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Dinsdag 12 april 2016. Die datum 
stond met stip aangeduid in mijn 
agenda. De spanning was hoog toen 
ik mijn eed aflegde als kersvers ge-
meenteraadslid. 

Fier verklaarde ik “de verplichtin-
gen van mijn mandaat trouw na te 
komen”. Zwaarwichtige woorden, 
die echter een grote verantwoorde-
lijkheid met zich meebrengen. 

Beetje bij beetje werk ik mij in. Spe-
cifiek in de commissies Algemene 
Zaken & Communicatie, Economie, 
Personeel & Welzijn, Bevolking en 
Onderwijs. Maar in Aalst en haar 
deelgemeenten is er nog zo veel 
meer op te volgen en aan te pakken. 

In mijn prille carrière als gemeen-
teraadslid deed ik al enkele voor-
stellen, waarvan ik denk dat ze onze 
gemeenschap ten goede kunnen 
komen. Lees verder op pagina 2

Silke 
Van Vaerenbergh

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

Silke Van Vaerenbergh, 30 jaar 
Erembodegem, gemeenteraadslid

Creatief, plichtsbewust, doorzetter, levensgenieter

Nieuwe website! Check:  www.silkevanvaerenbergh.be
 

“Samen voor een gezellige, verbindende en aangename  gemeente. 
Samen voor Erembodegem!”
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Fietsbus
Ten eerste is er de fietsbus. Dit is 
een soort van go-cart waarmee 
kinderen – onder begeleiding – in 
groep naar hun school in de buurt 
kunnen fietsen. Niet alleen beter 
voor het milieu, maar ook beter 
voor de gezondheid van de kinde-
ren. Het fietsbusconcept wordt dit 
voorjaar verder besproken in de 
commissie Mobiliteit. 

Zwerfvuil

Ten tweede: in Erembodegem 
kampen we jammer genoeg met 
hardnekkige sluikstorters. Ik in-
terpelleerde hierover bevoegde 
schepen Van den Steen. Zij rea-
geerde dat de aankoop van mo-
biele camera’s binnenkort een feit 
is. Ondertussen heb ik met een 
groep vrijwilligers een zwerfvui-
lactie opgezet, om mensen duide-
lijk te maken dat sluikstorten niet 

kan. We moeten respect hebben 
voor elkaars leefomgeving.

Begraafplaatsen
Een derde voorstel betreft de mo-
gelijkheid om dierbaren persoon-
lijker te begraven. Afscheidsplech-
tigheden worden namelijk alsmaar 
persoonlijker ingevuld. Dat geldt 
ook voor de manier waarop men-
sen worden begraven. Ze willen 
vaak dat hun as wordt uitgestrooid 
in een bos, een park, een rivier of 
een andere openbare plek. Maar 
dat was tot voor kort niet mo-
gelijk. Dankzij een goedgekeurd 

voorstel van de-
creet krijgen de 
gemeenten meer 
autonomie om 
extra mogelijk-
heden tot per-
soonlijk begra-
ven te creëren. 
Tot nu moest 
elke begraaf-
plaats plaats bie-
den om zowel te 
begraven, als om 
as uit te strooi-
en en urnen te 
bewaren. Dat is 

niet meer noodzakelijk. Zolang 
een gemeente of intergemeente-
lijke samenwerking de drie moge-
lijkheden blijft aanbieden, zullen 
die voortaan ook op verschillende 
plaatsen georganiseerd kunnen 
worden. Naast het uitstrooien van 
assen wordt ook het begraven 
van assen mogelijk. We zouden 
een stukje stadsbos, zoals bijvoor-
beeld Erembald, kunnen gebrui-



ken om afbreekbare urnen te plan-
ten. Daarin worden dan zaadjes 
geplant, zodat deze nadien kun-
nen uitgroeien tot een prachtig 
herdenkingsbos. Daarnaast kan 
er ook een urnenmuur gecreëerd 
worden aan de buitenmuur van de 
kerken waaraan geen directe be-
graafplaats verbonden is. 

