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FORUM 9320 Erembodegem

V.l.n.r.: Kurt Van de Perre, Koen Demuynck, Geert Van Vaerenbergh, Jean-Pierre Eeckhout, 
Juliette Vermeulen, Silke Van Vaerenbergh, Yannis Vermeulen, Gaby Staels, Jimmy Van Sinay, 
Luc De Decker, Bart Van den Driessche, Geert De Sadeleer

 SILKE VAN VAERENBERGH 
 OPNIEUW IN DE GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 haalde Silke 
Van Vaerenbergh uit Erembodegem een mooie recordscore van 
904 voorkeurstemmen. Daarmee kan ze haar begonnen werk (2016) 
in de gemeenteraad met veel goesting en gedrevenheid verderzetten. 
Zij zetelt de komende zes jaar onder andere in de commissies:
• Economie, Klimaat, Milieu en Natuur, Gezin, Energie
• Financiën en Gebiedsgerichte Werking
• Sport, Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd, Kerkfabrieken en Facility
• Toerisme, Bevolking, Burgerlijke Stand, Senioren,  

Dierenwelzijn, Productontwikkeling en Beheer,  
Onthaal

• Personeel en Organisatie, Stadsvernieuwing,  
Mobiliteit en Openbare Werken

Je kan haar over eender welke vraag of  
bezorgdheid bereiken: op café in ’t dorp,  
via Facebook www.facebook.com/SilkeVanVaerenbergh
of via silke.vanvaerenbergh@gmail.com. 
Raadpleeg ook zeker haar website op 
www.silkevanvaerenbergh.be. 
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Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 januari 
2017 dat de opmaak van het Masterplan Erembodegem via de proce-
dure ‘Open oproep Vlaams Bouwmeester’ werd gegund aan TV Sweco 
nv, LIST en LOLA landscape architects.
Een Masterplan bevat 
een duidelijke ruimte-
lijke visie, en vormt een 
basis voor de toekom-
stige invulling van de 
omgeving. 
Met het Masterplan 
Erembodegem wil de 
stad richting geven aan 
de toekomst van haar 
grootste deelgemeen-
te. 
Het planproces werd opgebouwd op basis van een aantal belangrijke 
participatiemomenten. Daaruit kwam vooral naar voor dat Erembode-
gem nood heeft aan meer aangename plekken. Zoals onder meer een 

toegankelijke pastorietuin, 
een mooi dorpsplein, een 
park, een evenementen-
ruimte. 
Het eindresultaat is een 
ontwerpnota van het Mas-
terplan Erembodegem. Na 
goedkeuring van de ont-
werpnota door het bestuur 
wordt een samenvatten-
de definitieve rapportage 
voorbereid, waaronder een 
brochure, als een soort 

manifest met troeven en aandachtspunten, en concrete actieprojec-
ten. De timing hiervan ligt in het najaar van 2019. 

 MASTERPLAN EREMBODEGEM 
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Vervolgens staan er bijko-
mende acties op het plan, 
zoals een verdere detaillering 
van de binnengebieden en 
buurtvelden, uitwerking van 
concrete acties en de opmaak 
van een nieuw bestemmings-
plan. Dit laatste, de opmaak 
van een RUP (Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan), vraagt mi-
nimaal twee jaar tijd. 
Kortom, het traject Master-
plan Erembodegem moet 
hoe dan ook nog een periode 
van enkele jaren doorlopen. 
Vanuit CD&V Erembodegem 
volgen wij nauwgezet de weg 
van het Masterplan Erembo-
degem op. 

Projecten zoals het forensisch psychiatrisch centrum op de voormali-
ge Gates-site en de verdere verstedelijking van Erembodegem, wor-
den benoemd als zijnde onderdeel van het Masterplan Erembodegem. 
Evenwel willen wij er de aandacht op vestigen dat elk van deze projec-
ten en acties de nodige individuele aandacht vereist, zodat het voor de 
buurtbewoners leefbaar blijft. Ook 
mobiliteit en veiligheid vereisen ex-
tra aandacht binnen het Masterplan. 
We staan er ook op dat er voldoen-
de overleg blijft met een grote ver-
tegenwoordiging van de 
Erembodegemnaars. Want commu-
nicatie is vaak de sleutel tot het wel-
slagen van projecten en acties.
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 VERSTEDELIJKING EREMBODEGEM

