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Even terug naar 2011. In dat jaar maakte de NMBS (met een flinke financiële steun van de 

stad) reeds een plan op voor het station en het stationsplein. En dat plan werd met heel wat 

toeters en bellen voorgesteld en goedgekeurd. Helaas kwam er van al die mooie beloftes 

niets in huis.  De schuld van het stadsbestuur ? Neen, het was de NMBS die zomaar besliste 

om de afgesproken engagementen op de lange baan te schuiven. En zes jaar later staan we 

nog geen stap verder. 

Uitgaande van de vaststelling dat de stationsomgeving toch een belangrijk stedelijk gebied 

uitmaakt wil het stadsbestuur nu zelf het heft in handen nemen en starten met onderzoeken 

hoe aan deze buurt ook in de toekomst alle kansen voor heropleving  kunnen gegeven 

worden.  

Het stadsbestuur van Oudenaarde wil de bestaande stedenbouwkundige plannen voor de 

ruime stationsomgeving nu updaten. 

Het betreft een gebied van in totaal ongeveer 50 hectaren, centraal gelegen tussen het 

historische centrum van de stad, de bedrijventerreinen langs de Lindestraat, de N60 en de 

omliggende woonwijken. 

  

De bedoeling is om het gebied rond het station als één geheel te laten werken en op een 

kwaliteitsvolle en leefbare manier te herontwikkelen. 

Omdat de stad alle mensen die wonen of werken in de omgeving van in het begin wil 

betrekken bij de opmaak van het Masterplan heeft  de dienst ruimtelijke ordening op 13 juni 
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in de Brandwoeker die mensen maar ook het middenveld uitgenodigd voor een 

participatiemoment. 

 

Het bleek uit de geformuleerde suggesties dat nogal wat aandacht gaat naar de vraag om de 

stationsbuurt een stuk groener te maken en te zorgen voor een veilige verkeersstroom voor 

fietsers en wandelaars. 

 

Vanuit de seniorenraad heeft voorzitter Claude De Clercq zijn waardering uitgesproken niet 

alleen voor de beslissing van het stadsbestuur om nu eens echt werk te maken van de 

herontwikkeling van de stationsbuurt, maar ook voor de mogelijkheid om van meet af aan te 

participeren in de uitwerking van het project. Hij heeft evenwel ook nog eens de nadruk 

gelegd op de noodzaak om in eerste instantie naar oplossingen te zoeken voor de huidige en 

toekomstige parkeerproblemen in de omgeving van het station. Het realiseren van het 

Saffre-project zal ongetwijfeld opnieuw een hypotheek leggen op de parkeermogelijkheden in 

de straten naar het station toe.  

Laten we hopen dat dit geactualiseerde masterplan niet opnieuw in de koelkast wordt 

gestoken zoals dit gebeurde met het plan van 2011.    

  

 

 

   

 
Als oudere, als familielid, als vrijwilliger of als medewerker rond ouderen heb je het 

ongetwijfeld al gemerkt. Heel wat praktische info voor ouderen staat wel érgens online, maar 

alles zit enorm versnipperd en is niet makkelijk terug te vinden. Daarom lanceert de Vlaamse 

Ouderenraad nu de website www.ouderengids.be. 

De online ouderengids is een handig instrument dat je wegwijs maakt bij tal van praktische 

vragen. Van uitleg over pensioenen en speciale tegemoetkomingen tot zorg, sport en 

openbaar vervoer. De website bundelt rond tal van thema’s en levensdomeinen een 

eenvoudige uitleg, tips en handige websites waar je meer specifieke info vindt. 

Zoeken kan zowel via de zoekfunctie als door te klikken op een van de acht grote thema’s: 

maatschappelijke participatie, inkomen, premies & sociale voordelen, mobiliteit & vervoer, 

wonen, sociale relaties, welzijn, gezondheid & zorg en levenseinde. 
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Ouderengids.be heeft als ambitie om het vertrekpunt te zijn voor elke zoektocht naar nuttige 

info over rechten, diensten, organisaties of ondersteuning waar je als oudere nood aan kan 

hebben. 

