Waar wil Groen Oudenaarde voor gaan na de volgende verkiezingen? We
stellen hier graag ons programma aan u voor. We proberen zelf zoveel
mogelijk concrete voorbeelden te geven van wat we willen bereiken, maar
staan telkens ook open voor uw aanvullingen.

#Menselijker
Wil jij ook mee genieten van een levendig centrum?
We laten de Markt bruisen met vele activiteiten. Laat de Markt leven en de middenstand leeft mee! In
een b(l)oeiend centrum pakken we de leegstand aan en herlokaliseren we baanwinkels.
We zorgen voor regelmatige bloemen- en brocantemarkten, foodtruckmarkten. We laten een boerenmarkt
voor lokaal geproduceerde producten doorgaan op de markt om zo ook de bio- en korte-keten te
stimuleren.
We plaatsen een kiosk waar bij mooi weer aperitiefconcerten kunnen op plaats vinden. In de zomer zorgen
we voor de kinderen door speeltuigen te plaatsen. Plaatselijke kunstenaars, muzikanten,... geven we de
kans om hun kunsten te laten zien aan toevallige passanten. Sociale zitmeubelen versterken de interactie
tussen gebruikers.
We stellen de markt open voor vele activiteiten zoals een openlucht-cinema en ondersteunen de
plaatselijke horeca om hun terrassen volop te kunnen benutten.
We moedigen baanwinkels aan om te herlokaliseren naar het centrum. We zorgen voor een duidelijke visie
op het winkelcentrum met gebiedsgerichte subsidies voor winkel- en horecazones die de leegstand
bestrijdt en het centrum zo mee aantrekkelijk maakt.

Zorg je mee voor zij die het nodig hebben?
We maken van Oudenaarde een zorgende gemeente. We strijden tegen de vereenzaming van ouderen en
we investeren meer in ouderenzorg.
Tegen 2025 zal maar liefst 23 % van de Oudenaardse bevolking vijfenzestigplusser zijn. Hiervan zal net geen
8 % meer dan 85 jaar oud zijn.
Het is vooral deze kwetsbare groep mensen die meer aandacht en zorg zal vragen. Op dit moment telt
Oudenaarde 58 rusthuisbedden per 1000 vijfenzestigplussers, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 76
bedden per 1000 vijfenzestigplussers ligt. Oudenaarde heeft een inhaalbeweging te doen om te streven
naar het Vlaamse gemiddelde.
Momenteel moet reeds een belangrijk deel van onze oudere patiënten opgevangen worden door
voorzieningen in omliggende gemeenten, waardoor ze vaker in een sociaal isolement terecht komen, ver
van vrienden en familie. We zien vaak dat deze mensen ook van het ene kortverblijf naar het andere
kortverblijf gaan in afwachting van een vaste plek in het rusthuis.

De komende legislatuur moeten er minstens 111 rusthuisbedden bijkomen, willen we in Oudenaarde het
Vlaams gemiddelde halen. Dit is echter een aantal dat ontoereikend zal zijn om te voldoen aan de noden in
2025.
We zetten ook in op warme buurten zodat iedereen zich overal thuis voelt en we kunnen strijden tegen
vereenzaming van ouderen. Zo vergroten we het sociaal netwerk van onze senioren zodat ze steeds
geholpen kunnen worden.
Want veel senioren blijven op hun oude dag liever thuis of in een huiselijke omgeving. We willen middelen
heroriënteren naar kleinschalige, wijkgebonden zorghuizen en groepswonen voor ouderen. In deze
zorghuizen kunnen de criteria voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne beter op elkaar afgestemd worden. Vele
ouderen kunnen best nog voor hun eigen veiligheid en hygiëne zorgen in een huiselijke omgeving. Dit levert
een besparing op van overdreven eisen, zorgt voor meer autonomie en zo worden zorgverstrekkers meer
betrokken. Zo kunnen we met hetzelfde geld meer mensen beter helpen. De zorghuizen dienen open te
staan voor hun omgeving (bv. cafetaria en restaurant).
Naast de investeringen in extra rusthuisbedden, zullen ook alternatieve vormen van ouderenzorg lokaal
verder moeten uitgebreid worden zoals dagopvang en tijdelijke opvangmogelijkheden om moeilijke
periodes te kunnen overbruggen. Hierbij moet ingezet worden op een veel betere ondersteuning van de
mantelzorgers. Zij kunnen ertoe bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. We trekken de
premie voor mantelzorgers op en breiden die uit.
We zullen daarom niet alleen in stenen moeten investeren, maar vooral in mensen. Een goed gemeentelijk
ouderenzorgbeleid, waarbij lokale zorgactoren en -initiatieven samengebracht worden en zeer
laagdrempelig toegankelijk zijn. Een gezondheids- en welzijnsambtenaar zou dit kunnen coördineren.

