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NIEUWSBRIEF 41 
 

 
 
 
Het is nu bijna 5 jaar geleden dat de seniorenraad met het advies 2013/2 van 13 juni 2013 bij 

het stadsbestuur aandrong om werk te maken van de realisatie van een shuttlebus.   

 

We hadden weinig succes met onze vraag maar toch werd tijdens de renovatiewerken aan 

het AZ Oudenaarde door het AZ Oudenaarde een shuttlebus ingelegd  tussen de parking 

van het Woonzorgcentrum van het OCMW (Meerspoort 30) en het ziekenhuis.  

Toen deze shuttledienst werd opgedoekt omdat er blijkbaar geen bevredigende 

kostprijsverdeling mogelijk bleek tussen het AZ, het OCMW en de Stad, kwam er een hevig 

protest vanwege de seniorenraad. Daarbij werd aangedrongen om deze dienstverlening 

verder in stand te houdenen zelfs te laten uitgroeien naar een volwaardige en permanente 

shuttleverbinding tussen de parkings voor langparkeerders en het centrum.  

 

Opnieuw gratis shuttlebus tussen Sociaal Huis Oudenaarde en de Markt 
 
Ook al omdat met de uitwerking van het huidig mobiliteitsbeleid niet helemaal tegemoet 

gekomen wordt aan de wens van mindermobiele ouderen om volwaardig  deel te kunnen 

nemen aan het gemeenschapsleven en -beleven in het centrum is de seniorenraad blijven 

aandringen om het plan voor een shuttlebus niet te laten varen.  

 
Met als positief gevolg dat de gratis shuttlebus nu toch terug in het Oudenaarde stadsbeeld 

is verschenen. In het kader van een samenwerking tussen het OCMW en het stadsbestuur 

staat de stad in voor het technisch onderhoud en de financiering van de coördinatiekost.  

De opstapplaats op de site van de Meerspoort is aan het begin van de grote parking, waar 

ook vroeger de opstapplaats was. De afstapplaats is verlegd naar de halte van de belbus 

aan de hoofdingang van het Sociaal Huis. Van daar brengt het busje de mensen gratis naar 
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de site van het ziekenhuis, waar men aan het Bisschopskwartier kan op- en afstappen (op 

50m. wandelafstand van de Markt van Oudenaarde, bereikbaar via het wandelpad ter hoogte 

van Markt nr. 60).  

 
De gratis shuttle rijdt elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur en vertrekt 

om de 15 minuten aan het Sociaal Huis. Via een sociaal tewerkstellingsinitiatief en in 

samenwerking met verschillende vrijwilligers, kan de shuttle dagelijks verzekerd worden. 

 
De seniorenraad is tevreden over het initiatief maar blijft toch verder pleiten voor een 

volwaardig parcours waarbij ook andere parkings met de shuttlebus een 

gemakkelijker aansluiting kunnen krijgen naar  het centrum. 

 

 

 
 

Uit een bevraging van 8000 bewoners uit 285 woonzorgcentra is gebleken dat zij over het 

algemeen vrij tevreden zijn over de aspecten privacy, veiligheid en respect. Bewoners geven 

aan dat ze zich prettig voelen in hun rusthuis en dat druist toch in tegen de negatieve 

berichtgeving die daaromtrent nogal eens wordt verspreid. En uit datzelfde onderzoek blijkt 

toch ook dat er geen verschil is tussen OCMW-rusthuizen of commerciële centra. Beide 

scoren even hoog. 

 

Er wordt wel laag gescoord inzake de sociale dimensie. Het relationele aspect zowel wat 

betreft het voelen van een band met het personeel als  de onderlinge vriendschap en 

genegenheid tussen bewoners verdient meer aandacht. 

 

Wat de relatie met het personeel betreft moet de oorzaak niet ver worden gezocht. Het 

nijpend tekort aan personeel brengt mee dat de tijd voor “een babbeltje” beperkt is en dat 

wordt soms pijnlijk aangevoeld door de bewoners, zeker als zij weinig familieleden of 

vrienden op bezoek krijgen. 

 

Maar ook qua romantiek kan er nog heel wat gebeuren. Dit kan in kleine dingen zitten : 

kloppen voor men binnengaat, de mogelijkheid dat bewoners bij elkaar verblijven, enz… 

Het is natuurlijk ook wel zo dat velen onder ons zich nog altijd snel ongemakkelijk voelen als 

het thema ouderen en sexualiteit aan bod komt. Terwijl het toch iets heel natuurlijk is. En het 

TVprogramma Hotel Römantiek illustreerde perfect hoe het best mogelijk is dat mensen 

iemand op latere leeftijd leren kennen. 