De stad Aalst heeft de intentie om 
het landelijk karakter en de 
authenticiteit van de dorpen 
binnen haar domein te bescher-
men. Enkel nog in stedelijk gebied, 
dus Aalst zelf, maar ook een ge-
deelte van Erembodegem en een 
deel van Hofstade mogen in de 
toekomst nog meergezinswonin-
gen worden vergund. 
“Als partij dienen wij er mee over te waken dat de verstedelijking - 
ook opgenomen binnen het Masterplan - het landelijke karakter van 
onze gemeente niet aantast,” zegt Geert Van Vaerenbergh, voorzitter 
CD&V Erembodegem.  
Wij willen op vlak van wonen geen grote anonieme appartementen-
complexen, maar wel kleinschalige kwalitatieve projecten voor de 
Erembodegemnaar. Ontmoetingsplekken en groene oases dienen ver-
der ontwikkeld te worden, waarbij het huidige centrum - ‘de plesj’- 
opgewaardeerd moet worden. De kerk kan hierbij een bijkomende 
functie krijgen als ontmoetingsplek en de pastorietuin kan als groene 
metropool fungeren. De fiets moet herontdekt worden, fietspaden 
binnen het centrum moeten veiliger worden, sluipverkeer moet uit het 
centrum worden geweerd en er dienen meer geconcentreerde rand-
parkeerplaatsen te worden voorzien – zoals aan het station – of 
dubbelgebruik op bestaande parkings (weekend). Parking blijft belang-
rijk voor de handel, de horeca en het bedrijfsleven in onze gemeente.
Lees verder op pagina 5
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Nieuwbouw moet zich voornamelijk 
richten op de huidige Erembodegem-
naar en nieuwe verkavelingen 
(binnengebieden) dienen vooral 
jonge, dynamische tweeverdieners 
aan te trekken, die buiten hun dagtaak 
een evenwicht zoeken in het sociale 
leven van ons dorp. Vandaar dat er 
binnen de verstedelijking voldoende 
ruimte moet zijn voor ontmoetingsplekken (Gerstjens, Schotte, site 
Duparc, Denderdal, Wellemeersen,...) en speelterreinen voor de kinde-
ren (Kamiel Walgraefplein, pastorietuin,...). Het centrum en de pasto-
rietuin, samen met de kerk als nieuwe ontmoetingsplaats, moeten een 
aantrekkingskracht losweken.
Het vernieuwde station van Erembodegem mag niet enkel een aan-
trekkingspool zijn voor pendelaars die gratis komen parkeren. Deze 
stationsparking moet voornamelijk als bijkomende functie betere par-
keermogelijkheid creëren voor onze inwoners om zo ‘de plesj’ te ont-
lasten. Inzetten op hoogbouw rond het station mogen we zeker niet 
stimuleren. Tot slot blijft het Kamiel Walgraefplein belangrijk als groe-
ne ontmoetingsplaats, met een multifunctioneel gebruik voor jong en 
oud.

Lees hier meer over de interpellatie van Silke tijdens de gemeenteraad 
van februari 2019:
http://silkevanvaerenbergh.be/tussenkomst-gemeenteraad-meergezinswoningen
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 GENERATIE ROOKVRIJ, 
 VAN VOORSTEL TOT PRAKTIJK

In de eerste gemeenteraad 
van dit jaar pleitte gemeente-
raadslid Silke Van Vaerenbergh 
voor een rookvrije generatie. 
De aanleiding daarvan was de 
campagne www.generatie-
rookvrij.be, gelanceerd door 
verschillende organisaties, 
waaronder Kom op tegen 
Kanker en de Stichting tegen 
Kanker. Een campagne die 
kinderen, geboren in 2019, 
rookvrij wil laten opgroeien. 
Silke spoorde het stadsbestuur 
aan om openbare ruimten, zo-
als sportterreinen, schoolom-
gevingen en speeltuinen rook-
vrij te maken en daar rond 
te sensibiliseren. Met succes, 
want voor de zomer onderte-
kende het Onze Lieve Vrouw 
Ziekenhuis Aalst het ‘Charter 
Generatie Rookvrij’, waarmee 
ze een verbod instelde tegen 
roken aan de ingang van het 
gebouw. Op naar nog meer 
rookvrije omgevingen! 