Plaats voor cultuur
We bouwen een volwaardig cultureel centrum maar maken ook plaats voor cultuur in de verschillende
deelgemeenten.
De Woeker is een cultureel centrum dat de vraag in Oudenaarde niet meer kan bijhouden. Wij bouwen een
nieuw cultureel centrum met grotere capaciteit. We zorgen ook voor een gezellige cafetaria die ook buiten
voorstellingen om een gezellige ontmoetingsplek kan zijn.
In dit cultureel centrum zorgen we ook voor speelruimte, lokalen en opslagruimte voor de verschillende
cultuurverenigingen van de stad, die nu vaak niet weten waar naartoe.
De Brandwoeker heeft nu al een mooie ruimte om met bandjes te repeteren. Echter zijn er ook veel
ruimtes die vaak onbenut zijn. Wij willen hier een nieuw ontmoetingscentrum maken voor jongeren. Waar
de jeugddienst meer ruimte heeft om activiteiten te organiseren, waar jeugdbewegingen ook leden kunnen
ontvangen bij regenweer maar waar ook jongeren vrij kunnen afspreken met vrienden om een leuke
namiddag te beleven.
We zijn er ook van overtuigd dat we het cultuuraanbod nog meer kunnen uitbreiden door de parochiale
centra op te waarderen en er een grote verscheidenheid aan activiteiten te organiseren en te laten
doorgaan. We willen samen met de plaatselijke verenigingen heel graag op zoek gaan naar locaties die nu
te weinig gebruikt worden (abdij Maagdendaele, leegstaande bedrijven, het Kalkhuisje, Erfgoedcentrum
Ename,...) maar die uiteindelijk een mooie culturele bestemming kunnen krijgen. Deze locaties kunnen ook
gedeeld worden met bijvoorbeeld jeugdwerking voor hun activiteiten of om fuiven te organiseren waar
weinig hinder is voor de buurt, want nu zijn we voor feestlocaties te veel aangewezen op enkel de Qubus.

Op het vlak van cultuur zoeken we samen met de burgers naar een evenwicht tussen grote evenementen
die de stad naar Oudenaarde haalt en het ondersteunen van het initiatief dat uit de eigen verenigingen
komt: er is meer samenwerking nodig tussen stad en verenigingen. De stad moet op structurele basis
mensen samenbrengen, ook om elkaar beter te leren kennen. De financiële balans moet meer doorwegen
naar het ondersteunen van lokale initiatieven (die ook de grote evenementen ten goede kunnen komen).
Ook op vlak van communicatie kan de stad de eigen verenigingen meer ondersteunen. Bijvoorbeeld door
de eigen communicatiekanalen (lichtreclame’s, website) meer open te stellen. De evenementenkalender is
op dit moment nog een loze belofte: registratie op "Uit in Vlaanderen" levert niet automatisch de beloofde
link op de website op. Dit zorgt ervoor dat de verenigingen minder makkelijk eens andere inwoners van
Oudenaarde kunnen bereiken.
De uitleendienst voor culturele verenigingen is op dit ogenblik te beperkt. Gezien de soms experimentele
speelruimtes waar de culturele verenigingen van gebruik moeten maken moet de uitleendienst ook meer
gericht zijn op materiaal die cultuur op locatie faciliteert (mobiele vuurtjes, mobiele toiletten,
energievoorzieningen,...)
Ook de bibliotheek brengen we naar de 21ste eeuw. Een bib die enkel gezien wordt als plek waar boeken te
vinden zijn is niet meer van deze tijd. In andere steden hoor je soms bij jongeren vaak de opmerking "‘t is
hier toffer om te chillen dan in..." Dit moeten we ook meer in Oudenaarde verwezenlijken door een ruim
activiteitenaanbod en een samenwerking met de verschillende culturele verenigingen. Zo kan er
bijvoorbeeld een cultuurcafé uitgebaat worden of zorgen we voor een samenwerking met de wereldwinkel.
Met een burgerbudget (zie ook verder in ons programma) wordt de burger zelf gestimullerd om te bepalen
waar het budget naartoe gaat. Dit kan aanvullend op subsidies, maar ook voor concrete projecten zoals de
invulling van een deel van de Bierfeesten of een Zomerprogramma (zoals dit reeds in Ronse bestaat).