MEER AANDACHT   
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Het MOU is nu een driesterrenmuseum !! 
 
Ons stadhuis met daarin het MOU - Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, 

werd door de wereldbefaamde ‘Le Guide Vert Michelin’ bekroond met maar liefst drie (3!) 

sterren.  

Dat is de hoogste onderscheiding voor musea en toeristische bezienswaardigheden. “Vaut le 

voyage”, een bezoekje waard dus! 

 

 

             

   

Op vrijdag 25 mei 2018 vindt er om 19u30 een indrukwekkende Militaire Taptoe plaats op de 

Markt in Oudenaarde. Het optreden wordt verzorgd door nationale en internationale militaire 

orkesten. De Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht (België), de Militaire Muziekkapel 

2018 is een memorabel jaar. 

Het is maar liefst 100 jaar geleden dat 

er een einde kwam aan de Groote 

Oorlog.  

Oudenaarde werd dankzij twee 

Amerikaanse helden, sergeant 

Smithhisler en private Burke, na vier 

lange jaren bevrijd. Deze twee helden 

worden geëerd tijdens het 

herdenkingsweekend dat plaatsvindt in 

Oudenaarde van 25 tot en met 27 mei. 
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van Metz (Frankrijk), de Fanfare Korps Nationale Reserve (Nederland), de Koninklijke 

Escorte te Paard (België) en de Nassau County Firefighter’s Pipes and Drums Band (New 

York) verzorgen een muzikaal spektakel waar iedereen stil van wordt.  

Op zaterdag 26 mei 2018 treedt de NATO Jazz Orchestra band om 20u op in CC De 

Woeker.  

Op zondag 27 mei 2018 om 9u00 vertrekt een militaire stoet aan het Brouwerijplein 

(deelgemeente Eine), die gevolgd wordt door een eervolle plechtigheid met de inhuldiging 

van het monument ter ere van de oorlogshelden Smithhisler en Burke. 

Meer info  

Militaire Taptoe:  Toerisme Oudenaarde, 055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be. 

Gratis toegang. 

Shape International Band: Dienst Cultuur, 055 33 51 35, cultuur@oudenaarde.be - 

Tickets: www.dewoeker.be/tickets

 

         

 

Ouderen hechten namelijk veel waarde aan hun buurt. Zij hebben een grote 

interesse in de dingen die er zich afspelen en ze engageren zich graag om de 

handen uit de mouwen te steken. Ze zijn een onmisbare speler, een sleutelfiguur, 

een bruggenbouwer, een actieve schakel.  

De Vlaamse Ouderenraad vraagt aan de lokale seniorenraden om die rollen tijdens 

de Ouderenweek te verkennen, in beeld te brengen en te stimuleren.  

TIJDENS DE 

OUDERENWEEKCAMPAGNE 

VAN 2018  

WIL DE VLAAMSE 

OUDERENRAAD  

OUDEREN DIE EEN ACTIEVE 

ROL SPELEN IN HUN BUURT 

CENTRAAL STELLEN.  
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De buurt kan niet enkel veel betekenen voor ouderen, ouderen kunnen ook veel 

betekenen voor hun buurt. Dat potentieel wordt nog te vaak onbenut gelaten. Veel 

ouderen willen zich engageren, maar hebben soms een concrete aanleiding of dat 

extra duwtje in de rug nodig.  

 

In een interessante en praktische inspiratiegids heeft de Vlaamse Ouderenraad een 

bundeling gebracht van concrete voorbeelden zodat lokale seniorenraden, 

ouderenverenigingen en lokale dienstencentra  het thema kunnen verkennen en 

goesting kunnen krijgen om eigen initiatieven uit te werken. 

De inspiratiegids is digitaal te lezen op www.ouderenweek.be 

 

De Ouderenweek loopt dit jaar van 19 tot en met 25 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de Oost-Vlaamse steden en 

gemeenten aan een sluitend netwerk van fietssnelwegen. Dit fietssnelwegennetwerk 

maakt het mogelijk om de fiets te nemen voor dagelijkse verplaatsingen naar het 

werk of naar school, ook over langere afstand. Om het fietssnelwegennetwerk 

bekender en duidelijker te maken, voorziet de Provincie de fietssnelwegen van 

wegwijzers.  

Fietssnelweg F45 loopt vanaf Gent via De Pinte, Nazareth, Gavere, Zingem, 

Oudenaarde en Kluisbergen naar Avelgem en Kortrijk. 

 

 

fietssnelweg 

F45 

http://www.ouderenweek.be/