Gratis openbare toiletten
Tot slot deed ik een voorstel over 
het verhogen van gratis openbare 
toiletten, in mogelijke samenwer-
king met horecazaken. Mits een 
kleine tegemoetkoming van de 
stad zouden zij hun toilet kunnen 
openstellen voor bezoekers aan 
onze stad en deelgemeenten. Dit 
kunnen ze dan duidelijk maken 
met een opvallende sticker op de 
deur. Daarbij zou ook meteen aan-
gegeven kunnen worden of het 
toilet al dan niet rolstoeltoeganke-
lijk is. In de commissie Economie 
werd dit voorstel een eerste keer 
besproken. De volgende stap is de 
voorstelling en bespreking van het 
concept in de deelraad Handel & 
Horeca van de stad.

Werken Hogeweg
De werken aan de Hogeweg be-
vinden zich in fase 3 (einde ok-
tober 2016 t.e.m. januari 2017). 
Doorgaand verkeer blijft mogelijk 
in beide richtingen, rekening hou-
dend met lokale hinder. Halfweg 
januari 2017 is aannemer Aswebo 
gestart met de eigenlijke riole-
rings- en wegeniswerken. Als 
alles goed verloopt zullen de werk-
zaamheden eind juli 2017 voltooid 

zijn. Heb je specifieke vragen, op-
merkingen of bezorgdheden te 
melden? Aarzel dan niet contact 
op te nemen met de contactper-
soon voor de werfopvolging 
Gunther Roelandt:
gunther.roelandt@aalst.be of de 
verantwoordelijke van de aanne-
mer Herman Dieleman: 
herman.dieleman@aswebo.be.

Herbestemming Kerk van 
Terjoden
Er werden twee voorstellen ge-
daan wat betreft de herbestem-
ming van de kerk van Terjoden: 
ofwel een alternatieve 
binnenspeeltuin ofwel een con-
gres-, seminarie-, conferentie- en 
feestzaal. Beide opties vereisen 
extra parking in de onmiddellijke 
omgeving van de kerk. Ook moe-
ten ze allebei binnen hun concept 
plaats voorzien voor het sociale 
leven van Terjoden, zoals de har-
monie, toneelvereniging, scouts, 
school, buurtdrink,… . De kerkfa-
briek heeft op basis van de toe-
lichtingen van beide kandidaten 
de voorkeur gegeven aan de alter-
natieve binnenspeeltuin. Momen-
teel lopen er onderhandelingen 
tussen beide partijen over de prijs 
en de voorwaarden. Ondertussen 
is de stad bezig met de realisa-
tie van de parking. Tegen maart 
2017 moet duidelijk zijn of de bin-
nenspeeltuin haalbaar is. Indien 
wel, dan volgt de herbestemming 
snel. Indien men niet tot een ak-
koord komt - om welke reden ook 
- wordt met de andere kandidaat 
terug contact genomen.

Meer nieuws uit Erembodegem



Werken aan station 
Erembodegem
Er beweegt heel wat in de 
stationsomgeving van 
Erembodegem. De perrons en de 
schuilhuisjes aan het station wor-
den vernieuwd. Perrons worden 
verhoogd om het op- en afstap-
pen van de trein te vergemakke-
lijken. Verharde grond en kiezels 
worden vervangen door een net-
tere bestrating. Deze werken wer-
den gecombineerd met de afbraak 
van het stationsgebouw. In deze 
zone komt er ruimte vrij voor nieu-
we zitbanken, overdekt en afge-
schermd door windschermen. De 
fietsenstalling wordt uitgebreid en 
op de parking komen er zes par-
keerplaatsen bij. Op het College 
van Burgemeester en Schepenen 
(CBS) werd ook beslist dat er een 
bijkomende NMBS-parking wordt 
aangelegd, noordelijk van de Kaar-
develdweg tussen de tuinen van 
de woningen op de Termurenlaan 
en de spoorweg. Er zouden hier 
een 100-tal extra parkeerplaatsen 
kunnen gerealiseerd worden. De 
NMBS zou dan ook instaan voor 
de aanleg van de parking.  Deze 
renovatiewerken zijn onder meer 
het resultaat van jarenlang aan-

dringen van CD&V Erembodegem 
om deze pijnpunten aan de kaak 
te stellen. Briefwisseling tussen 
Ilse Uyttersprot , toenmalig burge-
meester en Infrabel - daterend van 
oktober 2009 en oktober 2010 – 
legden deze problematiek reeds 
bloot. Bijgevolg doet het ons 
veel deugd uiteindelijk 
deze nieuwe spoorweg-
site te zien verschijnen, 
als onderdeel van het 
totale masterplan 
Erembodegem. 

