
 

 

Lokaal Dienstencentrum de Vesting ● Meerspoort 30 ● 9700 Oudenaarde 

 055/46.05.28  

 devesting@ocmwoudenaarde.be  

 www.de-vesting.be 



 

 

Ik vind het belangrijk dat elke  

inwoner van onze stad zich thuis voelt 

in Oudenaarde en hier graag woont.  

“Onbekend is onbemind” zegt het 

spreekwoord.  

Met deze kennismakingwandeling wil-

len we daar iets aan doen.  

Als centrumstad zijn er hier heel wat 

voorzieningen en kunnen wij een sterk 

uitgebouwde dienstverlening aanbie-

den. Onze burgers hebben daar ook 

recht op. 

Met deze wandeling willen we jullie op 

een originele en actieve manier laten 

kennismaken met de belangrijkste 

voorzieningen en instellingen in onze 

stad.  

 

We hopen dat dit er kan toe bijdragen dat jullie zich sneller thuis voe-

len in onze stad. 

Oudenaarde is een dynamische en groeiende stad, ook een  

ondernemende en een solidaire stad met veel troeven en een rijk so-

ciaal-cultureel aanbod.  

Moge deze kennismakingswandeling jullie ook goesting doen krijgen 

om mee te doen, om ons sociaal stadsweefsel mee te helpen verster-

ken. Maak op een actieve manier kennis met onze stad en geniet 

van deze wandeling. 

 

Stefaan Vercamer, Schepen sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen 

met een beperking, sociale economie, ontwikkelingssamenwerkingen 

en OCMW Voorzitter  

Voorwoord 

Als inwoner van Oudenaarde kan je terecht  

op deze websites voor nuttige info: 

www.oudenaarde.be 

www.ocmwoudenaarde.be 



 

 

WAT is het Lokaal Dienstencentrum de Vesting ? 
 

Het LDC de Vesting is een ontmoetingsplaats voor informatie, vorming, ont-

spanning en biedt een gamma van dienstverlening aan. Elke werkdag kan 

je in het restaurant De Pelikaan terecht voor een verse, fijn verzorgde dag-

schotel, vervangschotel of een broodje en dit tegen een democratische 

prijs. De maaltijden kunnen eveneens afgehaald worden en moeten vooraf 

gereserveerd worden. In onze ontmoetingsruimte ben je welkom voor een 

drankje en een babbel. Er staan gezelschapsspellen en je kan er een krant 

of tijdschrift lezen.  

 

Het dienstencentrum heeft een brede waaier aan activiteiten in samen-

spraak en samenwerking met andere verenigingen.  

De Vesting organiseert voordrachten over uiteenlopende onderwerpen, 

vorming, wandeltochten, hobbynamiddagen en workshops.  

 

Voor WIE ? 
 

Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting is er voor iedereen ! 

 

VRAGEN ? 
 

Je kan met al je vragen en voor onze maandelijkse activiteitenkalender  

elke werkdag terecht in het Lokaal Dienstencentrum de Vesting,  

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/46.05.28 of  devesting@ocmwoudenaarde.be  

Je vindt ook alle informatie op  www.de-vesting.be 

LDC de Vesting 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is Woonzorgcentrum de Meerspoort ? 
 

WZC de Meerspoort is een rusthuis en verzorgingstehuis in Oudenaarde met 

163 bewoners. Het biedt een woon- en leefgelegenheid voor zorgbehoe-

vende ouderen.  

 

De verblijfsdagprijs in Woonzorgcentrum de Meerspoort is te bekomen bij 

de Sociale dienst.  

 

Voor WIE ? 
 

Zorgbehoevende ouderen. 

 

VRAGEN ?  
 

Elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00,  

Meerspoort 30, 9700 0udenaarde 

 

Bereikbaar op  055/46.05.11 of  demeerspoort@ocmwoudenaarde.be  

Voor meer informatie  www.ocmwoudenaarde.be/demeerspoort 

Woonzorgcentrum de Meerspoort 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is Groep van Assistentiewoningen Leupeheem ? 
 

Leupeheem, gelegen te Leupegem, telt 25 flats waar valide ouderen, al-

leenstaanden of koppels zelfstandig kunnen wonen in een veilige en aan-

gepaste omgeving met volledig respect voor hun eigenheid, privacy en 

met desgewenst dienstverlening op maat.  

