, waarvan een deel fietspaden.
Het Agentschap voor Wegen en Verkeer 
voorziet 300.000 euro, de Vlaamse Milieu 
Maatschappij betaalt de rest. Na de 
goedkeuring van de stedenbouwkundige 
vergunning kan men starten in 2018.

Cindy Franssen en Richard Eeckhaut: “Een 
goede samenwerking tussen de Vlaamse 
Milieumaatschappij en het Agentschap 
Wegen en Verkeer is cruciaal bij dergelijke 
dossiers. De beide hebben dan ook hun 
(financiële) verantwoordelijkheid 
opgenomen om de problematiek van de 
Maarkebeek verder aan te pakken.”

Deelnemers aan het project kregen een 
aardbeienplantje mee naar huis, waarvan ze 
na een tijdje de blaadjes moesten 
terugbrengen voor onderzoek naar 
luchtvervuiling. Recent werden alle 
resultaten bekend gemaakt: fijne deeltjes 
afkomstig van uitlaten, slijtage van banden 
en remmen, zorgen voor veel fijn stof langs 
drukke wegen, tram- en treinsporen en 
industriegebieden. Dit kan leiden tot 
problemen aan de luchtwegen. 

Dit AIRbezenproject doet ons nadenken over 
hoe we het lokaal en nationaal beleid kunnen 
aanpassen om fijn stof te reduceren. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld streven om meer 
groen aan te leggen tussen woongebied en 
verkeer, inzetten op het gebruik van 
duurzame mobiliteit en voldoende aandacht 
voor de problematiek bij de opmaak van 

nieuwe bouwprojecten. Ook op Vlaams 
niveau wordt door CD&V de vinger aan de 
pols gehouden om de relatie tussen milieu en 
gezondheid in het beleid op te nemen. Zeker 
in het kader van gezondheidspreventie,  één 
van de hoofdthema's van Cindy Franssen. 

SAMEN 
VOOR EEN GEZOND 
OUDENAARDE!

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 
(mathieu.mas@kamer.cdenv.be)
oudenaarde.cdenv.be

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

in OUDENAARDE
Oudenaarde.cdenv.be
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Op het nieuwe jaar 
en de nieuwe markt!
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Dina Librecht, Mathieu Mas, Geert Van Laecke 

& Hector Neyt bij de verdeling van de plantjes.

Met de feestdagen, wensen we elkaar vaak een goede gezondheid toe. En 
terecht, want veel in ons dagelijks leven hangt af van onze gezondheid. Gezonde 
voeding, voldoende bewegen maar ook het gezond leefmilieu zijn belangrijke 
factoren op onze gezondheid. Iets waar iedereen aan kan meewerken.

In maart 2017 startte het grote AIRbezenproject over gans Oost-Vlaanderen, een initiatief van 
o.m. CM, Beweging.net en de provincie Oost-Vlaanderen.



NMBS heeft  de tarieven op de parking 
bij het station met 13 % verlaagd. Na 
enkele maanden volgt een evaluatie. 
Momenteel zijn de parkings nog niet 
voor 40% ingenomen. 
Veel treinreizigers parkeren nu in de 
omliggende straten met de nodige 
overlast als gevolg. Dit moet absoluut 
vermeden worden.
Schepenen Lieven Cnudde en Stefaan 
Vercamer, die hierover ook in het parlement 
tussenkwam,  evalueerden samen met de 
NMBS het parkeerbeleid op de 
stationsparkings één jaar na de invoering van 
het verplicht betalend parkeren. De 
prijsverlaging was alvast een eerste resultaat.  
Binnen enkele maanden volgt een evaluatie. 

We blijven ook aandringen om de perrons zo 
snel mogelijk te verhogen zodat reizigers 
confortabeler kunnen op - en uitstappen. 
Tenslotte willen we ook beveiligde 
fietsenstallingen zodat pendelaars hun vaak 
dure (elektrische) fiets durven achterlaten.

De site “Le Saffre”, een oude spinnerij en 
weverij aan de Dijkstraat, staat intussen al 
een hele tijd leeg en werd stillaan een 
verloederde plek in het hart van onze stad.   
De site wordt aangepakt door Re-Vive, een 
projectontwikkelaar die gespecialiseerd is in 
de kwalitatieve herontwikkeling van oude 
fabriekssites. 
De ontwikkelaar dacht in overleg met de stad, 
de buurt en adviesinstanties een gemengd 
woon-werkproject uit voor dit terrein van ca. 
4 ha. Verspreid over de site zullen 
verschillende oude elementen behouden 
blijven, die getuigen van het rijke industriële 
verleden van de site, zoals de grote waterbak 
(zichtbaar vanaf Dijkstraat) en een aantal 
sheddaken. Rond deze elementen trekt men 

