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In onze vorige nieuws-
brief hebben we de 
start en beginnende 

opbouw van de nieuwe 
Hopperank aangekon-
digd (januari 2013). Tij-
dens de maanden die 
erop volgden werd er 
met man en macht ge-
werkt aan het nieuwe 
woonzorgcentrum in 
Erembodegem. Een 
centrum dat plaats biedt 
aan 96 bedden en een 
geschatte projectkost 
van ongeveer 13 miljoen 
euro zal bedragen aan 
het einde van de rit.
In het najaar van 2013 
kregen voorbijgangers 
het verloop van de op-
bouw van de contouren 
van het gebouw te zien. 
Nadien werd volop de 
kaart getrokken van zo-
wel de binnen- als bui-
tenafwerking. Vervol-
gens werd aandacht en 
expertise geschonken 
aan kabels, bedrading 
en buizen. Op de werf 
tracht men momenteel 
alles klaar te maken voor 
al de nieuwe techno-
logie die geïntegreerd 
zal worden en zoekt de 
werkgroep naar de bes-
te materialen en hulp-
middelen om van de 
Hopperank een hoog-

technologisch 
woonzorgcen-
trum te ma-
ken. In januari 
2014 zijn vol-
gende beslis-
singen geno-
men door de 
OCMW-raad. 
Ze besliste tot 
een open of-
ferteaanvraag 
met Europese 
bekendmaking voor de 
aankoop van los meubi-
lair voor een bedrag ge-
raamd op 726 000 euro 
incl. 21% BTW. Tevens 
besliste ze tot een open-
bare aanbesteding voor 
de omgevingsaanleg, 
geraamd op 943 800 
euro incl. 21% BTW. Als 
alles vlot verloopt, zal 
de vervangingsnieuw-
bouw in het najaar zijn 
eerste bewoners kunnen 
verwelkomen.

Een positief verhaal 
binnen een positief 
kader. Want niet al-

leen deze woonzorgsite 
wordt uit de grond ge-
stampt. Ook het woon-
zorgcentrum Sint-Job 
zal een grondige me-
tamorfose ondergaan. 
De OCMW-raad kende 
namelijk de ontwerpop-

dracht voor de vervan-
gingsnieuwbouw van 
Sint-Job toe aan AMV 
Architecten uit Wette-
ren. Dit bureau houdt 
het ontwerp sober en 
combineert 2 langse en 
2 dwarse vleugels. Op 
deze manier wordt een 
geheel  van open en 
gesloten ruimten ge-
creëerd. Deze vervan-
gingsbouw zal echter 
kleiner zijn dan het hui-
dige woonzorgcentrum 
Sint-Job. Er zal plaats 
zijn voor 115 bewoners 
i.p.v. 175. Daarom heeft 
het OCMW beslist een 
nieuw centrum in Baar-
degem te bouwen.

Zo zal Aalst als all-in 
zorgstad in de toe-
komst terecht fier 

mogen zijn over haar 
3 woonzorgcentra: De 
Hopperank, Sint-Job en 
Mijlbeke.

De Hopperank… een positief verhaal

Noteer alvast in uw agenda!
CD&V-Erembodegem zit niet stil. Het bestuur kijkt ernaar uit u 
op haar activiteiten van dit jaar te mogen ontmoeten:

•	 Tijdens de avondmarkt van Erembodegem kermis van don-
derdag 19 juni 2014 houdt het bestuur een cocktailstand open aan de Dender-
brug. De winst ervan zal worden geschonken aan Ziekenzorg Erembodegem. 

•	 Begin september is er de 32ste familiewandelzoektocht met BBQ (details vol-
gen later). 

•	 Op zondagmiddag 30 november zal op het Kasteel De Rozerie het 5de  
eetfestijn plaatsvinden.

Nadat we onze Gouden Ajuin 
uitgereikt hadden op de nieuw-
jaarsreceptie van CD&V Aalst, 

circuleerde deze foto (zie inzet) al 
gauw op sociale media als Facebook 
en Twitter. De vraag kwam ‘waarom 
Buurtsport’? Via mijn Facebookpa-
gina gaf ik hierover, bij monde van 
JONGCD&V, het volgende mee: ‘Van-
uit Jong CD&V Aalst wordt er elk jaar 
een ‘Gouden Ajuin’ uitgereikt. Die prijs 
gaat naar een persoon of vereniging 
die zijn/haar verdienstelijkheid bewe-
zen heeft in Aalst. Dit jaar hebben we 
gekozen voor Buurtsport, een organi-
satie die laagdrempelige sportactivi-
teiten voor maatschappelijk kwetsbare jongeren organiseert. Dit om hen een hart 

onder de riem te steken, gezien de 
moeilijkheden (o.a. subsidies die 
weggevallen zijn, commotie rond 
de werking,...) waarmee ze te kam-
pen hadden/hebben.’

Blijf je graag op de hoogte van 
onze activiteiten, zowel van-
uit Erembodegem als van-

uit de jongerenvleugel? Stuur via 
Facebook een ‘vriendschapsver-
zoek’ naar Silke Van Vaerenbergh, 
actief lid JONGCD&V, of maak je 
online lid van onze groep ‘CD&V 
Erembodegem’. Welkom!

