
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET 
SCHEPENCOLLEGE

Zitting van maandag, 13 maart 2023

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

Evenementen.  Evenementen - Politiereglement verkeersmaatregelen WRF en RVV 2023 - 
Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 
16 maart 1968, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, en latere wijzigingen;

Gelet op de artikelen 119, 130bis en 135§2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gecodificeerd bij 
koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;

Gelet op de artikelen 1,2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 
de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999, betreffende het signaleren van verkeersbelemmeringen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op artikelen 40, 56, 63, 287, 288, en 326 tot en met 335 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017;

Gelet op het ter zaken uitgebracht advies van de politiezone Vlaamse Ardennen;

Gelet op de organisatie van “We Ride Flanders”, Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, op 01-04-
2023 en de “Ronde van Vlaanderen voor Elite Mannen en Vrouwen” op 02-04-2023, met toestemming 
van het stadsbestuur;
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Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Overwegende dat het verkeer dient geregeld te worden om de veiligheid van de deelnemers en van de 
andere weggebruikers te verzekeren;

Overwegende dat voor die gelegenheid voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid 
van het verkeer op de openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren;

Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een tijdelijk aanvullend politiereglement uit te vaardigen;

Overwegende de toekenning van het evenement in categorie klasse B.

Link met het meerjarenplan

BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod;

Budgettaire weerslag

Niet van toepassing;

Communicatie

De dienst maakt het besluit over aan de organisator.

De organisatie wordt gevraagd dit via een bewonersbrief te communiceren naar de omwonenden

Besluit

Artikel 1. Het is verboden te parkeren, uitgezonderd mits toelating, aan beide zijden van de weg, 
tenzij anders aangegeven, in volgende straten:

Oudenaarde centrum

- Minderbroederstraat (vanaf Kortrijkstraat tot op- en afritten N60, = aankomstzone RVV): van 
dinsdag 28-03-2023 om 06.00 uur tot vrijdag 07-04-2023 om 18.00 uur, wegens op- en 
afbouwwerkzaamheden

- Minderbroederstraat (vanaf afrittencomplex N60 tot en met spoorwegbrug, inclusief alle 
aanliggende openbare parkings, uitgezonderd wagens met goedkeuring van de organisatie): 
van zaterdag 01-04-2023 om 05.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 22.00 uur

- Minderbroederplein: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 
06.00 uur - Uitgezonderd politie en voertuigen met toelating

- Sint-Walburgastraat; van zondag 02-04-2023 om 04.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 
06.00 uur uur - Uitgezonderd politie en voertuigen met toelating 

- Meerspoort Zuid: van zaterdag 01-04-2023 om 05.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 22.00 
uur

- Neringstraat: op zondag 02-04-2023 om 04.00 uur tot 22.00 uur

- Markt: van donderdag 30-03-2023 om 13.30 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur: 
volledig. Uitgezonderd Shop&Go tot zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur

- Hoogstraat: (6 parkeerplaatsen t.h.v. kant glazen huis): van vrijdag 31-03-2023 om 08.00 uur 
tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur, verplaatsing parkeerplaats mindervalide naar begin 
parkeerstrook, signalisatie via tijdelijk bord 

- Hoogstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Nederstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Pompstraat: van zondag 02-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur
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- Kruisstraat: van zondag 02-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Broodstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Einestraat (deel tussen Lappersfort en Markt): van zaterdag 01-04-2023 om 8.00 uur tot 
maandag 03-04-2023 om 06.00 uur 

- Tacambaroplein: op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Meinaert: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur, met 
uitzondering van de organisatie

- Droesbekeplein: van donderdag 30-03-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 18.00 
uur

- Meerspoortsteeg: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 
uur

- Zakske: van zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Kasteelstraat: van vrijdag 31-03-2023 om 08.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 12.00 uur

- Parking Smallendam (thv kruispunt Mathijs Castelijnstraat): op zondag 02-04-2023 van 04.00 
uur tot 20.00 uur

- Parking De Ham: op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Smallendam (straat): op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Parking Minderbroederstraat (deel vanaf rondpunt Delhaize tot spoorwegbrug): op zondag 
02-04-2023 van 04.00 uur tot 22.00 uur