Leupeheem beschikt over 4 tweeslaapkamerflats en 21 éénslaapkamer-

flats.  

 

Voor WIE ?  
 

Bij opname moet je de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en voldoende 

zelfredzaam zijn. Wie gedomicilieerd is in Oudenaarde, heeft voorrang. 

 

VRAGEN ?  
 

De woonassistent is elke werkdag te bereiken in het Woonzorgcentrum de 

Meerspoort, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/46.05.11 of  demeerspoort@ocmwoudenaarde.be  

Voor meer informatie  www.ocmwoudenaarde.be/nl/gaw-leupeheem 

 

Meebrengen: Identiteitskaart 

Assistentiewoningen Leupeheem 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is het Sociaal Huis ? 
 

In het Sociaal Huis werkt het OCMW aan een toegankelijke en klantvriende-

lijke sociale dienstverlening. Je kan er terecht met je vragen rond welzijn. 

Iemand die het Sociaal Huis binnenstapt, is niet noodzakelijk iemand die fi-

nanciële problemen heeft, dit kan ook iemand zijn die op zoek is naar 

poetshulp, kinderopvang, informatie over pensioenen, enz… 

 

Voor WIE ? 
 

Het Sociaal Huis staat open voor iedereen.  
 

VRAGEN ?  
 

We zijn elke werkdag open van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00,  

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/46.06.11 of  info@ocmwoudenaarde.be  

Voor meer informatie  www.ocmwoudenaarde.be 

Sociaal Huis 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is Leerpunt ? 
 

Leerpunt, Centrum voor Basiseducatie, geeft cursussen aan volwassenen. 

Zin om bij te leren? Er zijn tal van cursussen: aan de slag met je computer/

tablet, doe meer met sociale media, kopen en verkopen op het internet, 

doe meer met je foto's, organiseer je pc, opstapcursus Engels, opstapcursus 

Frans, theorie van het rijbewijs, Nederlands voor anderstaligen, stress en ge-

zondheid, … .  

Alle cursussen zijn gratis. Er zijn lessen in Oudenaarde en Ronse.  

 

Voor WIE ? 
 

Leerpunt is voor mensen die op hun eigen tempo hun kennis willen opfrissen 

en versterken. Vooraleer iemand met een cursus kan starten, nodigen we 

hem/haar uit voor een instapgesprekje. We luisteren naar de leervraag en 

vertellen wat Leerpunt kan bieden. Deelname aan de cursussen is gratis. 

Cursisten betalen een kleine bijdrage voor kopies of handboek. 

 

Cursisten die werken en toch les willen volgen, kunnen een beroep doen op  

betaald educatief verlof. 

 

VRAGEN ? 
 

De leslokalen bevinden zich in het Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 

30, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/20.70.01 of  info@leerpuntzovl.be  

Voor meer informatie  www.leerpuntzovl.be 

Sociaal Huis ● Leerpunt 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is Inburgering Oost-Vlaanderen ? 
 

Woon je pas in Oudenaarde ?  

Of woon je hier al langer maar ben je van buitenlandse herkomst ?  

 

Het onthaalbureau biedt jou een inburgeringstraject, bestaande uit: 

 een basiscursus Nederlands  

 een kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving 

 begeleiding bij het vinden van werk of het kiezen van een studie en info 

rond cultuur en vrije tijd 

 persoonlijke begeleiding 

 

Voor WIE ? 
 

Inburgering is bedoeld voor vreemdelingen die zich in Vlaanderen of Brussel 

komen vestigen. Ook bepaalde Belgen van vreemde herkomst behoren tot 

de doelgroep van Inburgering. 

 

VRAGEN ?  
 

Inburgering Oost-Vlaanderen - Loket Oudenaarde bevindt zich in het  

Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde. 

 www.oostvlaanderen.inburgering.be 

 

Bereikbaar op afspraak  09/321.86.15 

 

Meebrengen: Identiteitsgegevens + verblijfsdocumenten 

Sociaal Huis ● Inburgering Oost-Vlaanderen 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is het Huis van het Nederlands ?  
 

Het Huis van het Nederlands helpt anderstalige volwassenen die Neder-

landse taalles willen volgen op weg. Concreet betekent dit dat een consu-

lent van het Huis van het Nederlands een gesprek voert met de kandidaat-

cursist en eventueel enkele testen afneemt. Samen met de anderstalige 

wordt er dan gezocht naar de meest geschikte cursus.  
 

