
Oudenaarde maakt werk 
van 
centrummanagement

Met het oprichten van de ‘vzw 
Oudenaarde winkelstad’ en het 
aanstellen van een centrummanager 
wil het stadsbestuur het lokale 
handelsleven gaan activeren. 
Via een professionele aanpak wil deze 
vzw Oudenaarde als winkelstad 
promoten en versterken.  

"Verschillende thema’s kunnen hierbij aan 
bod komen.,"legt Wim Merchie uit. "De 
coördinatie van de centrumactiviteiten, 
randanimatie, optimaliseren van het 
handelspatrimonium en de mobiliteit, actief 
parkeerbeleid en handelspromotie via 
diverse kanalen.  
Dit alles in voortdurende samenspraak met 
alle betrokken actoren van de handelskern: 
handelaars en horeca uitbaters, maar ook 
iedereen die van de winkelstad gebruik 
maakt. "

Laat Oudenaarde maar bloeien !

Het agentschap Wegen en Verkeer plant in 2018 de heraanleg van de Graaf van 
Landaststraat, tussen de N60 en de Fietelstraat. Bovenlokaal volgt Vlaams 
volksvertegenwoordiger Cindy Franssen dit op, lokaal ontfermt schepen van 
Mobiliteit Lieven Cnudde zich hier over. 

 In het verleden werden reeds herstellingswerken uitgevoerd, maar die hebben de trillingen 
en de geluidsoverlast niet verholpen. Deze rijbaan is dan ook dringend aan heraanleg toe.

"Ook voor de zwakke 
weggebruiker zal deze heraanleg 
een meerwaarde betekenen," 
aldus Lieven Cnudde.

De heraanleg in 2018 omvat de aanleg van een 
nieuwe rijweg in asfalt. Daarbij zal ook een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden 
en komen er aanliggend verhoogde fiets- en 
voetpaden. 

Cindy Franssen: "Ik pleit er voor 
dat er voldoende 
snelheidsbeperkende  
maatregelen zullen worden 
opgenomen in het ontwerp. Dit 
blijft immers een groot probleem 
bij de heraanleg van wegen."

IN 2018 HERAANLEG  
VAN DE GRAAF VAN 
LANDASTSTRAAT 

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

Namens 
CD&V Oudenaarde wens ik 
jou een gezond en voorspoedig 
2017! 
Een jaar vol kleine momenten 
van geluk. 
Een jaar met veel warmte om te 
delen met zij die jou dierbaar zijn. 
Onze ploeg staat alvast klaar om 
samen de toekomst 
vast te pakken!

Luc Lammens
Voorzitter CD&V Oudenaarde

Gelukkig 
Nieuwjaar!
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Schepen Lieven Cnudde en Vlaams 

Volksvertegenwoordiger Cindy Franssen



Vrouw & Maatschappij Oudenaarde 
voerde naar aanleiding van de 
internationale dag tegen geweld op 
vrouwen, actie aan het station van 
Oudenaarde. Het jaarthema van de 
witte lintjesactie dit jaar was 
'cybergeweld op vrouwen'. 

"Met deze activiteit gaven we 
het startschot van de heropstart 
van V&M-Oudenaarde, een 
gedreven ploeg vrouwen met 
een groot maatschappelijk 
engagement!" - Dina Librecht, 
voorzitster V&M-Oudenaarde

Bedankt aan Catharina Van Canneyt, Dina 
Librecht, Els Bostyn, Bernadette De Ruyck, 
Inge De Ruyver, Lut Follens (Voorzitster V&M 
Kruishoutem) en Cindy Franssen om voor dit 
initiatief de koude te trotseren en de 
voorbijgangers te sensibiliseren!

15000 euro subsidie
"De vzw Volkstuinen Oudenaarde zet samen 
met de stad en de Bernardustechnicum een 
samenwerkingsproject op voor de 
herwaardering van de volkstuintjes aan het 
Liedspark. Dit project  ontving van de Vlaamse 
Gemeenschap  een subsidie van 15 000 euro. 
Het bedrag wordt integraal gebruikt voor de 
opwaardering en sociale inclusie van de 
volkstuinen.," opent Stefaan Vercamer. 
Richard Eeckhaut: "In de volkstuintjes huren 
ongeveer 100 mensen een perceeltje. 
Bedoeling is de leerlingen opnieuw voeling te 
geven met het tuinieren, hun te laten 
"samentuinieren" met de gebruikers en op 
die manier wederzijdse kennis /expertise uit 
te wisselen."

Wederzijds respect
Het gehele project hoopt naast de aandacht 
voor het tuinieren, ook de sociale interactie 
tussen alle tuinders en de jongeren te 
verhogen. Zo ontstaat wederzijds respect en 
een gedeelde zorg voor de publieke ruimtes. 
", vervolledigt Mathieu De Cock. "Momenteel 
zijn leerlingen van Bernardustechnicum 
bezig met de bouw van een educatief 
paviljoen. Deze zal gebruikt worden als 
infoklas en als opslagruimte.," besluit Lieven 
Cnudde.