- Meerspoort (noordzijde, lagergelegen parkinggedeelte + verdieping naast 
Minderbroederstraat): op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 22.00 uur

- Margaretha Van Parmalaan (volledig): op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Achterburg: op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Jan Zonder Vreeslaan: op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Voorburg: van donderdag 30-03-2023 om 12.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 18.00 uur

- Burgscheldestraat, parkeerplaatsen vanaf Burgscheldestraat nr. 13 tot aan kruising met 
Broodstraat: van donderdag 30-03-2023 om 14.00 uur tot woensdag 05-04-2023 om 07.00 
uur

- Bergstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Mathijs Casteleinstraat: op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur 

- Parking binnenkoer Maagdendale: op zondag 02-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur met 
uitzondering van personeel politie en ziekenhuis

- Algemeen parkeerverbod voor mobilhomes/kampeerwagens op de parkings in het centrum 
van donderdag 30-03-2023 om 06.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 20.00 uur

Bevere

- Minderbroederstraat (tot aan de gemeentegrens met Wortegem-Petegem): verboden parkeren 
voor voertuigen met een MTM > 3.5 T van zaterdag 01-04-2023 om 05.00 uur tot zondag 02-
04-2023 om 22.00 uur 

- Kortrijkstraat (deel vanaf Beverestraat aan beide zijden tot aan huisnummer 32): van zaterdag 
01-04-2023 om 10.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 13.00 uur. In functie van afleiding 
zwaar vervoer en indraaien renners- en shuttlebussen.

- Donkstraat, inclusief parking (uitgezonderd mobilhomes/kampeerwagens met toelating): 
vanaf donderdag 30-03-2023 om 09.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 24.00 uur
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- Parking Huttegem (uitgezonderd mobilhomes/kampeerwagens met toelating): vanaf 
donderdag 30-03-2023 om 09.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 24.00 uur

- Lindestraat: van vrijdag 31-03-2023 om 11.00 uur tot zaterdag 01-04-2023 om 22.00 uur 

- Bedrijvenpark Coupure: van vrijdag 31-03-2023 om 18.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 
24.00 uur

- Bedrijvenpark Coupure, terrein tussen Minderbroederstraat en terrein brandweerkazerne 
(terrein VRT-compound): vanaf donderdag 30-03-2023 om 00.00 uur tot zondag 02-04-2023 
om 24.00 uur

- Bedrijvenpark Coupure, terrein tussen Minderbroederstraat en terrein brandweerkazerne 
(terrein organisatie): vanaf maandag 27-03-2023 om 00.00 uur tot dinsdag 04-04-2023 om 
24.00 uur

- Doornikse Heerweg (deel vanaf Kortrijkstraat tot brug N60, aan de rechterzijde waar geen 
parkeerstrook voorzien is): van donderdag 30-03-2023 tot maandag 03-04-2023, telkens van 
08.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 22.00 uur (Ter bevordering 
van omleiding vrachtverkeer industriezone Coupure)

- Beverestraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Deinzestraat, vanaf afrit N60 komende van Gent: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 
16.00 uur

Mullem/ Ooike / Eine / Heurne

- N60 (volledig grondgebied Oudenaarde, vanaf grens met Kruisem tot grens met Maarkedal, 
inclusief op- en afritten): van zaterdag 01-04-2023 om 05.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 
20.00 uur

- Rooigem: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Mullemstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Wilgenstraat: van vrijdag 31-03-2023 om 11.00 uur tot zaterdag 01-04-2023 om 22.00 uur

- Lijsterbesstraat (vanaf kruispunt Meidoornstraat tot en met kruispunt Arsenaalweg): op 
zaterdag 01-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

- Op het plein gevormd door Arsenaalstraat en Lijsterbesstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 
04.00 uur tot 20.00 uur

- Broekstraat (deel tussen Bulkendreef en Wilgenstraat): op zaterdag 01-04-2023 van 04.00 uur 
tot 20.00 uur

- Bruwaan: van vrijdag 31-03-2023 om 20.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 20.00 uur 
(uitgezonderd georganiseerde parking)

- Doorn (deel van Westerring tot Trompestraat): op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 
20.00 uur

