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AALST
Er duiken toch wat vragen op bij de haal-
baarheid van het 3D-sculpturenfestival 
als alternatief voor de stoet. Het idee mist 
financiële onderbouw en de burgemeester 
vreest dat de sculpturen voor een volks-
toeloop gaan zorgen. Dat wil hij absoluut 
vermijden.  Willy Van Mossevelde lanceer-
de het idee enkele weken geleden: een 
3D-sculpturenfestival als alternatief voor de 
afgelaste stoet. Een idee dat op veel enthou-
siasme kan rekenen, maar niet alle carna-
valsgroepen zijn even happig om eraan deel 
te nemen. Van de 71 AKV's zijn er momen-
teel slechts 15 groepen die het zien zitten 
om deel te nemen.  "Als dit er komt, hoe 
wordt dat dan gefinancierd? Dat is een heel 
grote vraag die bij de groepen leeft. Veel 

van hen hebben weinig tot geen inkomsten. 
En wat met de carnavalswerkhallen waar 
dat gemaakt zou worden? Gaan de men-
sen daar tegen dan opnieuw op woensdag 
en vrijdag binnen mogen?", zegt Sven De 
Smet van de koepel ‘Carnavalist tot in de 
kist vzw’.  Het is dus nog niet zeker of het 
3D-sculpturenfestival haalbaar is. Ook bur-
gemeester D'Haese (N-VA) heeft zijn twij-
fels. "Het voorziene prijzengeld zullen de 
groepen nodig hebben voor de opbouw van 
hun wagen van 2022. Het is een leuk idee, 
maar ik mis financiële onderbouw. Bovendien 
weten we nog niet waar en wanneer we die 
tentoonstelling gaan opbouwen. Je zou dan 
een parcours moeten uitstippelen en de 
sculpturen moeten bewaakt worden", aldus 
D'Haese.   (Lees verder pagina 4)

Onzekerheid over 3D-sculpturen 
als alternatief voor stoet

Groen licht voor bouw 
van De Gendarmerie

AALST
In de Denderstraat start in oktober de bouw van 
een nieuw ontmoetingscentrum. De omgevings-
vergunning voor de bouwwerken op de voormalige 
Rijkswachtkazerne werd afgeleverd. Hiermee komt het 
project ‘De Gendarmerie’ in een nieuwe fase. De site 
wordt een moderne sociale ontmoetingsplaats en een  

broedplaats voor talent in het centrum van de stad. 
De voormalige rijkswachtkazerne krijgt een grondige 
metamorfose. In de eerste fase van de bouwwerken 
wordt het achterste gedeelte van de site aangepakt. 
Waar nu de garages staan, komt het nieuwe buur-
trestaurant. Daarnaast komt er een markthal met 
ruimte voor de sociale kruidenier en ook een nieuw 
stedelijk kinderdagverblijf. De stad bereidt momenteel 
een aanbestedingsdossier voor. Vanaf het voorjaar 
van 2021 wordt op zoek gegaan naar een aanne-
mer. De start van de werken is voorzien in oktober  
2021.
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E D I T O R I A A L
Het gaat al een tijdje de 
verkeerde richting uit met 
de coronacijfers. De cij-
fers in ons land maken 
van België de slechtste 
leerlingen van Europa. 

Een nieuwe lockdown is het gevolg. 
In totaal raakten al 300.000 mensen 
besmet met het virus. Per dag worden 
vandaag gemiddeld bijna 700 mensen 
opgenomen in het ziekenhuis. Er lig-
gen nu meer dan 1350 mensen op 
intensieve zorgen en er sterven elke 
dag weer meer dan 100 mensen aan 
COVID-19. In de Vlaamse ziekenhuizen 
loopt het absenteïsme op tot 15 pro-
cent, drie keer zo hoog als in dezelfde 
periode vorig jaar. Als deze situatie 
niet dringend gestopt wordt dan dreigt 
een instorting van de ziekenhuiszorg. 
Opvallend zijn ook de bloedrode cij-
fer in onze regio. Er zijn helaas nog 
steeds een aantal bevolkingsgroepen 
en gemeenschappen die geen enkele 
rekenschap geven aan de regels en 
het gezag van ons land. Het is geen 
evidente situatie waar een even-
wicht dient gevonden te worden tus-
sen gezondheid en economie. Maar 
iedereen zonder uitzondering dient 
vandaag de regels strikt na te leven 
anders dreigt het ergste. Wij houden 
u alvast dagelijks op de hoogte van de 
evolutie en de laatste coronacijfers op 
onze nieuwssite goeiedag.be.

Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever
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Ze begon haar loopbaan bij de VRT, maar 
heeft zich ondertussen ontpopt als een van 
de belangrijkste nieuwsankers en coryfee-
en van VTM. Birgit Van Mol zit al zo’n 30 
jaar in het vak en voelt zich daar bijzon-
der goed bij. Ze zet mee haar schouders 
onder het populaire actualiteitenprogramma 
‘Telefacts’, is de enthousiaste ambassa-
drice van Rode Neuzen Dag – de actie die 
geld inzamelt om jongeren mentaal sterker 
te maken – en presenteert met verve en 
een benijdenswaardige ‘naturel’ prestigi-
euze shows zoals het Gala van de Gouden 
Schoen. Privé heeft ze het niet makkelijk 
– haar man René werd ruim 4 jaar geleden 
getroffen door longkanker en een zeldza-
me systeemziekte – maar zelfbeklag is niet 
aan haar besteed. “We zijn zoveel sterker 
dan we denken”, lacht ze minzaam. “In een 
hoekje zitten huilen, daar wordt niemand 
beter van.”

Het coronavirus was amper in het land 
of je werd al besmet. 
Hoe heb je die periode beleefd?
Het was een milde vorm van Covid-19, maar ik 
mocht vooral mijn man René niet besmetten. 
Ik ben niet langer positief, maar het virus blijft 
me toch parten spelen. Ik hou er een branderig 
gevoel aan m’n tong aan over, ik proef minder 
goed en bij momenten ruik ik ook helemaal 
niets! Dat zou moeten voorbijgaan, maar voor-
lopig dus niet. Maar goed, ik kan ermee leven.    

Jullie werken binnen het nieuwe 
DPG Media-gebouw samen met een krant 
als Het Laatste Nieuws. 
Die wordt graag geciteerd. Brengt dat 
de objectiviteit niet in gevaar?
Oh, daar zi jn duidel i jke afspraken rond 
gemaakt. We blijven sowieso objectief. Er is wel 
een wisselwerking, maar ieder houdt zijn DNA. 
Natuurlijk kunnen we zo de krachten bundelen 
en gebruik maken van elkaars netwerk. 

Heb je als nieuwsanker enige inbreng 
in de selectie van het nieuws?
De eindredactie selecteert, maar het menu stel-
len we toch in onderling overleg samen. Kijkers 
denken wel eens dat een nieuwsanker zoiets 
is als een ‘talking doll’, maar dat klopt hoege-
naamd niet. We kunnen net zo goed accenten 
leggen en mee keuzes maken. Soms wil je 
een onderwerp uitgebreider belichten en 
kun je dat aankaarten bij je eindredac-
teur. Of is er toevallig véél nieuws en 
moet je strenger selecteren. Bovendien 
is de manier waarop je een nieuwsitem 
aankondigt ook niet onbelangrijk. 

Je bent al 22 jaar 
VTM-nieuwsanker. 
Heb je het nieuws en onze 
maatschappij zien 
veranderen?
De opkomst  van 
sociale media is een 
opva l l end feno-

meen, waardoor het nieuws zoveel sneller bin-
nenkomt. Daar zit ook heel wat ‘fake news’ 
bij, zodat we alles nog strenger dan vroeger 
moeten dubbel checken. De communicatielij-
nen met onze kijkers zijn nu zoveel korter. Een 
tweet of een sms is zo gepiept. 

Inzake het corona-virus ligt er journalistiek 
blijkbaar een dunne lijn tussen informeren 
en paniek veroorzaken…
Wij volgen dat thema nauw op. Goed informe-
ren is onze taak, net als een juiste toon han-
teren. Onder meer door specialisten aan het 
woord te laten. Zoals viroloog Marc Van Ranst. 
Hij stelde klaar en duidelijk dat economische en 
politieke belangen niet mogen primeren op de 
volksgezondheid. Is dat paniek zaaien? Hij en 
zijn collega’s kunnen het beste inschatten wat 
er op ons af komt - meer dan sommige politici 
ons eerst wilden doen geloven. Kijk wat er in 
China gebeurde – wat we in ‘Telefacts’ hebben 
belicht – waar het probleem eerst onder de 
mat werd geschoven. Daar zijn duidelijk aan-
toonbare fouten gebeurd. 

Ondanks je zware werk en reeds doorstane 
tegenslagen straal je enorm veel 
positivisme uit. Waar haal je die kracht?
Ik probeer steeds de goeie kant van een situ-
atie te zien zonder ‘wollig’ over te komen en 
tegelijk erg realistisch in het leven te staan. In 
lelijkheid zit ook iets van schoonheid. Iedereen 
krijgt zorgen op zijn bord. Ik neem elke dag 
zoals hij komt. Dat is een overlevingsstrategie 
geworden. Weet je, ik heb al wat klappen in 
m’n leven gekregen. Zo lijkt m’n man René z’n 
longkanker overwonnen te hebben, maar heeft 
hij enorm veel last van zijn zeldzame systeem-
ziekte. Ik ga me dus niet meer opwinden over 
een aantal zaken. We leven van dag tot dag.  

Je bent 52 jaar. Er zijn al presentatrices 
bij VTM vroeger moeten opstappen.
Ja, dat besef ik best. Maar ik ben niet alleen 
op de redactie: ook Greet De Keyser, Nathalie 
Dyck, Aagje Vanthomme, Katrien Saelens, 
Suzy Hendrikx… zijn vrouwen die geen 30 
meer zijn. Ik voel me goed omringd dus. 

Zijn er plannen voor nieuwe 
tv-programma’s? 

Jawel, maar ik ben eigen-
lijk nooit een planner 
geweest. Ik heb altijd 
kansen gegrepen en 
aan me laten voorbij-
gaan. En tot dusver is 
dat allemaal eigenlijk 
prima meegevallen. 
We zien wel. (lacht 
mysterieus)

(Georges Gielen)

Birgit Van Mol
“In lelijkheid zit ook schoonheid”
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AALST
Het coronavirus is aan een serieuze 
opmars bezig, en dat zien we ook als 
we de cijfers van de voorbije weken 
bekijken. Na de eerste week van okto-
ber lagen er nog rond de 30 patiënten 
in het ASZ of het OLV-ziekenhuis. Op 
21 oktober lagen er 72 coronapatiën-
ten in de ziekenhuizen, een week later 
dubbel zoveel. Ondertussen liggen er al 
enkele dagen meer dan 150 patiënten 
op de covidafdeling. Op 28 oktober bij-
voorbeeld werden er op één dag maar 
liefst 32 nieuwe patiënten opgenomen. 

AALST
De Aalsterse politie hield op zater-
dag 24 oktober een controleactie in 
het kader van de nationale actie tegen 
woninginbraken "1 dag niet".  Tijdens 
de actie werden twee mensen over-
gebracht naar het politiehuis. Twee rij-
bewijzen werden ingetrokken, respec-
tievelijk voor het gebruik van drugs en 
voor het gebruik van alcohol.  Er wer-
den twee verkeersinbreuken vastge-
steld. Drie voertuigen werden ter plekke 
geklemd. 

AALST
Enkele Aalsterse scholen schakelden 
net voor de herfstvakantie over naar 
afstandsonderwijs. Door coronabe-
smettingen werden scholen in qua-
rantaine geplaatst. Het gaat om het 
Lyceum, BBO De Brug, VBS Sint-
Maarten en de basisschool van het SVI 
in Gijzegem. In het Lyceum moesten 
de leerlingen van de tweede en derde 
graad een hele week thuis blijven. Een 
deel van de leerkrachten en leerlingen 
testten positief op het coronavirus. In 
het begin van de week net voor de 
herfstvakantie zaten al 15 leerkrachten 
en personeelsleden van het Lycem thuis 
door het coronavirus.  Ook in enkele 
basisscholen in Aalst sloeg het virus 
toe. Om een verdere verspreiding in de 
school tegen te gaan, werd er over-
geschakeld naar afstandsonderwijs. 
De scholen hopen om na de verlengde 
herfstvakantie met een propere lei, en 
zonder positieve coronagevallen, van 
start te gaan. 

Coronastijging 
in Aalsterse 
ziekenhuizen

Controleactie 
politie

Corona slaat toe 
in vier Aalsterse 
scholen

VERVOLG PAGINA 1

SAMENSCHOLINGS-
VERBOD
Er mag ook niet te veel volk 
op de 3D-sculpturen afkomen, 
want een volkstoeloop moet 
absoluut vermeden worden. 
De burgemeester wil op zon-

dag 14 februari geen verklede 
carnavalisten zien op de Grote 
Markt. "Er geldt nog steeds 
een samenscholingsverbod. 
Het mag niet zoals bij de afge-
laste Ros Beiaardommegang 
in Dendermonde worden, 
waar mensen samen op 
een plein staan voor een 

paard dat niet komt. Wij wil-
len geen verkeerd beeld 
geven aan de buitenwereld." 
De dienst evenementen gaat 
het 3D-sculpturenfestival nu 
verder uitwerken en de losse 
groepen en vzw 'Carnavalist 
tot in de kist' worden verder 
betrokken.

Onzekerheid over 3D-sculpturen 
als alternatief voor stoet

AALST
In de Meuleschet testraat 
vond woensdagmorgen de 
reconstructie plaats van de 
moord op Ilse Uyttersprot. 
Advocaten, onderzoeksrech-
ter en moordenaar Jurgen D. 
waren erbij. De reconstructie 
werd eerder uitgesteld omdat 

de onderzoeksrechter ziek 
was. De Meuleschettestraat 
werd woensdagmorgen een 
tijdlang afgesloten met hek-
kens en zwarte doeken. In 
het appartement van Jurgen 
D.  vond de reconstruc-
tie plaats van de moord op 
Ilse Uyttersprot. In de nacht 

van 3 op 4 augustus bracht 
J u r g e n  D.  U y t t e r s p r o t 
gewelddadig om het leven. 
Onderzoeksrechter, advo-
caten, de zonen van I lse 
Uyttersprot en Jurgen D. zelf. 
Allemaal waren ze ter plaatse 
bij de reconstructie van de 
moord op de ex-burgemees-
ter. De reconstructie verliep 
vlot en was afgelopen na twee 
uur. Jurgen D. werkte mee 
aan de wedersamenstelling en 
bevestigde de feiten die hij op 
dinsdagochtend 4 augustus 
op het politiebureau vertelde.  
“We hebben voor een stuk 
de antwoorden gekregen die 
we hoopten te krijgen”, aldus 
Anthony Mallego,  advocaat 
van de zonen van Uyttersprot. 
Over de inhoud van de recon-
structie gaven de advocaten 
geen commentaar. 