De school als kloppend hart!
In de deelgemeenten ondersteunen wij de school als het kloppend hart van de gemeenschap. Buiten de
schooluren kunnen verenigingen deze ruimtes benutten.
Scholen staan er vaak leeg bij buiten de schooluren. Zeker tijdens weekends en vakanties kunnen deze zelfs
een zeer verlaten indruk geven terwijl jeugd- en cultuurverenigingen net dan het actiefst zijn, maar vaak de
ruimte niet hebben om hun activiteiten ten volle uit te oefenen.
Wij willen scholen ondersteunen in een vlot en handig lokalenbeheer, zodat verenigingen tegen een zachte
prijs hun intrek kunnen nemen in deze gebouwen in de uren dat deze anders toch niet gebruikt worden.
Dit maakt ook voor meer kwetsbare gezinnen de drempel veel lager om buiten de schooltijd zich aan te
sluiten bij zinvolle vrijetijdsbestedingen, gezien deze op plaatsen doorgaan waar ze hun kinderen al met
volle vertrouwen elke dag naartoe brengen.
Zo moeten de scholen hun gebouwen niet onbewaakt achterlaten. Vandalisme en diefstal krijgen minder
kans. We slaan twee vliegen in één klap!

Geef jij de jeugd ook een stem?
Kinderen en jongeren hebben een stem en mogen die in onze stad ook gebruiken. Stadsmedewerkers
maken de reflex om ook te kijken vanuit de bril van een kind of gaan in dialoog met kinderen alvorens
keuzes te maken.

Dit alles kan ook verder verfijnd worden als de jongeren mee inspraak krijgen in het beleid. Op regelmatige
tijdstippen organiseren we dan ook "jeugdgemeenteraden" (zoals nu al het geval is in Herzele) waar nietpolitiek-georganiseerde jeugd toch een stem krijgt en rechtstreeks hun voorstellen kan doen aan het
stadsbestuur.
De jeugddienst blijft inzetten op een sterke jeugdraad die advies geeft op vraag van het gemeentebestuur,
jongeren betrekt bij beslissingen binnen de stad en pro-actief inzet op het adviseren van het stadsbestuur
over de beleidsdomeinen heen. Ze worden gezien als een volwaardige partner in alle dossiers die kinderen
en jongeren "raken".
Bij de herinrichting van de bibliotheek is het noodzakelijk inspraak van jongeren te vragen en hun advies ter
harte nemen. Een voorbeeld is tijdens examenperiode het tekort aan studieplekken. De bibliotheek kan ook
sterker inspelen op jongeren/studenten (meer printers, sociale studieruimte, groepswerkcellen,...) Ook de
openingsuren moeten misschien wel herzien worden (in functie van de schooluren).
De stad beloofde een algemene jeugdbrochure waar zaken die aangeboden worden vanuit de stad (sport,
academie, bibliotheek,...) worden in gecommuniceerd. Wij willen in dergelijke brochures ook plaats maken
voor de lokale jeugdverenigingen, zodat de jongeren een duidelijke keuze kunnen maken van wat ze met
hun vrije tijd willen doen. De stad maakt werk van informatie op kindermaat. Zo zijn kinderen en jongeren
goed geïnformeerd en kunnen ze als volwaardige partner mee nadenken over allerhande zaken.