Lees meer: 
http://silkevanvaerenbergh.be/generatie-rookvrij-samen -voor-een-rookvrije-toekomst
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 ONTWIKKELING SPORTDOMEIN DENDERDAL

Binnen de contouren van het Masterplan Erembodegem, werd het 
Masterplan Denderdal uitgewerkt. Het sportcentrum zal mede door de 
subsidies van 304.419 € een stevige opwaardering krijgen. 

Denderdal wordt ook een sportincubatiecentrum, waarbij nieuwe 
sporten een platform 
zullen krijgen om te kunnen 
groeien door bijvoorbeeld 
tijdelijk gebruik te kunnen 
maken van infrastructuur. 

“Verder komt er een nieuw 
BMX parcours, wat een 
mooie aanvulling is op het 
mountainbike parcours dat 
er zijn startplaats heeft. 
Met padel zet ‘Aalst Sport’ 
volop in op deze nieuwe en populaire sport in Vlaanderen. 

Ook de vernieuwing van de sportzaal moet onze huidige clubs, maar 
ook mensen met beperkingen (G-sporters), een nieuwe thuis geven. 
Alles moet klaar zijn tegen eind 2021,” licht onze sportschepen Ilse 
Uyttersprot toe. 

Denderdal en Schotte zullen verbonden worden aan de Dender via een 
aanlegsteiger, zodat er met een kajak en kano tussen beide sportcentra 
gepeddeld kan worden. 
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 TRAGEWEGENPLAN EREMBODEGEM

Na Meldert, Moorsel en deels Baardegem krijgt het tragewegenplan 
voor Erembodegem ook vorm, waarbij 13 acties bepaald werden om 
op korte termijn uit te voeren. 

“Deze ingrepen zullen bepaalde verbindingen opwaarderen waardoor 
ze beter bereik-
baar worden. Re-
den te meer om 
al wandelend alle 
mooie (groene) 
plekken van Erem-
bodegem te gaan 
ontdekken,” ver-
telt onze schepen 
voor landbouw, 
milieu en natuur 
Katrien Beulens.

Dit jaar organiseert CD&V Erembodegem geen 
traditioneel eetfestijn. We broeden op een nieuw 
concept, waarover je weldra meer leest via 
www.silkevanvaerenbergh.be.
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FORUM 9320 Nieuwerkerken

ONZE INZET VOOR EEN LEEFBAAR NIEUWERKERKEN

Beste inwoners van Nieuwerkerken, sympathisanten en leden,

Zoals ieder jaar brengt ook dit jaar 2019 voor iedereen zijn 
verrassingen, zorgen, vreugde en verdriet.
We leven hoe langer hoe meer in een globale wereld waarin we over-
stelpt worden met nieuwsberichten uit alle hoeken van onze planeet. 

Klimaatopwarming, migratie, getwitter van Trump, de Brexit, natuur-
rampen, klimaat-en milieuvluchtelingen, populisme, terreurdreigingen, 
conflicten in het Midden Oosten,... noem maar op.
De explosie van internet en sociale media bestormen ons dagelijks en 
onophoudelijk. Veel mensen kijken met een zekere angst en wantrou-
wen naar de toekomst.
Nochtans moeten we ook oog hebben voor al het goede, de voor-
spoed, weelde en sociale bescherming die we in onze gemeenschap 
nog mogen ondervinden. 

Lees verder op pagina 2

Najaar 2019

V.l.n.r.: Pascale Muylaert, Lieve Daeleman, Yves De Graeve, Vera De Wolf, Joris Nissens, 
Frederik Meulewaeter, Leona Vonck, Hugo Penne, Julien Van Den Broeke.
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De voorbije verkiezingen waren voor CD&V geen on-
verdeeld succes. Als partij zijn we aan bezinning toe. 
Anderzijds zullen onze mandatarissen de komende 
jaren met volle inzet verder verantwoordelijkheid 
opnemen en zich blijven inzetten om Aalst goed mee te 
helpen besturen.
Het bestuursakkoord ‘Vooruit met Aalst 2019 – 2025’ 
geeft in 271 punten de krachtlijnen aan van de 
beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar.

Een hele boterham! Met een hele resem ‘grote projecten’, zoals de 
ontwikkeling en bestemming van de Pupillensite, de Gendarmerie, de 
ontwikkeling van de Tragel, een nieuwe veiligheidskazerne, een nieuw 
zwembad, de heraanleg van de Grote Markt en de parking Esplanade. 
Kortom, plannen genoeg. Nu alleen nog realiseren, wat een hele 
uitdaging is!