AALST
De a rcheo logen op he t 
Esplanadeplein in Aalst kre-
gen donderdagmorgen bi j 
opgravingen te maken met 
een vervelend probleem: een 
lek in een waterleiding zette 
een deel van het plein onder 
water. Op het Esplanadeplein 
zijn de archeologische opgra-
vingen aan de kant van de 
Fabriekstraat begonnen. Op 

dat deel zijn er nog geen his-
torische elementen gevon-
den, maar archeologen zijn 
donderdagochtend wel een 
waterleiding tegengekomen. 
Buurtbewoner Fernand Van 
Langenhoven zag hoe het 
Esplanadeplein onderlopen. 
“Het water stroomde hevig, op 
korte tijd stond er al een heel 
grote plas. De put die arche-
ologen hadden gegraven liep 

over en het water stond al 
bijna aan de voorgevels van de 
huizen”, vertelt hij. “De arche-
ologen begonnen het water 
dan weg te pompen, maar het 
water bleef komen, tot water-
maatschappij Fluvius na enke-
le mislukte pogingen de put 
toch kon leegpompen.” Toen 
al het water weg was, konden 
de archeologen hun opgravin-
gen verder zetten. De buis van 
de waterleiding werd stevig 
vastgemaakt en hersteld.

STADSOMWALLING 
EN SKELETTEN
De archeologische opgra-
vingen worden uitgevoerd 
ter voorbere id ing van de 
a an l e g  van  e e n  onde r-
grondse park ing en een 
park op het Esplanadeplein. 
Eerder werden er al restan-
ten van de stadsomwalling 
gevonden en skeletten van  
honden.

Reconstructie moord Ilse Uyttersprot 

Archeologische put onder water 
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AALST
Matthias Diependaele (NV-A), 
Vlaams minister van Onroerend 
Erfgoed, kent 852.116,76 euro toe 
voor de restauratie van gebouw 
37 van het Sint-Jozefcol lege 
in Aalst. “De restauratie van de 
gevel is dringend nodig. De beton-
nen muren moeten gerestau-
reerd worden zodat de school-
gebouwen ve i l ig  in gebru ik 
kunnen bli jven”, zegt minister 
Diependaele. Het dak, de gevels 
en het schrijnwerk van gebouw  
37 van het Sint-Jozefcollege wor-
den gerestaureerd. Deze moder-
nistische vleugel van het col-

lege werd in 1937 gebouwd. De 
betonnen structuren en afwerking 
van de gevels vertonen schade 
waardoor op regelmatige ti jd-
stippen brokstukken naar bene-
den val len. “In een scholen-
stad als Aalst is er altijd wel een 
school die steun kan gebruiken  
bij uitbreidings- of restauratiewer-
ken”, zegt Karim Van Overmeire 
(N-VA), schepen van Onderwijs 
in Aalst. “Het is dus goed dat de 
minister deze noden erkent en 
helpt lenigen. Zo kunnen onze 
Aalsterse scholieren in de meest 
optimale omstandigheden school-
lopen.”

Schoolvleugel 
krijgt opknapbeurt 
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REGIO
Wereldwijd zoeken meer dan 
honderd labo’s naar een vac-
cin tegen de corona-pande-
mie. Hoever staat dat onder-
zoek? Internationaal werd 
uitgemaakt, dat een vaccin in 
drie fases ontwikkeld wordt: 
bij een kleine groep gezonde 
vrijwilligers (fase 1), bij gro-
tere groepen (fase 2) en bij 
vele duizenden personen in 
diverse landen (fase 3). Pas 
na de definitieve goedkeuring, 
kan het vaccin in productie. 
Vandaag zitten er slechts 11 
farmaceutische bedrijven in 
fase 3.  We sommen er enkele 
even op:

PFIZER/BIONTECH
De Amerikaanse farmareus 
Pfizer test vaccin ‘BNT162’ 
uit op 30.000 vrijwilligers in 
de VS, Brazilië, Argentinië en 
Duitsland. Pfizer heeft al een 
contract met de Amerikaanse 
overheid – ter waarde van 
twee miljard dollar – om vóór 
december 2020 honderd mil-
joen veilige doses te kunnen 
leveren.  

UNIVERSITEIT OXFORD/
ASTRAZENECA
Het  B r i t se  f a r mabed r i j f 
AstraZenica z i t  d icht b i j 
een bruikbaar ‘ChAdOx1’-
vaccin, dat een immuun-
r e s p o n s  u i t l o k t .  H e t 
wordt uitgetest op 50.000  
vrijwilligers in Brazilië, Groot-

Brittannië, de VS en Zuid-
Afrika. De Amerikaanse over-
heid belooft ruim een miljard 
dollar, als men erin slaagt 
300 miljoen doses klaar te 
kr i jgen tegen einde deze 
maand. Niet toevallig vóór de 
Amerikaanse verkiezingen…
De Europese Commiss ie 
bestelde al 300 miljoen dosis-
sen, waarvan 7,5 miljoen voor 
België. Productiedatum: maart  
2021.

JOHNSON & JOHNSON
De Amerikaanse farmagigant 
Johnson & Johnson – het 
moederbedrijf van Janssen 
Pharmaceutica! – kan dankzij 
de Amerikaanse overheid liefst 
één miljard dollar pompen in 
dit onderzoek. Ze testen hun 
vaccin bij 60.000 proefperso-
nen in de VS, Zuid-Amerika en 
Zuid-Afrika. Productiedatum: 
voorjaar 2021. 

NOVAVAX
Het Amerikaanse Novavax 
werkt met labo’s in Spanje, 
India, Groot-Brittannië, Zuid-
Korea en Japan. De resulta-
ten zijn veelbelovend. Ze willen 
één miljard doses aanmaken, 
ergens in 2021.

SINOPHARM
Dit Chinese farmabedrijf werk-
te reeds in juli met 15.000 
vrijwilligers uit de Verenigde 
Arabische Emiraten, vanwege 

de etnische verscheidenheid 
daar. Productiedatum: einde 
2020! 

CANSINO BIOLOGICS
D i t  b i o t e c h b e d r i j f  u i t 
Hongkong kreeg in fase twee 
al de toestemming van de 
Chinese overheid, om het vac-
cin bij Chinese militairen toe 
te passen.  Het medische tijd-
schrift ‘The Lancet’ spreekt 
over een significante afweer-
respons zonder ernstige bij-
werkingen. 

MODERNA THERAPEUTICS
Het Amerikaanse biotechbe-
drijf Moderna ontwikkelt het 
‘mRNA-1273’-vaccin, dat via 
een genetische code uitein-
deli jk het immuunsysteem 
versterkt. Hoewel fase een en 
twee nog niet zijn afgewerkt, 
dient Moderna zijn vaccin al 
toe aan 30.000 vrijwilligers. 
Resultaten volgen in novem-
ber. Het bedrijf wil in 2021 
tot één miljard doses per jaar 
maken.  

UNIVERSITEIT 
VAN MELBOURNE
Deze Australische universi-
teit test met het BCG-vaccin 
– al een eeuw effectief tegen 
tuberculose – om vooral het 
afweersysteem te verster-
ken. De Wereldgezondheids-
organisatie betwist dat dit 
vaccin ook helpt tegen coro-
na. Toch worden in fase drie 
zo’n 10.000 zorgmedewerkers 
betrokken. Afwachten dus. 

SINOVAC
Wetenschappers van het 
Chinese biofarmaceutische 
bedrijf Sinovac beweren, dat 
ze hun vaccin ‘PiCoVacc’ 
succesvol op apen hebben 
getest. Dit type vaccin wordt 
ook tegen griep gebruikt. Aan 
fase drie werken negendui-
zend zorgmedewerkers uit 
Brazilië mee. En dan zijn er 
tenslotte nog de Russen die 
beweren nu reeds over een 
effectief vaccin te beschik-
ken, al wordt dat betwist. 
Indien een veilig én ef fec-
tief vaccin gevonden wordt, 
zouden er ten laatste tegen 
einde 2021 twee miljard dosis-
sen in omloop moeten zijn. 
Specialisten schatten dat een 
vaccin tenminste 65 procent 
effectief moet zijn, om de pan-
demie uit de wereld te helpen. 
(ggm)

De strijd tegen Covid-19
Maar hoever staan we nu eigenlijk?

AALST
SP.A Aalst stelt voor om een ‘corona 
huurtoelage’ te geven aan alle huurders 
die op de wachtlijst staan voor een 
sociale woning. De partij wil zo tijdens 
de crisis voor extra financiële adem-
ruimte bij kwetsbare gezinnen zorgen. 
Momenteel staan 2.958 mensen op 
een wachtlijst voor een sociale woning 
in Aalst. Zij komen vaak terecht op de 
duurdere private huurmarkt. Ze hebben 
pas recht op een Vlaamse huurpremie 
als ze vier jaar op die wachtlijst staan. 
Die wachttijd is in deze gezondheidscri-
sis veel te lang, zegt gemeenteraadslid 
voor SP.A Huguette Van Medegael. “De 
coronacrisis hakt zwaar in op mensen 
met een laag inkomen. Bovendien blijkt 
uit een studie van de socialistische 
mutualiteiten dat mensen met een lager 
inkomen risicopatiënten zijn door hun 
vaak slechtere leefomstandigheden”, 
zegt ze. De socialistische partij stelt 
daarom voor om alle huurders uit Aalst, 
die zes maanden op de wachtlijst voor 
een sociale woning staan, het volgende 
jaar een ‘corona-huurtoelage’ te geven. 
“De bedoeling van die huurtoelage is 
om kwetsbare gezinnen extra financiële 
ademruimte te geven en om uithuiszet-
tingen tijdens deze crisis te vermijden.” 
SP.A legt dit voorstel op tafel in de 
eerstvolgende gemeenteraad.

AALST
Het coronavirus is aan een steile 
opmars bezig, de druk op de zieken-
huizen neemt toe, dus de maatregelen 
werden de afgelopen weken enkele 
keren verstrengd. In Aalst zijn het ste-
delijk museum, het stedelijk zwem-
bad, de cinema’s, de fitnesscentra en 
de bowlingcentra, de horeca en CC 
De Werf momenteel gesloten. Na de 
persconferentie van de Vlaamse rege-
ring wachtte Burgemeester Christoph 
D’Haese (N-VA) niet langer om de nieu-
we maatregelen in te voeren. Alle cul-
tuur -en sportcentra gingen al dicht 
op woensdag 28 oktober, om 18 uur. 
“In samenspraak met de lokale politie 
zullen we ervoor zorgen dat ook hard-
leerse individuen de maatregelen nale-
ven, ook op het publieke domein. Beste 
mensen, dit is niet de zoveelste oproep. 
Dit is bittere ernst. Het is NU de tijd om 
alles op alles te zetten, want ELKE DAG 
TELT”, aldus de burgemeester.

SP.A Aalst wil 
‘corona 
huurtoelage’ 
voor huurders 
op de wachtlijst

Nieuwe 
maatregelen
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DE VLEMINCK JAN 
Philippe - Danny

B
V
B
A

30 jaar ervaring
24/24 beschikbaar
7/7 tot uw dienst !

Brusselsesteenweg 280 • 9402 MEERBEKE
054/32 18 75 • 0479/84 02 83

info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

• Ledigen & reinigen van septische putten,
 regenwaterputten en steenputten
• Ontstoppen van leidingen onder 
 hoge druk of met veer
• Camera-onderzoek, op vraag van de klant 

met opname op USB stick
• Opsporen putten, leidingen 
 en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, 
 olie- & benzineafscheiders, carwashslib, 

alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, 
 vijvers en fonteinen
• Geurdetectie

EREMBODEGEM
Het brandweermuseum in 
Erembodegem verhuist naar 
Antwerpen. Na dertig jaar is 
er een oplossing gevonden 
voor de grote collectie voer-
tuigen, die de stad tot bijna 
70.000 euro per jaar kostte.  
De Brandweer ve ren ig ing 
Vlaanderen koopt de enorme 
collectie van de Privat Fire 
Brigade op. Dat betekent dat 
het museum naar Ravels in 
Antwerpen verhuist, na dertig 
jaar in een loods te hebben 
gestaan op het industrieter-
rein van Erembodegem. De 
huurtoelage die de stad aan 
vzw ‘Private Fire Brigade’ ver-
leende, liep de laatste jaren 
op tot 69.000 euro per jaar.  
““Over alle partijgrenzen heen 
groeide het besef dat de stad 
Aalst niet kon blijven beta-
len voor de huisvesting van 
deze collectie, hoe waarde-
vol ze ook was,” stelt sche-
pen van erfgoed Karim Van 
Overmeire. “De huidige huis-
vesting was ook nooit anders 
bedoeld dan als noodoplos-
sing. Op een bedrijventer-

re in  hoor t  economische 
activiteit thuis en een oude 
loods is nog geen museum. 
De Private Fire Brigade had 
begrip voor dit standpunt en 
wist dat ze naar een structu-

rele oplossing moesten gaan.” 
Schepen Van Overmeire zei 
vorig jaar al af te willen van 
het museum. Er moest een 
oplossingen worden gezocht, 
en die heeft de Fire Brigade 
gevonde n.  De  co l l e c t i e 
van de vzw bli jf t bestaan, 

maar de financiële last voor 
de Stad Aalst verdwi jnt. 
“De Brandweerverenig ing 
Vlaanderen is bij wijze van 
spreken de logische eigenaar 
van de collectie, want het gaat 

uiteindelijk om hun erfgoed. 
De zorg voor dat erfgoed zal 
in de toekomst niet langer bij 
de kleine groep van de vzw 
liggen, maar bij het geheel 
van brandweerkorpsen van 
Vlaanderen”, aldus de sche-
pen.

Brandweermuseum 
verhuist naar Antwerpen 
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BESTELWAGEN GAME MANIA 
AANGEREDEN
In de Sint-Annalaan in Aalst is zondag-
morgen de bestelwagen van Game Mania 
aangereden. De dader vluchtte onmiddel-
lijk weg, maar in de loop van de middag 
werd de dader dan toch gevonden.