Eerst voorkomen, daarna pas genezen!
Een straathoekwerker ondersteunt de maatschappelijk kwetsbare jongeren en bevordert de
ouderparticipatie. Er wordt een jeugdwelzijnsbeleidsplan uitgewerkt binnen de stad. Opbouwwerkers of
brugfiguren worden ingezet. We zorgen voor een veilige omgeving met focus op preventie.
Met een straathoekwerker proberen we bij jongeren het spijbelen tegen te gaan. Zeker de meer
maatschappelijk kwetsbare jongeren vinden hier een steun om de juiste weg in te slaan voor ze het
verkeerde pad op kunnen.
Ook ouders worden ondersteund en geholpen waar nodig. We gaan voor een verhoogde
ouderbetrokkenheid waarbij het kind een veilige omgeving heeft om zich te focussen op de
schoolloopbaan. Door al van bij de kleuterklas in te zetten op een positieve beleving van de school bij zowel
ouders als kind gaan we volop de strijd aan met latere schooluitval.
Een jeugdwelzijnsbeleidsplan brengt het bestaande welzijnsaanbod in kaart en zorgt ervoor dat kinderen,
jongeren en de sector elkaar vinden en laagdrempelig geholpen worden. Er wordt ingezet op
straathoekwerkers en brugfiguren om de vinger aan de pols te houden bij de kinderen en jongeren zelf en
met hen aan de slag te gaan, op zoek naar vrijetijdsbesteding, een passende job, aansluiting bij de school,...
Projecten zoals JOTA-project (jongeren met Talent~samenwerking met VDAB, OCMW, bedrijven en een
externe partner) worden verder ondersteund en uitgebreid.
De stad ondersteunt enerzijds bestaande verenigingen binnen de stad om in te zetten op het betrekken van
specifieke doelgroepen en hen mee te betrekken in hun organisaties en brengt deze organisaties in beeld
zodat iedereen ze makkelijk kan vinden. Anderzijds worden ook organisaties die nieuw ontstaan en zich
richten op specifieke doelgroepen ondersteund vanuit de stad.
We zorgen ook voor veilige omgevingen voor jongeren om op te groeien. Jongeren horen zich niet onveilig
te voelen in de stationsbuurt of in het Liedtspark. We kunnen hier regelmatig controleren en sanctioneren
om brandjes te blussen, maar pas door echt in te zetten op een veilige buurt en een veilige gezinsomgeving
kunnen we latere problemen sterker vermijden.

We pakken de armoede bij jongeren en jongvolwassenen proactief aan door projecten die jongeren
toeleiden naar werk meer te ondersteunen.

Werk jij mee aan een jonge, welvarende en innovatieve stad?
We zetten in op een optimale industriegrondbeheer en trekken innovatieve bedrijven aan. We versterken
de banden tussen onze scholen en bedrijven.
Oudenaarde investeert volop in industrie, we stimuleren daarbij vooral een innovatieve, technologische en
ecologische aanpak. We creëren een aantrekkelijk klimaat voor startende bedrijven. Regelmatig overleg
tussen beleidsmakers, belangenverenigingen en beleidsmakers ondersteunt startende en andere
ondernemingen.
We nemen als stad een voortrekkersrol op om industrie en onderwijs dichter bij elkaar te brengen.
De definitieve afbakening van het kleinstedelijk gebied en bedrijventerreinen levert rechtszekerheid op, op
voorwaarde dat de bedrijventerreinen worden gebruikt waarvoor ze bestemd zijn.
We zorgen hierbij er ook voor dat de bedrijven in industriegebieden vlot bereikbaar zijn met openbaar
vervoer of door vlotte fietswegen aan te leggen die voor een veilig woon-werkverkeer zorgen. We pakken
ook de zware verkeersknooppunten bij de industrieterreinen aan.
Het (her)gebruik van restwarmte en gezamenlijke energieopwekking (eventueel via een coöperatieve met
burgers) dragen bij tot een duurzame stad.
We moedigen bedrijven aan om hun omgevingstuinen niet in te kleden met een strak gazon, maar te kiezen
voor ecologische tuinen die zelf in industriegebieden de ecosystemen kunnen bewaren en/of herstellen.
Toerisme zien wij ook als volwaardige economische sector. Oudenaarde onderbenut zijn toeristische
potenties. We zijn niet alleen een rijke cultuurhistorische stad en stad voor wielrenners maar bijvoorbeeld
ook een walhalla voor wandelaars.
Ook met de burgers zorgen we voor een welvarende en circulaire economie. De stad ondersteunt
materiaalbibliotheken of deelpunten met eigen "repair cafés". Hier kan je materiaal uitlenen of ter plaatse
gebruiken. De stad koopt ook diensten aan in plaats van materialen: licht in plaats van lampen, armaturen
en energie.

Water in de stad!
We geven de stad haar blauw-groene vingers terug en herstellen waterloopjes. We brengen zowel de
sfeer van de Gentse Graslei als de natuur in de stad.
Water maakt een stad veel attractiever. Denk maar aan de sfeer aan de Gentse Graslei of de verlaging van
de Leieboorden in Kortrijk, waar handelaars en horeca nu bijna strijden voor een plekje langs deze
vernieuwde stadsgedeelten. Dit kunnen we ook met onze Schelde in Oudenaarde.
Het lopende project rond de aanpak en herbestemming van de linkeroever in onze stad is een uitstekende
gelegenheid om hier extra op in te zetten. Belangrijk wordt dus extra aandacht te geven voor de natuur en
de natuurlijke uitzichten.