- Ooikestraat: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Trompestraat (deel van Doorn tot Diepenbeek): zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 
uur

- Diepenbeek: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Pruimelstraat (deel van Diepenbeek tot Westerring): zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 
20.00 uur

- Boterstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Speelstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Westerring-Ventweg: van vrijdag 31-03-2023 om 20.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 20.00 
uur (uitgezonderd georganiseerde parking)
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- Doornikse Heerweg vanaf Gentstraat tot aan Westerring aan beide zijden: van vrijdag 31-03-
2023 om 12.00 uur tot zaterdag 01-04-2023 om 20.00 uur

- Drijfweg: op zaterdag 01-04-2023 van 04.00 uur tot 20.00 uur

Melden /Leupegem

- N60 (volledig grondgebied Oudenaarde, vanaf grens met Kruisem tot grens met Maarkedal, 
inclusief op- en afritten): van zaterdag 01-04-2023 om 05.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 
20.00 uur

- Berchemweg (N8): parkeerverbod voor voertuigen MTM > 3,5T vanaf zaterdag 01-04-2023 
om 05.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 18.00 uur

- Meersbloem Leupegem: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 19.00 uur

- Meersbloem Melden: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 19.00 uur

- Schapendries (deel tussen N8 en Koekstraat): op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 19.00 
uur

- Koekstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 19.00 uur

- Onderbos (deel tussen Koekstraat en fietspad - oude spoorwegberm): op zaterdag 01-04-2023 
van 07.00 uur tot 19.00 uur

- Steengat: van zaterdag 01-04-2023 om 07.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 18.00 uur

- Koppenberg: van zaterdag 01-04-2023 om 07.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 18.00 uur

- Pladutse: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur

- Walkenaarsweg: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur

- Korte Keer: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur

- Rotelenberg: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur

- Elststraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur

- Hospitaalweg: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur

- Middenweg: van zaterdag 01-04-2023 om 10.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 18.00 uur 
(voor wegomlegging Kluisbergen)

- Heilbroek: van zaterdag 01-04-2023 om 10.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 18.00 uur (voor 
wegomlegging Kluisbergen)

- Hevelweg: vanaf zaterdag 01-04-2023 om 10.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 18.00 uur 
(voor wegomlegging Kluisbergen)

- Diependale: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Leupegemstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Dr. Honoré Dewolfstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Meldenstraat (vanaf kruispunt Rotelenberg tot N8 km. paal 58,1): op zondag 02-04-2023 van 
10.00 uur tot 18.00 uur

- Schorisseweg: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Parking Sportkot (uitgezonderd mobilhomes/kampeerwagens met toelating): vanaf donderdag 
30-03-2023 om 09.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 24.00 uur

Nederename/Welden

- Ohiostraat (deel van Misweg tot Hemelrijkstraat, enkel linkerzijde): zaterdag 01-04-2023 van 
05.00 uur tot 11.00 uur
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Mater/ Volkegem

- De La Kethulleplein: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Volkegemberg: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Tivolistraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Wolvenberg: van zaterdag 01-04-2023 om 10.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 16.00 uur

- Holleweg: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Rogier Van Brakelstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Natendries: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Blote: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Boskant: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Casterstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Bronstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Zwadderkotstraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Kerkgate: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Materplein: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Keirestraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Jagerij: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Bruul: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Tissenhove: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Duisbeke: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Meerhem: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Smarre: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Edelare

- Aalststraat (vanaf fietspad Liefmans tot en met kruispunt Smissestraat): op zaterdag 01-04-
2023 van 05.00 uur tot 11.00 uur

- Aalststraat (tussen kruising met Bergstraat en kruising Wijnendale): op zondag 02-04-2023 
van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Smissestraat (deel tussen Aalststraat en Wijnendale): op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur 
tot 11.00 uur

- Geraardsbergenstraat (N8): op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Lucien Van De Fonteynelaan: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

- Mijttestraat: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Artikel 2. Het verkeer is verboden in beide richtingen, uitgezonderd mits toelating en/of 
doorgangsbewijs