GEEN EETFESTIJNEN 
MEER IN AALST

De coronacijfers gaan ook in Aalst de 
slechte kant op. De veiligheidscel neemt 
extra maatregelen om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan. Zo mogen er dit 
jaar geen eetfestijnen meer doorgaan. "Als 
het in Brussel regent, ja dan druppelt het 
helaas dikwijls in Aalst", zegt burgemees-
ter Christoph D'Haese (N-VA). "De actu-
ele medische gegevens spreken jammer 
genoeg boekdelen. De steeds slechtere 
coronacijfers en stijgende bezettingsgraad 
(vooral op de corona-afdelingen van onze 
ziekenhuizen) nopen ons ook lokaal tot 
extra vooruitziende maatregelen, helaas. 
Grote vergaderingen, zoals de gemeen-
teraad en de commissies, zullen opnieuw 
digitaal moeten doorgaan. Ook de com-
missie van woensdag die het alternatief 
voor Aalst Carnaval bespreekt.  "Voor 
publieke evenementen zullen dezelfde 
strengere maatregelen van toepassing 
zijn: hoewel de ruime meerderheid van 
de organisatoren grote en goede inspan-
ningen levert om alles veilig te laten ver-
lopen, zullen ook de eetfestijnen in Aalst 
vanaf maandag niet meer "live" kunnen 
doorgaan. Afhaal blijft vanzelfsprekend 
wel mogelijk", zegt de burgemeester. Op 
één eetfestijn werden vorige week maar 
liefst 20 coronabesmettingen vastgesteld. 
"Hoe goedbedoeld ook, maar de bewe-
gingen op zo een eetfestijn zijn anders 
dan in een meer gecontroleerde setting in 
een café en/of in een restaurant. Vanuit de 
Stad blijven we onze verenigingen zo goed 
als mogelijk ondersteunen, zeker in deze 
voor iedereen moeilijke omstandigheden", 
besluit D'Haese. 

ACTIE ARMOEDE  
Op de Werelddag van Verzet tegen 
Armoede voerde de werkgroep Stop de 
Armoede actie op de Grote Markt. Ze 
stelden zich er op met enkele opvallende 
boodschappen en veel kartonnen dozen. 
Ze sloopten de symbolische muur van 
vooroordelen. “Pas als we de symboli-
sche muur slopen, dan kan de solidariteit 
groeien.”

Kort 
nieuws

AALST
Op zondag 11 oktober wer-
den de wandelpaden rond het 
Kravaalbos door meer dan 
700 wandelaars lustig verkend 
tijdens de Erembald-Kravaal 
Happening. Met een gids of 
individueel konden ze langs 
uitgestippelde routes op pad 
om bij te leren over de troe-
ven van het bos en de omge-
ving. Er waren verschillende 
thema’s zoals ‘Ontdek het 
Kravaalbos’, natuur of biodi-
versiteit. Met de Happening 

zet het project ‘Landschap 
van Erembald tot Kravaalbos’ 
het mooie, gevarieerde land-
schap van de regio in de 
kijker. Al sinds 2013 zet het 
project zich samen met ver-
schillende partners in voor 
allerlei realisaties op het vlak 
van natuur, landschap, recre-
atie en erfgoed.  Het evene-
ment startte met de cere-
moniële ondertekening van 
de verlening van het strate-
gisch project ‘Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’. 

Gouverneur van de provin-
cie Oost-Vlaanderen Carina 
Van Cauter, Riet Gillis, gede-
puteerde van de prov in-
cie Oost-Vlaanderen, Bar t 
Nevens, gedeputeerde van 
de provincie Vlaams-Brabant, 
Katrien Beulens, schepen van 
de stad Aalst en de project-
partners zetten hun hand-
tekening om de samenwer-
king te bestendigen en de 
symbolische aftrap van de 
verlengde projectperiode te  
vieren. 

AALST
Geen mooie affiche tegen een 
eersteklasser voor Eendracht 
Aalst dit jaar. In de vijfde ronde 
van de Croky Cup versloeg 
Olympic Charleroi de Ajuinen 
na verlengingen. Na de beker-
overwinningen tegen Winkel 
Sport en JS Taminoise wacht-
te in de vijfde ronde eerste-
nationaler Olympic Charleroi. 
Eendracht Aalst maakte een 
valse start, want al na twee 
minuten was het op achter-
volgen aangewezen. 1-0 via 

Chris Gadi. Net voor de pauze 
maakte Den Iendracht gelijk. 
Coboscopado s gaf de Ajuinen 
weer hoop. In de tweede helft 
kreeg een goed Eendracht nog 
enkele kansen, maar scoren 
lukte niet. Op het einde van de 
partij wordt er nog een goal 
afgekeurd. Verlengingen moes-
ten beslissen wie zou doorsto-
ten naar de zesde ronde van de 
Croky Cup, de ronde met ploe-
gen uit 1A. Vorig jaar zat het 
Pierre Cornelisstadion vol voor 
de wedstrijd tegen KAA Gent. 

Maar een mooie affiche, dat zit 
er dit jaar jammer genoeg niet 
in: in de 98ste minuut brengt 
Jatta Olympic Charleroi op 
voorsprong. Eendracht Aalst 
heeft dan nog enkele minuten, 
maar gelijk maken lukt niet. Na 
het dramatische seizoensbe-
gin is de uitschakeling in de 
beker een nieuwe opdoffer voor 
Eendracht Aalst. Nu woens-
dag krijgt Aalst de kans om de 
uitschakeling door te spoelen, 
dan ontvangt het rode lantaarn 
Olympia Wijgmaal.

AALST
BESIX en Jan De Nul Group 
helpen bij de uitbreiding van de 
haven van Fujairah in Dibba, 
de tweede grootste stad van 
het emiraat Fujairah in de 
VAE, gelegen aan de Golf van 
Oman. De haven is één van de 
belangrijkste olieopslagcen-
tra ter wereld en de op één na 
grootste scheepsbunkerhub 
ter wereld. Met hulp van Jan 
De Nul wordt de vaargeul en 
het havenbassin uitgebaggerd. 
Golfbrekers worden opgespo-
ten en aangelegd en er wordt 

een 765 meter hoge kademuur 
gebouwd. Verder worden fun-
deringen voor scheepslader-
rails en haveninfrastructuur, 
nutsvoorzieningen en naviga-
tiehulpmiddelen voorzien. De 
vissershaven zal daarbij ver-
plaatst worden. De uitbrei-
dingsplannen maken deel uit 
van de strategie van PoF om 
de verwerkingscapaciteit van 
bulkgoederen en de operati-
onele efficiëntie van de haven 
te verhogen. Ook wil de haven 
de kwaliteit van haar dienstver-
lening verbeteren, die als een 

van de beste ter wereld wordt 
beschouwd. Stefan Moens, 
Area Manager Middle East bij 
Jan De Nul Group, is tevreden 
over de samenwerking met de 
haven. "We bouwen voort op 
vele jaren ervaring in de VAE en 
deze onderscheiding bevestigt 
de tevredenheid van de haven 
van Fujairah over onze vorige 
havenuitbreidingsprojecten die 
in de regio zijn uitgevoerd." Het 
contract is gewaardeerd op 371 
miljoen AED (90,4 miljoen EUR). 
De werken zullen gedurende 19 
maanden worden uitgevoerd.

Regen houdt meer dan 
700 wandelaars niet tegen 

Eendracht Aalst uitgeschakeld 
in de beker na verlengingen

Uitbreiding haven Fujairah in Dibba
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MODERN  I  KLASSIEK  I  MAATWERK

Preenakker 15  I  1785 Merchtem  I  T. 052/33 75 60  I  E-mail: info@poortcenter.be
Openingsuren: Ma: 9:30 – 15:30 - Di : 9:30 – 15:30 - Wo : 9:30 – 18:00 - Do : 9:30 – 15:30 - Vrij 9:30 – 18:00 - Za : 9:30 – 16:00

www.poortcenter.be

E I G E N  P R O D U C T I E   I   N O O I T  M E E R  S C H I L D E R E N   I   A L L E  A U T O M A T I S E R I N G E N 
P A R L O -  E N  V I D E O F O N I E   I   C A M E R A B E W A K I N G

M A R T I N I Q U E

Uw idee 
is onze 
realisatie 
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AALST
De politie heeft zaterdagnacht 
een coronafeestje stilgelegd 
in de Binnenstraat. Rond 

twee uur waren er 16 aanwe-
zigen op het illegale feestje.
De aanwezigen hielden in de 
Binnenstraat niet alleen een 

lockdownfeestje, ze zorgden 
ook voor stevige lawaaihinder 
en gedroegen zich weerspan-
nig tegenover de politie. Alle 
16 overtreders werden beboet 
met een minnelijke schikking 
en moeten 250 euro betalen. 
“Niet alleen werden boetes 
uitgeschreven, er werden ook 
maar liefst 15 bestuurlijke aan-
houdingen verricht”, zegt bur-
gemeester Christoph D’Haese 
(N-VA). “De arrestanten waren 
afkomstig uit Brussel, Oost-en 
West-Vlaanderen. Enkel een 
nacht in de cel kan sommige 
hardleerse individuen respect 
voor andere mensen bijbren-
gen? Samen met politie zal ik 
keihard blijven optreden tegen 
de onverantwoordelijken in 
onze maatschappij.”

AALST
In afwachting van de nieuwe 
invulling van Tragel Zuid wor-
den de leegstaande panden er 
volgende zomer tijdelijk inge-
vuld. Starters en creatievelin-
gen kunnen gebruik maken 
van de panden en leegstaan-
de ruimtes, en er kunnen ook 
kleine evenementen worden 
georganiseerd. Binnenkor t 
wordt gestart met de opmaak 
van het RUP voor het zuide-
lijke deel van de Tragelsite. 
In afwachting van een defini-
tieve invulling zal de stad de 
onderbenutte panden en leeg-
staande ruimtes openstellen. 

“We willen de site waar nu ook 
al bijvoorbeeld de Kringwinkel 
gevestigd is, omvormen tot een 
plek voor starters en creatie-
velingen waar ze ruimte krijgen 
om te experimenteren en te 
groeien en waar bijvoorbeeld 
k leinschal ige evenementen 
zoals old timer happenings of 
rommelmarkten kunnen geor-
ganiseerd worden. Dit gaat 
leegstand en verwaarlozing 
tegen en voorkomt overlast en 
oneigenlijk gebruik.  Ze kunnen 
ervoor zorgen dat een leven-
dig nieuw stadsdeel ontstaat." 
Met de tijdelijke invulling van de 
panden zet de stad zijn ambi-

tie kracht bij om 'De Kaaien' 
langs de Dender opnieuw op 
te waarderen. "We kampen 
met een tegenstelling: in Aalst 
heerst een grote vraag naar 
semi-industriële ruimtes en ate-
liers voor creatieve of ambach-
telijke activiteiten, maar het 
aanbod is echter schaars. De 
panden op Tragel Zuid bieden 
een oplossing, aangezien de 
aard en de ligging zich uitste-
kend lenen tot deze functies", 
zegt schepen van Economie 
Katrien Beulens (onafhanke-
lijk).  Tegen de zomer van 2021 
moeten enkele panden al een 
tijdelijke invulling krijgen. 

Leegstaande panden 
krijgen tijdelijke invulling

Coronafeestje met 
zestien aanwezigen in Binnenstraat

AALST
De Brico in de Pierre Corneliskaai is 
omgetoverd tot een carnavalsmu-
seum. Ter gelegenheid van de ‘drie 
weken feest van de klant’ bij Brico, 
werd de winkel aangekleed met ver-
schi l lende at tr ibuten en poppen  
u i t de carnavalsstoet van 2020. 
Diemont Perquy, zelf lid van AKV De 
Zjieverleppen, is de initiatiefnemer. Er 
staat ook een voil janet. Alle mede-
werkers lopen de komende dr ie 
weken ook verkleed rond tussen het  
carnavalsdecor. 

EREMBODEGEM
Er worden volgend jaar riolerings -en 
wegeniswerken uitgevoerd op de 
Brusselbaan in Erembodegem. De 
N9 wordt aangepakt vanaf het kruis-
punt met de Hogeweg tot op de 
grens met Affligem. Er worden nieu-
we fietspaden aangelegd, en de ver-
ouderde voetpaden worden ook 
vernieuwd. Er is ook aandacht voor 
de natuur, want op de grens met 
Af f l igem komt er een faunatunnel. 
Voor de dieren tussen Ten Bos en het 
Somergembos. Er komen ook extra 
grasstroken en boomvlakken.Op de 
N9 worden vanaf Affligem de fietspa-
den gescheiden van de weg via een 
tussenberm. Maar wanneer je over de 
grens met Erembodegem rijdt, zijn die 
fietspaden direct aangesloten op de 
rijbaan met witte strepen en zonder 
niveauverschil. Maar daar komt nu dus 
verandering in.