Ook willen we waar mogelijk oude waterloopjes weer herstellen in hun oude glorie. De stukken van de
oude Schelde kunnen zo weer een eco-toeristische trekpleister worden waar ook inwoners volop van de
natuur kunnen genieten.
Hemelwater vangen we op waar het valt. Waar mogelijk worden waterbergende voorzieningen
aangebracht met een natuurlijk karakter. Water wordt vertraagd afgevoerd.

#Eerlijker
Kansen voor kinderen
Kinderen mogen nooit slachtoffer worden van beleidsbeslissingen. We zorgen voor een plan om
kinderarmoede beter aan te pakken.
We streven ernaar om de kansarmoede-index, die nu voor Oudenaarde op 6,5 % ligt, te verlagen. Kinderen
in Oudenaarde verdienen het om van bij hun geboorte alle kansen te krijgen om een mooi leven op te
bouwen.
Met een armoedeplan gaan we op zoek naar maatregelen om kinderarmoede tegen te gaan en
bestendigen we de reeds aanwezige initiatieven. We ondersteunen de OK-Swarees, zorgen voor een
grotere bekendheid van de Oudenaardse Kansenpas (OK-pas) en stimuleren meer clubs en verenigingen om
zich hierbij aan te sluiten, we ondersteunen huiswerkbegleidingsdiensten als Katrol, zorgen dat de € 1maaltijden op scholen blijven bestaan, breiden o.a. via het CAW het crisisopvangnetwerk uit, helpen bij een
preventieve woonbegleiding.
Kinderen zijn vaak het slachtoffer van beleidsbeslissingen. De voorbije legislatuur werden door het OCMW
meer dan 750 beslissingen genomen in het al dan niet toekennen van het leefloon. Hoewel alle beslissingen
in eer en geweten genomen zijn en conform waren aan de wettelijke bepalingen waaraan een OCMW zich
dient te houden, waren voor meer dan 125 kinderen uit onze stad de gevolgen negatief. Eén of meerdere
maanden geen inkomen hebben, geeft uitzonderlijk veel stress voor de betrokken gezinnen en dit zijn keer
op keer hevige trauma’s voor de betrokken kinderen. Meerdere rechten van het kind dreigen in het
gedrang te komen: het belang van het kind, de ontwikkeling van het kind, de levensstandaard van het kind,
het recht van het kind op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten.
Als ouders door omstandigheden financiële steun verliezen zoeken we zo snel mogelijk een oplossing om
kinderen van nare gevolgen hiervan te vrijwaren. In Oudenaarde willen wij geen kinderen zien die honger
of kou lijden.
Er moet een doorgedreven "kindtoets" komen voor beslissingen door het OCMW en de Stad Oudenaarde.
Zelfs het wel of niet aanleggen van een veilig fietspad heeft gevolgen voor kinderen.

Iedereen recht op een betaalbaar dak boven het hoofd
We blijven het aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen uitbreiden. We zetten in op gemengd
wonen (kangoeroewonen, co-housing,...) en maken de bestaande woningen gezonder.
We gaan voor een gedifferentieerd woonaanbod om iedereen een betaalbare woning te kunnen aanbieden
die bij hen past.
We breiden het aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen uit, zodat alleenstaanden, jonge en grote
gezinnen zeker niet in de kou blijven staan. Die uitbreidingen voorzien we zowel in de deelgemeenten als in

het centrum van de stad om warme en sociale buurten te creëren. Er komen extra noodwoningen voor wie
tijdelijk geen woning heeft.
We zetten in op gemengd wonen door bijvoorbeeld kangoeroewoningen en co-housing aan te moedigen,
waardoor ouderen niet alleen moeten zijn en ook jongere generaties vele kosten kunnen delen.
Samenhuizen mag geen invloed hebben op uitkeringen.
Bestaande woningen onderwerpen we aan tests naar de woonkwaliteit en we ondersteunen verbouwingen
die de woning gezonder en ecologischer maken.

Toegankelijkheid voor elke inwoner
Voetpaden moeten comfortabel en ook toegankelijk voor buggy’s en rolstoelgebruikers zijn. Een busje
brengt mensen die minder mobiel zijn naar hun bestemming. Stimuleer het gebruik van de OK-pas zonder
dat dit een stigma vormt voor de gebruiker.
We maken Oudenaarde toegankelijk voor jong en oud. Zowel personen met een beperking als kleine
kinderen of gewoon een onoplettende wandelaar mogen niet het slachtoffer worden van slecht aangelegde
voetpaden. Ook een slapende peuter in zijn buggy hoeft niet wakker geschud te worden bij een
wandeltochtje met de ouders.
Hiervoor willen wij een voetpadenplan aanleggen die alle moeilijk begaanbare punten in kaart brengt zodat
de knelpunten zo snel mogelijk kunnen aangepakt worden.
Mensen die minder mobiel zijn moeten zich ook vlot kunnen bewegen. We ijveren dan ook voor een
stadsbusje die deze personen vlot van hun huis naar hun bestemming en terug brengt.
Wie recht heeft op een OK-pas dient die automatisch toegekend te krijgen en moet goed worden ingelicht
over de werking hiervan. De OK-pas moet een privilege zijn, geen stigma.