Voor WIE ? 
 

Het Huis van het Nederlands is voor wie 16 jaar is of ouder en van wie het 

Nederlands niet de moedertaal is.  

 

VRAGEN ?  
 

Je vindt ons elke vrijdag tussen 09u00 en 11u30 in het Sociaal Huis Ouden-

aarde, Meerspoort 30, Oudenaarde.  

We zijn gesloten tijdens de schoolvakanties.  

In de periode rond de opstart van nieuwe cursussen (september en januari) 

voorzien wij extra permanentiemomenten.  

 

Bereikbaar op  0494/75.12.65  

Voor meer informatie  www.hvnoostvlaanderen.be . 

 

Meebrengen: Identiteitskaart en een diploma of certificaat van een reeds 

gevolgde cursus Nederlands. 

Sociaal Huis ● Huis van het Nederlands 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT doet de Politie ?  
 

De politie zorgt niet alleen voor rust, veiligheid en orde, maar ook voor het 

opsporen en het onderzoeken van strafbare feiten en de begeleiding van 

slachtoffers. De politie signaleert en adviseert. Als mensen hulp nodig heb-

ben, kunnen ze met hun vragen bij de politie terecht voor advies. 

 

Voor WIE ? 
 

Iedereen kan er terecht. 

 

VRAGEN ?  
 

Je vindt ons elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 19u00.  

In het weekend van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00,  

Minderbroedersplein 1, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/33.88.88 of  

 wijk.oudenaarde@pz-vlaamseardennen.be 

Politie 



 

 

WAT is de Bibliotheek ? 
 

Heb je nood aan informatie? Of ben je gewoon op zoek naar ontspanning, 

zoals een intrigerend detectiveverhaal, een ontroerende film of een streep-

je muziek? 

In de bibliotheek vind je boeken (fictie en non fictie), tijdschriften, strips, 

cd’s, dvd’s, luisterboeken, taalcursussen en meer… .  

Je kan er gratis surfen op het internet, tijdschriften en kranten raadplegen in 

de leesruimte, voor een schappelijke prijs fotokopieën maken en genieten 

van talloze activiteiten voor jong en oud. 

 

Voor WIE ?  
 

Iedereen is welkom ! Registratie is verplicht en gratis. 

 

VRAGEN ?  
 

Inschrijving tijdens de openingsuren aan het onthaal, Markt 35, 9700 Ouden-

aarde.  

Ma, woe van 14u00 tot 18u00, di en vrij van 14u00 tot 20u00, do van 10u00 

tot 18u00 en za van 10u00 tot 16u00, Markt 35, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/30.19.33 of  http://oudenaarde.bibliotheek.be/ 

 

Meebrengen: Identiteitskaart  

Bibliotheek 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is Bistro Den Burg ? 
 

Den Burg is een project van vzw Heuvelheem in Oudenaarde, uitgewerkt 

door en voor mensen met een beperking.  

In de verbruikerszaal worden heerlijke, verse pizza, spaghetti, verse soep, 

koffie en taart geserveerd.  

In het winkeltje vind je zelfgemaakte decor- en geschenkartikelen, confitu-

ren, vruchtenjenevers en een doopsuikeratelier.  

 

Voor WIE ?  
 

Iedereen is welkom.  

 

VRAGEN ?  

 

Elke dinsdag, woensdag van 11u00 tot 17u30, donderdag van 10u30 tot 

17u30 en op vrijdag van 11u00 tot 15u30, Burgschelde 5, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/31.93.84 of  denburg@heuvelheem.be 

Bistro Den Burg 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT zijn assistentiewoningen Kloosterhof ? 
 

De woning thuis wordt te groot, maar zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

vind je echt belangrijk. Je wil zelf nog jouw potje kunnen koken, maar toch 

de mogelijkheid hebben om een middagmaal te gebruiken wanneer je dit 

wenst. Je kan thuis gerust je plan trekken, maar in geval van nood wens je 

dat je iemand kan oproepen.  

Je zoekt dus een veilige woonomgeving die aangepast is aan de actieve 

65+er. Je wil een flat die je zelf kan bemeubelen. Je wil assistentiewoningen 

Kloosterhof 

 

Voor WIE ?  
 

Actieve 65+ers 

 

VRAGEN ?  
 