Carnavalslief-
hebbers kunnen 
terecht in Brico

Nieuwe fiets- 
en voetpaden

Het regionieuws elke ochtend 
vers van de pers

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en lees als eerste het 
Goeiedag regio nieuws op je tablet, smartphone of computer. 

het regionieuws ook via

www.goeiedagaalst.be

DAGELIJKS UPDATE VAN DE LAATSTE 
CORONACIJFERS
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DROGISTERIJ

SCHOENMAKERIJ 

SLEUTELS

NUMMERPLATEN

POETSPRODUCTEN

WWW.PIERRA.BE   I  INFO@PIERRA.BE

BEZOEK ONS OP 
DE MARKT VAN AALST

BEZOEK DE WINKEL 
TE MOORSEL:
MA TOT VR: 14U TOT 19U
ZA: 9U TOT 17U

HOLLESTRAAT 58 MOORSEL
T 053 43 41 13

WIJ OPENEN UW DEUR OVERDAG WIJ OPENEN UW DEUR OVERDAG 
VANAF €75, NA 18U €125 (EXCL. BTW)VANAF €75, NA 18U €125 (EXCL. BTW)

“UW ERKEND VAKMAN REYNAERS INSTALLER EN 
VERDEELPUNT POLYSUN SCREENLINE”

AALST
Het OLV-ziekenhuis heeft een 
gloednieuwe Navio-robot voor 
kniechirurgie in gebruik geno-
men. Chirurgische ingrepen 
aan de knie kunnen dankzij 
dit toestel nog preciezer wor-
den uitgevoerd. “Dat zorgt 
voor beter en sneller herstel 
van de patiënt”, klinkt het 
bij het ziekenhuis. Twee jaar 
geleden werd de Navio-robot 
al eens gebruikt door dokter 
Vincent Roosens. Zo werden 
er al meerdere knieprothe-
sen geplaatst. De robot was 
toen nog beperkt beschik-
baar, maar nu beschikt het 
OLV-ziekenhuis over een eigen 
Navio-systeem. De robot kan 
nu worden ingezet voor alle 
patiënten die een operatie aan 
de knie ondergaan, zoals in 
campus Aalst als in campus 
Asse. De robot is een slim 
instrument, geïntegreerd in 
een volledig systeem. Door de 
3D-beeldreconstructie kunnen 
de operaties met enorm veel 
precisie worden uitgevoerd. 
“Voor elke optie kan ik vooraf 
de verwachte outcomes voor 

bewegingsuitslagen en liga-
mentbalancering opvragen 
en variaties laten berekenen. 
Nadat de gewenste optie heb 
geselecteerd, zorgt de robot 
ervoor dat ik de frees en zaag 

met uiterste precisie kan han-
teren bij het uitvoeren van de 
ingreep”, vertelt dokter Tom 
Peeters. “Daardoor is er een 
grotere mogelijkheid tot indivi-
duele aanpassingen op maat 
van elke patiënt. Het wordt bij 
wijze van spreken standaard 
om een geïndividualiseerde 

aanpak te volgen.” Het OLV-
ziekenhuis wil nu verder inzet-
ten op innovatie op vlak van 
robotchirurgie, zegt directeur 
Peter Verhulst. “Niet enkel in 
de medische disciplines zoals 

urologie, gynaecologie of hart-
chirurgie waar deze techno-
logie al eerder ingang heeft 
gevonden, maar ook op terrei-
nen waarop deze doorbraak 
er staat aan te komen: ortho-
pedie, neurochirurgie,… Dit is 
medische innovatie waar de 
patiënt echt beter van wordt.”

OLV zet robot in 
voor knieprothesechirurgie 
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WWW.MEUBELENTHEO.BE

 WWW.MEUBELENTHEOJUNIOR.BE

UW MEUBELSPECIALIST

UW JEUGDKAMERSPECIALIST

Meubelen Theo Junior
Steenweg Op Merchtem 73 • Opwijk • 052/35 18 15

Open: ma - di - woe - vrij: 9u-12u & 13u30-18u • za: 10u-18u • zo: 14u-18u • do: gesloten

Meubelen Theo
Ringlaan 68 • Opwijk • 052/35 62 44

Open: ma - di - woe - vrij: 9u-12u & 13u30-18u • za: 10u-18u • zo: 14u-18u • do: gesloten

Ringlaan 68
1745 Opwijk

052/35.62.44
meubelentheo@skynet.be

Stwg op Merchtem 73
1745 Opwijk

052/35.18.15
info@meubelentheo.be

MAAK HET GEZELLIG 
IN HUIS!

NOVEMBER = 10% KORTING OP DECORATIE 

MAATKASTEN - SALONS - BOXSPRINGS - EETKAMERS - 
SLAAPKAMERS - JEUGDKAMERS - BEDTEXTIEL - 

BUREAUSTOELEN - DECORATIE - TAPIJTEN...

AALST
Het steunproject digitAALST heeft 
de federale armoedeprijs gewon-
nen. Met 2500 stemmen kaapt 
het de eerste prijs en de som 
van 10.000 euro weg. Hiermee 
kan digitAALST laptops kopen 
voor leerlingen zonder compu-
ter.  Dankzij digitAALST kregen 
vorig schooljaar 250 leerlingen 
van de tweede en derde graad 
lager onderwijs een laptop toege-
stuurd. digitAALST werd daarom 
genomineerd voor de federale 

armoedeprijs. Met 2500 stem-
men won het project de prijs 
van 10.000 euro. "Hiermee kun-
nen we 60 laptops  kopen voor 
leerlingen die thuis geen laptop 
hebben! Aalst solidair! Hartelijk 
dank aan iedereen die zijn stem 
heeft uitgebracht", reageren de 
initiatiefnemers. DigitAALST is een 
samenwerkingsverband tussen 
Broeiklas vzw, SOS Schulden op 
School vzw, brugfigurenproject en 
Vierdewereldgroep Mensen voor 
Mensen.

DigitAALST wint 
federale armoedeprijs

Koppel dood aangetroffen 
aan graf zoon 

AALST
Een koppel heeft zichzelf van 
het leven beroofd op het kerk-
hof in Aalst. Een bezoeker trof 
de twee l ichamen zaterdag-
morgen aan op de plaats van 
het graf van hun zoon. Het par-
ket is een onderzoek gestart. 
Achteraan het kerkhof werden 
twee lichamen levenloos aan-
getroffen aan een graf. Het kop-
pel is gestorven aan het graf van 
hun zoon. De achterkant van het  
kerkhof werd volledig afgeslo-
ten en politie en parket kwa-
men ter plaatse. Burgemeester 

Christoph D’Haese (N-VA) laat 
weten geschokt te zijn door het 
dramatische voorval. Er werd 
ook een pistool gevonden aan 
het graf van de zoon. Die beroof-
de zichzelf vijf jaar geleden van 
het leven. De ouders konden 
die zelfmoord nooit verwerken 
en beslisten daarop om zelf uit 
het leven te stappen. Het kop-
pel is van Wit-Russische afkomst 
en heeft geen familie meer in 
ons land.  Wie met vragen zit 
rond zelfdoding kan terecht op 
het gratis nummer 1813 van de  
Zelfmoordlijn.
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De Rycke
UW UITVAARTPLANNER

 Joke De Mey,  Els Gerardi en Tim De Rycke
 uw uitvaartplanners

BEGRAFENISSEN

Onze uitvaartcentra:
Keizersplein 68, 9300 Aalst
Stationsstraat 121, 9450 Haaltert
Maaldreef 11, 9320  Nieuwerkerken
Hoogstraat 45, 9308 Hofstade

053 700 500derycke@sereni.be

AALST
Het langverwachte circulatieplan is 
klaar. Schepen van Mobiliteit Jean-
Jacques De Gucht (Open VLD) stelt 
de details van het plan volgende week 
dinsdag voor in de gemeenteraad. 
"We upgraden de bereikbaarheid van 
onze stad en zetten in op een multibe-
reikbaar Aalst", aldus de schepen. In 
2017 wilde toenmalig schepen Dylan 
Casaer (LijstA) al een mobiliteitsplan 
invoeren, met onder andere een zone 
30 in de Wallenring. Maar de huidi-
ge meerderheid stak daar een stokje 
voor. Schepen De Gucht werkte naar 
eigen zeggen verder op dat plan. In de 
gemeenteraad van 27 oktober werd 
zijn mobiliteitsplan goedgekeurd. "We 

hebben verder gewerkt om de door-
stroming in gans het centrum aan te 
pakken", zegt De Gucht. "De leefbaar-
heid in de binnenstad moet verhogen, 
de stad moet verkeersveiliger wor-
den en moet makkelijk bereikbaar zijn 
voor alle vervoersmodi." Onder meer 
de Binnenstraat wordt aangepakt, er 
komt een knip in de Koolstraat en ook 
in de Kwalestraat in Nieuwerkerken. 
De Zonnestraat op de Wallenring blijft 
voorlopig tweerichtingsverkeer. Verder 
zal er op enkele zware punten wor-
den ingegrepen. Er wordt een nieuw 
studiebureau aangesteld en het plan 
moet ingevoerd worden in de loop 
van de tweede helf t van volgend 
jaar. "Dit betekent een mijlpaal in het 
mobiliteitsbeleid van onze stad.   We 
upgraden de bereikbaarheid van onze 
stad en zetten in op een multibereik-
baar Aalst.  Bovendien geven we zo 
ook meer zuurstof aan onze stad voor 
bewoners, bezoekers en handelaars."

Mobiliteitsplan 

AALST
V a n d a l e n  h e b b e n  d e 
Hemelbus, waar Aalsterse 
kinderen hun brieven voor 
Sint-Maarten in deponeren, 
beklad met enkele bood-
schappen. Onder meer 'Black 
Lives Matter' en 'zwarte piet 
is racistisch' is te lezen op de 
bus. Schepen van Erfgoed 
Karim Van Overmeire (N-VA) is 
niet opgezet met de vandalen-
streken. Dit weekend werd de 
Sint-Maartenzoektocht in de 
Aalsterse binnenstad gelan-
ceerd. Kinderen moeten op 
zoek gaan naar 20 pieten, 
en kunnen ook een tekening 
of een brief deponeren in de 
rode 'Hemelbus' aan het oud 
stadhuis. Op die brievenbus 
staat een tekening van de Sint 
vergezeld door een zwarte 
piet, maar dat is niet naar de 
zin van iedereen.  Iemand 
schreef enkele boodschap-
pen op de brievenbus en zette 

zwarte kruisen over de teke-
ning. "Het is een dwaze actie. 
Als de daders zich bekend-
maken, wil ik zelfs de ti jd 
nemen om te luisteren naar 
hun motieven en om hen pro-
beren uit te leggen dat ze er 
helemaal naast zitten. Maar 
zoveel lef zullen deze viltstift-
helden wel niet hebben", rea-
geert schepen van Erfgoed 
Karim Van Overmeire, die de 

Sint-Maartenzoektocht mee 
op poten zette.  Ondertussen 
zorgde Gil De Boeck, voor-
zitter van Jong CD&V, voor 
een t i jde l i j ke  op loss ing. 
Hij bracht nieuwe tekenin-
gen van de Sint met zwarte 
piet aan op de Hemelbus. 
"Zodat kinderen niet gecon-
fronteerd worden met der-
gel i jke boodschappen en  
vandalisme."

AALST
In Aalst worden er de komen-
de 6 jaar 12.000 nieuwe 
bomen geplant. Daarmee 
komen er evenveel bomen 
als Aalsterse kinderen jonger 
dan 13 jaar. De bomen zul-
len komen in onder ande-
re schoolomgev ingen en 
geboor tebossen.  Via het 
bomencharter, een burgerini-
tiatief van Jo Maes (een bur-
ger met passie voor bomen), 
engageert de stad Aalst zich 
om bomen te planten op 
haar grondgebied. Al 127 
steden en gemeenten onder-
tekenen het, waaronder ook 

Dendermonde en Zottegem. 
Het voorstel in Aalst is om 
12.000 nieuwe bomen aan te 
planten over een tijdspanne 
van 6 jaar. Dit cijfer staat gros-
so modo gelijk aan het aan-
tal Aalsterse kinderen jonger 
dan 13 jaar. Er zal dus voor 
elk kind 1 boom aan geplant 
worden. Acties zoals het aan-
planten van een geboortebos, 
de vergroening van scholen 
of een mogelijke groepsaan-
koop van bomen en struiken 
kunnen kaderen binnen deze 
campagne.“We hebben abso-
luut meer bomen nodig: ze 
verminderen de klimaatopwar-

ming, zorgen voor een betere 
luchtkwaliteit en bevorderen 
de (geestelijke) gezondheid, 
de natuurbeleving en de bio-
diversiteit. We zijn dit aan onze 
volgende generatie verschul-
digd", zegt schepen van Milieu 
en Natuur Katrien Beulens 
(onafhankelijk).  Om burgers 
en verenigingen zoveel moge-
lijk te betrekken, zal binnen-
kort een teller op de website 
van de stad geplaatst worden 
dat het aantal nieuw geplan-
te bomen weergeeft. Op die 
manier kunnen zij vrijblijvend 
hun aantallen ingeven. De tel-
ling eindigt op 31/12/2024.

'Hemelbus' Sint-Maartenzoektocht 
gevandaliseerd

Aalst wil komende 6 jaar 
12.000 nieuwe bomen planten
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REGIO
We zitten opnieuw in een lockdown. 
Zoals de vorige keer bieden de meeste 
zaken in onze regio takeaway gerech-
ten en levering aan huis aan. Maar ook 
andere handelszaken moeten hun ver-
koopmodel noodgedwongen bijsturen 
omwille van de coronamaatregelen. 
Goeiedag wil de lokale ondernemers 
maximaal steunen en verlengt de cam-
pagne “Royaal lokaal “ tot eind decem-
ber. Met deze campagne wil Goeiedag 
magazine het belang van het lokaal 
winkelen promoten. Alle lokale mid-
denstanders en ondernemingen kun-
nen GRATIS reclame maken op onze 
nieuwssite voor hun online verkoop-
systeem en thuislevering tijdens de 
Corona crisis.  De campagne “Royaal 
lokaal” zet jouw zaak graag in de kijker 
op onze online nieuwssite. De Goeiedag 
nieuwssite is de meest bezochte site in 
onze regio met 60.000 unieke bezoe-
kers op maandbasis.  Gebruik deze 
kans vooral om uw klanten te informe-
ren hoe zij u momenteel kunnen berei-
ken en welke diensten u wel of voor-
lopig niet (meer) kunt leveren. Surf nu 
naar goeiedag.be en klik op de banner 
“Royaal lokaal” of ga naar https://goeie-
dag.be/regio/2020/03/goeiedag-maga-
zine-in-tijdelijke-lockdown/
 

Gratis reclame

GOEIEDAG STEUNT 
DE LOKALE MIDDENSTAND 

MAAK NU GRATIS RECLAME !!
SURF SNEL NAAR WWW.GOEIEDAGAALST.BE

KLIK HIER 
VOOR UW 
GRATIS 

RECLAME
Volg ons via

AALST
Oppositiepartij Groen is tevre-
den dat het circulatieplan van 
schepen De Gucht klaar is, 
maar betreurt dat het zo lang 
heeft geduurd. “We juichen 
extra maatregelen om de ver-
keersveiligheid in Aalst te ver-
beteren zeker toe. Maar dit 
plan mist de ambitie om echte 
beleidskeuzes te maken zoals 
Mechelen, Kortrijk, Leuven, 
Gent,.. wel doen,“ zegt Groen 
fractieleider Lander Wantens. 

