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FORUM 9320
“Wij staan steeds voor je klaar!  Samen, onder Forum 9320, 
staan we sterker en willen we verder onze schouders zetten onder 
projecten die Erembodegem, Nieuwerkerken en groot Aalst 
dynamischer en aangenamer maken!” Vera en Silke, namens CD&V 
Nieuwerkerken en CD&V Erembodegem.
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Beste inwoners uit Erembo-
degem en Nieuwerkerken,
 
Erembodegem is met stip de 
grootste deelgemeente van 
Aalst! Met een bruisend ver-
enigingsleven en een bloeien-
de handelskern wordt er gretig 
meegewerkt aan een econo-
misch welvarend Aalst. In alle 
opzichten is dit een gemeente 
waar vooruitgang voelbaar en 
zichtbaar is en waar de bevol-
king positief wil meebouwen 
aan hun deelgemeente, en in 
het grotere plaatje aan een 
mooier Aalst. Het zijn de klei-
nere bakstenen die ervoor zor-
gen dat een groot huis stabiel 
kan staan. Het Masterplan met 

een visie voor Erembo-
degem voor de komen-
de generaties waarbij 
handelaars, bedrijven, 
verenigingen, scholen 
en inwoners worden 
betrokken, moet hier-
voor het kader schep-
pen. In Erembodegem 
staan met de komende 
gemeenteraadsverkie-
zingen in oktober vijf 
Erembodegemenaars 
voor jullie klaar. Ik wens 
Silke, Gretel, Geert, Kurt 
en Andries alle succes 
toe en hoop samen met 
hen en jullie te kunnen 
bouwen aan dit grote 
huis. 

Ook Nieuwerkerken bloeit vol-
op! Het bruisende verenigings-
leven is een opsteker voor haar 
bewoners. Het komt de sociale 
cohesie in Nieuwerkerken ten 
goede. Elk kwartaal wordt er 
wel iets georganiseerd door het 
Feestcomité, Nieuwerkerken 
Leeft, Lineaal, de Gezinsbond, 
Samana, KVLV, KAV, enzovoort. 
Bekijk zeker de agenda via 
www.nieuwerkerkenleeft.be. 
Nieuwerkerken, het begin van 
de Vlaamse Ardennen, is een 
aangename plek om te wonen. 

En die plek willen ook de vier 
kandidaten voor Nieuwerker-
ken, Vera, Frederik, Karolien en 
Joris, nog aangenamer maken. 
Ik wens ook hen het allerbeste 
toe met hun verkiezingscam-
pagne richting oktober!
 

Ilse Uyttersprot, Schepen van 
Sport, Cultuur, Evenementen, 
Vrije tijd & Facility
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Kurt Van de Perre, 48 jaar
Beroep: bediende-verkoper

Hobby’s: 
biljarten, lid van hogewegvink

5 typerende kernwoorden:
- hulpvaardig - enthousiast
- scheidsrechter
- straatloper (positief bedoeld ;-) )
- DJ

Joris Nissens Leeftijd: 60 jaar
Beroep: diensthoofd aankoop 
A.S.Z.Aalst
Gezinssituatie: echtgenoot/vader/
grootvader

Hobby’s: 
joggen, fietsen, lezen, reizen, vereni-
gingsleven, familie

5 typerende kernwoorden:
- sporter - levensgenieter
- familieman - plichtsbewust
- bedachtzaam

Karolien Van Nuffel, 40 jaar
Beroep: kleuterleidster
Huidig mandaat:
Lid van het Feestcomité Aalst
Gezinssituatie: samenwonend met 
Chris en 2 kapoenen Seppe (11 jaar) en 

Tess (7 jaar)
Hobby’s: 
creatief bezig zijn

5 typerende kernwoorden: 
- enthousiast - direct - zorgzaam - 
creatief - sociaal

Gretel Boon, 42 jaar 
Beroep: kinderbegeleidster
Gezinssituatie: gescheiden mama, 
dochter Laura (14 jaar)
Hobby’s: 
quality time met de familie, dansen 

(zumba en stijldansen), wandelen, 
zwemmen, fietsen, carnaval
5 typerende kernwoorden: – sociaal, 
altijd het zonnetje in huis – hulpvaardig, 
harde werker – de tong op het hart – 
optimist tot in de kist – zorgzaam voor 
mijn medemensen