Geert Van Vaerenbergh, voorzitter 
CD&V Erembodegem.

Opening sportcomplex Schotte
Zondag 4 december 2016 gooide 
het gloednieuwe sportcomplex 
Schotte zijn deuren open! Meer 
dan 5.000 bezoekers werden ge-
trakteerd op rondleidingen, de-
mo’s en workshops die door 40 



sportclubs in elkaar gestoken wer-
den. De aanwezigen gaven hun 
ogen de kost: een grote sportzaal 
(maar liefst 3.200 vierkante me-
ter vloeroppervlakte waar 2.000 
toeschouwers terecht kunnen), de 
dans- en gevechtsportzaal en de 
olympische turnhal. Maar ook als 
je iets minder van sport houdt, kan 
je in Schotte terecht. 
In De Looyerij kan je genieten van 
een hapje en drankje, maar ook 
voor meetings en studiedagen is 
dit de ideale plek. Dé blikvanger 
is de fabrieksschouw, die gebruikt 
zal worden als originele klimtoren. 

Wat het kostenplaatje betreft: 
vanaf dit jaar betaalt de stad jaar-
lijks €900.000 beschikbaarheids-
vergoeding aan de aannemer/
eigenaar. Dat zijn de bouwkosten 
en alle onderhoud. Ook de Vlaam-
se Gemeenschap legt €300.000 
bij. Na 30 jaar moet de eigenaar 
het gebouw weer volledig op orde 
stellen en vernieuwen waarna het 
gebouw in handen komt van het 
SportAG en het kosteloos eigen-
dom wordt van de stad.

Activiteiten CD&V Erembodegem

Avondmarkt 22 juni 2017
CD&V Erembodegem zal tijdens 
de avondmarkt in Erembode-
gem op 22 juni 2017 de gezellig-
ste stand van het dorp uitbaten! 
Je vindt ons op onze vertrouwde 
plek aan de Denderbrug schuin te-
genover Koffiehuis Marie. 

Familiewandelzoektocht in een 
nieuw kleedje!
De traditionele ‘Familiewandel-
zoektocht met BBQ’ krijgt dit jaar 
een aangepast kleedje. Je zal tij-
dens de maanden juli en augustus 
de kans krijgen deel te nemen aan 
onze wandelzoektocht, wanneer 
je wil en op je eigen tempo. Tij-
dens deze wandeltocht maak je 
kennis met de belangrijkste be-
zienswaardigheden van Erembo-
degem. Bovendien maak je aan 
het einde van de rit kans op toffe 
prijzen! Interesse in deze leuke en 
actieve (groeps)activiteit? Neem 
dan contact op met onze organi-
sator Johan De Sadeleer via 
desadeleer.johan@skynet.be. 
Hij bezorgt je de brochure en de-
deelnameformulieren, met vra-
gen die je kan oplossen tijdens de 
wandeling.



Fietstunnel
Sinds 21 november 2016 werd de 
gloednieuwe fietstunnel geopend. 
Het is de bedoeling  om de veilig-
heid van de fietsers te garanderen 
bij de oversteek van Nieuwerker-
ken richting Centrum Stad. 
‘Koning Fiets’ krijgt terecht aan-
dacht,  laten we van Aalst een 
fietsvriendelijke stad maken! Het 
komt niet alleen onze school-
gaande jeugd en werkende be-
volking ten goede, maar ook onze 
bewegende senioren.  

Crematorium Aalst wordt ge-
bouwd op de Siesegemkouter 
De eerste coördinatievergadering 
met de aannemer, ontwerpers en 
opdrachtgever werd gehouden 
op 29 juni 2016. 
De werken zijn gestart op 17 
oktober 2016 met de constructie 
van 400 palen waarop het ge-
bouw van 78m op 78m zal rusten. 