Het circulatieplan is geba-
seerd op het eerdere plan 
van schepen Casaer in 2017. 
"Maar de verschillen tussen 
het nieuwe plan en dat van 
2017 zijn niet groot. Je kan 
dus de vraag stellen waarom 
dit allemaal zo lang moest 
duren. Zeker als je leest dat 
het plan ten vroegste eind 
2021, realistisch pas midden 
2022 ingevoerd zal worden. 
Zo gaat er opnieuw veel kost-
bare tijd verloren", zegt frac-

tievoorzitter Lander Wantens. 
Er komen extra éénrichtings-
straten in het centrum, dus 
meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers. Dat juicht Groen 
toe. Maar de oppositiepartij 
vindt het jammer dat enkel het 
centrum aandacht krijgt in het 
nieuwe plan. "Aalst heeft nood 
aan een globale mobiliteitsvi-
sie inclusief de deelgemeen-
ten, we zijn ook benieuwd 
of de beloofde fietszone er 
komt", besluit Wantens.

Oppositie over mobiliteitsplan

AALST
Goed nieuws voor de carna-
valsgroepen met een stand-
plaats in de carnavalshallen. 
Zij hoeven dit jaar geen huur 
te betalen. De stad betaalt 
de huurgelden terug door de 
coronacrisis. Van de Vlaamse 
regering krijgt de Stad Aalst 
zo’n 1,2 miljoen euro als coro-
nasubsidie voor jeugd, sport 

en cultuur. In de carnavals-
groepen investeert de stad 
ongeveer 37.000 euro. Kleine 
groepen betalen jaarlijks 250 
euro voor hun standplaats, voor 
grote groepen is dat 1.000 euro 
meer.  Door de coronacrisis blij-
ven de carnavalshallen geslo-
ten, en dus moeten de groepen 
geen huur betalen. De groepen 
die in een andere loods staan, 

worden gecompenseerd met 
subsidies. De rest van de coro-
nasubsidies worden verdeeld 
over de verschillende sport, 
jeugd- en cultuurverenigingen.
De impact van corona is zeker 
voelbaar bij de verenigingen: 
activiteiten kunnen niet meer 
plaatsvinden, inkomsten vallen 
weg, ledenwerving is moeilijk… 
Alle erkende verenigingen zul-
len een verhoogde werkings-
subsidie ontvangen en vereni-
gingen die dreigen kopje onder 
te gaan, kunnen een extra 
aanvraag indienen voor nood-
steun. Er wordt onder andere 
bijna 430.000 euro vrijgemaakt 
om de investeringssubsidies 
te verhogen, 635.000 euro om 
de werkingssubsidies te ver-
hogen (daarvan kan een deel 
naar ACUTE noodhulp gaan). 
50.000 euro voor verenigingen 
die activiteiten ontplooien voor 
maatschappelijk kwetsbare jon-
geren.

Carnavalsgroepen krijgen 
huur standplaats terugbetaald
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REGIO
Op Belisol kan u altijd rekenen 
voor het plaatsen van ramen, 
schuiframen en buitendeuren. 
Tijdens de eindejaarsperiode 
trakteert Belisol Asse, Aalst 
& Sint-Pieters-leeuw dit jaar 
opnieuw met spetterende kor-
tingen en hun actie “win gratis 
ramen en deuren’ voor al hun 
klanten.
 
‘MIJN EINDEJAAR 
KAN NIET MEER STUK!’
Belisol blikt tijdens deze peri-
ode graag terug naar de 
geslaagde eindejaarsacties 
(een wedstrijd met een ste-
vige Belisol-cheque als prijs) 
van de twee afgelopen jaren. 
Zo maakten ze wel twee héél 
bijzondere verhalen mee: in 
2018 werden er gratis ramen 
en deuren aan een kersverse 
vader geschonken. De win-
naar moest bovenop enkele 
eenvoudige vragen een schif-
t ingsvraag op lossen. De 
schiftingsvraag tijdens deze 
editie: “hoeveel weegt deze 
pot vol met sleutels?”. Voor 
de winnaar was er geen twijfel 
mogelijk want zijn pasgeboren 
zoontje woog op dat moment 
bijna evenveel als de pot met 
sleutels. “Een gezonde zoon 
en gratis ramen en deuren. 
Mijn eindejaar kan niet meer 
stuk!”. 
 
'GESCHENK UIT DE HEMEL'
Het tweede verhaal waar 
ze met veel ontroering naar 
terugblikken is het verhaal uit 

2019 waar Belisol de winnares 
die na een periode van reno-
vatiepech gelukkig kon maken 
met een cheque ter waarde 
van wel 7.380 euro! 
 

WIN GRATIS 
RAMEN EN DEUREN
‘Win gratis ramen en deuren’ 
mag je bij Belisol dus héél let-
terlijk nemen! Dat is dit najaar 
niet anders, want Belisol Asse, 
Aalst & Sint-Pieters-Leeuw 
trakteert hun klanten met heel 
wat kor tingen, momenteel 

kan je genieten van de ‘het 
regent kortingen’-actie waarna 
er afgesloten wordt met hun 
tombola ‘win gratis ramen en 
deuren’.
 

Kom zeker langs 
in hun toonzaal 
te Asse, Aalst of 
Sint-Pieters-leeuw 
of maak een 
telefonische afspraak 
via 02 609 55 00. 
Belisol helpt jou met 
veel plezier verder! 

Geboorte van zoontje 
doet gratis ramen & deuren winnen

AALST
De blijde intrede van Sint-
Maarten kan dit jaar niet door-
gaan door het coronavirus. 
In de plaats lanceert de stad 
een Sint-Maartenzoektocht. 
K inderen kunnen in een 
speurtocht door het stads-
centrum op zoek gaan naar 
20 vermiste pieten. De zoek-
tocht is gebaseerd op het 
prentenboek 'Sint-Maarten 
gaat naar Sjinka Poenka' van 
Kathleen Amant. In het boek 
mist de Sint 20 Pieten. De 
kinderen kunnen, met hun 
gezin of klas, de Sint hel-
pen bij de zoektocht naar 
de 20 vermiste Pieten die in  

de Aalsterse binnenstad ver-
stopt zitten. Ze vertrekken 
telkens vanaf het Toeristisch 
Infokantoor Visit Aalst op de 
Hopmarkt 51. Tijdens deze 
zoektocht kunnen de kinde-
ren leren hoe ze op daken 

moeten lopen, ontdekken hoe 
echte Pieten eten en slapen 
en zelfs een goede daad stel-
len. Op 10 november geeft de 
Aalsterse band ‘Tot Morgen’ 
bovendien een concert via 

lifestream. Wie wil meezingen, 
kan de nummers alvast inoe-
fenen. Die zijn terug te vinden 
op een cd die vanaf 5 novem-
ber zal te koop aangeboden 
worden in het infokantoor van 
Visit Aalst. “Met de zoektocht 
en de bijhorende cd biedt de 
Stad Aalst de kinderen ook 
in deze moeilijke tijden een 
leuke Sint-Maarten. Dankzij de 
eigen Aalsterse cd met echte 
Sint-Maartenliedjes moeten 
de Aalsterse kinderoortjes 
niet meer gefolterd worden 
met l iedjes die over Sint-
Nikolaas gaan", zegt Karim 
Van Overmeire (N-VA), sche-
pen van Erfgoed.

Geen intrede van de Sint, 
wel zoektocht voor kinderen

PIETER JUNIUS
Grond- en afbraakwerken
Terrassen, opritten en parkings
Containerdienst • Afsluitingen
Plaatsen van tuinhuizen
Vellen en rooien van bomen
Teelaarde, compost en boomschors

0478/84.11.87
pieter.junius@skynet.be • www.pieter-junius.net
Volg ons ook op Facebook en Instagram

INDI BEULLENS 
DIERENARTS AAN HUIS

VACCINATIES, 
ALGEMENE CONTROLE, 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN, 
VOEDING EN MEDICATIE

Paard, hond en kat

indibeullens@icloud.com
Tel 0476/701.443

GEEN 
VERPLAATSINGSKOSTEN 

IN GROOT AALST

Steenweg op Dendermonde 110, 9308 Hofstade

Van Boxstael Johan  I  0486/52 00 86  I  johan@starwash.be
Cloe Rauwoens  I  0499/93 63 89  I  cloe@starwash.be

 ENKEL OP AFSPRAAK

VIP behandeling 
auto afhalen, reinigen binnen & buiten en terugbrengen.

Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging

www.starwash.be

 

Dubbel glas - glazen deuren en wanden - spatwanden -  balustrades - spiegels - gelaagd glas 

                                                           Gratis offerte 

0472/531648          info@fremaglas.be          www.fremaglas-aalst.be 

Dubbel glas  I  glazen deuren en wanden  I  spatwanden  I  
balustrades  I  spiegels   I  gelaagd glas

0472/531648  I  info@fremaglas.be  I  www.fremaglas-aalst.be

GRATIS 
OFFERTE

G E V O N D E N
Snel 

Conny Segers
Reclame Adviseur

0477/81.14.40
conny@goeiedag.be

Plaats hier uw publiciteit voor €38



16

AALST
Het z iekenhuis Le Grand 
Hôpital de Charleroi wil geen 
Brusselse patiënten meer 
opvange n.  Vo r i ge  we ek 
kwam er veel kritiek op een 
uitspraak van burgemeester 

Christoph D'Haese (N-VA), 
maar in Aalst werden voor-
lopig nog geen Brusselse 
patiënten geweigerd. Maar 
in Wallonië nu dus wel.  De 
verontwaardiging over de 
uitspraak van burgemeester 
Christoph D'Haese (N-VA) was 
groot vorige week. Hij kon-
digde aan dat Aalsterse zie-
kenhuizen vooral Aalstenaars 

moeten opvangen. De druk 
op het ASZ en het OLV-
ziekenhuis neemt toe, en de 
extra instroom van Brusselse 
patiënten zou die druk alleen 
maar vergroten. Al werden er 
voorlopig nog geen patiënten 

uit Brussel geweigerd. Dat is 
wel zo in Charleroi, want het 
ziekenhuis le Grand Hôpital 
de Charleroi zal geen coro-
napatiënten meer opvangen 
uit onze hoofdstad. "Vorige 
week achtte ik het mijn plicht 
als verantwoordelijke burge-
meester om een wake-up-call 
te doen over de problemati-
sche patiëntenstromen in alle 

ziekenhuizen ten gevolge van 
het niet nemen van de nodige 
veiligheidsmaatregelen door 
de Brusselse beleidsverant-
woordelijken. De druk om de 
patiënten van Brusselse zie-
kenhuizen op te nemen is 
ondraaglijk. Niet mijn woorden, 
maar die van de directeur van 
het ziekenhuis van Charleroi. 
Hier worden dus wel patiën-
ten geweigerd", zegt de bur-
gemeester.  "Bent u ook zo 
benieuwd of media en traditi-
onele partijen pakweg de bur-
gemeester van Charleroi - de 
heer Paul Magnette (PS) - tot 
solidariteit zullen oproepen? 
Zullen alle parlementen van 
dit land andermaal op stelten 
staan? Of gaat het om niets 
meer dan triestige selectieve 
verontwaardiging? Zouden zij 
deze week van PS en s.p.a. 
ook een lesje in solidariteit 
krijgen tijdens de plenaire zit-
ting?” vraagt D'Haese zich af.  
Het ziekenhuis in Charleroi 
is n iet het enige z ieken-
huis dat Brusselse patiën-
ten weigert, want er zouden 
nog ziekenhuizen zijn waar 
Brusse lse pat iënten n iet  
welkom zijn.

Na uitspraak D'Haese: 
ziekenhuis in Charleroi weigert 
wel Brusselse patiënten

AALST
Al voor het zevende jaar kon je in okto-
ber gaan griezelen in The Horrormaze 
in Aalst. Kristof Den Herder opende 
zijn Halloween-doolhof in zijn zaak ‘The 
Coaster’. Zijn doolhof haalde wel hal-
loween niet, want op 28 oktober kon 
The Horrormaze door strengere coro-
namaatregelen niet meer openblijven.  
De achterkant van ‘The Coaster’ in de 
Vlaanderenstraat in Aalst werd opnieuw 
omgetoverd tot een griezelig doolhof. 
Wie durf t, kon zich de hele maand 
oktober aan een wandeling door The 
Horrormaze wagen. Een kortere, maar 
wel engere versie van een halloween-
tocht. “Het thema dit jaar: er dwaalt een 
virus rond, en er zijn nog enkele grieze-
lige overlevenden. Toevallig, want ik had 
het thema eigenlijk al voor de corona-
crisis gekozen”, zegt uitbater Kristof Den 
Herder.  

PLEXIGLAS
Een spook dat je van heel dicht bij doet 
schrikken of iemand die je hand vast-
grijpt: dat zijn de normale taferelen bij 
een halloweenwandeling. Maar door het 
coronavirus is dat niet mogelijk, dus het 
zag er ook in The Horrormaze dit jaar 
wat anders uit. “We zijn van vijftien naar 
vijf acteurs gegaan. Ik heb enkele dingen 
geautomatiseerd, zodat we niet te dicht 
bij hoeven te komen. Zoals een hand dat 
plots beweegt, of een stoel die kraakt. 
En als we de mensen echt van dicht-
bij willen doen schrikken, is dat dit jaar 
achter plexiglas”, aldus de man achter 
The Horrormaze. “Ik heb even getwijfeld, 
maar in de zomer hakte ik de knoop 
door en bedacht ik deze coronaproof 
editie.” Griezelen in The Horrormaze kon 
wel pas tot 28 oktober, want toen wer-
den de maatregelen verstrengd. 

MINDER BEZOEKERS
Zeve n  j a a r  g e l e d e n  l o k te  T h e 
Horrormaze net geen 200 bezoekers, 
vorig jaar kwamen er 2500 mensen naar 
het doolhof. “Door het coronavirus zijn 
dat er dit jaar weer wat minder geweest, 
hopelijk kunnen we volgend jaar terug 
een normale editie organiseren.”