Toon je respect voor onze lokale voedselproducenten?
Groen waardeert en stimuleert duurzame landbouw. We moedigen scholen, restaurants en inwoners aan
om lokaal te kopen.
Er komt een landbouwloket. Op vlak van biodiversiteit doen natuurgebieden het steeds beter maar de
biodiversiteit daalt daarbuiten, vooral door te intensieve landbouw. Er zijn vanuit de hogere overheid heel
wat subsidies beschikbaar (zoals voor biologische landbouw, ecologisch bermbeheer,...) maar het
papierwerk is zodanig dat landbouwers soms het sop de kolen niet waard achten. Een landbouwloket
sensibiliseert, informeert, helpt bij aanvragen. Er wordt ook onderzocht of bijkomende gemeentelijke
premies kunnen worden voorzien.
We starten ook een waarderingscampagne waarbij we scholen en plaatselijke horeca stimuleren om zoveel
mogelijk lokaal hun producten aan te kopen en zo bij te dragen tot een welvarende lokale economie
waarbij het weinige transport ook ons milieu ten goede komt. We zetten in op een permanent overdekte
voedingsmarkt met lokale producten.
Ook de inwoners willen we extra aanmoedigen door hen met een stadsplan duidelijk te maken waar ze
lokale producten kunnen kopen op het Oudenaardse grondgebied en zo hun steentje kunnen bijdragen aan
het milieu en aan het voortbestaan van de lokale voedselproducenten.

We voorzien deeltuinen op wijkniveau. Zo heeft iedereen de kans om een eigen moestuintje te hebben en
werken we aan de sociale cohesie binnen de wijk.

Inzet voor dierenrechten
We zetten in op het welzijn van alle dieren, want ook zij zijn levende wezens. We strijden tegen
dierenmishandeling of -verwaarlozing en geven hen ook een waardig leven.
We zorgen voor een meldpunt waar dierenmishandeling of -verwaarlozing kan aangegeven worden zodat
er steeds spoedig kan gereageerd worden om deze dieren een beter voortbestaan te geven.
Er komt ook een "dierenflik", die klachten over dierenmishandeling opvolgt en overtreders kan
sanctioneren.
We zorgen voor plaatsen op het grondgebied waar honden vrij kunnen spelen zonder aan de leiband te
moeten hangen. We stelden hiervoor reeds enkele locaties voor aan het huidige stadsbestuur, maar willen
deze zeker nog uitbreiden.
We stimuleren ook de oprichting van een opvangcentrum op ons grondgebied waar achtergelaten of
verwaarloosde dieren kunnen wachten op een nieuwe, warme thuis.

Denk jij mee over het beleid?
We vragen jouw ideeën van bij het begin van projecten en we zorgen voor een burgerbudget voor eigen
ideeën. Dàt is echte participatie.
De gemeenteraadsleden zijn dan wel de verkozen vertegenwoordigers van de inwoners van Oudenaarde,
maar het is niet de bedoeling dat zij over alles autonoom kunnen beslissen. Met Groen willen wij de mening
van de burger horen en houden we rekening met hun wensen.
We richten ook een burgerbudget op, waarbij initiatiefnemers snel en makkelijk subsidies kunnen krijgen
om hun ideeën voor een gelukkigere straat, wijk, deelgemeente of stad vorm te geven en uit te werken.
Heeft u een idee maar geen zin en tijd om dit uit te werken, laat het ons weten, wij gaan voor u op zoek
naar hoe we deze zaken ten uitvoer kunnen brengen.

