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1. Welkomstwoordje  

De voorzitter heet alle leden welkom op deze algemene vergadering. 

 

2. Verslag vorige vergadering : Geen opmerkingen. 

 

3. Briefwisseling  

 

o Informatie over de lezing ‘vergeet dementie onthou mens’. 

o Mededeling dat Oudenaarde deelneemt aan de publieksprijs 

fietsgemeente/ fietsstad. Alle inwoners van Oudenaarde hebben de 

mogelijkheid om te stemmen. 

 

4. Adviezen werkgroep mobiliteit  

 

4.1. Fietsring 

 

 Dit advies werd bij hoogdringendheid reeds doorgegeven op 

19/02/2015. Het antwoord van de stad werd besproken 

 Aan het zwembad is in het ontwerp van de omgevingsaanleg een 

fietspad opgenomen. Aan het ziekenhuis wordt momenteel bekeken 

of een fietsdoorsteek in de spoorwegberm technisch haalbaar is en dit 

in overleg met infrabel en met AZ.   



4.2. Shuttlebus  

 De shuttlebus zal rijden tot wanneer de bouwwerken op de parking 

van het ziekenhuis zijn afgerond. De einddatum daarvan is nog niet 

van gekend. 

 Men wordt verzocht de auto te parkeren op de parking meerspoort, 

maar er is daar onvoldoende parkeergelegenheid, alsook in en rond 

de omgeving van de markt. Het tekort aan parkeerplaatsen op de site 

Meerspoort wordt onderzocht, er is een wijziging van het BPA nodig.  

 OCMW wil 2 mensen tewerkstellen om de shuttlebus verder te 

bemannen.  

 De parking van haartooi staat nooit vol. Er is daar plaats voorzien voor 

ongeveer een 100-tal auto’s, maar de studenten en leerkrachten 

maken daar geen gebruik van. Ze nemen de parking voor lang 

parkeren in.  

 Een opmerking vanuit de SR was dat het fietspad van aan de Vossaert 

tot aan de Bulkendreef, en de parking in Heulegem onder de 

spoorweg vaak onder water staat wanneer het regent.  

4.3. De Lijn 

De brief  die de stad ontvangen heeft van De Lijn m.b.t. het 

besparingsplan 2015 wordt uitgedeeld en overlopen. Het advies wordt 

goedgekeurd met die wijziging: vragen om de belbus Horebeke- 

Oudenaarde te behouden.  

4.4. Autodelen een gegrepen kans 

 Advies wordt goedgekeurd.  

 Opmerking: Het taxi-abonnement is momenteel nog geen groot 

succes. Er zijn nog 2 bonden waar de uitleg nog moet gegeven 

worden. De volgende evaluatievergadering is voorzien op 6/5 

 

5. Advies ontmoetingscentrum  

Het advies wordt goedgekeurd.  

Opmerkingen:  

 Er wordt een inventaris opgevraagd van eigendommen van de 

stad die beheerd worden door een vzw. 

 Mater: de speeltuin en het petanqueplein wordt mee verhuurd met 

het lokaal zodat de kinderen deze op zaterdag en zondag niet 

kunnen gebruiken. 

 Edelare: heeft niets van ontmoetingsruimte en moet voor iedere 

activiteit tenten huren.  

 

6. Nieuws uit de andere werkgroepen 

6.1. Werkgroep communicatie 



Werkgroep communicatie zal een website opstarten met aanvullend 

een nieuwsbrief.  

6.2. Werkgroep wonen 

Samenkomst wordt voorzien begin mei  

 

7. Evaluatie vergadering nieuw-gepensioneerden 

 Opmerkingen die er kwamen was dat de voordracht veel te lang 

en ingewikkeld was.  

 Mensen die de standen bemannen moeten op voorhand 

ingeschreven worden, zodat men rekening kan houden met het 

aantal bonnetjes en info mappen.  

 

8. Uitwisselingsbezoek  

 De uitwisseling gaat dit jaar door in Waregem op 9 oktober 2015.  

 De uitwisseling met Bergen Op Zoom zal niet via de SR verlopen 

aangezien er geen interesse is voor de werking van de SR.  

 

9. Bierfeestennamiddag  

Wie flyers wil, mag het aantal doorgeven aan Petra  

 

10. Varia  

 De Vesting organiseert op 12 mei 2015 een etentje voor 

alleenstaanden.   

 Gebruik lift stadhuis: voorlopig geen wijzigingen.  

 Vervanging bij Algemene vergadering wordt besproken op 

volgende D.B.  

 Er wordt voorgesteld om een zebrapad aan te vragen in de 

Kapellestraat en de Steenbakkersstraat. 


