
 

 

 foto 1 

 

Rij verder voorbij de parking van 

warenhuisketen Delhaize. 

Het verbodsbord dat je ziet, geldt 

voor 300 m verderop, je mag dus 

door. 

Neem de eerste afslag – waar je dit 

bord ziet – links. 

Dit is de site van OCMW 

Oudenaarde, Meerspoort 30. 

 

 Foto 2 

In de eerste zijstraat rechts vind je 

de tijdelijk toegang tot het 

restaurant de Pelikaan. 

De parking is nog steeds verderop, 

behalve voor mindervaliden en 

mensen die moeilijk te been zijn. Zij  

kunnen hier kort parkeren mits het 

respecteren van de doorgang. 

De ingang bevindt zich vlak voor de 

paarse toilet-container, achter de 3 

bomen. Wandel aub niet over de 

petanque-terreinen.  

 

 Foto 3: links dieren, rechts de verbouwingen      

 Foto 4: doorgang en links parking.   

 

LDC de Vesting en dienst welzijn en 

senioren (pensioendienst/ 

mindervaliden): rij van de ingang 

(foto1) verder (foto3) naar de 

parking (foto 4), die zich links van 

jou bevindt. Rechts zie je de 

verbouwingen en aansluitend zie je 

al de nieuwe gebouwen. 



 

Foto 5: groen grijs = sociaal huis  (rij hiervoor nog verder) 

en WZC de Meerspoort met ingang naar LDC. 

 

Jouw wagen laat je achter op de 

parking links van jou of op de 

parkeerstrook op jouw rechterkant.  

 

Wandel verder richting ingang WZC 

en LDC 

Voor Sociaal huis – controlearts – 

leerpunt: zie foto 7 

 

Foto 6: ingang WZC en LDC 

 

Links zie je de ingang van WZC de 

Meerspoort.  

Rechts zie je de ingang van LDC de 

Vesting en de dienst welzijn en 

senioren 

 

Foto 7: doorgang naar Sociaal huis – controlearts - leerpunt 

 

Verlaat je de parking, dan wandel je 

verder voorbij het verbodsteken en 

volg je het pad verder. Achter de 

bocht zie je de groen-grijze 

containers van het sociaal huis. 

De verste ingang is de ingang voor 

de medische controle en Leerpunt.  

De voorlaatste ingang is deze van 

het sociaal huis en de regionale 

dienst schuldbemiddeling, het Huis 

van het Nederlands en de dienst 

Inburgering. 

  

 