JONGCD&V reikt gouden ajuin uit aan Buurtsport



Nu de sanerings- en sloopwerken naar hun einde 
lopen, kijkt elk met groeiende nieuwsgierigheid 
uit naar het sportcomplex dat daar zal ge-

bouwd worden.
Wat nu nog overeind staat, zal grondig worden 
gerenoveerd: de fabrieksmuur (waar nog nodig), de 
vroegere conciërgewoning, het kantoorgebouw en de 
twee bakstenen schoorstenen.

Na grondige voorbereiding door de stadsdien-
sten, zal de Vlaamse overheid binnenkort een 
eindbeslissing nemen over de gunning aan de 

bouwfirma en de toekenning van de stedenbouw-
kundige vergunning. De eigenlijke bouw zal 1,5 jaar in 
beslag nemen zodat de opening vermoedelijk begin 
2016 kan plaatsvinden.

Het sportcomplex wordt het grootste in de regio 
met ruimte voor topsportevenementen. Er zal 
een sportzaal van 55 op 45 meter, een turnhal 

van 30 op 45 meter, een zaal voor gevechtssporten, 
een vergaderzaal, horecaruimte, sauna en fitness zijn. 
In een aparte ruimte kunnen scholen en sportver-
enigingen sportmateriaal ontlenen. Wie individueel 

sport, zoals joggers of fietsers, zal er 
zich kunnen omkleden en douchen. 
Uiteraard zal er een ruime parking 
zijn.
De financiering ervan is nu ook rond. 
Over 30 jaar zal het stadsbestuur 1,2 
miljoen euro per jaar betalen. 

Onder impuls van CD&V-sche-
pen Ilse Uyttersprot werd een 
beroep gedaan op de Vlaamse 

sportfacilitator. Daardoor werd een jaarlijkse subsidie 
van 350.000 euro over 30 jaar bekomen. Dit drukt de 
jaarlijkse financieringslast tot 850.000 euro. 
In deze prijs is niet enkel de bouw, maar ook het on-
derhoud van het sportcomplex en de aanleg van een 
nieuwe sportvloer na 15 jaar inbegrepen.
Het stadsbestuur onderzoekt nu ook hoe het best het 
autoverkeer naar en van dit sportcomplex kan worden 
opgevangen.

Zone Schotte: topsportcomplex tegen begin 2016

Tot het einde van deze bestuurs-
periode in 2018 zal het stadsbe-
stuur ongeveer 15,5 miljoen euro 

investeren in wegenwerken in Erembo-
degem.
In chronologische volgorde gaat het 
om de volgende straten:
•	 Hekelgemstraat
•	 Kleistraat
•	 Kromme Elleboogstraat
•	 Papeveld en Varent
•	 Churchillsteenweg tussen Industrie-

zone en Groeneweg
•	 Hogeweg
•	 Hageveld
•	 Fiets- en voetgangersbrug bij de 

bouw van de nieuwe stuwsluis
•	 Erembodegemstraat
•	 Keppestraat en Roomshofstraat
•	 Welleweg

Op het grondgebied van Erem-
bodegem zullen ook andere 
wegenbeheerders de komende 

jaren zeer bedrijvig zijn. We denken 
hierbij aan:
•	 De grondige renovatie van de 

Denderbrug in juli-september 2014 
(Waterwegen en Zeekanaal nv)

•	 De heraanleg van de Brusselse-
steenweg-Brusselbaan (Vlaams 
Agentschap Wegen en Verkeer)

Wegenwerken in Erembodegem tijdens deze bestuursperiodeEetfestijn CD&V Erembodegem, een opwaarts succes!

Op zondag 1 december 
2013 gaven we met ons 
team ons jaarlijks eetfes-

tijn in Kasteel De Rozerie. Deze 
editie oversteeg onze stoutste 
verwachtingen en we moch-
ten maar liefst zo een 280-tal 
eters verwelkomen, gaande 
van jong tot oud. Ze konden 
er naar hartenlust smullen van 
onze parelhoen of zalm met 
seizoensgroentjes aan demo-
cratische prijzen. De gezellige 
sfeer kregen onze bezoekers er 
gratis bovenop! Bedankt!

Silke Van Vaerenbergh is sinds februari 2014 werkzaam als stafmedewerker communicatie binnen het community-team van CD&V nationaal. Dit houdt 
in dat zij onder meer zorgt voor de campagnewebsite, www.inwelkvlaanderenwiluleven.be, naar aanloop van de verkiezingen op 25 mei. Specifiek wil 
dit zeggen dat ze webteksten schrijft (zoals online verslaggeving van onder meer de ‘Kris Peeters On Tour’, evenementen,...), foto’s bewerkt, interviews 
afneemt en zorgt dat dit in een mooi digitaal geheel gegoten wordt. Binnen de online wereld verzorgt zij mee de berichten en boodschappen die ver-
spreid worden via de officiële sociale mediakanalen van CD&V, namelijk via de Facebook- en Twitterpagina. Buiten online activiteiten schrijft Silke ook 
mee aan Ampersand en ondersteunt ze verscheidene campagnedagen en congressen. Heeft u beleidsmatige, praktische of andere vragen, dan kan u 
haar gerust een mailtje sturen op volgend e-mailadres: svanvaerenbergh@cdenv.be.