Een betaalbare gemeente
Gemeentebesturen moeten het leven van de inwoners in hun gemeente betaalbaar houden.
Dat betekent een groenere en meer rechtvaardige fiscaliteit om gezonde gemeentefinanciën te behouden.
Daarbij worden inefficiënte belastingen en heffingen, bijvoorbeeld al te specifieke of forfaitaire
belastingen, geschrapt en vervangen door een meer beperkt pakket dat verduurzaming en sociale
rechtvaardigheid stimuleert. We werken ook aan een armoedeplan en richten een permanente
tewerkstellingscel op onder impuls van de gemeente, want werk is de beste garantie tegen armoede.
Verdere schuldenafbouw is noodzakelijk, al moet er ruimte blijven voor gerichte investeringen. Dat is nodig
om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor haar inwoners, en voor de werkgelegenheid in tijden
van economische crisis.

#Gezonder
Wil je met je kinderen veilig fietsen?
We gaan voor een verkeersveilige en -leefbare stad én deelgemeenten. Daarom herzien we het
mobiliteitsplan.
Via zogenaamde Kindlinten zorgen we dat er veilige verbindingen te voet of met de fiets zijn van en naar
plaatsen waar veel kinderen komen. Speeltuinen, scholen of jeugdbewegingen moeten kunnen bereikt
worden zonder dat een ouder zich teveel zorgen moet maken over de veiligheid van haar of zijn kinderen.
In de buurt van scholen werken we aan de verkeersveiligheid met voor elke schoolpoort een zelfde visie en
uniforme signalisatie.
Samen met de scholen werken we ook aan een stadsbreed "fietsexamen" om ook de fietser zelf te
sensibiliseren voor de gevaren in het verkeer.
We zetten in op veilige en vrijliggende fietspaden, op een veilige fietsverbinding in het stadscentrum,
tussen het stadscentrum en de deelgemeenten of tussen en binnen de deelgemeenten. Dit houdt onder
andere in dat we de fietsring die langs of dicht bij de middelbare scholen, de sportterreinen, het station
enzovoorts komt, afwerken. Vanaf de fietsring leggen we fietspaden aan naar de verschillende
deelgemeenten.
Op een fietsplan maken we duidelijk welke routes met de fiets de veiligste en snelste zijn. Zo raakt u steeds
vlot op uw bestemming, zonder in de file te staan.
Fietsers moeten kunnen gebruik maken van comfortabele fietsenstallingen die beveiligd zijn waar nodig
(zeker aan het station).
Doorgaand verkeer weren we maximaal uit de woonwijken. Een stadsbus garandeert een vlotte verbinding
tussen de markt, openbare diensten en het station, zeker donderdag/marktdag.

Wil je ook vrij en gezond kunnen ademen?
We hebben recht op schone lucht. We vergroenen de stad en speelplaatsen en leggen groenschermen
aan waar nodig. We helpen onze kinderen met schoolstraten en autoluwe schoolomgevingen.
In zogenaamde "street canyons", waar slechte lucht makkelijk blijft hangen, zoeken we naar oplossingen
om ook daar vrij te kunnen ademen. Geveltuintjes moedigen we aan. Waar mogelijk planten we meer
openbaar groen aan.
We helpen scholen bij het ontharden van hun speelplaats en moedigen hen aan om zoveel mogelijk voor
een groene speelplaats te kiezen waar kinderen in de natuur kunnen ravotten. Waar mogelijk richten we in
overleg met de scholen niet enkel schoolstraten in maar bekijken we ook hoe we tot een autoluwe
schoolomgeving kunnen komen. We moedigen ouders en kinderen aan om via het STOP-principe (Stappen,
Trappen, Openbaar vervoer, Privé-vervoer) hun keuze voor de weg van en naar school goed te overwegen.
De Kindlinten uit ons programmapunt hierboven, helpen bij deze keuze.
We voorzien groen en speelmogelijkheden voor - en dóór - kinderen per deelgemeente en op wijkniveau en
creëren op die manier fijne ontmoetingsplaatsen.

We stimuleren gevelgroen om tot een duurzame stad te komen. Tegelijkertijd zorgen we er op die manier
voor dat het uitzicht van een gebouw of stad verandert van somber en grijs naar levendig en groen.
Op de drukkere verbindingswegen plaatsen we groenschermen waar nodig zodat de bewoners zo weinig
mogelijk hinder ondervinden van het voorbijrazende verkeer.
We breiden de zones 30 of zone 50 uit, geven deze duidelijk aan en controleren op regelmatige basis zodat
hardrijders kunnen gesanctioneerd worden.
Bij het toekennen van stedenbouwkundige vergunningen waken wij over het behoud van waardevol natuur
en groen. Kapvergunningen moeten heel weloverwogen verleend worden.
We zetten in op milieuhandhaving en zorgen dat milieuovertredingen worden aangepakt.