De grote boormachine 
boort 16m diepe gaten 
met een binnenafmeting 
van 36cm, waarin beton 
wordt gestort.
De einddatum is voor-
zien na 490 kalenderda-

gen. Wanneer er rekening wordt 
gehouden met het bouwverlof en 
andere mogelijke onderbrekingen 
dan is september 2018 voor de ef-
fectieve start zeker haalbaar.
Graag meer info : 
crematoriumwestlede@
westlede.be  

Restauratie Onze-
Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
Omwille van nieuwe regelgeving 
op Vlaams niveau heeft de restau-
ratie van de kerk vertraging op-
gelopen. In eerste instantie moest 
de stad een kerkenbeleidsplan 
uitwerken om in aanmerking te 
komen voor de restauratiepremie. 
Met dit plan wordt aangetoond 
dat het de bedoeling is dat de 
kerk de komende jaren en decen-
nia normaal haar functie voor de 
eredienst zal behouden.
Het is nu wachten op de formele 
goedkeuring van het kerkenbe-
leidsplan waarna het restaura-
tiedossier eindelijk zal kunnen 
opstarten.



Petanqueterrein 
Vlaamsegaaistraat
Onder impuls van Julien Van den 
Broeke, huidig voorzitter van de 
petanqueclub, werd op 24 ok-
tober 2016 het petanqueterrein 
officieel geopend in aanwezigheid 
van eerste schepen Ilse Uytter-
sprot, schepen Ann Van de Steen 
en OCMW-raadslid Vera De Wolf.
Dankzij de onverdroten inzet van 
deze schepenen, de steun van de 
stad, alsook van Marcel Brondeel, 
voorzitter van het Parochiaal Cen-
trum, werd het 
petanqueterrein een pareltje! Met 
een vernieuwd grasterrein, extra 
dolomietpaden en ruime parkeer-
gelegenheid vormt het 
petanqueterrein nu één geheel 
met zijn omgeving. Gestart met 
een 6-tal leden, telt de club van-
daag een 30-tal leden en zijn de 4 
petanquebanen regelmatig 
volledig bezet. Dat petanquen 
een sport is voor alle leeftijden 
blijkt uit het feit dat het jongste 

lid 12 jaar is en de oudsten de 
respectabele leeftijd van 80 jaar 
bereikt hebben! Het nieuwe pe-
tanqueseizoen start ieder jaar op 
de eerste maandag van april. 
Extra informatie vind je op de 
website van ‘Nieuwerkerken 
Leeft’.
Wij wensen de club en vanaf  
2017 zijn nieuwe voorzitter, 
Henri Van Mol,  
veel succes en nog een 
mooie toekomst met dit 
prachtige petanqueterrein!  

Joris Nissens, voorzitter 
CD&V Nieuwerkerken

Activiteit 
CD&V Nieuwerkerken

9 april 2017 Eetfestijn 
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Beste dorpsgenoten,

‘Alles verandert, allemaal anders’, zingt 
Ronny Mosuse.
‘Music for life’ is achter de rug, andere 
mooie projecten staan al klaar. 
Communicatie in huis, met familie en vrien-
den, op het werk, in ons dorp en daarbui-
ten, is heel belangrijk om elkaar te verstaan 
én om op dezelfde golflengte te zitten.

Nieuwerkerken kent een rijk verenigingsle-
ven, Feestcomité, petanque, LiNeAal enz…  
Over de partijen heen werkt 
‘NieuwerKerkeN Leeft’ samen om onze 
dorpsbewoners te verbinden. 
Lees meer op www.nieuwerkerkenleeft.be.
Vandaag werkt CD&V Nieuwerkerken samen 
met CD&V Erembodegem om de krachten 
te bundelen.

Als OCMW-raadslid wil ik aanspreekbaar 
zijn, luisteren om vanuit ons dorp de be-
kommernissen over te brengen naar Aalst 
Centrum. 
Silke zal als gemeenteraadslid mee de 
belangen behartigen van de 
Nieuwerkerkenaren.

Wens je je aan te sluiten bij ‘de club van 
WIJ’? Werk je ideeën uit samen met ‘WIJ’.  

Mail naar joris.nissens@hotmail.com, 
voorzitter CD&V Nieuwerkerken of 
geert.van.vaerenbergh3@pandora.be, 
voorzitter CD&V Erembodegem

Vera 
De Wolf

Vera De Wolf
OCMW-raadslid Aalst
gsm 0496 84 41 95