Oudenaarde Centrum

- Minderbroederstraat vanaf kruispunt Beerstraat tot aan afrittencomplex N60 (= 
Aankomstzone Ronde van Vlaanderen) inclusief de voorsorteerstrook richting Wortegem-
Petegem van de oprit N60 komende vanuit Gent vanaf donderdag 30-03-2023 om 09.00 uur 
tot dinsdag 04-04-2023 om 15.00 uur, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Zie ook artikel 5
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- Omleiding fietsers in beide richtingen: vanaf kruispunt Minderbroederstraat/ Beerstraat via 
Kortrijkstraat, Huttegem voorbij spoorwegbrug rechts fietspad naar Meerspoort. Via 
Meerspoort terug naar Minderbroederstraat

- Omleiding gemotoriseerd verkeer: vanaf kruispunt Minderbroederstraat/ Beerstraat via 
Kortrijkstraat, links afslaan Doornikse Heerweg, links afslaan Deinzestraat 

- N60, op- en afritten t.h.v. de Minderbroederstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 06.00 uur tot 
zondag 02-04-2023 om 22.00 uur, behoudens toelating politie

- Minderbroederstraat (deel vanaf Spoorwegbrug tot en met afrittencomplex N60): van 
zaterdag 01-04-2023 om 06.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 22.00 uur (uitgezonderd 
rotonde Mathijs Casteleinstraat en rotonde t.h.v. Delhaize op zaterdag) 

Parking Minderbroederstraat wordt toegankelijk door het wegnemen van de paaltjes (i.f.v. de 
bereikbaarheid Delhaize vanuit de Matthijs Casteleinstraat): zaterdag 01-04-2023 van 06.00 
uur tot 20.00 uur

- Voorburg: van donderdag 30-03-2023 om 12.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 18.00 uur

- Markt: van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Meinaert: van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Hoogstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Nederstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 09.00 uur tot 20.00 uur

- Kattestraat: op zaterdag 01-04-2023 van 09.00 uur tot 20.00 uur, uitgezonderd plaatselijk 
verkeer

- Meerspoortsteeg: van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 
uur

- Zakske: van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Broodstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Einestraat (deel tussen Lappersfort en Markt): van zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot 
maandag 03-04-2023 om 06.00 uur

- Grachtschelde (deel tussen Krekelput en Margareta Van Parmastraat): op zondag 02-04-2023 
van 08.00 uur tot 20.00 uur

- Margaretha Van Parmalaan: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 20.00 uur

- Burgschelde, vanaf huisnummer 13 tot aan de kruising met Broodstraat: van zaterdag 01-04-
2023 om 12.00 tot maandag 03-04-2023 om 06.00 uur, met uitzondering van zondag 02-04-
2023 tussen 11.00 uur en 14.00 uur omwille van passage van de vrouwen

- Smallendam: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 20.00 uur

- De Ham: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 20.00 uur

- Meerspoort: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 20.00 uur

- Mathijs Casteleinstraat: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 20.00 uur

- Neringstraat: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 20.00 uur

Volkegem

- Wolvenberg: op zondag 02-04-2023 van 12.00 uur tot 16.00 uur

Bevere/ Eine

- Lindestraat (vanaf Gentstraat tot Meidoornstraat): van vrijdag 31-03-2023 om 11.00 uur tot 
zaterdag 02-04-2023 om 22.00 uur, uitgezonderd plaatselijk verkeer

- Wilgenstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 22.00 uur
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- Arend de Keyserestraat: van vrijdag 31-03-2023 om 11.00 uur tot zaterdag 01-04-2023 om 
22.00 uur, uitgezonderd plaatselijk verkeer

- Paalstraat: van vrijdag 31-03-2023 om 11.00 uur tot zaterdag 01-04-2023 om 22.00 uur, 
uitgezonderd plaatselijk verkeer

- Donkstraat: van zaterdag 01-04-2023 om 06.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 22.00 uur, 
uitgezonderd plaatselijk verkeer

- Bedrijvenpark “de Coupure”: van vrijdag 31-03-2023 om 18.00 uur tot zondag 02-04-2023 
om 22.00 uur, uitgezonderd plaatselijk verkeer

Melden/Leupegem

- Steengat, uitgezonderd bewoners en hulpdiensten: van vrijdag 31-03-2023 om 06.00 uur tot 
zondag 02-04-2023 om 22.00 uur