Samen voor een propere omgeving
We pakken zwerfvuil aan door mobiele camera’s en straatvrijwilligers in te zetten en door overtreders te
bestraffen. We treden toe tot de statiegeldalliantie.
Intensieve zwerfvuil campagnes en acties worden opgezet met allerhande partners. Scholen, verenigingen,
vrijwilligers zorgen mee voor sensibilisering bij alle burgers. Indien er ondanks deze maatregelen nog
mensen zijn die hardnekkig zwerfvuil achterlaten zorgen we dat ze op heterdaad betrapt kunnen worden
door mobiele camera’s en straatvrijwilligers. Overtreders worden ook daadwerkelijk bestraft zodat snel
iedereen kan genieten van een propere omgeving.
Naast vuilbakken voor restafval, plaatsen we op het openbaar domein in de stad alsook in de kernen van de
deelgemeenten vuilnisbakken voor PMD.
We zorgen voor grote (ondergrondse) glasbollen en inzamelpunten voor GFT in het centrum die het zicht
niet verpesten, maar wel vlot bereikbaar zijn voor elke inwoner om bewust te kunnen sorteren.
We treden als stad, net als reeds zovele andere steden en gemeenten in Vlaanderen, toe tot de
statiegeldalliantie om zo een duidelijk signaal hierover ook te geven naar de regering.
In het containerpark zorgen we voor een samenwerking met initiatieven zoals de kringwinkel zodat nog
bruikbaar materiaal niet vernietigd wordt. Zo kiezen we voor maximaal hergebruik.

Mooie vergezichten in onze deelgemeenten
We laten kouters klasseren als onroerend erfgoed. Zo zorgen we ervoor dat het mooie landschap in onze
deelgemeenten bewaard blijft.
We zorgen ervoor dat de inwoners van Mater, Volkegem, Eine en Mullem geen schrik meer moeten hebben
om hun uitzicht en groene omgeving te verliezen. Door de kouters te klasseren als onroerend erfgoed
vrijwaren we deze resterende open ruimte en waardevolle landbouwgronden.
Ook elders steunen we de inwoners die strijden tegen grote ingrepen in het natuurlijke landschap en
behouden we zoveel mogelijk het groene uitzicht van onze gemeente.

Werk jij mee aan een duurzaam klimaatsbeleid in Oudenaarde?
We gaan voor een klimaatneutrale stad, zetten in op hernieuwbare energie, energiezuinig maken van
woningen en stimuleren deelauto’s en -fietsen.
We zorgen voor klimaatvriendelijke stadsvoertuigen voor dienstritten en promoten het gebruik van
(elektrische) deelauto’s en fietsen. De stad kan haar wagenpark in het weekend ter beschikking stellen als
deelauto. We zorgen ook voor meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en zetten zo verder in op de
mobiliteit van de toekomst.
We plaatsen zonnepanelen op publieke gebouwen en letten ook op de energiezuinigheid van deze
gebouwen. Ook bij private woonsten stimuleren we het energiezuinig maken van verouderde woningen
voor iedereen.
We stimuleren het gebruik van duurzame energievormen. We stappen in in een coöperatieve en voorzien
duurzame energie voor de bevolking. De coöperatieve legt ook een warmtenet aan waarbij de restwarmte
van industrie gebruikt wordt voor de verwarming en sanitair in jouw woningen. Samen proberen we zo met
de inwoners en de bedrijven de gevolgen van de klimaatopwarming te temperen.

Een groene gemeente
We zetten in op biodiversiteit, kopen (potentiële) natuur aan en ondersteunen natuurorganisaties bij de
aankoop en het beheer van gebieden. We stimuleren ecotoerisme.
We investeren actief in de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden.
We ondersteunen organisaties als Natuurpunt om gronden aan te kopen en te beheren. Hierbij letten we
erop dat inwoners en passanten mee kunnen genieten van deze stukjes groen.
We zetten dan ook in op ecotoerisme in onze streek door het tragewegennetwerk verder uit te bouwen
waardoor fietsers en wandelaars meer kunnen genieten van wat Oudenaarde aan natuur te bieden heeft.
Landbouwers zorgen nu al heel vaak voor landschapsonderhoud en groenbeheer, zonder de nodige
waardering en vergoeding. Wij willen zorgen voor een gepaste vergoeding!

En wat is jouw idee voor je wijk, gemeente of stad?
Participatie stellen wij hoog in het vaandel bij Groen! Mail jouw idee naar oudenaarde@groen.be,
Elisabeth.meuleman@groen.be of laat het ons weten via onze Facebookpagina.