 
Een praktische vraag of duidelijke info nodig? Gebruik www.ouderengids.be ! 
 
 

 

 

Website Vlaams Expertisepunt  Mantelzorg 

online 

 
Zorg je op regelmatige basis voor iemand met een ernstige ziekte of voor iemand met een 

lichamelijke of geestelijke beperking? Dan ben je een mantelzorger. Mantelzorgers kunnen 

vanaf nu terecht op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg: 

www.expertisepuntmantelzorg.be. 

  

Waarom een Vlaams Expertisepunt Mantelzorg?  

 

Als mantelzorger zit je met heel wat vragen:   

 

- Welke diensten kunnen me ondersteunen?  

- Op welke premies heb ik recht?  

- Hoe kan ik als mantelzorger even op adem komen?  

 

Of misschien zorg je voor iemand, maar weet je zelf niet dat je mantelzorger bent. 

 

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wil hier iets aan doen. Het werd opgericht door de zes 

erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen en het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM), 

in opdracht van de Vlaamse overheid. Het Expertisepunt wil informatie over mantelzorg 

bundelen en verspreiden en mantelzorg onder de aandacht brengen. Via de website 

www.expertisepuntmantelzorg.be wil het een digitaal punt zijn waar mantelzorgers een 

antwoord vinden op hun vragen. 

 

Wat mag je verwachten van de website?  

 

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:   

http://www.ouderengids.be/
http://www.expertisepuntmantelzorg.be/
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- Op welke tegemoetkomingen heb ik recht of heeft de persoon voor wie ik zorg   

recht?  

- Welke diensten kunnen helpen bij de zorg thuis of nemen de zorg tijdelijk over? 

 - Hoe kan ik even op adem komen en zorg ik beter voor mezelf? 

 - Hoe kan ik mantelzorg combineren met mijn werk? 

 

De website geeft een overzicht en een algemene inleiding zodat je voldoende geïnformeerd 

bent om verder op weg te gaan. Je vindt er handige tips en informatie over hulpmiddelen om 

de thuiszorg vlotter te laten verlopen, evenals de juiste organisatie waar je terecht kunt met 

vragen. Ook het meest actuele aanbod aan activiteiten vind je er terug, van mantelzorgcafés 

tot informatiesessies en andere activiteiten voor mantelzorgers. 

 

En wat nu? In een volgende fase willen de initiatiefnemers de website verder uitbouwen en 

nog meer thema’s behandelen. Ze willen er tevens zijn voor de personen die werken in de 

zorg, zoals thuisverpleegkundigen en medewerkers van een woonzorgcentrum (rusthuis). 

Ook daar is nog heel wat werk aan de winkel om mantelzorg onder de aandacht te brengen.  

 

Blijf dus de website volgen voor nieuwe updates en thema’s.  

 

 

 

 
 

 De warmste temperatuur ooit gemeten, is 56,7 graden Celsius. Deze temperatuur is 

gemeten in Death Valley in California, in het jaar 1913. 

 De koudste temperatuur ooit gemeten is -89,2 graden Celsius. Deze temperatuur is 

gemeten op de Noordpool, in het jaar 1983. 

 De plaats Cherapunjee in India, is de meest regenachtige plaats ter wereld. Hier valt 

gemiddeld 11,5 meter neerslag per jaar! Wat het wellicht nog extremer maakt, is het feit 

dat al deze regen in slechts 4 maanden tijd valt! Het regenseizoen is van april tot en met 

juli. De rest van het jaar is het kurkdroog in Cherapunjee. 

 De meest droge plaats ter wereld is Quillagua, in Chili. In deze plaats valt jaarlijks slecht 

0,06 millimeter regen. 
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