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EREMBODEGEM &

Aankondiging activiteiten

• 3 juli 2016 familiewandelzoektocht met aansluitend beenham-festijn  
(Parochiehuis Erembodegem)

• 4 december 2016 Kasteeldiner in De Rozerie

Aanstelling in de gemeenteraad

Voormalig gemeenteraadslid Marc Gielens 
werd bij de vernieuwing van onze lokale 
CD&V-besturen in januari verkozen tot afde-

lingsvoorzitter. Hij legde daarom zijn mandaat in 
de gemeenteraad neer en wordt opgevolgd door 
Silke Van Vaerenbergh (29) – sinds begin dit jaar 
OCMW-mandataris.
Enthousiast en gesteund door 715 voorkeursstem-
men bij de gemeenteraadsverkiezingen in  2012 
grijpt Silke deze nieuwe kans en wil ze haar uiterste 
best doen om Aalst en haar deelgemeenten zo aan-
genaam mogelijk te maken. 
Ze zal onder meer haar schouders zetten onder de 
gemeenteraadscommissies onderwijs, economie, 
burgerlijke stand,  algemene zaken, personeel en 
welzijn. 
Met vragen, suggesties, opmerkingen,... kan je 
steeds terecht bij silke.vanvaerenbergh@gmail.com.

Politieke academie

Het afgelopen jaar nam Silke met  
succes deel aan de Politieke Academie 
van CD&V. Dit is een vormingstraject 

voor ambitieuze jongeren die verder politieke 
verantwoordelijkheid willen nemen, op lokaal 
of bovenlokaal vlak. 

“Tijdens dit intensieve jaar word je onder- 
 
 

 
Zo kreeg ik een bredere kijk op  
beleidsthema’s, naast de lokale thema’s waar 
ik als Aalsters mandataris dagelijks mee  
bezig ben.

Silke Van Vaerenbergh “

Dringend nood aan 
polyvalente ruimte
Erembodegem is rijk aan heel 
wat socioculturele, hobby-, to-
neel-, muziek- en jeugdvereni-
gingen. Als CD&V juichen we 
dit van harte toe. Het sociocul-
turele middenveld zorgt immers 
mee voor een warme en 
solidaire samenleving.
De enige plaats waar alle vereni-
gingen vandaag terecht kunnen, 
is het parochiehuis. Jammer 
genoeg voldoet deze ruimte 
totaal niet meer aan de eisen 
die onze moderne samenleving 
stelt om op een aangename en 

veilige manier tal van evenementen te organiseren.
Daarom vraagt CD&V dat er in het kader van het Masterplan Erembodegem prioritaire 
aandacht gaat naar het voorzien van een polyvalente ruimte waarin de verenigingen hun 
activiteiten kunnen organiseren en die tevens kan uitgebouwd worden als een ontmoe-
tingsplaats voor de inwoners.

Samenwerking CD&V Erembodegem - CD&V Nieuwerkerken

Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Vaerenbergh, Ten Bos 17c 9320 Erembodegem

CD&V-secties Erembodegem en Nieuwerkerken 
slaan de handen in elkaar. Door samenwerking 
op communicatief en organisatorisch vlak 
maken ze zich sterker naar de toekomst toe.

Volg ons via de Facebookpagina ‘CD&V Erembodegem’.

gedompeld in een reeks politieke thema’s,  
zoals onderwijs, fiscaliteit, justitie, zorg.  

“



 
 
De geselecteerde ontwerpers van dit Masterplan werden gekozen  
via de procedure van Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester.  
Het uiteindelijke Masterplan zal, na goedkeuring van de gemeente-
raad, afgerond worden tegen de zomer van 2018. 

Belangrijke doelstellingen in de eerste fase zijn 
o.a.:
• Mobiliteit als essentieel  onderdeel met o.a. 

het openhouden van de Erembodegem-
straat voor alle verkeer.

• Aandacht voor een kwaliteitsvolle en geva-
rieerde kleinhandel in het centrum en het  
regionale bedrijventerrein.