Voor informatie of vragen kan je terecht te Oudenaarde, Grachtschelde 2 

of  www.wzchhart.be 

Bereikbaar op  055/33.48.70 of  els.malfait@wzchhart.be 

Assistentiewoningen Kloosterhof 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is het Woonzorgcentrum Heilig Hart ? 
 

Het woonzorgcentrum biedt residentiële ouderenzorg aan. Er is huisvesting 

voorzien voor 144 bewoners.  

Campus Heilig Hart biedt 116 woongelegenheden, campus Kloosterhof - 

Pamele 28.  

Daarnaast zijn er 6 kamers voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum 

voor 10 personen en 24 assistentiewoningen.  

 

Voor WIE ?  
 

Woonzorgcentrum H. Hart richt zich tot personen die zorgbehoevend zijn. 

Toch kunnen er ook mensen verblijven met een zekere mate van zelfstan-

digheid. 
 

VRAGEN ? 
 

Bereikbaar op  055/33.48.61, Marlboroughlaan 3, 9700 Oudenaarde. 

 www.wzchhart.be 

 els.malfait@wzchhart.be 

Woonzorgcentrum Heilig Hart 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is FOD Financiën ? 
 

Als particulier, KMO of grote onderneming ben je in België aan de belasting 

onderworpen. Onze rol bestaat erin een correcte en billijke berekening te 

garanderen van jouw verschuldigde belastingen en voorheffingen. 

 

Voor welke belastingen en voorheffingen staan wij onder meer in? 

 de inkomstenbelastingen (natuurlijke personen, rechtspersonen, vennoot-

schappen en niet inwoners) 

 de BTW 

 de voorheffingen 

 de speciale taksen zoals verkeersbelasting 

 

Voor WIE ?  
 

Wie onderworpen is aan de belasting.  

 

VRAGEN ?  
 

De Federale Overheidsdienst Financiën is gelegen te Oudenaarde,  

Marlboroughlaan 4 en bereikbaar op  02/572.08.12. 

Federale Overheidsdienst Financiën 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT doet de Arbeidsrechtbank ? 
 

De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank en heeft heel wat 

bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht.  

 

Voor WIE ?  
 

Personen betrokken in geschillen in verband met arbeidsovereenkomsten,  

arbeidsreglementering, arbeidsongevallen en sociale zekerheid, OCMW-

bijstand, personen met een handicap en collectieve schuldenregeling.  
 

VRAGEN ?  
 

Je vindt ons elke maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u30 en 

van 13u30 tot 16u00, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde.  

Bereikbaar op  055/23.11.20 .  

 www.juridat.be 

Arbeidsrechtbank 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is CC De Woeker ? 
 

De Woeker is het cultureel centrum van de stad met een capaciteit van 

255 zitplaatsen.  

De dienst cultuur staat in voor een eigentijdse programmatie van podium-

kunsten (muziek, dans, comedy, zang, theater, voordracht, ...). In het voor- 

en najaar wordt een programmaboekje gepubliceerd.   

De Woeker kan ook gehuurd worden door verenigingen.  

De dienst cultuur organiseert eigen culturele manifestaties, zoals het plaat-

selijk programma van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, en zorgt 

voor de culturele programmatie van evenementen van andere stadsdien-

sten of van derden.  

 

Voor WIE ? 
 

Cultureel Centrum De Woeker staat open voor iedereen ! 
 

VRAGEN ? 
 

Voor vragen in verband met De woeker kan je contact opnemen met de 

Dienst Cultuur, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 

Oudenaarde.  

Indien je op voorhand tickets of een abonnement wil kopen, dan kan je te-

recht in de bibliotheek, Markt 35, 9700 Oudenaarde.  

Ook reservaties worden hier afgehaald.  

 

Bereikbaar op  055/33.51.35 of  cultuur@oudenaarde.be 

Cultureel Centrum De Woeker 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is de Dienst Onthaalouders ? 
 

De Dienst voor Onthaalouders is erkend door Kind en Gezin. De dienst telt 

een 60-tal onthaalouders die thuis maximaal 4 kinderen van 0 tot 12 jaar 

voltijds opvangen.  

Deze onthaalouders stellen zichzelf kort voor op de website van het kinder-

opvangaanbod in Zuidoost-Vlaanderen: www.kinderopvangzov.be. 
 

