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RONSE

‘ONVERKOOPBARE’ APPARTEMENTEN NU TOCH AAN MAN GEBRACHT

Geen zwartwerk meer
in zwembad

Stad raakt flats kwijt op sociale huurmarkt

De stad wil niet langer dat private
zwemlesgevers zonder diploma en
in het zwart lesgeven. Daarom keurde de gemeenteraad deze week een
voorstel goed om de zwemlesgevers
te reglementeren. Wie nog lessen
wil geven, moet meerderjarig zijn,
beschikken over een diploma lichamelijke opvoeding of initiator
zwemmen en een btw-nummer
hebben. «We zullen de lesgevers ook
verplichten een jaarabonnement
aan te kopen ter waarde van tweehonderd euro. Voordien betaalden
de lesgevers wel inkomgeld, maar ze
bleven soms verschillende uren in
het zwembad», verklaart schepen
van Sport Joris Vandenhoucke
(CD&V). Mensen die hun eigen kinderen of de kinderen van vrienden
willen leren zwemmen, moeten dat
in principe nog kunnen doen: «Het
reglement is enkel van toepassing
op diegenen die lesgeven met een
commercieel doel», zegt Vandenhoucke. De schepen vertrouwt op de
redders om uit te maken wie een privélesgever is en wie niet: «De badmeesters zien snel wie wekelijks met
andere kinderen langskomt.» (LDO)
GAVERE

Films voor groot en klein
in zaal Racing
De gemeente organiseert op vrijdag
3 november ‘Cinema Racing’ met
drie filmvertoningen voor groot en
klein: Bolt om 13.30 uur, Sing om
16.30 uur en Broer om 20 uur. De
deuren openen 15 minuten voor elke
voorstelling. De toegang bedraagt
slechts 1,5 euro per film. Kaarten kan
je kopen in De Poort of de dag zelf
aan de kassa in het gemeentelijk
ontmoetingscentrum Racing op de
Markt, waar ook drank en versnaperingen aan democratische prijzen
worden verkocht. Meer info via telefoonnummer 09/389.29.80. (TVR)

EINE
De Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen heeft gisteren de
nieuwe huurders in het appartementsgebouw aan het Ohioplein verwelkomd. In
het drie verdiepingen tellende pand zijn
negen flats verdeeld over drie verdiepingen. Het gebouw is opgetrokken door de
stad, maar die kreeg de appartementen
niet verkocht.
RONNY DE COSTER
De stad Oudenaarde had het
pand aan het Ohioplein drie jaar
geleden laten optrekken om ze
in de markt te zetten in het kader van betaalbaar wonen.

Geen interesse
Het was de bedoeling om die te
verkopen, maar niemand bleek
geïnteresseerd. Nadat de
nieuwbouw meer dan een jaar
leeg bleef staan en ook na de
aanpassing van de verkoopvoorwaarden nog geen kandidaat was opgedaagd, besliste
het stadsbestuur om het appartementsgebouw dan in zijn geheel te verkopen aan de Sociale
Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen. Die wou het
gebouw pas overnemen, op
voorwaarde dat het instapklaar
werd gemaakt. Daarvoor heeft
de stad een beroep gedaan op de
intercommunale Solva.
De uiteindelijke verkoopprijs
van het gebouw bedraagt

1.347.510,30 euro.
Het drie verdiepingen tellend
appartementsblok met negen
flats ligt vlakbij het station van
Eine. De sociale huisvestingsmaatschappij stelt de woonsten
ter beschikking voor sociale
huur. Drie appartementen hebben één slaapkamer, in de overige zes zijn er twee. Bij de flats
op de benedenverdieping hoort
een tuintje. «Deze appartementen zijn heel geschikt zijn om te
verhuren als sociale woningen.
Ze kunnen immers ter beschikking worden gesteld van de grote groep alleenstaanden die
vandaag op de wachtlijst staan
voor een sociale woning. Bovendien zijn ze prima gelegen bij
het centrum van Eine en het station», zegt Jeanique Van Den
Heede, directeur van de SHM
Vlaamse Ardennen.