• Aanduiden en verbeteren van een aantal  
belangrijke sites die de leefbaarheid van 
Erembodegem kunnen verbeteren zoals 
de sites Gates en Dekaply, de NMBS-par-
king (extra parkeergelegenheid), de om-
geving van de Louis Paul Boonschool, de  
pastorietuin…

• Extra aandacht en initiatieven voor een aangepaste infrastructuur voor het vereni-
gingsleven. (Er is slechts één verouderde en niet aangepaste zaal beschikbaar voor 
alle verenigingen.)

• Het creëren van mooi en voor iedereen toegankelijk groen met o.a. het uitwerken 
van een recreatieve groene zone als overgang van Erembodegem naar Aalst.

Als CD&V-Erembodegem zijn we vragende partij voor dergelijk Masterplan maar  
zullen dit ook met de nodige kritische en opbouwende blik opvolgen. Het opstellen van 
een communicatie- en participatietraject (wat trouwens voorzien is)  zal nodig zijn om  
voldoende draagvlak te creëren en tot de nodige samenwerking en dialoog te komen.

Geert De Sadeleer, bestuurslid CD&V-Erembodegem   

Herbestemming kerk Terjoden: ook plaats voor lokale verenigingen

Reeds geruime tijd wordt de Sint-Jozefkerk van Terjoden niet meer ge-
bruikt voor religieuze activiteiten. Het gebouw is ook niet beschermd. 
Zo kan de kerk gemakkelijker een andere bestemming krijgen.

CD&V-Erembodegem vindt het belangrijk dat de inwoners en de verenigin-
gen van Terjoden hierbij inspraak krijgen.
 
Positief is dus dat op 17 februari een infoavond plaatsvond. De bevoeg-
de CD&V-schepen Iwein De Koninck en het kerkbestuur gaven er duide-
lijk aan welke initiatieven (terecht!) niet kunnen: deze die lawaai- en zware  
verkeershinder veroorzaken (bv. café, discotheek). Als voorbeeld van 
wat wel kan, stelden ze het plan van een alternatieve binnenspeel-
tuin voor: een plaats waar kinderen hun creativiteit kunnen ontwik-
kelen in onder andere workshops en een lees- en luisterhoek. Er zou 
ook ruimte zijn voor initiatieven van het plaatselijke verenigingsleven.  
Dit laatste vindt CD&V-Erembodegem essentieel.
 
De noodzakelijke herstellings-
werken aan de gevels en het 
dak zouden ongeveer 204.000 
euro kosten, waarvan de stad 
64% op zich zou nemen.
Tot 1 april kon men concreet  
uitgewerkte projecten indie-
nen.  CD&V-Erembodegem 
vraagt dat het kerkbestuur 
uiteindelijk kiest voor dat 
project waarbij ook de lokale 
verenigingen voldoende ruimte 
krijgen om er hun activiteiten 
te laten plaatsvinden en dit 
tegen een redelijke huurprijs.

Foto uit de oude doos: Oktober 1976. Laatste raadzitting voor de fusie

Zittend: schepen Firmin de Cremer 
(CVP), schepen Maurice De Luyck, Anna 
Bourlon (CVP), burgemeester Frans 
Boel (CVP), schepen Frans Bruylandt 
(CVP) en schepen Remi Van  
Vaerenbergh (CVP).

Staand: Secretaris Leopold Van  
Vaerenbergh, Freddi Pyck, Edgard  
Coppens, Luc D’Hondt, Gustaaf  
Eylenbosch, Gilbert Bourlon, Herman 
Roels, Marcel De Nil, Gustaaf De Greve, 
Hendrik Pereboom en gemeente- 
ontvanger Albert De Schryver.

WEDSTRIJD: Maak kans op een GRATIS DUOTICKET voor Plopsaland met een op-
treden van K3, op de Gezinsdag (22 mei 2016) van CD&V.
Laat tussen 16 april en 9 mei je gegevens achter via het contactformulier op 
www.silke.vanvaerenbergh.cdenv.be en wie weet word jij de gelukkige winnaar!

Vorig jaar besliste het stadsbestuur van Aalst om te starten met de op-
maak van een Masterplan voor Erembodegem. Dit moet leiden tot een 
globale toekomstvisie voor onze gemeente met een herwaardering van 

het stadsdeel en een kwalitatieve woonomgeving. Een initiatief dat we alleen 
maar kunnen toejuichen. 

Masterplan Erembodegem