Als tweede grootste deelgemeente van Groot-Aalst zullen we onze 
mooie gemeente Nieuwerkerken met hart en ziel vertegenwoordigen 
en met hand en tand verdedigen.

CD&V Nieuwerkerken zal met zijn mandatarissen en actieve leden in 
de bres blijven springen om onze gemeente te behouden als een leef-
bare en aangename plek om te wonen en te leven en het bruisende 
verenigingsleven te helpen in stand houden.

Niet voor niets zullen we ons 
met CD&V blijven inzetten voor 
de 4 V’s: Verbinden – Verzor-
gen – Vooruitzien – Versterken. 
Verbinden in plaats van verdelen. 
Verzorgen in plaats van teloor 
laten gaan. Vooruitzien in plaats 
van rancuneus achteromkijken. 
Versterken in plaats van aan zijn 
lot overlaten.

Lees verder op pagina 3
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Als voorzitter zal ik de komende maanden alle verenigingen van Nieu-
werkerken contacteren en in dialoog gaan over hun wensen en noden.

Ook van jou, inwoner van Nieuwerkerken, willen wij graag vernemen 
wat je van onze gemeente vindt en welke suggesties je hebt om in de 
toekomst van Nieuwerkerken verder een zo aantrekkelijk mogelijke ge-
meente te maken waar het aangenaam wonen en leven is.  

Contacteer mij gerust via joris.nissens@hotmail.com of op mijn 
GSM: 0476/42 92 02.

Joris Nissens, Voorzitter CD&V Nieuwerkerken

 VERA DE WOLF 
 IN HET
 BIJZONDER COMITE 
 SOCIALE DIENST

Onze Nieuwerkerkse CD&V manda-
taris Vera De Wolf is door het lokale 
partijbestuur verkozen om deel uit 
te maken van het Bijzonder Comi-
té voor de Sociale Dienst (BCSD). 
In het voorgaande bestuur oefende 
Vera het mandaat van OCWM-raadslid uit. 

Sinds 1 januari 2019 is, volgens het nieuw Vlaams decreet over het 
lokaal bestuur, de vroegere OCMW-raad samengevoegd met en ‘inge-
kanteld’ in de gemeenteraad. Elk Openbaar Centrum voor Maatschap-
pelijk Welzijn richt een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op. In 
Aalst werden 8 effectieve leden aangesteld.

Vanuit haar werkervaring, sociale engagement voor kwetsbaren, lo-
kale betrokkenheid en praktische aanpak zal Vera ook onze gemeente 
Nieuwerkerken in het bestuur van de stad mee uitdragen en vertegen-
woordigen.
Vera is er voor iedereen en te bereiken via vera.dewolf@vdab.be. 
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 WELDRA EEN BUURTINFORMATIENETWERK 
 IN NIEUWERKERKEN

Sinds enkele maanden worden er in Nieuwerkerken initiatieven geno-
men voor de oprichting van een Buurtinformatienetwerk (BIN). Het 
was duidelijk dat er hiervoor in Nieuwerkerken een groot draagvlak en 
ruime belangstelling bestond. 

De aanleiding en doelstellingen van het BIN zijn de volgende:
• De veiligheidsbekommernis van de burgers naar de eigen woon- 

en/of werkomgeving
• Ondersteunen en verhogen van het veiligheidsgevoel 
• Stimuleren en verhogen preventie-inspanningen
• Vergroten van meldingsgedrag en aangiftebereidheid
• Versterken van de sociale samenhang
• Verbeteren van de communicatie en de samenwerking tussen de 

politie en de burgers 
• Verhogen ontradingseffect naar potentiële inbrekers

Lees verder op pagina 5 



13

Iedereen die in Nieuwerker-
ken woont en akkoord is om 
een aansluitingsformulier te 
ondertekenen, kan toetre-
den tot het BIN. In dit aan-
sluitingsformulier wordt ge-
vraagd om akkoord te gaan 
met de bepalingen van het 
‘huishoudelijk reglement’.

In dit huishoudelijk regle-
ment worden de doelstellingen van het BIN omschreven en wordt be-
paald op welke wijze er met de politie moet worden gecommuniceerd.

Belangrijk is ook er op te wijzen dat het BIN géén groepering van men-
sen is die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren. De BIN-leden zullen 
dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in 
naam van de politie.