Voor WIE ? 
 

Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen.  

 

VRAGEN ? 
 

We zijn elke dag van 13u00 tot 17u00 open (behalve op woensdag) of op 

afspraak, Woeker 22, 9700 Oudenaarde.  

 

Bereikbaar op  055/33.02.35.  

 

Voor meer informatie:  www.dienstonthaaloudersoudenaarde.be.  

Dienst Onthaalouders 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is het justitiehuis ? 
 

Wie een juridisch probleem heeft of wie slachtoffer wordt van een misdrijf, 

weet soms niet meteen waar naartoe.  

Het justitiehuis in jouw buurt kan je op weg helpen.  

Het is daarbij belangrijk dat je weet welke hulp je mag verwachten. 

 

In een justitiehuis kan je terecht voor drie belangrijke zaken: 

1. Justitiehuizen verlenen aan de burger een eerstelijnsbijstand onder de 

vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch 

advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde dienst of instantie.  

2. Wie slachtoffer wordt van een misdrijf kan er terecht op de dienst slacht-

offeronthaal.  

3. Justitiehuizen zijn de plaats bij uitstek voor een bemiddeling in strafzaken. 

 

Voor WIE ? 
 

Justitie-cliënteel vanaf 18 jaar en burgers in het algemeen.  
 

VRAGEN ?  
 

Openingsuren Justitiehuis: van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00  

Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde  

Bereikbaar op  055/31.21.44 of  justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be 

Justitiehuis 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT doen OXFAM Wereldwinkels ? 
 

OXFAM Wereldwinkels willen rechtvaardige regels voor de internationale 

handel. Want eerlijke handel geeft producenten in het Zuiden sterke eigen 

benen en draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling.  

Heel wat producten in de Oxfam-Wereldwinkel worden rechtstreeks aange-

kocht bij producenten in het Zuiden. Je vindt ze in de winkel onder de merk-

naam Oxfam Fair Trade. We verkopen ook producten van andere leveran-

ciers en beperken ons daarbij niet alleen tot voeding. In de wereldwinkels 

vind je een ruim aanbod van origineel artisanaat, cosmetica, speelgoed en 

schrijfwaren. 

 

Voor WIE ? 
 

IEDEREEN die belang hecht aan eerlijke handel gebaseerd op dialoog, 

transparantie, respect en gelijkheid in de internationale handel.  

 

VRAGEN ? 
 

Bereikbaar op  055/20.80.36 op woensdag, donderdag, vrijdag en zater-

dag van 9u30 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00,  

Kattestraat 9, 9700 Oudenaarde.  

OXFAM Wereldwinkel 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT doet de Politierechtbank ? 
 

De politierechtbank is een strafrechtbank die bevoegd is om uitspraken te 

doen over: 

 overtredingen 

 wanbedrijven 

 verkeersmisdrijven 

 onopzettelijke slagen, verwondingen en doding die het gevolg zijn van 

een verkeersongeval 

 vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersonge-

val, ongeacht het bedrag 

 hoger beroep tegen een beslissing waarbij een gemeentelijke administra-

tieve geldboete wordt opgelegd 
 

Voor WIE ? 
 

De zittingszaal is open voor iedereen, niet alleen diegenen die betrokken 

zijn bij een rechtszaak, maar ook het publiek.  
 

VRAGEN ? 
 

Bereikbaar op  055/33.50.77, Tacambaroplein 5, 9700 Oudenaarde.  

 www.juridat.be 

Politierechtbank 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT doet het Vredegerecht ? 

 
Het vredegerecht houdt zich bezig met alle problemen in verband met het 

gezinsleven, buurtbewoners en buren, de woning of zaken die ons nauw 

aan het hart liggen.  

Het vredegerecht speelt een rol in heel veel aspecten van het dagelijkse 

leven van de burger. Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht, er worden 

dus geen strafzaken behandeld.  

 

Voorbeelden:  

geschillen i.v.m. huur/verhuur 

burenruzies 

bezitsvorderingen 

geschillen i.v.m. kleine nalatenschappen 

geschillen i.v.m. erfdienstbaarheden (bv: rechten van overgang) 

adoptie  

opstellen van akten van bekendheid 

minderjarigen (ouderlijk gezag en voogdij) 

… 
 

Voor WIE ?  
 

Mensen die betrokken zijn bij de hierboven vermelde geschillen.  

