
Subsidiereglementen 
voor klimaatinitiatieven 
goedgekeurd
De opwarming van het klimaat is een feit. We 
hebben de verantwoordelijkheid om voor 
het milieu te zorgen en de 
klimaatopwarming af te remmen. In dit 
kader ondertekende het stadsbestuur van 
Oudenaarde het Burgemeestersconvenant.
Onder begeleiding van Zero Emission 
Solutions werd een participatietraject op 
poten gezet. Thema's zoals wonen, 
mobiliteit, consumeren kwamen aan bod. 
Dit leidde tot de opmaak van een 
klimaatsplan waarin concrete acties werden 
opgenomen. Het doel is de CO2-uitstoot in 
Oudenaarde tegen 2020 met 20% te laten 
dalen. In dit kader werden in maart 2017 2 
gemeentelijke subsidiereglementen 
goedgekeurd. Enerzijds voor 
klimaatverenigingen en anderzijds voor de 
organisaties van klimaatprojecten. Met deze 
subsidies wil de stad verenigingen en burgers 
inspireren en ondersteunen om acties te 
ondernemen en zo de doelstellingen van het 
klimaatplan mee te realiseren.                           
Meer info: milieu@oudenaarde.be 

Brouwerijstad Oudenaarde maakt zich stilaan op voor een Brouwerjaar. Van 
september 2018 tot januari 2019 wordt immers Adriaan Brouwer, schilder uit de 
17de eeuw en Oudenaards historisch figuur, in de kijker gezet met een groots 
opgezette tentoonstelling. 

Meer dan 50 topstukken, waaronder hopelijk een vijftiental Brouwers, zullen in het stadhuis 
te bewonderen zijn.  Nu reeds werken verschillende werkgroepen aan de voorbereiding van 
de expo. Onder andere om de werken van 
Brouwer naar Oudenaarde te krijgen.

 "Zijn vrolijke gezelschappen, 
zijn tronies en zelfportretten en 
zijn landschapjes zitten verspreid 
over de hele wereld: New York, 
Berlijn, Londen,…"
Het Brouwer project werd ingediend als 
hefboomproject toerisme Vlaanderen om ook 
vanuit dat niveau financiële en inhoudelijke 
ondersteuning te krijgen. 
Rond de tentoonstelling worden ook allerlei 
nevenactiviteiten gepland. 
Aan alle medewerkers wensen we nu al veel 
enthousiasme. 

"Brouwer zou zeggen: ‘Drink er 
op tijd een Oudenaards Bruintje 
op !"

ADRIAAN 
BROUWERJAAR 2018 

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

Wijblad  van CD&V-Oudenaarde Januari 2017

Iedereen een vrolijke paasperiode toegewenst namens de volledige ploeg van CD&V Oudenaarde! 

"@crevits: Oudenaarde, mooie stad met sterke  
  @cdenv mandatarissen, lokaal en nationaal."
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Gemeenteraadsleden Wim Merchie & Els 

Bostijn bij het standbeeld van Adriaan Brouwer



In het kader van de nieuwe opstart van onze 
CD&V -senioren werd alvast een eerste 
activiteit vastgelegd . Via een bezoek aan het 
Sociaal Huis kan er kennis gemaakt worden 
met het brede aanbod van de diensten in de 
gloednieuwe gebouwen. 

Programma Maandag 15 mei om 14u:
• Ontvangst met taart en koffie
• Toelichting "Nieuwe opstart CD&V 

Seniorenwerking Oudenaarde"
• Rondgang 
• Toelichting door OCMW-voorzitter 

Stefaan Vercamer
• Afsluitende drink in Bar Meerspoort.

 
Meer info: Alainvandorpe@telenet.be 

"De brede waaier aan 
activiteiten van het Sociaal 
Huis is onvoldoende gekend bij 
het brede publiek"

Eindelijk een oplossing
Via het project van de fietssnelwegen, 
opgestart door de provincie, en met Europese 
subsidies kan een tunnel aangelegd worden 
onder de N8 in Leupegem ter hoogte van de 
Ronseweg. Het traject is in vele 
overlegmomenten met het gewest en de 
provincie uiteindelijk daar gekozen. 
Missing Link
Hierdoor wordt een missing link gerealiseerd 
op het fietssnelwegennetwerk; een 
fietssnelweg die komende van Gent, via de 
Schelde door Oudenaarde loopt en 
vervolgens de oude spoorwegbedding naar 
Kluisbergen zijn tracé kent. De kostprijs is 
geraamd op 2 miljoen euro waarvan 350 000 
euro door de stad zal betaald worden.

Oudenaarde, fietsstad!
CD&V zet zeer sterk in om van Oudenaarde 
een ware en veilige fietsstad te maken. Dit 
project illustreert dit ten volle, naast de 
gerealiseerde projecten zoals de Blue-Bikes, 
het Fietspunt, de fietssnelweg in 
Oudenaarde-centrum.