The Horrormaze 
ziet er dit jaar 
wat anders uit 
“maar niet 
minder griezelig”

De nummer 1
in lokaal nieuws

AALST
Het aantal leefloners in de 
stad neemt toe. Door de 
coronacr is is komen meer 
mensen in financiële moei-
lijkheden. “In juni 2020 waren 
er 692 leef loongerechtig-
den. Het jaar voordien waren 
dat er nog maar 648”, zegt 

gemeente raads l id  P ie te r 
Cassiman (N-VA). De sti j-
ging verloopt momenteel nog 
traag. Maar met de nieuwe 
coronagolf vreest schepen 
van Sociale Zaken Sarah 
Smeyers (N-VA) dat dat aantal 
nog zal toenemen. “Algemeen  
wordt aangenomen dat de 

grootse impact zich pas zal 
laten voelen in de loop van 
2021”, zegt Smeyers.  Om 
die stijgende armoedecijfers 
tegemoet te gaan, voert de 
schepen een Lokaal Sociaal 
Beleidsplan in. “Met het plan 
zetten we onder meer in op 
een nog meer toegankelijke 
hulp- en dienstverlening. Er is 
ook een belangrijke rol weg-
gelegd voor de vele soci-
ale organisaties uit Aalst. 
Ontmoet ingscent rum De 
Brug op de Hertshage krijgt 
een nieuwe invulling. “We wil-
len van de Brug terug een 
laagdrempelig inloopcentrum 
te maken, om eenzaam-
heid, depressiviteit en alco-
hol -en drugsverslavingen bij 
mensen aan te pakken. We 
gaan de mensen er bege-
leiden om ze opnieuw op 
de arbeidsmarkt te krijgen”,  
aldus de schepen. 

Leeflonerscijfers de lucht in
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CHANTELLE - PASSIONATA - EMPREINTE - FELINA - DACAPO

ANITA - SAPPH - SCHIESSER - SWAMI - RUIME KEUZE BADMODE

OPENINGSUREN:
MAANDAG : VOORMIDDAG GESLOTEN 13U30 - 17U.

DI, WO EN VRIJ : 9U - 12U30 & 13U30 - 18U
ZATERDAG  : 9U30 - 18U.

DONDERDAG EN ZONDAG GESLOTEN.

	

Binnenstraat 224 - 9300 Aalst - 053 42 90 10

Volg ons ook op       
of shop online via Storesquare

Volg ons 
ook op     

DROOGKUIS MOGELIJK!

TE GEBRUIKEN OP 
DAMES & HEREN 

NACHTMODE

GELDIG TOT 30 NOVEMBER.   
1 BON PER KLANT.

BON €10 

	

Binnenstraat 224 - 9300 Aalst - 053 42 90 10

Volg ons ook op       
of shop online via Storesquare

NIEUWS.BE

Bestel nu 
uw publiciteit
Conny Segers
Reclame adviseur
conny@goeiedag.be

0477/81.14.40

AALST
De Molenstraat is tijdelijk onder-
broken voor autoverkeer. Voor 
de he raan leg,  d ie  vo lgend 
jaar op de agenda staat, wor-
den er nu voorbereidende wer-
ken gedaan. Er worden nieuwe 
water le idingen en nutsle idin-
gen aangelegd en ondertussen 
gebeuren er ook archeologische 
opgravingen.  De werken in de  
Molenstraat zullen zo’n zestal 
weken duren. Fietsers en voet-
gangers kunnen wel door en de 
handelaars bli jven bereikbaar. 

Om de hinder zoveel mogelijk te 
beperken, verlopen de werken 
gefaseerd. Tijdens de aanleg van 
nieuwe nutsleidingen en water-
leidingen worden ook arche-
ologische opgravingen gedaan, 
net als op het Esplanadeplein. 
Ondertussen wordt het ontwerp 
voor de nieuwe Molenstraat nog 
uitgewerk t. Die werken zou-
den begin volgend jaar van start 
gaan. De Molenstraat moet dan 
een aangename winkelstraat 
worden die verbonden is met de  
Grote Markt. 

Werken en opgravingen 
Molenstraat 

www.immoaccenta.beA ANKOOP  I   VERKOOP  I   VERHUUR  I   ADVIES

KANTOOR AFFLIGEM
BRUSSELBAAN 110
affligem@immoaccenta.be
T. 053/41.57.92

KANTOOR HERNE
NINOOFSESTEENWEG 4A
herne@immoaccenta.be
T. 02/308.33.83

KANTOOR NINOVE
NEDERWIJK 4
ninove@immoaccenta.be
T. 054/33.84.80

TE KOOP

AFFLIGEM
Gez. Geren.(‘04) vrijst. HOB met zeer vlotte be-
reikb., met 2 slpks, dressing, zolder in afwerking 
tot 3de slpk, bijkomend klein atelier met verdie-
ping interessant voor tal van doeleinden(atelier, 
studio, vrij beroep...), Sted. geg.: Gvg, Gvkr, 
Gvv, Wg, EPC: 295kwh/m² (UC 2206777)

€ 319.000 TE KOOP

AFFLIGEM
Café Den Bert, vernwd café met aansluitend 
zith. en keuk., verdiep.: woongelegenh. ge-
kop. aan café, bovenverdieping: afzonderlijk 
appartement, elektr. conform, nwe CV aard-
gas EPC 309kwh/m² (UC: 2213617), Sted. 
geg.: Gvg,  Gvkr, Gvv, wg

€ 385.000

TE KOOP

MOORSEL
Uiterst gezellige starterswoning (geren. 2016) 
met 2 slpks, gelegen in groene omgeving, met 
zuidgerichte tuin, elektriciteit conform, centra-
le verwarming op aardgas (condensatieketel) 
en zeer energiezuinig. Sted. geg.: Gvg, Gvkr, 
Gvv, Wg, EPC: 168kwh/m² (UC 2116030)

€ 239.000 TE KOOP

SCHOONAARDE
Heel goed onderhouden gelijkvloers apparte-
ment met 1 slaapkamer, elektriciteit conform, 
ideale investering 4,5%, reeds voorzien van 
goeie huurder. Sted. geg.: Vg, Gvkr, Gvv, Wg 
EPC: 447kwh/m²(UC 1394260)

€ 110.000

HEKELGEM

R E S I D E N T I E 

HECELIN
2 slaapkamers met ruim zongericht terras, 16M²

*BEN (bijna energieneutraal) – E-peil 20(=vrijstelling 
onroerende voorheffing gedurende 5 jaar)

COMMERCIËLE RUIMTEN vanaf 50m²-125m²

TE KOOP € 249.000

LAATSTE APPARTEMENT*!!!
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Openbaar onderzoek.
De stad Aalst maakt een gemeen-
telijke stedenbouwkundige veror-
dening op voor het projectgebied 
‘De Kaaien’. Het projectgebied ‘De 
Kaaien’ strekt zich uit van de R41 in 
het noorden tot en met de site Ter 
Muren in Erembodegem in het zui-
den, langsheen beide oevers van de 
Dender.

De doelstellingen die de stad met 
deze stedenbouwkundige verorde-
ning voor ogen heeft zijn het kwali-
tatief verdichten, het creëren van een 
veelzijdig en levendig stadsdeel, inte-
gratie van het historisch patrimonium 
en het realiseren van een duurzame 
ontwikkeling.

Overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, onderwerpt het college 
van burgemeester en schepenen de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening aan een openbaar on-
derzoek dat dertig dagen duurt. Dit 
openbaar onderzoek loopt van 5 no-
vember 2020 tot en met 4 december 
2020.

Gedurende deze periode kunnen re-
acties over het ontwerp van steden-
bouwkundige verordening ‘De Kaai-
en’ per post verstuurd worden naar 
team Planning en stadsvernieuwing, 
administratief centrum, Werf 9 te 
9300 Aalst, via het contactformulier 
te vinden op www.aalst.be/kaaien 
of tegen ontvangstbewijs afgegeven 

worden aan de balie ‘Bouwen en 
wonen’ van de stad Aalst, adminis-
tratief centrum, Werf 9 te 9300 Aalst.

Het ontwerp van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening ‘De 
Kaaien’ is in die periode digitaal be-
schikbaar via www.aalst.be/kaaien 
en kan ook ingekeken worden aan 
de balie ‘Bouwen en wonen’ van de 
stad Aalst, administratief centrum, 
Werf 9 te 9300 Aalst. Maak hiervoor 
een afspraak via www.aalst.be of via 
053/77 9300.

Een infomarkt vindt plaats op 9 no-
vember 2020 tussen 18 en 21 uur in 
het administratief centrum, Werf 9 te 
9300 Aalst. 
Inschrijven is verplicht.

Gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening De Kaaien  

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening De Kaaien 

Openbaar onderzoek. 

De stad Aalst maakt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op voor het 
projectgebied ‘De Kaaien’. Het projectgebied ‘De Kaaien’ strekt zich uit van de R41 in het noorden 
tot en met de site Ter Muren in Erembodegem in het zuiden, langsheen beide oevers van de 
Dender. 

De doelstellingen die de stad met deze stedenbouwkundige verordening voor ogen heeft zijn het 
kwalitatief verdichten, het creëren van een veelzijdig en levendig stadsdeel, integratie van het 
historisch patrimonium en het realiseren van een duurzame ontwikkeling. 

Overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, onderwerpt het 
college van burgemeester en schepenen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan 
een openbaar onderzoek dat dertig dagen duurt. Dit openbaar onderzoek loopt van 5  november 
2020 tot en met 4 december 2020.  
 
Gedurende deze periode kunnen reacties over het ontwerp van stedenbouwkundige verordening 
‘De Kaaien’ per post verstuurd worden naar team Planning en stadsvernieuwing, administratief 
centrum, Werf 9 te 9300 Aalst, via het contactformulier te vinden op www.aalst.be/kaaien of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie ‘Bouwen en wonen’ van de stad Aalst, 
administratief centrum, Werf 9 te 9300 Aalst.  
 
Het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘De Kaaien’ is in die periode 
digitaal beschikbaar via www.aalst.be/kaaien en kan ook ingekeken worden aan de balie ‘Bouwen 
en wonen’ van de stad Aalst, administratief centrum, Werf 9 te 9300 Aalst. Maak hiervoor een 
afspraak via www.aalst.be  of via 053/77 9300.  
 
Een infomarkt vindt plaats op 9 november 2020 tussen 18 en 21 uur in het administratief centrum, 
Werf 9 te 9300 Aalst. Inschrijven is verplicht. 
 

AALST
Het coronavirus heeft toegesla-
gen in de Stedelijke Basisschool 
Edixvelde. In het schooltje met 
slechts twee klassen werden er 
verschillende besmettingen vast-
gesteld. Het schooltje werd daar-
door enkele dagen gesloten. “Het 

is veiliger om 
het volledige 
s c h o o l t j e 

voor een paar 
dagen te slui-

ten,” aldus schepen van onder-
wijs Karim Van Overmeire (N-VA), 
“Het is belangrijk voor ons dat de 
scholen zoveel als mogelijk open 
blijven, maar het is even belangrijk 
om onmiddellijk gepaste maatre-
gelen te nemen wanneer er een 
probleem is. Op die manier blijft 
het vertrouwen van de ouders in 
de school behouden.” Alle ouders 
werden telefonisch verwittigd. Het 
schooltje sloot drie dagen lang de 
deuren.

Stedelijke Basisschool 
Edixvelde drie dagen dicht 
door coronabesmettingen 



19

‘U bent onvergetelijk, 
maar niet onsterfelijk.’

Denk nu al aan later, met DELA.

De herinneringen aan al die mooie 
momenten met uw kinderen, familie 
en vrienden: ze maken u onvergetelijk. 
Maar helaas niet onsterfelijk.

Wist u dat een gemiddelde uitvaart 
vandaag al gauw zo’n 5.000 euro kost? 
Of meer, afhankelijk van de wensen 
van de overledene of de nabestaanden. 
En niet alleen de kosten wegen door, 
ook de emotionele, praktische en 
administratieve zorgen na de uitvaart. 

Niet evident in een periode van intens 
verdriet.

Daarom is het goed om vandaag al 
even stil te staan bij uw afscheid. 
En te weten dat u nu al heel wat 
kunt regelen voor uzelf en uw 
nabestaanden. Een hele geruststelling. 
Bespaar uw nabestaanden de kosten 
en zorgen van uw uitvaart. Een mooi 
gebaar waar zij u later dankbaar voor 
zullen zijn.

DELA Enterprises (RPR 0891.199.079) met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5, bus 2, FSMA nr. 104194A. Verbonden agent van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. 
– Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229), gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht 
(KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864; fabrikant DELA Uitvaartzorgplan, levensverzekering 
Tak 21 onderworpen aan BE recht – dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Men is niet gedekt voor een overlijden dat het gevolg is van een uitgesloten risico, 
met name zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van de polis; vrijwillige deelname aan collectieve gewelddaad/terreur of oorlog (professionele omstandigheden [bv. militairen, politie, 
brandweer] uitgezonderd); misdaad of wanbedrijf indien men deze als (mede)dader pleegde. Voor extra bijstand, psychologische bijstand, repatriëring & vervroegde terugkeer gelden specifi eke 
beperkingen en uitsluitingen. Deze vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Off erte, premieberekening en Algemene Voorwaarden: www.dela.be en/of uw makelaar. Klachten: contact@dela.be of 
Ombudsman Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Indien u kosteloos een kopie wenst van de Algemene Voorwaarden, gelieve een e-mail te richten aan info@dela.be. v01/10/2020

Meer weten? Uw premie berekenen of 
persoonlijk advies? Wij helpen u graag verder.

via Florentine Moyersoon
Zelfstandig DELA Adviseur*

0497 90 82 46 | fmoyersoon@delaenterprises.be
Termurenlaan 29 | 9320 Aalst
*Werkt voor DELA Enterprises
FSMA 027737 cA
Ondernemingsnummer: 0734.311.675

De herinneringen aan al die 
mooie momenten met uw 
kinderen, familie en vrienden: ze 
maken u onvergetelijk. 
Maar helaas niet onsterfelijk.

Wist u dat een gemiddelde 
uitvaart vandaag al gauw zo’n 
5.000 euro kost? Of meer, 
afhankelijk van de wensen van 
de overledene of de 
nabestaanden. En niet alleen 
de kosten wegen door,
ook de emotionele, praktische en
administratieve zorgen na de 

uitvaart. Niet evident in een 
periode van intens verdriet.

Daarom is het goed 
om vandaag al even 
stil te staan bij uw afscheid.
En te weten dat u nu al 
heel wat kunt regelen 
voor uzelf en uw
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AALST
De Kapellekensbaan wordt in 2021 vol-
ledig heraangelegd. Er zijn riolerings- 
en wegeniswerken voorzien en het 
wegdek krijgt een nieuwe asfaltverhar-
ding. Er komt ook een nieuw voetpad 
in grijze betonstraatstenen. Ter hoogte 
van de woningen aan de kapel komt 
een parkeerstrook. De omgeving van 
Kapel Termuren wordt heraangelegd in 
natuursteen en er komt ook wat natuur 
bij, want er worden 14 nieuwe leilinden 
geplant. Met de heraanleg moet de 
Kapellekensbaan de hoofdroute voor 
fietsers en voetgangers worden tussen 
centrum Erembodegem en centrum 
Aalst. De werken zijn voorzien voor 
2021, momenteel wordt de Rooms-
Hofstraat, die andere verbinding naar 
Erembodegem, heraangelegd.