 

VRAGEN ? 
 

Op maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 

16u00, Beverestraat 7B, 9700 Oudenaarde.  

Bereikbaar op  055/33.55.00 of  vred.oudenaarde@just.fgov.be 

Vredegerecht 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

WAT is de Dienst Toerisme ? 
 

Op de toeristische dienst kan je alle toeristische informatie over Oudenaar-

de bekomen. De Dienst toerisme Oudenaarde biedt je een overzicht aan 

van de mogelijke logies, evenementen, fiets- en wandelroutes, beziens-

waardigheden en restaurants.  

 

Voor WIE ? 
 

Iedereen is welkom! 

 

VRAGEN ?  
 

We zijn elke werkdag open: 

 

Zomerperiode van 1 maart tot en met 30 september 

Van maandag tot en met zondag vanaf 9u30 tot 17u30 

 

Winterperiode van 1 oktober tot eind februari 

Maandag tot en met vrijdag vanaf 9u30 tot 17u00 

Zaterdag en zondag van 14u00 tot 17u00 

 

Gesloten op feestdagen ! 

 

Bereikbaar op  055/31.72.51 of  toerisme@oudenaarde.be  

Dienst Toerisme 

copyright OCMW Patrick Mincke  



 

 

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde, of kortweg AZ Oudenaarde is 

een dynamisch en kwalitatief hoogstaand ziekenhuis in de regio Vlaamse 

Ardennen. 
 

AZO streeft ernaar de toegankelijkheid van zorg te garanderen voor ieder-

een, met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige  

overtuiging. Het ziekenhuis werkt voortdurend aan de zorg door continu te 

evalueren en te verbeteren. Bovendien wenst het ziekenhuis deze kwaliteits-

verzorging te leveren aan de beste kostprijs. 
 

AZ Oudenaarde telt 235 erkende bedden en 45 dagziekenhuis bedden. Er 

zijn ongeveer 65 artsen werkzaam om de medische activiteiten in te vullen. 

Maar liefst 550 personeelsleden zijn er tewerkgesteld. 
 

Recent kende AZO een grote make-over: alle verpleegafdelingen, de 

dienst medische beeldvorming, de spoedgevallendienst, poli’s, … werden 

structureel vernieuwd waarbij aandacht is geschonken aan de meest  

hedendaagse technologieën. 
 

Terwijl de omgevingswerken op de ziekenhuiscampus in opeenvolgende 

fases worden uitgevoerd om de toegankelijkheid zoveel als mogelijk te vrij-

waren, voeren de diverse aannemers binnen de ziekenhuismuren nog de 

resterende afwerkingswerken uit. 
 

Intussen trekt de ziekenhuisactiviteit aan, breidt de polikliniek en het artsen-

korps uit hetgeen ons bevestigt dat patiënten effectief de weg nemen en 

vinden naar betrouwbare zorg.  

 

Bijkomende inlichtingen ? 
AZ Oudenaarde - Minderbroedersstraat 3 - 9700 Oudenaarde 

 055 33 61 11 -  info@azoudenaarde.be -  www.az.oudenaarde.be 

 

Een afspraak maken met een arts ? 
 www.afspraken.be -  055 33 66 38 

AZ Oudenaarde 



 

 

WAT is Netwerk Levenseinde ? 
 

Netwerk Levenseinde is de actieve, continue en totale zorg voor ongenees-

lijke zieken in hun laatste levensfase. 

Als Netwerk Levenseinde willen wij het aanspreekpunt zijn voor al jouw mo-

gelijke vragen en samen alle mogelijke problemen aanpakken in nauwe 

samenwerking en overleg met jouw huisarts en eventuele andere zorgverle-

ners.  

Ons doel is de levenskwaliteit te optimaliseren en het leven te helpen in de-

ze laatste levensfase. Wij stellen ons tot doel om thuis een comfortabele en 

veilige omgeving te creëren, zowel voor de zieke zelf als voor de familie en 

de directe omgeving. Als familielid kan je ook beroep doen op één van on-

ze vrijwilligers. 

 

Voor WIE ? 
 

Iedereen die van dichtbij bij een palliatieve situatie betrokken is, kan een-

beroep doen op het Netwerk Levenseinde. De dienstverlening is gratis.  

Ons netwerk staat in voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen: Brakel, Geraards-

bergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, 

Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, 

Zingem, Zottegem, Zwalm. 
 