"Bedoeling is de leerlingen 
opnieuw voeling te geven met 
het tuinieren."

Grondige verjongingskuur voor 
sporthal Rodelos

Mathieu Mas: "De stedelijke sporthal aan de 
Rodelos beantwoordt niet meer aan de 
vereisten van een moderne, 
gebruiksvriendelijke en polyvalente 
sportinfrastructuur. Naast een nieuwe 
sportvloer, een uitschuifbare tribune en een 
gemoderniseerde cafetaria, worden ook de 
kleedkamers, douches en sanitair grondig 
aangepakt."
"De sportdienst zal hier ook zijn intrek nemen. 
Oudenaarde investeert ongeveer 3,6 miljoen 
euro in de vernieuwing. De werken zullen 
starten in juni 2017 én zullen ongeveer een 
jaar duren. Gedurende die periode blijft de 
sporthal gesloten maar kunnen de 
verenigingen uitwijken naar andere zalen.", 
vervolledigt Jeanique Van Den Heede.

Overdekt petanquecomplex

Aan de Galgestraat ter hoogte van de 
voetbalterreinen komt er een gloednieuw 
petanquecomplex. Naast 12 indoorpleinen 
zullen er ook  14 buitenpleinen voorzien zijn.
De investering bedraagt om en bij de 300 000 
euro. De realisatie is voorzien voor in de zomer 
van 2017.

Vernieuwde zwembad officieel open 
op 29 april

De werken aan het nieuwe zwembad van 
Oudenaarde schieten goed op. Werfleider 
Geert Van Laecke  kijkt alvast enthousiast 
vooruit: "Het grote bad wordt 20,5 bij 25 
meter groot en krijgt 8 banen. 
Er komen ook glijbanen en een recreatiebad 
met onder meer een waterkreek, een 
bubbelbad, douches en een peuterzone met 
speeltuigen. Verder zal er ook een Finse-, een 
bio-sauna en een hammam aanwezig zijn.
Bij de nieuwe zwemaccommodatie horen 
ook een cafetaria met keuken, een 
polyvalente vergaderzaal, buitenterrassen 
en een buitenspeeltuin." 
"Kostprijs van het hele project: 14 miljoen 
euro. De stad doet die investering niet zelf, 
maar  NV Sportoase bouwt, runt en 
onderhoudt het nieuwe zwembad in ruil voor 
een jaarlijkse subsidie van 1,250 miljoen euro. 
Sportoase zal ook de nodige investeringen 
blijven doen om de accomodatie up-to-date 
te houden.", besluit  Brigitte Coppitters.

Oudenaarde krijgt een 
zwembad, dat niet alleen bij de 
bouw, maar ook in de volgende 
jaren voldoet aan de modernste 
normen.

VERNIEUWDE SPORTSITE  
IN OUDENAARDE

TITUS
De aankoop van dit 
nieuw cultureel 
pareltje van 
kunstenaar Johan 
Tahon is een orgelpunt 
op de renovatie van de 
Scheldeboorden. 
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Wil je op de hoogte blijven?
www.oudenaarde.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvoudenaarde

HERWAARDERING 
VOLKSTUINTJES
Leerlingen en tuinders samen aan de slag!

Witte Lintjesactie V&M-Oudenaarde

Oudenaarde tegen sociale 
dumping

De stad Oudenaarde en het OCMW 
zullen voortaan een clausule 
opnemen in hun openbare 
aanbestedingen waardoor werken 
met werknemers aan sociale 
dumpingprijzen geweerd wordt.  
Daarmee is Oudenaarde de tweede 
stad in ons land die de wetgeving op 
lokaal niveau onderstreept 

Schepen Stefaan Vercamer, die op federaal 
vlak met sociale fraudebestrijding bezig is, 
deed het voorstel aan zijn collega’s en dat 
werd goed onthaald: “we willen de 
aannemers die opdrachten voor de stad of 
het OCMW uitvoeren verplichten om een 
verbintenis aan te gaan waarbij ze beloven 
dat ze hun werknemers minstens de 
toepasselijke Belgische minimumlonen 
zullen betalen.” 
 
"Daarmee willen de stad Oudenaarde en het 
OCMW de strijd tegen sociale dumping mee 
ondersteunen.", vervolledigt OCMW-raadslid 
Carine De Potter.

'Aannemers en onderaannemers zullen bij 
hun aanbesteding ook de clausule 
‘verbintenis inachtneming minimumlonen’ 
moeten toevoegen. Wie zich daar niet aan 
houdt riskeert een boete of kan de opdracht 
zelfs  onttrokken worden.". besluit OCMW-
raadslid Christine Vandriessche
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