Goede samenwerking
«Deze verkoop is een voorbeeld

Stefaan Vercamer en Jeanique Van Den Heede (vooraan) verwelkomden
gisteren de nieuwe bewoners met een drankje. Foto’s Ronny De Coster
van de goede samenwerking
tussen de stad en de sociale
huisvestingsmaatschappij voor
wat betreft de realisatie van
nieuw sociaal woonaanbod.
Het is een win-winverhaal voor
beide partijen», vindt Stefaan
Vercamer, voorzitter van de
SHM Vlaamse Ardennen.
Met de ingebruikname van de
appartementen in Eine komt de
teller op 584 sociale huurentiteiten voor Oudenaarde. «Dit
brengt ons opnieuw een stap
dichter bij de realisatie van het
sociaal objectief die door Vlaanderen werd opgelegd», bedenkt
Vercamer. Toch is de lijst van gezinnen die in Oudenaarde nog
wachten op een sociale woning

Het appartementsgebouw op het Ohioplein.
heel lang. Er zijn 833 kandidaten
voor een sociale woning in Oudenaarde. Van hen wonen er
468 in Oudenaarde, zijn er maar

liefst 418 alleenstaand en 239 alleenstaand met kinderen. Die
laatste groep is op financieel
vlak de meest kwestbare.

MENSEN VAN BIJ ONS
BEVERE

Mario Van De Velde is clubkampioen bij ‘De Vriendschapsvink’
Met vink ‘Mario’ schopte
Mario Vande Velde bij de
koninklijke maatschappij
‘De Vriendschapsvink’
Bevere het tot clubkampioen. Hij versloeg Patrik
Waege, Eric Dekens, Willy
Cozijns ,Chris Verroeye en
Annick Morel. Kampioene werd Mellory Van de
Velde en Guy De Smaele
werd kleine kampioen.
Het koningsschap, bij
deze maatschappij van
voorzitter André Vander
Haeghen en secretaris
Nico Waege, kwam op
naam te staan van Nöel
Verzele en die kreeg Annie D’Hossche als koningin aan zijn zijde. Kampioen met de kleine vogels
werd Antoine Van De
Mergel.

RONSE Soep op de stoep om armoede
te bestrijden
Het mooie weer lokte heel wat
mensen naar het kraampje van
de Vrolijke Kring en ACV Ronse
tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt.
De organisaties deelden soep uit
in ruil voor een vrije bijdrage tussen 1 en 50 euro. Met de actie
‘soep op de stoep’ zamelden ze
geld in voor Welzijnszorg. Het

RONSE

geld zal naar projecten gaan die
armoede bestrijden in Ronse. Een
broodnodige actie, want maar
liefst 1 Belg op 7 leeft in armoede.
«We hopen enkele honderden euro’s op te halen, een mooie aanzet voor onze organisaties», vertelt Leen Vandenhaute, coördinator van De Vrolijke Kring.
Foto Ronny De Coster (LDO)

Foto André Marlier (MAN)

Fotoclub Ronse stelt tentoon
Fotoclub Ronse organiseerde op het einde van haar
feestjaar een fototentoonstelling. De club bestaat
vijftig jaar en dat werd gevierd met de foto’s van beginnende en ervaren fotografen in parochiezaal De
Klijpe. Voorzitter Fonny
Malrait was fier op alle clubleden: «De fotografen stoppen als het ware de tijd om
te tonen hoe ze de wereld
zien. Ze leggen de schoonheid vast om er later nog
van te kunnen genieten.»
Foto Ronny De Coster (LDO)

OU

ZINGEM Jens Stichelbaut vist zich tot
clubkampioen bij ‘De Roodbaars’
Tijdens het clubfeest bij de 22 leden tellende vissersclub ‘De Roodbaars’, werden door voorzitter
Bart Van Impe de meest verdienstelijke leden gehuldigd.
Clubkampioen werd Jens Stichelbaut die het haalde van Frank Remerie en Bram De Smet. Het koningsschap kwam op naam te

staan van Mario Goeman die
Frank Remerie aan zijn zijde kreeg.
De trofee van veteranenkampioen
kwam in handen van August De
Wulf en de rode lantaarn was dit
jaar bestemd voor Alex Moerman
bij deze club die vist in de Volvoput
te Eine. Foto André Marlier (MAN)