in fasen een aantal nieuwe volumes op. In de 
nieuwe en gerenoveerde volumes komen in 
totaal ongeveer 250 woongelegenheden, 
zowel grondgebonden eengezinswoningen 
als meergezinswoningen, samen met 
kleinschalige kantoren, ruimte voor vrije 
beroepen, horeca en kleinhandel.  
Het wordt een verkeersluwe wijk, met een 
fietsverbinding tussen Blekerijstraat en Kon. 
Elisabethlaan, richting station. De stad 
onderzoekt de mogelijkheid om in het hart 
van de site een centrum te voorzien voor 
startende creatieve ondernemers. 
Na sanering van een aantal plekken met 
historische vervuiling, zullen de eerste 
werken vermoedelijk in 2019 kunnen 
aanvatten. 

De vernieuwing van jeugdlokalen voor 
de Oudenaardse jeugdbewegingen 
werd de laatste jaren consequent 
uitgerold. Via een reglement voor 
infrastructuursubsidie kan elke 
jeugdbeweging een grote investering 
realiseren. 

Concreet betekent dit een subsidie van 75% 
van de bewezen kosten ( met een subsidie van 
max. 90.000 EUR ). Hiervan hebben onze 
jeugdbewegingen handig gebruik gemaakt."  
Jaarlijks werd deze som in de begroting van 
de stad ingeschreven om dit engagement te 
ondersteunen. Zo kwam in 2013 KSA Eine aan 
de beurt, gevolgd door KSA Oudenaarde en 
Scouts Oudenaarde. Daarna realiseerde 
Chiro Eine zijn nieuwbouw en is nu KSA Mater 
gestart met zijn nieuwbouwproject.                      

Dank aan vele vrijwilligers & leidingen

En volgend jaar breken Scouts Ename twee 
bestaande lokalen af om de realisatie van hun 
dromen daar dan neer te poten. 
De financiële steun via deze subsidies laat 
jeugdbewegingen toe om een duurzame 
investering te voltooien. 
Maar deze subsidie alleen volstaat niet. Veel 
vrijwilligers gaan samen met de leiding van 
de jeugdbewegingen de uitdaging aan om via 
een sluitend financieel plan dergelijk project 
te realiseren. 
En elke jeugdbeweging doet het op zijn 
manier … en dat siert hen!

"De jeugdwerking in 
Oudenaarde groeit en bloeit, en 
daar kunnen we allen maar fier 
op zijn."

JEUGD IN BEWEGING 
IN OUDENAARDE

@ de 7e editie 24 uren 
van Oudenaarde! 
#recordopbrengst 
#proficiat!
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NIEUW WOONPROJECT 
IN VERLATEN SAFFRE 
FABRIEK
Eerste werken starten vermoedelijk in 2019

Prijsverlaging is eerste resultaat onderhandelingen

Wensen van de voorzitter

De dagen worden korter, de bomen verliezen 
hun bladeren, de oogst ligt in de schuren, het 
oude jaar nadert zijn einde…

Weldra kondigt het nieuwe jaar zich aan. 
2018 wordt een verkiezingsjaar. Voor een 
nieuwe periode van 6 jaar, wenst CD&V mee 
te bouwen aan het welzijn van onze stad. Dat 
willen we doen met een ambitieuze ploeg die 
enerzijds bestaat uit ervaren mensen die hun 
degelijkheid al hebben bewezen. 

Anderzijds willen we ook kansen geven aan 
nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Ook 
mensen die vandaag nog geen deel 
uitmaken van onze familie, maar die dit 
graag zouden willen, zijn welkom! 

Aan alle mensen met ideeën, plannen, 
dromen voor onze stad, aarzel niet en neem 
contact op met ons ! Aan allen bij wie ooit de 
gedachte is opgekomen : “Stel dat ik een 
budget krijg toegewezen, hoe zou ik die 
centen investeren ten goede van onze stad ? 
Onder welke projecten zou ik mijn schouders 
willen zetten ?”

Als U meent op een creatieve manier te 
kunnen bijdragen aan het verder uitbouwen 
van onze stad en onze projecten, bent u 
misschien ons toekomstig teamlid! Verder 
wens ik u allen een heel gelukkig, gezond en 
succesvol nieuwjaar !
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Schepenen Cnudde & Vercamer aan de ingang 

van de betaalparking van de NMBS.

9 oktober - 50 enthousiaste senioren bezoeken het Sociaal Huis. 

Voor velen een 1e aangename kennismaking.

17 november - De jaarlijkse Witte Lintjesactie van Vrouw & 

Maatschappij aan het station van Oudenaarde was een succes. 