Andries Deraedt, 28 jaar
Beroep: zelfstandige
Gezinssituatie: alleenstaand

Hobby’s: 
voetbal, recreatief waterpolo, genieten 
met vrienden

5 typerende kernwoorden:
- loyaal - gedreven - eerlijk
- betrouwbaar- vriend

Vera De Wolf, 54 jaar 
Beroep:  Accountmanager Industrie 
VDAB
Huidig mandaat:
OCMW-raadslid

Hobby’s:
passie voor mountainbike en koersfiets, 
tuinliefhebber, bergwandelgids, lezen, 
koken en reizen

5 typerende kernwoorden:
- opgewekt - genieter - plichtsbewust - 
nieuwsgierig - er graag bij zijn

Geert De Sadeleer,  51 jaar
Beroep: kabinetsmedewerker schepen 
Ilse Uyttersprot
Gezinssituatie: 
gehuwd met Sonja Viaene en papa van 
Sam, Anke en Julie

Hobby’s: 
amateurtoneel, passief voetbal, lekker 
eten, reizen, film

5 typerende kernwoorden:
- bourgondiër - De Plesj (van Erembo-
degem) - Toneel
- Sociaal - Terrasjesliefhebber

Silke Van Vaerenbergh,  31 jaar
Beroep: communicatiemanager 
Huidig mandaat: 
gemeenteraadslid
Gezinssituatie: samenwonend met 
Yannis Vermeulen en in blijde verwach-
ting van onze eerste babydochter

Hobby’s: 
antiekmarkten, (zuiders) koken, zwem-
men, gezellige etentjes organiseren 
voor vrienden en/of familie 
5 typerende kernwoorden:
- weet van aanpakken - cultuurfan - le-
vensgenieter- familiemens - doorzetter
www.silkevanvaerenbergh.be
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Onze kandidaten uit Erembodegem en Nieuwerkerken voor de gemeenteraardsverkiezingen van 14 oktober 2018
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Kort voor het ter perse gaan kregen we de melding dat Frederik Meulewaeter ook kandidaat is voor sectie Nieuwerkerken, op plaats 30.
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Onze ‘polyvalente zaal’ op 
Nieuwerkerken-dorp werd ge-
transformeerd tot een ‘place to 
be’ om alle gemeenschapsacti-
viteiten ten volle tot hun recht 
te laten komen. Niet alleen fui-
ven  maar ook geboortebor-
rels, communiefeesten, jubile-
ums, recepties en zoveel meer 
kunnen er georganiseerd wor-
den. Door de plaatsing van een 
gloednieuwe keuken zijn alle 
faciliteiten aanwezig om elke 
gelegenheid om te toveren tot 

een succes.
Ook de ‘Volkskring’ blijft een 
authentieke sociale draaischijf 
van allerhande activiteiten. To-
neel, eetfestijnen, turnen, ko-
ken, vergaderingen, recepties 
vinden er plaats en onderdak. 
Daarmee heeft Nieuwerkerken 
een aangepaste accommoda-
tie voor heel wat lokale activi-
teiten binnen onze gemeente. 

De ‘Volkskring’ en onze ‘polyvalente zaal’ 
als plaats voor alles en iedereen!

Inwoners van Erembodegem 
hebben duidelijk nood aan 
openbare ontmoetingsplaat-
sen. En terecht! Daarbij den-
ken we onder meer aan de ge-
deeltelijke openstelling van de 
pastorietuin op het dorp. En 
waarom geen pop-up open-
lucht cinema organiseren in de 
zomer, op vastgestelde tijdstip-
pen? We denken ook aan het 
herbestemmen van de voor-
malige Gates-site – mits wijzi-
ging van de soort zone in het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan - tot 
een cultureel centrum en het 
creëren van groene ontmoe-

tingsplaatsen doorheen onze 
gemeente. Zo bestaan er heel 
wat verloederde groene plein-
tjes, zoals achteraan de Wilgs-
traat, die perfect als speelplein 
met aangepaste accommoda-
tie zouden kunnen dienen. 
Waarom geen petanqueplein 
voor jong en oud op het Kamiel 
Walgraefplein? En een echte, 
authentieke boerenmarkt, in 
samenspraak met lokale han-
delaars, misschien zit daar wel 
muziek in? 