- Koppenberg (deel vanaf Steengat tot aan kruispunt Hospitaalweg), uitgezonderd bewoners en 
hulpdiensten: van vrijdag 31-03-2023 om 06.00 uur tot zondag 02-04-2022 om 22.00 uur

- Rotelenberg (tussen Meldenstraat en Walkenaarsweg), uitgezonderd bewoners en 
hulpdiensten: op zondag 02-04-2023 van 08.00 uur tot 18.00 uur

- Deel van de Schapendries dat uitgeeft op de Ronseweg (N60), rijwielen verboden in de 
richting van de Schapendries op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- Koekstraat, rijwielen verboden in de richting van Onderbos met Schapendries op zaterdag 01-
04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- De landweg die verbinding geeft tussen Onderwaarde en het fietspad op de voormalige 
spoorwegbedding tussen Oudenaarde en Berchem, rijwielen verboden in de richting van het 
fietspad op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- Sint-Jacobsweg, landweg tussen Onderwaarde en het fietspad op de voormalige 
spoorwegbedding tussen Oudenaarde en Berchem, rijwielen verboden in de richting van het 
fietspad op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- Onderbos vanaf het kruispunt met de Meldenstraat op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 
20.00 uur

- Rotelenberg vanaf het kruispunt met de Meldenstraat op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur 
tot 20.00 uur

- Verkavelingsweg die verbinding geeft tussen Schaatsputte en Rotelenberg, rijwielen 
verboden in de richting van Rotelenberg op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- Rotelenberg vanaf het kruispunt met Schaatsputte, rijwielen verboden in de richting van 
Steengat (Koppenberg) op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- Fietspad op de voormalige spoorwegbedding tussen Oudenaarde en Berchem, vanaf de 
Hevelweg tot het kruispunt met Rotelenberg op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 
uur

Artikel 3. in volgende straten wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd:

Bevere

- Doornikse Heerweg vanaf Gentstraat verkeer verboden in de richting van N60: op zaterdag 
01-04-2023 van 06.00 uur tot 10.00 uur.

Eine/Ooike

- Éénrichtingsverkeer op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 11.00 uur: alle verkeer 
verboden op het jaagpad linkeroever van de Ankerstraat tot aan de Leebeekstraat en dit in de 
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richting van de Leebeekstraat. Alle verkeer verboden op het jaagpad rechteroever van Voor 
Eine tot aan de Bergstraat en dit in de richting van Voor Eine

- Broekstraat, deel tussen Bulkendreef en Oliehoekstraat in de richting van Oliehoekstraat: op 
zaterdag 01-04-2023 van 06.00 uur tot 20.00 uur

- Drijfweg, van Broekstraat naar Oliehoekstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 06.00 uur tot 
11.00 uur

- Doorn: verkeer verboden in de richting naar de N60 tussen trompestraat en N60: op zaterdag 
01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Trompestraat, verkeer verboden in de richting naar Doorn: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 
uur tot 20.00 uur

- Speelstraat, verkeer verboden in de richting van Pruimelstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 
05.00 uur tot 20.00 uur

- Pruimelstraat, verkeer verboden in de richting naar de Bruwaan en dit tussen de Speelstraat 
en Boterstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Pruimelstraat, verkeer verboden komende van de Bruwaan richting Boterstraat: op zaterdag 
01-04-2023 van 05.00 uur tot 20.00 uur

- Boterstraat, verkeer verboden in de richting naar De Bruwaan: op zaterdag 01-04-2023 van 
05.00 uur tot 20.00 uur

- Diepenbeek, verkeer verboden in de richting naar de Trompestraat: op zaterdag 01-04-2023 
van 05.00 uur tot 11.00 uur

- Diepenbeek, verkeer verboden in de richting naar de Pruimelstraat: op zaterdag 01-04-2023 
van 11.00 uur tot 20.00 uur

- Ooikestraat, verkeer verboden in de richting naar de Pruimelstraat: op zaterdag 01-04-2023 
van 11.00 uur tot 20.00 uur

Edelare

- Eikenberg, van Eikenberg naar Kerzelare: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 
uur

