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De nieuwe Markt 
is open, maar…
De Markt van Oudenaarde is weer 
open! Toch blijft het voor de N-VA 
uitkijken naar de gevolgen van een 
aantal keuzes.

Mobiliteit
Doorgaand verkeer is niet langer welkom 
op de Markt. Een begrijpelijke keuze. 
Maar met welk gevolg? Het verkeer zoekt 
nu zijn weg door andere straten. Alle 
toeleveringen voor handelszaken in het 
centrum gaan nu langs Smallendam. De 
onoverzichtelijke bocht aan het Jezuieten-
plein-Krekelput kan zijn nieuwe rol als 
verdeelas voor het centrum niet dragen.  

Parkeren  
Er blijven minder parkeerplaatsen be-
schikbaar op de Markt dan voorheen. Om 
nodeloos zoekverkeer te vermijden is een 
goede signalisatie noodzakelijk. Het is 
niet de bedoeling dat iedereen tot op de 
Markt moet rijden om daar vast te stellen 
dat er geen plaats is. 

Paaltjes
Tientallen paaltjes moeten vermijden dat 
wagens de Markt oprijden. De paaltjes 
zijn uitneembaar, om de marktkramers 
en kermiswagens op de Markt toe te laten. 
Maar de paaltjes moeten telkens manueel 
weggenomen en teruggeplaatst worden. 
Wellicht zien we binnenkort een vacature 
voor ‘voltijds paaltjesverplaatser’. 

Materiaal
De gebruikte natuursteen is bleek van 
kleur. Veel mensen maken zich zorgen 
hoe de Markt er zal uitzien na een jaar 
markten, kermissen, bierfeesten en andere 

activiteiten. Werd nagedacht over het 
onderhoud van die bleke stenen?  

Leegstand
De werken zijn een aantal handelaars fa-
taal geworden. De leegstand is historisch 
hoog. Uiteraard waren er weinig gega-
digden om tijdens de werken een nieuwe 
zaak te openen. Maar nu zouden we een 
kentering moeten zien.

De N-VA zal ervoor zorgen dat het stads-
bestuur ook na het feestgedruis bij de les 
blijft, daar kan u op rekenen!  

Beste inwoners  
van Oudenaarde,

Op zondag 22 oktober vond ons 
jaarlijks eetfestijn plaats. Nooit eerder 
mochten we zoveel aanwezigen 
verwelkomen. De reacties achteraf 
waren positief. Wij kunnen met fier-
heid terugblikken op een succesvol 
eetfestijn. Ik wil langs deze weg de 
vele sympathisanten danken voor hun 
aanwezigheid. Een bijzonder woordje 
van dank gaat naar de vele mede-
werkers die zich belangeloos hebben 
ingezet voor het welslagen van dit 
evenement. Ik kan alvast meedelen 
dat ons volgend eetfestijn zal plaats 
vinden op zondag 30 september 2018 
in zaal de “Qubus” te Oudenaarde. 
In onze vorige editie hebben wij het 
stadsbestuur eraan herinnerd dat 
bepaalde wegen een onderhouds-
beurt konden gebruiken. Helaas geldt 
dat ook voor verschillende voetpaden 
in onze stad. U leest er meer over in 
dit magazine. Verder is er ook een 
bijdrage over de hernieuwde Markt, 
de Koppenberg en de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018. 

Tot slot wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om u in naam van 
het bestuur en de mandatarissen van 
N-VA Oudenaarde, prettige feestda-
gen toe te wensen!

 Kristof Meerschaut, 
fractievoorzitter

  Fonne Wyckmans 
voorzitter N-VA Oudenaarde

N-VA Oudenaarde 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Oudenaarde wenst u fijne feestdagen!
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Koppenberg fietsstraat
De Koppenberg is een monument, niet alleen in 
Oudenaarde maar ook ver daarbuiten. De bult van 
Melden speelt een hoofdrol in de Ronde van Vlaan-
deren en ook tijdens de Koppenbergcross. De hel-
ling is dermate steil dat de beklimming ervan geen 
sinecure is. Ook het afdalen zorgt vaak voor proble-
men en is zelfs ronduit gevaarlijk. Wie de tentoon-
stelling rond de Koppenberg in het Centrum Ronde 
van Vlaanderen heeft bezocht, kon zien dat er in het 
verleden reeds meerdere incidenten gebeurden. 