OntmoetingsplaatsenNIEUWERKERKEN
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Reeds enkele jaren organiseren 
we met Nieuwerkerken Kermis 
een goed uitgestippelde MTB-
tocht voor de mountainbike 
liefhebbers. Telkens hadden we 
een mooie opkomst en een po-
sitieve evaluatie voor ons lan-
delijk parcours.
Samen met ‘Nieuwerkerken 
Leeft’ willen we van onze ge-
meente verder een sportieve 
plek maken.
Voor de komende jaren vragen 
we in de beleidsplanning nog 
meer aandacht voor de sport-
faciliteiten, zoals fiets- en MTB 
accommodatie, infrastructuur 

voor fitness, voetbal, tafelten-
nis, de aanleg van een BLOSO 
fitheidstraject in de Anker-
straat, het ondersteunen van 
alle activiteiten die onze inwo-
ners ‘van alle leeftijden’  spor-
tief in beweging zetten. 

Om de stad en deelgemeenten 
leefbaar en bereikbaar te hou-
den is de stad Aalst bezig met 
de ontwikkeling van een nieuw 
mobiliteitsplan, gebaseerd op 
10 speerpunten (www.aalstont-
knoopt.be). Ook Erembode-
gem heeft speciale aandacht 
nodig. Naast vermindering 
van zwaar vrachtverkeer door 
het dorpscentrum, streven wij 
naar de fiets op nummer één! 
De fiets is Koning in onze ogen. 
Alle mogelijke vormen van on-
dersteuning op vlak van infra-

structuur steunen wij ten vol-
le: veilige en vlotte fietspaden, 
maar ook voldoende gratis fiet-
spompen langs de baan, zoals 
die momenteel beschikbaar 
zijn in het stadscentrum van 
Aalst. 

Nieuwerkerken omarmt de fietsNIEUWERKERKEN Erembodegem, een dorp op wieltjes



10 11

Nu de zwaarste 
bouwperikelen 
voor het 78 op 
78 meter gro-
te gebouw op 
400 palen ach-
ter de rug zijn, 
wordt de ope-
ning van het 
c remator ium 
voorzien in sep-
tember 2018.

De inplanting 
van het crema-
torium zal naast 
de mobiliteitstoename alleszins 
enige positieve invloed hebben 
op de lokale tewerkstelling en 
horeca-activiteit. Voor de te-
werkstelling wordt er gestart 
met tien voltijdse jobs, waarvan 
zes nieuwe aanwervingen – die 
reeds gedaan werden - en vier 
die nu in Lochristi of Sint-Ni-
klaas werken. Meer info: 
www.westlede.be.

Daarmee is ook de jarenlange 
discussie rond de herbestem-
ming van de Siesegemkouter 
een afgerond verhaal en kijken 
we met waakzaam oog naar de 
verdere duurzame ontwikke-
ling van dit regionaal bedrijven-
terrein van 96 hectare. Ook de 
doorstroming vanuit Nieuwer-
kerken naar het centrum van 

Aalst kan nog beter en moet bij 
het actualiseren en evalueren 
van het Aalsterse mobiliteits- 
en circulatieplan concreter aan 
bod komen. 

 

Met CD&V Erembodegem wil-
len wij streven naar een betere 
en betaalbare accommodatie 
voor de plaatselijke verenigin-
gen, zoals cultuur-, toneel-, 
sport- en geschiedkundige en 
muziekverenigingen, alsook 
voor de jeugdbewegingen. Die 
ondersteuning kan zowel lo-
gistiek als financieel zijn. De 
laatste jaren scoren jeugdbe-
wegingen bijzonder goed met 

hun stijgend ledenaantal. On-
danks hun populariteit krijgen 
zij steeds meer te kampen met 
grote uitdagingen op vlak van 
infrastructuur. De gecombi-
neerde ondersteuning van de 
stad samen met eigenaars van 
jeugdlokalen is broodnodig om 
onze jeugdverenigingen de no-
dige ruimte én het vertrouwen 
te geven dat ze nodig hebben. 

Crematorium in opbouwNIEUWERKERKEN Ondersteuning jeugd- en 
cultuurwerking
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In Edixvelde zijn er geen ere-
diensten meer.  Er lopen be-
sprekingen met de vzw Pa-
rochiale Werken over wat er 
moet komen, zegt schepen De 
Koninck.

Onze kerk in Edixvelde staat al-
vast op een shortlist om binnen 
de vijf jaar  ‘samen met vijf an-
dere kerken binnen Aalst’ een 

nieuwe  herbestemming te krij-
gen. Er zijn plannen voor een 
eventcentrum, hotel, brouwerij 
of een schrijnwerkerij. Inspraak 
van de burger is belangrijk, laat 
ons je idee weten. 