- Alle verkeer verboden op het jaagpad rechteroever van aan de Bergstraat tot aan Voor Eine 
en dit in de richting van Voor Eine op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur 

Melden/ Leupegem

- Mariaborrestraat (deel grondgebied Oudenaarde, van N60 richting Steenbeekdries) zaterdag 
01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur 

- Koppenberg, vanaf kruispunt Hospitaalweg richting N60: vanaf zaterdag 01-04-2023 om 
08.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 22.00 uur

- Hospitaalweg, vanaf N60 richting Koppenberg: vanaf zaterdag 01-04-2023 om 08.00 uur tot 
zondag 02-04-2023 om 22.00 uur

- Elsstraat, vanaf kruispunt Walkenaarsweg richting N60: op zondag 02-04-2023 van 10.00 uur 
tot na doortocht wedstrijd

- Onderbos, van Koekstraat naar Meldenstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 
uur

- Schapendries, gedeelte tussen Koekstraat en N8, verkeer verboden in de richting van de N8: 
op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

- Schapendries, gedeelte tussen N60 en Koekstraat/Schapendries, verkeer verboden in de 
richting Koekstraat: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur
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- Koekstraat, gedeelte tussen Schapendries en Onderbos, verkeer verboden in de richting van 
de Schapendries: op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur

Volkegem/Mater

- Wolvenberg, van Rekkemstraat richting Holleweg: van zaterdag 01-04-2023 om 07.00 uur tot 
zondag 02-04-2023 om 20.00 uur

Artikel 4. Opheffen éénrichtingsverkeer

In volgende straten wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven vanaf zaterdag 01-04-2023 om 09.00 uur tot 
maandag 03-04-2023 om 06.00 uur:

- Burgscheldestraat, tussen Voorburg en Broodstraat

- Burg

Artikel 5. snelheidsbeperking N60, N8 en Oude Doornikse Heerweg

- Op de N60, vanaf het kruispunt met de Graaf van Landaststraat tot aan de grens met 
Maarkedal, wordt van zaterdag 01-04-2023 om 06.00 uur tot zondag 02-04-2023 om 22.00 
uur de snelheid in beide richtingen beperkt tot 70 km/uur.

- Snelheidsbeperking 50km/uur van dinsdag 28-03-2023 om 06.00 uur tot vrijdag 07-04-2023 
om 18.00 uur op de Doornikse Heerweg (vanaf Belle Hostesse tot aan de brug 
Wortegemstraat), wegens omleiding vrachtverkeer door de op- en afbouwwerkzaamheden in 
de Minderbroedersstraat

- Gentstraat: snelheidsbeperking 30km/uur van vrijdag 31-03-2023 om 12.00 uur tot zaterdag 
01-04-2023 om 22.00 uur

- Van woensdag 29-03-2023 om 08.00 uur tot woensdag 05-04-2023 om 18.00 uur wordt op de 
N60 

o Van 200 meter vóór de afrit Oudenaarde t.h.v. Minderbroederstraat tot 200 meter 
over de Schelde de snelheid progressief gereduceerd van 90 km/uur naar 70 km/uur 

o 100 meter vóór de afrit Oudenaarde tot 100 meter over de Schelde de snelheid 
progressief gereduceerd van 70 km/uur naar 50 km/uur.

- Snelheidsbeperking 50km/uur op zaterdag 01-04-2023 van 07.00 uur tot 20.00 uur:

o Op Kerzelare/Geraardsbergenstraat tussen Ladeuzestraat en Steenbergstraat

o Op Berchemweg tussen Onderwaarde en G. Lobertstraat



Artikel 6. snelheidsbeperking en wijziging verkeerssituatie Minderbroederstraat

- Van donderdag 23-03-2023 om 09.00 uur tot vrijdag 07-04-2023 om 15.00 uur (incl. 
opbouw- en afbouwperiode) zal het verkeer van de Minderbroederstraat op de gelijkgrondse 
berm (zijde Coupure) als volgt verlopen (vanaf het kruispunt met de N60 tot aan km-paal 
1.0): de snelheid zal er beperkt worden tot 50 km/uur.

Komende van Wortegem-Petegem zal op de Minderbroederstraat vanaf verlichtingspaal 4892 
een snelheidsvermindering tot 50 km/uur ingevoerd worden.