VRAGEN ?  
 

Bereikbaar op Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde 

 055 /20.74.00 of  info@netwerklevenseinde.be 

Netwerk Levenseinde 
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Wat is de Sociale Kruidenier ? 
 

De Kaba is een winkel voor mensen met de laagste inkomens. Ze kunnen er 

twee keer per week voeding, verzorgings- en kuisproducten kopen tegen 

verlaagde prijzen. Zo kunnen zij en hun gezin een gezond leven leiden. 

Naast de te betalen producten verdeelt de Kaba ook producten van het 

Zero Food Waste Program van Delhaize. Dit zijn producten die op hun ver-

valdag worden ingevroren, zodat zij volgens de normen van voedselveilig-

heid nog drie maanden goed blijven. 

 

Voor WIE ?  
 

De sociale kruidenier is voorbehouden voor de mensen met de laagste in-

komens. In Oudenaarde betekent dit mensen die in aanmerking komen 

voor een Oudenaardse Kansenpas. Deze Oudenaardse Kansenpas kan je 

aanvragen in het Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30, 9700 Ouden-

aarde.  

 055/46.06.40 of  info@ocmwoudenaarde.be .  

 

VRAGEN ? 
 

De sociale kruidenier is gevestigd schuin tegenover de ingang van het zie-

kenhuis (binnenkoer St.Walburgastraat, 9).  

De sociale kruidenier heeft 2 winkeldagen in de week :  

maandag van 13u30 tot 18u30 en  

donderdag van 9u00 tot 12u00. 

 

Voor informatie kan je terecht in het Lokaal Dienstencentrum de Vesting,  

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde, bereikbaar op  055/46.05.28. 

Sociale kruidenier de Kaba 



 

 

WAT is de Sociale winkel ? 
 

Tegen een kleine vergoeding kunnen cliënten van het OCMW en inwoners 

van de stad met een laag inkomen tweedehandskledij en goederen, be-

stemd voor het huishouden, aankopen. 

 

Iedereen die kledij of andere gebruiksgoederen wil schenken aan de socia-

le winkel kan elke werkdag terecht in het Lokaal Dienstencentrum de Ves-

ting  055/46.05.28.  

 

Voor WIE ? 
 

Je bent in het bezit van een Oudenaardse Kansenpas (OK-pas). 

 

Vragen ? 
 

De sociale winkel is elke donderdag open van 09u00 tot 11u00,  

St. Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde.  

De ingang van de sociale winkel bevindt zich rechtover de hoofdingang 

van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 

 

Voor informatie kan je terecht in het Lokaal Dienstencentrum de Vesting,  

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde, bereikbaar op  055/46.05.28. 

Sociale Winkel 



 

 

Hieronder vind je de gegevens van andere diensten en organisaties die je 

misschien van pas komen :  

 

Administratief Centrum Maagdendale  
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde 

 055/31.46.01 

 www.oudenaarde.be 
 

 

Containerpark  
Drijfweg 1, 9700 Oudenaarde  

 055/31.55.07 

 www.oudenaarde.be 

 

Jeugddienst 
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde  

 055/31.34.01 

 jeugddienst@oudenaarde.be 

 

 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst 
Maagdendale 13, 9700 Oudenaarde 

 055/33.44.90 

 kabk@oudenaarde.be 

 

 

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 
Woeker 3, 9700 Oudenaarde 

 055/31.45.84 

 muziekadmin@oudenaarde.be 

 

 

Zwembad 
Prins Leopoldstraat 91, 9700 Oudenaarde 

 055/33.99.62 

 de.zwem.com@oudenaarde.be 

 www.oudenaarde.be 

 

Sporthal  
Prins Leopoldstraat 89, 9700 Oudenaarde  

 055/31.49.50 

 sportdienst@oudenaarde.be 

Andere diensten en organisaties 
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CVO (Centrum voor volwassenenonderwijs) 
Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde 

 055/30.94.49 

 info@hetcvo.be 

 www.cvodevlaamseardennen.be 

 

PCVO Dender en Schelde 

(Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs)  
Minderbroedersstraat 6, 9700 Oudenaarde 

 055/31.32.87 en 055/23.52.72 

 info@pcvodenderenschelde.be 

 www.pcvodenderenschelde.be 

 

SYNTRA 
De Bruwaan 1, 9700 Oudenaarde 

 055/33.10.20 

 oudenaarde@syntra-mvl.be 

 www.syntra-mvl.be/campus-oudenaarde 

 

Kisp - campus VAZOV (Vrije Avondschool Zuid-Oost-Vlaanderen) 
Hoogstraat 22, 9700 Oudenaarde 

 055/30.11.11 

 oudenaarde@kisp.be  

 www.kisp.be 

 

 

CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 
In het CAW kan elke volwassene terecht die een vraag of probleem heeft 

rond welzijn of op zoek is naar de meest geschikte hulp. 