Sluikstorten: onverschillig 
blijven is het aanvaarden

Het sluikstortfenomeen is jam-
mer genoeg schering en inslag 
in Erembodegem. Er onver-
schillig bij blijven is het aan-
vaarden, dus willen wij elke 
kans grijpen om 
deze plaag te be-
strijden, zowel op 
vlak van sensibili-
sering als repres-
sie. Afgelopen jaar 
werden in de strijd 
tegen sluikstorten 
en andere overlast 
vijf verplaatsbare 
camera’s aange-
kocht. Daarbij zien 
wij graag aanslui-
tend een smart-
phone-app die het 
mogelijk maakt 
op een snelle en 
laagdrempel ige 
manier sluikstort 
en overlast te sig-
naleren. Misschien 
kan een pop-up 
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containerpark dat op bepaal-
de momenten tijdelijk, bijvoor-
beeld 2 dagen, geïnstalleerd 
wordt in specifieke overlastge-
bieden wel een steentje bijdra-
gen? 

De wekelijkse markt 

Op woensdagmorgen vindt 
de wekelijkse markt plaats in 
Nieuwerkerken, maar het aan-
tal bezoekers neemt stelselma-

tig af doordat 
er geen par-
keerplaats in 
de nabijheid 
voorhanden 
is.
H i e r v o o r 
werd met de 
schepen van 
Lokale Eco-
nomie Ka-
trien Beulens, 
een overleg 
gepland om 
de midden-
stand te on-
de r s teunen 
voor haalbare 
parkeerplaat-
sen in de na-
bijheid van de 
wo e n s d a g -

markt. Momenteel krijgen 
marktbezoekers maar al te snel 
een fikse parkeerboete tijdens 
hun kortstondig marktbezoek. 
Markten worden meer en meer 
een lokale ontmoetingsplaats, 
laten we deze vaste waarde in 
Nieuwerkerken koesteren en 
versterken. 

NIEUWERKERKEN
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Reeds in 2003 werd onze ‘Sie-
segemkouter’ in het nieuwe 
Gewestelijke Ruimtelijke Uit-
voeringsplan ingekleurd als be-
drijvenzone. Door deze beslis-
sing van de overheid, kunnen 
we er niet onderuit. Hoe spijtig 
dit ook is, om onze enige mooie 
groene oase aan de rand van 
de stad te moeten afstaan.

Vanuit CD&V Nieuwerkerken 
zullen we de verdere ontwik-
keling van onze Siesegemkou-
ter van heel nabij opvolgen. 
We zullen er meer dan ooit op 

toezien dat een groene buffer-
zone bij de verdere ontwikke-
ling de eerste prioriteit is. En 
dat de verdere bestemming 
enkel opengesteld wordt voor 
ondernemingen, die lokale be-
drijvigheid en tewerkstelling 
garanderen én ook aansluiten  
op de ontwikkeling van Aalst 
als ‘zorgstad’.  De idee van een 
Health & Care Valley biedt hier-
bij een perspectief. Zorg kan 
een hefboom zijn om Aalst en 
de regio naar een hoger niveau 
te tillen.

De Dender is geen saaie rivier meer. Dat bewees de Dwarsligger 
al. Maar de zoektocht naar de mogelijkheden van de
Dender gaat verder.
Momenteel kan je het hele jaar door aan het Sportcomplex Schot-
te een kano of kayak huren om te genieten van de Dender en aan-
palende gemeenten. Maar waarom niet een stapje verder gaan en 
echt inzetten op watertoerisme, zodat ook horeca en handelaars 
een graantje kunnen meepikken? Inzetten op watertoerisme, ge-
koppeld aan een (sneukel)tocht door Erembodegem, doet je dat 
al watertanden?

Watertoerisme op de Dender Verdere bestemming van de 
Siesegemkouter

NIEUWERKERKEN
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Het bestuur van CD&V Nieuwerkerken
 nodigt jou en jouw familie uit op hun

          Eetfestijn
Zondag 25 maart

11.30u tot 14u
Zaal Volkskring, Nieuwerkerken

Menu: Varkenshaasje (champignon, peper, 
provencaals, natuur) of Normandische zalm 

€15 voor volwassenen, €9 voor kinderen.
Kaarten te bekomen bij de bestuursleden.

Heb je zelf ideeën of suggesties? Laat het zeker weten aan 
onze mandatarissen Silke Van Vaerenbergh via 
silke.vanvaerenbergh@aalst.be of Vera De Wolf via 
vera.dewolf@ocmw.be.


