
OUDENAARDE
 oudenaarde@n-va.be  I   www.n-va.be/oudenaarde  I  jaargang 2016 • nr. 2 • juni

V.U. PETER VAN OYEN - TREKWEG RECHTEROEVER 7 - 9700 OUDENAARDE

N-VA VLAAMSE ARDENNEN

JAN SPREEKT

Gratis toegang tot deze gespreksavond met Jan
Jambon over terrorisme en terreurbestrijding

13 OKTOBER 2016
DE QUBUS Zaal 'De Wever'

Lindestraat 45, Oudenaarde 
Deuren : 19.30 Start : 20.00

Beste Oudenaardisten,
De voorbije maanden hebben we met onze ploeg 
zeer hard gewerkt om de beloftes van ons nieuw 
bestuur hard te maken. 

Vooreerst: luisteren naar de burger. We hebben onze 
taak in de verschillende adviesraden ernstig geno-
men. We zijn met de hieruit voortgevloeide adviezen 
aan het werk gegaan en hebben voorstellen geformu-
leerd aan het huidige stadbestuur. We hopen dat door 
onze voorstellen de in slaap gevallen coalitie wakker 
wordt en opnieuw naar uw stem luistert. Meer hier-
over leest u verder in dit blad.

Ten tweede blijven wij de kritische oppositiepartij 
die controle uitoefent op wat er met uw belastinggeld 
gebeurt. Zo kwamen we bijvoorbeeld tot de conclusie 
dat we met zijn allen zo maar even 620.000 euro te 
veel belasting betaald hebben voor afvalverwerking. 
Onze fractieleider Kristof Meerschaut geeft hierover 
meer duiding op de volgende pagina’s. Verder dreigen 
de kosten voor de verbouwing van het sociaal huis 
door wanbeleid veel hoger dan verwacht. Gemeente-
raadslid Roland Van Heddegem zoekt uit of u en ik 
hier de factuur gaan meebetalen.

Het derde punt waar we aan werken, is de verdere 
uitbouw van onze afdeling. Ik wil aan een sterke ba-
sis bouwen en nieuwe mensen aantrekken. Op 9 juli 
nodig ik u vriendelijk uit om samen met mijn bestuur 
aan te sluiten bij de festiviteiten op de Donk in kader 
van het feest van de Vlaamse Gemeenschap. We zul-
len er met een ludieke actie voor zorgen dat die dag 
net iets meer geel zwart kleurt. Noteer alvast ook 13 
oktober in uw agenda. Die donderdag komt Minister 
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon naar de Qubus. 
Hij zal ons een uiteenzetting geven over terreur en 
terrorismebestrijding in dit land. 

Vlaamse groeten.

“Wij blijven ons voor u inzetten. Spreek ons 
gerust aan met vragen, mail ons met voorstellen, 
tik ons op de vingers als u vindt dat we onze 
beloftes niet nakomen.” 
Farah Vansteenbrugge
Voorzitter N-VA Oudenaarde

Stad strijkt winst containerpark op p. 2 Sociaal huis gebouwd op financieel drijfzand p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN. 3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/oudenaardeoudenaarde@n-va.be

Sociaal huis gebouwd op financieel drijfzand

Stad strijkt winst containerpark op

N-VA Oudenaarde waardeert het werk van de adviesraden

Sinds juli 2014 is het containerpark van Oudenaarde 
niet langer gratis. Uit cijfers van de milieudienst blijkt 
dat sindsdien het aantal bezoekers gehalveerd is. Ook 
de aangeleverde hoeveelheid afval is met ruim 40 
procent gedaald. De daling is nagenoeg volledig toe te 
schrijven aan het wegvallen van het afvaltoerisme.

De genomen maatregelen inzake afval leveren de stad een 
jaarlijkse besparing op van 620.000 euro, geld dat voorheen 
nodig was om kosten van afvalverwerking te betalen. “Gelukkig 
is Oudenaarde niet langer het afvalparadijs van de streek, alleen 
merken de inwoners daar niks van, want de stad blijft gewoon 
dezelfde belastingtarieven hanteren: die 620.000 euro steekt 
de stad gewoon op zak.” Kristof Meerschaut pleitte tijdens de 
gemeenteraad voor meer openheid: “Als je beslist het geld te 
houden, vertel dan tenminste aan de bevolking wat je ermee gaat 
aanvangen.” 

De bevoegde schepen bleef vaag over de bestemming van deze 
middelen. N-VA Oudenaarde wil het stadsbestuur alvast enkele 

ideeën aanreiken: het alsnog verlengen van de shuttledienst? of 
een fatsoenlijke heraanplant van het Liedtspark? 

Andere leuke voorstellen kunnen jullie gerust mailen naar 
oudenaarde@n-va.be.

In Oudenaarde zijn heel wat adviesraden 
actief: de jeugdraad, de seniorenraad, de 
gezinsraad, de sportraad, de cultuurraad, 
de middenstandsraad… 

In elk van deze raden zitten talrijke 
vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor hun thema. Als 
ervaringsdeskundigen hebben zij 
dan ook een goede kijk op hun 
beleidsdomein. Vanuit die hoedanigheid 
sturen de adviesraden op regelmatige 
basis voorstellen en adviezen naar 
het stadsbestuur. Helaas vinden de 
adviesraden van Oudenaarde nauwelijks 

gehoor bij het stadsbestuur. Het is 
schrijnend om vast te stellen dat zelfs een 
eenvoudig antwoord uitblijft, laat staan 
een motivatie waarom een advies al dan 
niet gevolgd wordt. N-VA Oudenaarde 
vindt dit schaamteloos en een miskenning 
van de vele vrijwilligers die zich de moeite 
getroosten om elk op hun manier, en 
binnen hun domein, een poging te doen 
om van Oudenaarde een betere stad te 
maken.