AALST
Bibliotheek Utopia bl i j f t voorlopig 
open. Om een verspreiding van het 
virus tegen te gaan, worden op druk-
ke momenten de openingsuren aan-
gepast. Er worden ook maximum 40 
bezoekers tegelijk toegelaten. Om de 
bibliotheek open te houden, wordt 
rekening gehouden met de lessen in 
de Academie voor Podiumkusten. Op 
woensdagnamiddag vanaf 13 uur en op 
zaterdag van 8 tot 14 uur zal de biblio-
theek gesloten zijn. Deze maatregel 
is nodig om contact tussen de biblio-
theekbezoekers en de leerlingen van de 
Academie voor Podiumkunsten zoveel 
als mogelijk te vermijden,” legt schepen 
Karim Van Overmeire (N-VA) uit. “De 
situatie is ernstig. Als we zowel voor de 
bibliotheek als voor de academie de 
dienstverlening willen behouden, dringt 
deze nieuwe manier van werken zich 
op.” De ouders van de leerlingen van 
de Academie mogen het gebouw niet 
meer betreden. Het wachtlokaal voor 
de kinderen zal tijdelijk ondergebracht 
worden in het Utopiacafé op het gelijk-
vloers. Tijdens alle andere openings-
momenten geldt er een maximumca-
paciteit van 40 bezoekers. Utopia start 
ook opnieuw de gratis afhaalservice op.

Kapellekensbaan 
heraangelegd 
in 2021

Utopia blijft open, 
maar past 
uren aan

AALST
Vzw Lejo en Buurtwildt zul-
len de komende vijf jaar hun 
jeugdopbouwwerk in de stad 
kunnen verder zetten. “Nu de 
coronacrisis helemaal nog niet 
op zijn einde is, zal het zeer 
belangrijk zijn om kwetsbare 
jongeren te kunnen bereiken 
en ervoor te zorgen dat zij 
niet geïsoleerd geraken. We 
hebben er met een laagdrem-
pelige werking de afgelopen 
jaren al stevig op ingezet, 
en ook de komende vijf jaar 
blijven we dit werk voortzet-

ten. Drijvende krachten ach-
ter het jeugdopbouwwerk zijn 
team Jeugd, Buurtwild/t en 
externe partner vzw Lejo”, 
zegt schepen van Jeugd 
Katrien Beulens (onafhanke-
lijk). “Jeugdopbouwwerkers 
zijn belangrijke brugfiguren 
voor (kwetsbare) jongeren 
binnen onze stad: ze creëren 
ontmoetingsplaatsen voor jon-
geren; ze gaan vaak op pad 
met kinderen en jongeren; ze 
versterken jongeren; ze bie-
den hen een luisterend oor 
en zijn vaak hun stem naar 

stadsdiensten, politie, andere 
organisaties toe. Ook raadslid 
Raf Sidorski (N-VA) is tevre-
den over de verlengde samen-
werking. “Vanuit N-VA zijn we 
steeds kritisch geweest voor 
de werking van de jeugdop-
bouwwerkers. We geloven 
zeker in een goede maar niet 
betuttelende aanpak. Wat de 
partner Lejo betreft, kan ik 
alleen maar een pluim geven 
voor de manier waarop hun 
medewerkers aan de slag 
gaan voor de jongeren van 
onze stad.”

AALST
I n  d e  o m g e v i n g  v a n 
h e t  S t a t i e p l e i n  e n  h e t 
Esplanadeplein zal je bin-
nenkort maximum 30 kilo-
meter per uur mogen rijden. 
Er wordt een zone 30 inge-
voerd door de werken aan 
het Esplanadeplein. De ver-
keersdrukte neemt er toe 
en ook op het Statieplein 
ontstaan er vaak gevaarlijke 
verkeerssituaties. "Vooral tij-
dens de scholenspits is het 
Esplanadeplein een cruciaal 

verkeersknooppunt waarbij 
het wel eens gebeurt dat er 
te hoge snelheden aangehou-
den worden in verhouding tot 
de wegomstandigheden en de 
verkeersdrukte.  Het invoeren 
van een zone 30 moet zorgen 
dat de verkeersstromen zich 
meer gecontroleerd mani-
festeren", zegt schepen van 
Mobiliteit Jean-Jacques De 
Gucht (Open VLD). Binnenkort 
voert de schepen een circula-
tieplan in om de verkeersvei-
ligheid in de stad te verhogen. 

Net als de tonnagebeperking 
is dit één van de maatrege-
len die kadert in dat mobili-
teitsplan. De zone 30 wordt 
ingevoerd op deze plaatsen: 
Statieple in, Dokter André 
Sierensstraat, Majoor Charles 
Claserstraat, Stationsstraat, 
Alber t Liènar tstraat, Veld-
straat, Vooruitgangstraat, 
Cumontstraat, Bauwensplein, 
Fabriekstraat, Esplanadeplein 
en Esplanadestraat, Dender-
straat, Gheeraerdtstraat, Van 
Geemstraat.

Stad werkt ook komende vijf jaar 
samen met Jeugdopbouwwerkers

Zone 30



20

Weversstraat 27/1 - 1730 Asse 
T 02 452 35 36 - E info@goeiedag.be

www.goeiedagaalst.be

Conny Segers
Commercieel afgevaardigde

GSM: 0477 81 14 40
conny@goeiedag.be
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Showroom open:

Di - Vr: 14.00 tot 18.00 u

Za: 10.00 tot 17.00 u

zondag gesloten

Of op afspraak

* actievoorwaarden in de showroom.

Trotse sponsor van het

Corendon KwadrO Cyclocross
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Max 1 bon per woning.

korting bij aankoop van ramen & deuren

€250
*,-

Onmiddellijk voorschot, saldo bij notaris.

Directe en discrete afhandeling.

www.wijkopendirectuwhuis.be

053 70 90 90WIJ KOPEN DIRECT UW HUIS GRATIS
EPC-ATTEST
bij verkoop 
aan VLEB !

V.L.E.B. KOOPT HUIZEN IN DE REGIO TOT €200.000 MAG WERK AAN ZIJN         
     WIJ BESLISSEN DIRECT!

LETTER & BEELD 
P. 03

IMMO VAN MOL 
P. 11

LED WORLD 

P. 17

MIBA POORTEN 
P. 19

CLIPS 

P. 04

LIQUI COMFORT 
P. 09

Aan- en verkoop

Aan- en verkoop

Hofstad
e

DUIVEKEETSTRAAT 30A 

9300 AALST

davoo@hotmail.be

0486 08 59 15

MA > ZAT 10u00 - 19u00

www.davobanden.be

AALST

Morgen vrijdag opent de winter foor. 

Dat is één van de grootste van het land. 

Verspreid over 5 pleinen zijn er kermisat-

tracties. Ook de familie delforge is van de 

partij. V
incent Delforge die enkele maan-

den zijn wagen zag uitbranden is er ook. 

Vincent is ook een halve Aalstenaar. "Ik
 

heb een hele speciale band met deze 

stad, zelfs als we hier niet staan, we 

wonen in Waasmunster, komen we naar 

hier. De mensen, de sfeer, het is hier fan-

tastisch. Ik ben blij hier te kunnen zijn, 

ik kan een wagen lenen van mijn broer. 

Ik zou Aalst niet kunnen missen. Ik ben 

er dus morgen bij met mijn smoutebol-

len. Wat morgen ook weer opstart is het 

decor aan het stadhuis. Sedert vorig jaar 

een voltreffer voor jong en oud. Ieder 

uur is er muziek en dansen de poppen.  

Ontwerper is Piet De Koninck. 

Stad is klaar voor carnaval
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KEUKENS

GENTINI’S

PERSOONLIJKE SERVICE & OPVOLGING

www.gentinis.be

BATIBOUW ACTIE

Actie geldig tot 31/03/2015

Begijnenmeers 3

1770 Liedekerke

0475/78.16.05

vergelijk GRATIS 

prijs kwaliteit

bij afgifte van deze advertentie

PAJOTEX 
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THIRYPAINTS 
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BRUNIC 
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SELEXION WILLEMS P. 23

KWADRO 
P. 09

POORTCENTER 
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‘t Huis van vertrouwen

Lennik/Eizeringen

www.LSvastgoed.be

0473/96 11 22

L&S 
VASTGOED

ONS 

AANBOD 

OP P. 3

SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Tv-kok Jeroen Meus was zaterdagavond 

te gast op de zesde editie van Midwinter 

Lombeek als jury van een opgemerkt 

nieuw onderdeel op de af f iche: een 

kookwedstrijd voor het beste Loemekse 

gerecht. Drie hobbykoks, Rony Van den 

Abbeele, Tim Devos en Jos Delcourt , 

mochten hun gerecht klaarmaken. Meus 

had gemeende lof voor de drie berei-

dingen en duidde uiteindelijk Tim Devos 

(37) als winnaar aan. Zijn ‘tajine op zijn 

Pajottenlands met krieltjes’ kreeg van 

de tv-kok de voorkeur vanwege de erg 

geslaagde combinatie van zeer verschil-

lende culturen. Midwinter Lombeek lokte 

zaterdag overigens opnieuw duizenden 

bezoekers. De manifestatie steunt ook 

dit keer de strijd tegen de ziekte van 

Duchenne. Zie onze fotospecial op www.

goeiedag.be. (RDS)

Tim bekoorde Jeroen
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MEISE
De Plantentuin in Meise heeft vorig jaar 

in totaal 126.686 mensen over de vloer 

gekregen, ruim een derde meer dan de 

91.171 bezoekers die in 2013 geteld wer-

den (+38 procent). Het afgelopen jaar 

geldt daarmee als een recordjaar voor de 

Plantentuin. Tot nu toe werd het hoog-

ste aantal bezoekers in de Plantentuin in 

2011 geteld, toen er 110.909 mensen een 

bezoekje aan de tuin hadden gebracht. 

"De opening van twee nieuwe regenwoud-

kassen in april en de orchideeëntentoon-

stelling Flori Mundi, die in het najaar voor 

de eerste keer plaatsvond, mogen echte 

publiekstrekkers genoemd worden", zo 

wordt de hoge opkomst van 2014 ver-

klaard door plantkundige Koen Es. “Flori 

Mundi alleen al lokte zomaar eventjes 

28.000 bezoekers.

(Lees verder pagina 5)

Recordjaar voor Plantentuin

2015

UW MAZOUT LEVERANCIER 

AAN DE BESTE PRIJS

Frans & Michel

Michiels
Wolvertemsesteenweg 196

1785 Merchtem

GSM 0475 42 36 71 Tel. 052 37 18 56
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Beste wensen voor

vanwege het Goeiedag team.
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REGIO
Vorige week  zondag nam Merchtem zijn 
gloednieuw sportcomplex Dooren offici-
eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 
uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-
dig in kunstgras, een baseballveld, een 
terrein voor beachvolley, een polyvalent 
terrein, een Finse piste en een gebouw 
met kleedkamers, tribune en kantine. 
Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 
was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-
ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 
Precies een jaar na het leggen van de 
eerste steen, kon het gebouw op het 
sportcomplex officieel geopend wor-
den. Het bevat naast een tribune voor  
toeschouwers ook een grote cafetaria 
(op te delen in twee compartimenten), 
8 kleedkamers en drie cellen voor indi-
viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 
mountainbikers en voor het reinigen van 
voetbalschoenen. “Het is een sportcom-
plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-
pen Elpers. De exploitatie van de cafe-
taria en het onderhoud worden in han-
den gegeven van FC Merchtem  en BSC 
The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 
burgemeester Eddie De Block en sche-
pen David De Valck - voorzitter van het 
Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 
als bouwheer optrad - tekenden dan ook 
een exploitatie overeenkomst met Paul 
Staels en Bram Denys, voorzitter van res-
pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 
The Merchtem Cats. Het hele complex 
heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 
zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 
BTW bespaard worden. Lees verder pagina 3

Splinternieuw sportcomplexKIJK SNEL PAG. 26

Kijk snel pagina 4

Nieuw te Zellik!Zie verder in deze Goeiedag.
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REGIOVorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 

Lees verder pagina 3
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www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). 

Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze 

bon in uw Lunch Garden  

tot en met 30/11/2014.  

1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  

met andere promoties of kortingsbonnen.  

Niet terugbetaalbaar in speciën. 
V.U.  : S. Vanderveken
Olympiadenlaan 2

1140 Evere.

Niet op de openbare weg werpen

Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  
VAN EEN GEBAKJE

1GRATISKOFF IE

EINDEJAAR 
2020

N° 91 25 november

N° 92 16 december

Groot Aalst : 
31.775 exemplaren

AALST
Twee ploegen van Politie Aalst 
gingen twee dagen mee op stap 
met de reinigingsdienst van de 
stad. Op twee dagen konden de 
afvalophalers maar liefst 1500 
kg sluikafval opruimen. De poli-

tie ging op zoek naar identiteiten 
van sluikstorters, en kon in totaal 
zeven sluikstorters identificeren. 
Er werd een proces-verbaal opge-
maakt en de sluikstorters kunnen 
een fikse boete in de brievenbus 
verwachten. 

AALST
Ook de carnavalswerkhallen wer-
den opnieuw gesloten. Door de 
verstrengde coronamaatrege-
len gaan de werkhallen al zeker 
dicht tot en met donderdag 19 
november. Net als in maart slui-
ten de carnava lswerkha l len  
opnieuw de deuren. "In navol-
ging van de verstrengde maat-

regelen om de verspreiding van 
het coronavirus te beperken, 
besloot het col lege van bur-
gemeester en schepenen om 
de carnavalswerkhallen te slui-
ten vanaf woensdag 28 oktober 
2020", aldus de Stad. De carna-
valswerkhallen blijven al zeker 
tot en donderdag 19 november  
gesloten.