Komende van Oudenaarde centrum of van de afritten van de N60 zal op de 
Minderbroederstraat een snelheidsbeperking tot 50 km/uur ingevoerd worden.

Artikel 7. wijziging verkeerssituatie of andere problematiek omwille van veiligheid deelnemers 
Ronde van vlaanderen cyclo
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- Sas N60: Er wordt een oversteekplaats gemaakt op de N60 t.h.v. van het kruispunt met de 
Mariaborrestraat. De fietsers komen op de N60 t.h.v. de Koppenberg. Daar rijden ze op de 
pechstrook (= fietspad en pechstrook worden afgeschermd d.m.v. nadar van de 2 rijstroken) 
richting Ronse. Ter hoogte van de Mariaborrestraat worden ze verzameld door de politie en in 
groep worden de fietsers over de N60 begeleid. Dit geldt op zaterdag 01-04-2023 van 06.00 
uur tot 20.00 uur

- Ohiobrug: De fietsers komen vanuit de Misweg. Alle deelnemers rijden dan de brug over om 
zo de Hemelrijkstraat in te rijden. Om te vermijden dat we op 2 plaatsen de weg moeten 
kruisen, laten we de deelnemers op de linkerzijde(spookrijder) van de Ohiostraat rijden op het 
fietspad en de pechstrook. Het fietspad en de pechstrook wordt afgescheiden d.m.v. nadar van 
de rijweg. De deelnemers komende uit de Fabrieksstraat steken onmiddellijk de Ohiostraat 
over om zo ook achter de nadar te rijden. Dit geldt op zaterdag 01-04-2023 van 06.00 uur tot 
15.00 uur. Omleiding fietsers voorzien

- Aalststraat t.h.v. Liefmans: Bij het uitrijden van het fietspad komende van het jaagpad wordt 
het eerste rijvak van de Aalststraat afgeschermd door nadar (= nadar schuin plaatsen van de 
linkerzijde van het fietspad tot aan het midden van de Aalststraat. Let wel: fietspad van de 
Aalststraat moet vrij blijven). Zo wordt de uitdraaicirkel van de fietsers vergroot en wordt er 
een afscherming gemaakt tussen mogelijk plaatselijk verkeer en de uitdraaiende fietsers. De 
volledige zone tussen fietspad Liefmans, Aalstraat t.h.v. het kruispunt met de Smissestraat en 
het kruispunt smissestraat met Wijnendale wordt begeleid door seingevers en politie. Dit 
geldt op zaterdag 01-04-2023 van 06.00 uur tot 11.00 uur

- Broekstraat t.h.v. het fietspad komende van het station: Bij het uitrijden van het fietspad 
komende van het station wordt het eerste rijvak van de Broekstraat afgeschermd door nadar 
(= nadar schuin plaatsen van rechterzijde fietspad tot aan het midden van de Broekstraat). Zo 
wordt de uitdraaicirkel van de fietsers vergroot en wordt er een afscherming gemaakt tussen 
mogelijk plaatselijk verkeer en de uitdraaiende fietsers. Dit geldt op zaterdag 01-04-2023 van 
06.00 uur tot 20.00 uur

- Verplaatsen van de halte De Lijn t.h.v. het huisnummer 223 naar het huisnummer 227 i.f.v. 
de start van de We Ride Flanders.

- Wegnemen straatmeubilair: 

o Paaltjes wegnemen:

 Minderbroederstraat t.h.v van rondpunt politie en rondpunt Delhaize kant parking 
Meerspoort wordt het paaltje verwijderd zodoende de bereikbaarheid van de 
Delhaize te vergroten

 Stationsplein t.h.v. achterzijde parking aan het begin van het fietspad + 
bloembakken 

 Aalststraat t.h.v. liefmans op het midden van het fietspad komende van het 
jaagpad

o Bloembakken wegnemen Burg 

Artikel 8. Dit reglement zal overeenkomstig artikelen 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt worden.

Artikel 9. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking.

Artikel 10. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de 
straffen voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer;

Artikel 11. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:

- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
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- Procureur des Konings te Oudenaarde

- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde

- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde

- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde
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