De kandidaat BIN-leden worden door de politie gescreend, waarop 
deze een bevestiging van het lidmaatschap zullen ontvangen.

Het is de bedoeling om in het najaar nog een informatieavond te orga-
niseren tijdens dewelke het BIN uitvoerig zal worden toegelicht.

Interesse om ook aan te sluiten? Stuur een mailtje naar 
joris.nissens@hotmail.com.     
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 NIEUW STADION VOOR EENDRACHT AALST 
 IN NIEUWERKERKEN?

Voor de zomer ver-
scheen er in Het 
Laatste Nieuws 
een artikel onder 
de titel ‘Dit zijn de 
vijf mogelijke loca-
ties voor een nieuw 
Eendracht stadion 
(dat er misschien 
nooit komt)’.

Volgens het arti-
kel is de kans groot 
dat het een locatie 
naast de E40 zal 
zijn.

Op basis van een studie in 2014, die in 2017/2018 herwerkt zou 
zijn, selecteerden de onderzoekers in een eerste fase 14 locaties. Na 
een eerste selectie zou de stad 5 locaties weerhouden hebben: zone 4 
Schoubroek (Lindenstraat), zone 9 Zurendries, zone 3 Kerrebroek, zone 
10 Pijpenbeek en zone 14 Restert. 

Het meest waarschijnlijk zouden de zones in Nieuwerkerken zijn: 
Pijpenbeek en Restert, waarbij er een rechtstreekse link kan gemaakt 
worden met de E40. De stad won hiervoor de nodige info in bij de 
Vlaamse minister van Mobiliteit.

De vraag is echter of een nieuw stadion er ooit zal komen. Blijkbaar is 
de club Eendracht Aalst momenteel niet duidelijk over wat hun 
precieze noden en wensen zijn voor het nieuwe stadion.  

Wat denkt u over deze mogelijke scenario’s? 
Laat het ons gerust weten! 
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 YVES DE GRAEVE NIEUWE VOORZITTER 
 CD&V AALST

Onze dorpsgenoot Yves de Graeve 
werd op 13 januari verkozen tot voor-
zitter van het CD&V bestuur van Groot-
Aalst. Yves kent Nieuwerkerken door 
en door. Tijdens de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
heeft hij aan alle gezinnen van Nieu-
werkerken deur-aan-deur bezoeken 
gebracht om naar ieders verhaal te 
luisteren. Vervolgens mocht Yves 6 jaar 
lang de zorgen van de Nieuwerkerke-
naars in de gemeenteraad vertolken en 
ons allemaal een stem geven. 
Yves kent het politieke reilen en zeilen 
en zal zich verder inzetten om de Aal-
sterse CD&V met rustige vastheid te 
leiden en op de kaart te houden. Hij 

volgt als CD&V-voorzitter Marc Gielens op die CD&V Aalst de voorbije 
3 jaar leidde en opnieuw in de bestuursmeerderheid loodste.
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 NIEUW STADSBESTUUR 

Op 7 januari werd het nieuwe stadsbestuur aangesteld. Het College 
van Burgemeester en Schepenen bestaat uit 9 leden: N-VA telt naast 
de burgemeester 5 schepenen, CD&V 2 en Open VLD 1 schepen.
Groot-Aalst telt 43 stemgerechtigde gemeenteraadsleden: N-VA 16, 
Vlaams Belang 8, CD&V 6, Open VLD 4, Groen 4, Sp.a 3 en Lijst A 2. 
De huidige coalitie heeft een meerderheid van 26 leden.

De CD&V mandatarissen in het nieuwe stadsbestuur zijn:

• Ilse Uyttersprot (1), derde schepen, bevoegd voor Sport, Cultuur, 
Jeugd, Vrije Tijd, Kerkfabrieken, Facility

• Katrien Beulens (2), zevende schepen, bevoegd voor Economie &  
Landbouw, Milieu & Natuur, Klimaat, Energie, Gezin & Kinderop-
vang 

• Iwein De Koninck (3), fractievoorzitter en gemeenteraadslid
• Eddy Couckuyt (4), fractie ondervoorzitter en gemeenteraadslid
• Theo Nsengimana (5), gemeenteraadslid
• Silke Van Vaerenbergh (6), gemeenteraadslid
• Vera De Wolf (7), lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
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