Extra aanbod:  

 Jongeren: JAC (Jongeren Advies Centrum) 

 Justitieel welzijnswerk  

 Slachtofferhulp  

Remparden 10, 9700 Oudenaarde 

 055/30.46.32 

 onthaal.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be 

 www.cawoostvlaanderen.be 

 

 

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)/Thuishulp Oudenaarde 
Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap is een erkende dienst die aan 

werkzoekenden de kans biedt op een volledig wettelijke manier bezoldigde 

activiteiten uit te oefenen, met behoud van de werkloosheidsuitkering.  

Louise Mariekaai 7, 9700 Oudenaarde 

 055/23.08.68 

 pwa_oudenaarde_moerman@skynet.be of 

katelijn@thuishulpoudenaarde.be 



 

 

RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) 
In het Belgische socialezekerheidsstelsel is de RVA belast 

met de organisatie van de werkloosheidsverzekering. Je 

kan er terecht voor informatie rond werkloosheidsuitke-

ring en -reglementering, jeugdvakantie, palliatief verlof, 

brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, te-

werkstellingsmaatregelen, ... 

 

Bergstraat 5, 9700 Oudenaarde  

 055/23.51.30 

 

 

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps-

opleiding) 
De VDAB zorgt dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden 

op de arbeidsmarkt. Ze bemiddelen en begeleiden naar werk en 

helpen de competenties van de werkzoekenden te verhogen.  

 
Louise Marie Kaai 6, 9700 Oudenaarde 

 055/ 33.55.11 

 

 

HVW (Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) 
Beverestraat 34, 9700 Oudenaarde 

 055/30.48.84 

 info.oudenaarde@hvw.fgov.be  

 www.hvw.fgov.be/nl/kantoren/oudenaarde 

 

ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) 
Baarstraat 67, 9700 Oudenaarde 

 055/31.18.78 

 wlh.oudenaarde@abvv.be  

 www.abvv-oost-vlaanderen.be 
 

ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) 
Koningsstraat 5, 9700 Oudenaarde 

 09/244.21.11 

 aalst-oudenaarde@acv-csc.be 

 www.acv-online.be 

 

ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden) 
Kasteelstraat 3, 9700 Oudenaarde 

 055/33.47.01 

 vlaamse.ardennen@aclvb.be 

 www.aclvb.be 
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Bond Moyson Oost-Vlaanderen 

Kantoor Oudenaarde 
Jacob Lacopsstraat 16, 9700 Oudenaarde 

 09/333.55.00 

 www.socmut.be 

 

Christelijke Mutualiteit  
Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 

 09/224.77.22 

 www.cm.be 

 

Liberale Mutualiteit  
Gentiel Antheunisplein 1, 9700 Oudenaarde 

 055/31.39.00 

 www.lm.be 

 

Neutraal Ziekenfonds VLaanderen 
Gentstraat 60, 9700 Oudenaarde  

 053/76.99.90 

 www.nzvl.be 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds 
Margaretha Van Parmastraat 17, 9700 Oudenaarde 

 078/15.30.98 

.www.oz.be 

 

 

Inspraak 
Verschillende adviesraden zijn actief in onze stad en zorgen ervoor dat de 

inwoners inspraak krijgen in het beleid. Voor meer informatie over de werking 

van de adviesraden en de contactgegevens:  

Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde 

 055/31.46.01 

 op www.oudenaarde.be/nl/inwoners/bestuur/Inspraak  

 

In Oudenaarde zijn de volgende raden actief: 

 Cultuurraad  

 Gezinsraad 

 Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

 Jeugdraad 

 Adviesraad Milieu en Natuur (MINA-raad) 

 Middenstandsraad 

 Adviesraad voor personen met een handicap 

 Seniorenraad 

 Sportraad 



 

 