Een nieuw project dat hierin past is de 
volledige realisatie van de fietsring, waar nog 
2 delen moeten uitgevoerd worden. Een 
eerste is een fietspad langs het nieuwe 
zwembad, het tweede deel is het vrijliggend 
fietspad in de spoorwegbedding achter het 
AZ en de scholen in de Neringstraat. Zo is én 
blijft CD&V een slagkrachtige partij die 
uitvoert wat ze belooft!

Recent vond een armoededebat 
plaats in het Vlaams parlement waar 
Cindy Franssen de “sense of urgency” 
beklemtoonde. Zij was tevens 
hoofdrapporteur van het 
kinderarmoederapport. Stefaan 
Vercamer stak de voorbije jaren veel 
energie in de aanpak van 
kinderarmoede in Oudenaarde. 

Hoe erg is het met de 
kinderarmoede gesteld? 

Cindy ”Hoewel de armoedecijfers in 
Vlaanderen vrij stabiel blijven, is de kloof 
tussen arm en rijk groter geworden en stijgt 
de kinderarmoede (12%). Elk kind in 
armoede is er één te veel. Wie hier niet op 
inzet, verliest een ganse generatie.” 

Stefaan “Oudenaarde is een welvarende 
stad. Met een armoede-index van 6,5% ligt dit 
een stuk lager dan het provinciaal 
gemiddelde (11,9%). Toch zijn dat nog altijd 
1950 mensen in Oudenaarde. 1430 gezinnen 
hebben een OK-pas en dus een inkomen 
onder de armoedegrens. 541 schoolgaande 
kinderen leven hier in armoede. Daarom 
werken we maximaal samen met de scholen 
in onze stad om de armoede te doorbreken.” 

Kunnen lokale besturen het 
verschil maken? 

Cindy “Zeker! Veel mensen nemen hun 
rechten niet op. Lokale besturen spelen een 
belangrijke rol in de aanpak van die 
onderbescherming door proactief te 
handelen: mensen de weg wijzen, niet alleen 
voor die ene vraag waarmee ze komen, maar 
voor de ganse range waarvoor ze in 
aanmerking komen. Daarom dat we in 
Vlaanderen de Huizen van het Kind uitrollen, 
zodat de dienstverlening toegankelijk wordt 
voor gezinnen in armoede met kinderen.” 

Wat doet het OCMW 
concreet? 

Stefaan “Concreet geven wij aan kinderen 
met een OK-pas begin september een 
schooltoelage. Zij kunnen ook voor 1 euro een 
warme maaltijd krijgen op school en we 
houden de schoolrekening zo beperkt 
mogelijk door hun slechts 1/3 te laten betalen 
voor schoolse activiteiten (uitstappen, 
bosklassen,…). We onderzoeken ook nieuwe 
initiatieven inzake studie- en 
opvoedingsondersteuning.” 

KINDERARMOEDE  
ONDER DE LOEP

"Samenwerking, de 
leidraad voor de meer 
dan 15 diensten die 
vanaf 6 mei in het 
Sociaal Huis 
samengebracht 
worden."
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Wil je op de hoogte blijven?
www.oudenaarde.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvoudenaarde

TUNNEL ONDER N8 IN 
LEUPEGEM TEGEN 2020 
EEN FEIT!
Verkeersveiligheid in het belang van de fietsers!

Vernieuwde CD&V-senioren Oudenaarde nodigen uit

Verkiezingsnieuws met 
voorzitter Luc Lammens

Op zondag 14 oktober 2018 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt 
nog heel ver weg, maar een partij die 
begaan is met de toekomst, denkt 
vandaag aan morgen. In onzekere 
tijden, hebben mensen nood aan 
standvastigheid. CD&V Oudenaarde 
gaat voor zekerheid en 
standvastigheid met betrouwbare, 
gedreven en ervaren mensen. 

De lijst zal daarom getrokken worden door 
Stefaan Vercamer. Cindy Franssen zal op de 
2e plaats staan. Lieven Cnudde helpt de lijst 
te trekken vanop de 3e plaats. Een 
locomotief, hoe goed ook, kan echter niet 
zonder stuwkracht van een sterke motor. De 
lijst zal daarom geduwd worden door onze 
"éminence grise" Richard Eeckhaut. Tussen 
lijsttrekker en lijstduwer, zullen jonge en iets 
minder jonge, zowel vertrouwde als nieuwe 
mensen staan. 

"Standvastigheid 
gecombineerd met 
vernieuwing is immers de 
beste formule voor een zekere 
toekomst. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit een 
uitstekende ploeg is die CD&V 
Oudenaarde zal presenteren 
aan de kiezer in 2018." 
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Secretaris Marcel Janssens samen met 

initiatiefnemer Alain Van Dorpe