Dat N-VA Oudenaarde de inzet van de 
adviesraden wel ter harte neemt, mag 
blijken uit de diverse dossiers die door 

onze mandatarissen meegenomen werden 
naar de gemeenteraad. Zo werd het advies 
van de seniorenraad over de voortzetting 
van de shuttledienst aangekaart. 

Ook het negatief advies van de sportraad 
omtrent de recente tariefverhoging werd 
in de gemeenteraad ondersteund. En ook 
de vraag van de gezinsraad om in het 
Liedtspark opnieuw speelgelegenheid 
voor kinderen te creëren, werd door onze 
gemeenteraadsleden verdedigd. 

De Koppenberg is sinds de aankomst van de Ronde van 
Vlaanderen in Oudenaarde, meer nog dan vroeger, het 
symbool van de Ronde geworden. Talrijke wielertoeristen 
uit binnen- en buitenland willen deze bult overwinnen, ook 
buiten het voorjaarsseizoen. 

Gemeenteraadslid Roland Van Heddegem: “Het is de 
verantwoordelijkheid van de stad om ervoor te zorgen dat dit in veilige 
omstandigheden kan gebeuren: een naar beneden rijdende auto, moto of 
fietser betekent een reëel gevaar voor de fietsers die de Koppenberg willen 
bedwingen.” Het eerste stuk van de helling is smal en onoverzichtelijk. 
Bij wieler- en loopevenementen wordt er telkens een politiereglement 
uitgevaardigd waarbij het verboden is om de Koppenberg af te dalen. 
Daarom stelde Roland voor om het verkeer bergaf op het meest steile en 
smalle gedeelte voortaan permanent te verbieden. De meerderheid had 
evenwel geen oren naar dit voorstel.

Tijdens de gemeenteraad van april polste gemeenteraads-
lid Roland Van Heddegem naar de stand van zaken van de 
verbouwing van het sociaal huis en in het bijzonder naar wie 
de facturen zal betalen. Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaar-
de (AZO) huurt de gebouwen voor het OCMW voor dertig 
jaar. Alleen betaalt het AZO geen huurgeld, maar stuurt het 
OCMW gewoon de facturen voor de verbouwing van het soci-
aal huis door. Een plafond werd niet afgesproken.

Roland: “De kosten blijven oplopen en de vraag is of het AZO in 
staat zal zijn om alle facturen te betalen.” De OCMW-voorzitter 
bevestigde dat de hele operatie voor het OCMW kostenneutraal 
zou zijn en dat het AZO alle facturen wel zal moeten betalen. 
“Het OCMW bepaalt en het AZO betaalt, dit loopt fout af. Wan-
neer AZO niet in staat blijkt om de facturen te betalen zal men 
opnieuw moeten aankloppen bij de gezinnen en bedrijven van 
Oudenaarde. Onaanvaardbaar als je weet dat de bijdrage voor 
het OCMW de voorbije jaren al verdubbeld is”, aldus Roland. 

Slecht onderhoud nieuwe 
parking Nederename
Achter de kerk in Nederename werd een nieuwe parking  
in gebruik genomen. De parking werd uitgevoerd met  
waterdoorlatende grasdallen. De buurtbewoners zijn  
tevreden met het initiatief, maar klagen over het onderhoud. 

Bestuurslid Fonne Wijckmans: “De plantvakken zijn  
overwoekerd door onkruid en het gras wordt almaar langer.  
Op bepaalde plaatsen zie je de grasdallen zelfs niet meer. Ook de 
verlichtingspaal heeft dringend een laagje verf nodig.”

Kristof Meerschaut neemt deze bezorgdheid mee naar de  
gemeenteraad: “Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. De parking 
verliest door het gebrekkig onderhoud een deel van zijn capaciteit, 
omdat de parkeervakken niet meer te onderscheiden zijn van de 
bermen ernaast. Bovendien zorgt dit voor zwerfvuil en vandalisme.” 
Na de N-VA tussenkomst in de gemeenteraad is het stadsbestuur in 
actie geschoten en begon ze met het opruimen van de parking.

De bewoners zien de zitbank aan de inrit Sint-Vedastusstraat 
graag terug: “De zitbank werd na de werken nooit teruggezet, 
dit was nochtans een ideaal rustpunt voor de vele wandelaars en 
fietsers die hier passeren”, aldus nog Fonne Wyckmans.

De N-VA wil éénrichtingsverkeer op de Koppenberg

  Onze vertegenwoordigers in de diverse adviesraden: Jacques Vander Haeghen, Hugo Rau, Marian Sempels, Michael De Bode, 
Roland Van Heddegem en Peter Van Oyen.

  Fractieleider Kristof Meerschaut: “Wat gebeurt er met die 
620.000 euro extra inkomsten?“

“Eigenlijk is het containerpark nooit gratis  
geweest, de factuur werd gewoon onrecht-
streeks, via de belastingen, betaald door  
de Oudenaardse gezinnen en bedrijven.”

Fractieleider Kristof Meerschaut

“Er moet ook aandacht gaan naar de 
veiligheid los van de evenementen.”
Roland Van Heddegem



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