Om die reden stelde N-VA-raadslid Roland Van Heddegem 
anderhalf jaar geleden al voor om het verkeer bergaf op de Kop-
penberg te verbieden. In november vulde Roland zijn voorstel 
aan door te pleiten voor de invoering van een fietsstraat bergop-
waarts. Dat betekent dat fietsers reglementair over de volledige 
breedte van de weg mogen rijden – wat nu in de praktijk al vaak 

het geval is - en niet ingehaald mogen worden door voertuigen. 
Dit voorstel komt de veiligheid ten goede, hopelijk ziet ook het 
stadsbestuur dit in!

N-VA was erbij!
N-VA Oudenaarde nam in oktober deel aan 
de 24-uren-loop. Vlaams parlementslid Mat-
thias Diependaele kwam het team versterken 
en liep enkele rondjes mee. De opbrengst van 
de 24-uren-loop gaat naar het goede doel, 
waaronder het Kinderkankerfonds.

Antwoorden:
1 Doornikse Heerweg 2 Leenvoetweg 3 Bekstraat 3 Ter Eecken 5 Parkstraat 6 Galgestraat 7 Den Bulk 8 Sint-Lucasstraat 9 Wortegemstraat 10 Magnoliadreef (doorsteek)

Vergeetput
In onze vorige editie 
hebben we er bij het 
stadsbestuur op aan-
gedrongen om sneller 
werk te maken van het 
herstel van putten in 
de straten. Inwoners 
spraken ons aan om 
dat ook eens te doen 
voor de vele voetpaden 
die zich in een erbar-
melijke staat bevinden. 
N-VA Oudenaarde 
gaat graag in op dit 
verzoek. Nu de Markt 
af is, mag de aandacht 
wel eens gaan naar de 
vele voetpaden! Herkent u de voetpaden rechts?
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N-VA Oudenaarde wenst  
u een prettige kerst!
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 Kristof Meerschaut 
0478/71 01 50  
kristof.meerschaut@n-va.be

 Roland Van Heddegem
0489/40 10 07 
roland.vanheddegem@n-va.be

 Wim Dhont
0468/15 58 02 
wim.dhont@n-va.be

 U?

Antwoorden:
1 Doornikse Heerweg 2 Leenvoetweg 3 Bekstraat 3 Ter Eecken 5 Parkstraat 6 Galgestraat 7 Den Bulk 8 Sint-Lucasstraat 9 Wortegemstraat 10 Magnoliadreef (doorsteek)
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
We staan aan de vooravond van een belangrijk jaar: op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraads-
verkiezingen plaats. Dan worden de krachtverhoudingen in Oudenaarde bepaald. Op basis van het resul-
taat zal een nieuw stadsbestuur gevormd worden dat gedurende de zes daaropvolgende jaren bepaalt welke 
richting Oudenaarde uitgaat.

Uiteraard willen we met N-VA Oudenaarde beter doen dan in 
2012 en een nóg mooier resultaat neerzetten. We hebben dan 
ook veel redenen om in onze kansen te geloven: bij de federale 
en Vlaamse verkiezingen in 2014 haalde de N-VA in Oudenaarde 
ruim 27 procent. Ondanks de vele Oudenaardse zwaargewich-
ten op andere lijsten was de N-VA daarmee de grootste partij in 
onze stad. Waarom zouden we die 27 procent Oudenaardisten 
niet kunnen overtuigen om ook bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen voor de N-VA te stemmen? 

U kunt de kracht van verandering zijn in Oudenaarde. Met uw 
steun zet N-VA Oudenaarde haar visie om in beleid. Uw ideeën 
kleuren de toekomst van Oudenaarde. Met uw hulp geven we 
vorm aan een beter leven voor alle Oudenaardisten. Zin om uw 
schouders onder ons project te zetten? Contacteer één van onze 
mandatarissen. 

We zetten in op een degelijk beleid voor Oudenaarde!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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