Carnavalswerkhallen 
gaan opnieuw dicht 

Politie volgt reinigingsdienst 
op zoek naar sluikstorters

AALST
In het Vlaams Parlement werd 
woensdagavond een noodde-
creet goedgekeurd dat de cre-
matoria van Aalst, Kortri jk en 
Sint-Nik laas de mogel i jkheid 
geeft om dit jaar een beperkt 
aantal bijkomende crematies uit 
te voeren dan toegelaten in de 
vergunningen. Concreet gaat het 
in het crematorium Siesegem 
in Aalst om een uitbreiding van 
3.000 naar 3.600 crematies. 
Kwam deze er niet dan zouden 
er in Aalst vanaf half november 
helemaal geen crematies meer 
kunnen plaatsvinden. “De capa-
citeitsuitbreiding was noodza-
kelijk door de oversterfte die de 
coronapandemie heeft teweeg-

gebracht”, legt Vlaams volksver-
tegenwoordiger Sarah Smeyers 
(N-VA) uit. “Met dit decreet is 
voor dat acuut probleem voor 
de resterende maanden van dit 
jaar een oplossing gevonden. 
Ervoor zorgen dat mensen in hun 
eigen omgeving afscheid kun-
nen nemen van hun dierbaren is 
nu wel het minste wat we kun-
nen doen.” “Normaal is 3.000 cre-
maties geen probleem, maar met 
de tweede coronagolf stijgt het 
aantal crematies per dag toch al 
aanzienlijk. De capaciteitsverho-
ging geeft ons de mogelijkheid 
om meer crematies uit te voe-
ren, en dat is nodig”, zegt direc-
teur van crematorium Siesegem  
Hans Masuy.

Crematorium Siesegem 
schakelt van 3.000 naar 
3.600 crematies door 
coronapandemie
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AALST
Het circulatieplan van schepen van Mobiliteit 
Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) is klaar. Er 
zijn enkele opvallende wijzigingen in het nieuwe 
plan, zo komt er een knip in de Koolstraat en 
worden enkele belangrijke straten eenrichtings-
verkeer. Het plan moet de leefbaarheid, de 
veiligheid en de bereikbaarheid van de stad ver-
hogen. Met enkele nieuwe rijrichtingen wil sche-
pen De Gucht ook het sluipverkeer tegen gaan. 
Komende van de Kwalestraat in Nieuwerkerken 
zal je van de Odisee Hogeschool niet meer 
richting de stad kunnen rijden. Er komt een 
verkeersstop in de Sint-Jobstraat. Het laat-
ste deel van de straat wordt éénrichtingsver-
keer staduitwaarts.Ook op de Wallenring ver-
anderen er enkele straten van richting. In de 
Burchtstraat zal je enkel in de richting van het 
Werfplein kunnen rijden, terwijl de Zonnestraat 
tweerichting blijft. Van het Werfplein zal je in 
de Vaart -en de Esplanadestraat enkel rich-
ting het Esplanadeplein kunnen rijden. Op het 
Vredeplein wordt de rijrichting omgekeerd. Er 
komt een knip in de Sinte Annalaan en even 
verder ook op het kruispunt Meuleschettestraat 
– Koolstraat. Je zal niet zo meer via de 
Koolstraat richting de Dirk Martensstraat en de 
Dendermondse Steenweg kunnen rijden. De 
auto die uit de Meuleschettestraat komt zal bin-
nenkort niet meer links mogen afslaan naar de 
Dirk Martensstraat. Op dit kruispunt komt een 
knip.

KAAIEN
Ook aan de andere kant van het water zijn er 
enkele wijzigingen. De Binnenstraat wordt één-
richtingsverkeer vanop de Leopoldlaan. Vanop 

de Sint-Annabrug zal je de stad kunnen uitrijden 
via de Frits De Wolfkaai (achterkant Tereos) en de 
Pierre Corneliskaai. Die straten langs de Dender 
worden éénrichtingsverkeer staduitwaarts.

Circulatieplan is klaar: 
enkele opvallende wijzigingen
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RUBRIEK : REGIO :

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?
Stuur uw berichtje in een gesloten omslag met ingesloten een bankbriefje van 10 euro naar 
Goeiedag Weversstraat 27/1, 1730 Asse. Wenst U uw zoekertje extra te laten opvallen? Dit kan dan 
voor 15 euro het zal dan in het ROOD verschijnen. Uw zoekertje verschijnt in de regio Groot Aalst.   
U bereikt via Goeiedag 70.000 inwoners.

rommelmarkt spullen: boor, 
sabel, gitaar, DVD Electra 
enz (zoeker tje vermeldde 
geen telefoonnummer)

Merchtem – Bouwgrond, 
c e n t r a le  l i g g in g ,  o p e n 
bebouw - gevel 9,5m, breed-
te 15,5m, opp 493m², bebou-
wbare opp 248m² - 200.000 
€ - tel eigenaar 0495/28 03 
91 – 0478/51 48 80

Aalst - Mini 1000 cc, bij 
1986, keuring, oldtimer in 
goede staat, prijs 5.800 euro 
- 0487/422 673

Houten park met toebehoren 
/ relax met muziek / loop-
stoeltje, zo goed als nieuw 
- 053/67 14 37 (na 19 u)

Rotansalon 7 personen / 
massief eiken eettafel + ver-
lengstukken / stoelen - doe 
een bod - 0478/96 85 42

1 overlock, type Huskylock 
HVAB - 052/35 00 06

B O S  -  V i n c k  E d d i e , 
Graanmarkt 15 bus 4, 9300 
Aalst - 0479/900 480

M e r c h t e m  C e n t r u m  - 
Bouwgrond open bebou-
wing, gevel 9,5 m, breed-
te 15,5 m, opp 493 m2, 
bewoonbare opp 248 m2, 
a l le nu t s voor z ieningen, 
20 0.0 0 0 €, tel eigenaar : 
0495/280 391 - 0478/51 
48 80

Bos + 2 ha - Honeghem Aalst 
- 0478/68 45 41 of 0479/900 
480 

B a a r d e g e m M o o r s e l  – 
Generator benzine, nieuw – 
75€ / kantenmaaier 230 volt 
Bosch 50€ / hometrainer 
25€ - 0485/96 31 34

Nieuwe of 1x gebruik te 

TE KOOP

Aalst - Staanplaatsen voor 
mobilhomes en caravans 
- 053/70 19 36 (na 17,30 
uur)

Aalst – app: 2 slpk , 2 
badk, gr liv, terras, 1ste 
v e r d ie p in g  –  6 7 5 € - 
0486/52 58 26

M o o r s e l  –  W o n i n g 
Ravenakkerstraat 14 – 
053/70 10 74

Aalst – studio, rustig gele-
gen – 450€ - 0486/52 58 
26

Appar tement, 1 slaap-
kamer, onmiddellijk vrij! 
Bosses t raat 5 7,  9 42 0 
Erpe-Mere. 0475/66 81 84

Aalst - rim appartement, 
1s te verd + garage + 
staanplaats en fietsxen-
berging - Albrechtlaan 7, 
Aalst - 0475/89 06 99

TE HUUR
Man (68) zoekt dame (60-
70) voor vaste relatie  - 
0473/694 990

Man (68) zoekt dame voor 
vaste relatie, bellen nr 
0473/69 49 90

Regio Aals t -Weduwe 
(73) zkt echte vriendschap 
met man of vrouw (65-
75), alleen vriendschap - 
0484/130 375

Dame (6 4) - ver zorgd, 
welgesteld zoekt lat-relat-
ie met idemdito trouwe 
en betrouwbare heer om 
samen gezellige WE door 
te brengen, ev t . later 
samen te wonen en alle 
lief en leed te delen, wan-
delen, reizen, uitstapjes - 
0475/75 66 82

CONTACT

S E N S U E L E  M A S S A G E 
: Aals t - Slanke, mooie 
Belgische trans (36), pit-
tige brunette, zeer actief - 
0487/404 286 - SMS OK
Zorgzame hulp voor regel-
matige diverse klussen (bui-
tenwerk) Wonende in Aalst. 
Tel: 0475/776099 

Afslanken op een gemak-
kelijke en doelt ref fende  
manier, zonder hongergevoel 
of jojo. Met blijvend resul-
taat. Bel voor meer info : 
0475 64 68 07

Slanke, mooie Belgische 
trans (36), pittige brunette, 
zeer actief - 0487/404 286 - 
Aalst, SMS OK

Liedekerke - Aankoop inboe-
dels en alle gerief voor rom-
melmarkten - 053/67 39 17 
of 0477/45 23 41

Herdersem - Nieuw kapsa-
lon - boek nu een afspraak 
voor  u w hand -  w w w.
detrimkepel.be of 0484/77 
82 03

Alle tuinwerken, aanleg, 
onderhoud, gazons en snoei-
werken. Rooien van hagen 
en bomen. Opruimen van 
terreinen. gratis prijsofferte. 
0478 47 03 40 

Aalst – Overname kranten-
winkel, interessante lig-
ging nabij centrum, enkel 
ernstige kandidaten – voor 
afspraak 053/78 94 35

Gepensioneerde arts doet 
afstand van boeken bio-
c h e mie ,  b a c t e r i o l o g ie , 
wetenschappen algemeen 
- 0495/43 97 94

Gespecialiseerde pedicure 
komt aan huis, gratis voet-
massage – 0471/42 86 23

VARIA

duur, Nationaal vervoer van 
voeding. Nederlandstalig 
met kennis Frans, vervoe-
ren van aan u toegewezen 
goederen volgens planning. 
Volle vrachten. Laden en 
lossen (met elektronische 
transpalet) Ervaring vereist. 
Transpor t Verdoodt Marc 
BVBA. Steenweg 205, 1745 
Opwijk. 0477/437610

 
Gevraagd - zelfs tandige 
schr ijnwerkers voor het 
plaatsen van maatmeubilair, 
0477/78 04 83

Tuinonderhoud (p r ivé & 
industrie), maaien gazons, 
snoei, hagen, afsluitingen, 
0477/277 641 Roosdaal

Affligem - Ervaren pistool-
s c h i l d e r  +  c a r r o s s e r ie 
voorbereider, demonteren 
+ monteren, Carr. De Vos - 
053/666 845

Firma A&G Pleister en schil-
derwerken, kleine repara-
ties, proper werk en goed-
koop - 0484/33 56 68

Slager & Winkelmedewerker 
g e z o c h t :  S l a g e r i j 
Vastenavondt zoekt gedre-
ven medewerkers. CV naar 
info@ vastenavondt .be - 
tel:02/569.44.40

Firma G&D -Construct - spe-
cialiteit complete badka-
mers + faillance en vloerte-
gels, pleister- en schilder-
werk - 0487/64 75 21

Polyvalente zaalmedewerk-
ster restaurant en feestlo-
catie in Asse. Voltijdse job in 
de bediening Wo-Zo, service 
coupé en weekend. Stuur CV 
naar info@eenhoorn-asse.
be

C h a u f f e u r  C E  ( M / V ) , 
Voltijds voor onbepaalde 

JOBS

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK  OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BEZ    ekertjes

AALST
Woonzorgcentrum Mijlbeke schakelde vorige 
week naar code rood. Na een eerste besmet-
ting werden er eind oktober zeven bewoners 
positief getest op COVID19 in woonzorgcen-
trum Mijlbeke. Ook vijf personeelsleden leg-
den een positieve test af. Bijna alle besmette 
bewoners bevinden zich op één afdeling.  Om 
iedereen zo goed mogelijk te kunnen verzor-
gen en een verdere verspreiding binnen het 
woonzorgcentrum tegen te gaan, schakelde 
die afdeling naar code rood. Dit is nodig om 
de uiterst hoge beschermingsmaatregelen te 
kunnen toepassen. De twee andere afdelingen 
werken nog steeds volgens code oranje. 

AALST
Netwerk Film heeft de deuren heropend op 
vrijdag 16 oktober. De Aalsterse filmliefhebber 
kon wel maar even terug terecht in Netwerk 
Film aan de Houtkaai, want door coronamaat-
regelen ging Netwerk Aalst 12 dagen later 
alweer toe. De eerste film bij de heropening 
van Netwerk Aalst was ‘I am Greta’, gevolgd 
door Babyteeth en Monos.  “We investeer-
den in een gloednieuwe digitale cinemapro-
jector waardoor je straks helemaal in de film 
zit”, klinkt het bij Netwerk. Maar het mocht 
niet zijn, door de opmars van het coronavi-
rus bleef Netwerk uiteindelijk maar 12 dagen 
open. Op 28 oktober gingen alle cinemazalen 
in Vlaanderen dicht.

Afdeling WZC 
Mijlbeke schakelt 
naar code rood 
na twaalf 
besmettingen

‘I am Greta’ is 
openingsfilm 
Netwerk Aalst
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ONZE TRAITEUR BEREIDT DE 
VOLGENDE GERECHTEN:

Ajuinsoep - Pompoensoep
•

Kalkoenfilet - Prinsessenboontjes
Tongrolletjes - Gestoofd witloof

Balletjes in tomatensaus
(met puree)

•
Spaanse wijn (wit of rood)

MEER INFO:  www.eendracht-aalst.be 

BESTELLEN:  tot en met 15/11 via
restaurant@eendracht-aalst.be 

Onze Jeugd, de Ladies en het Eerste elftal
danken jullie voor de steun

in deze moeilijke tijden!

ONZE CLUB ORGANISEERT 
HAAR EERSTE

TAKE AWAY
Zaterdag 21 november

10u00 - 15u00
Pierre Cornelisstadion

AALST
O p  z a t e r d a g  17  o k to b e r 
zamelde sp.a Aalst winterjas-
sen in tegen kinderarmoede. 
Iedereen kon een jas afgeven 
aan het ABVV gebouw aan de 
Houtmarkt. Uit de kansarmoe-
de-index van Kind & Gezin blijkt 
dat 12,3% van de kinderen tus-
sen 0 en 3 jaar in Aalst opgroeit 
in een kansarm gezin. "Dit zijn  
onaanvaardbare cijfers voor een 

welvarende regio als de onze", 
zegt fractievoorzitter Sam Van 
de Putte. Sp.a Aalst organi-
seerde daarom een inzamelac-
tie voor winterjassen. "Wij laten 
geen enkel kind in de kou staan. 
Kinderen in Aalst moeten een 
warme winter tegemoet gaan. 
De ingezamelde jassen worden 
geschonken aan vzw Arminaa", 
a ldus sp.a voorz i t ter Walter  
De Rijck. 

AALST
Er komt een tweede editie van 
'Win je winkel in Aalst'. Startende 
ondernemers kunnen opnieuw 
deelnemen aan de wedstr i jd. 
Wie een eigen zaak wil ope-
nen in Aalst, kan deelnemen 
aan de wedstrijd 'Win je winkel'. 
Ondernemers dienen een eigen 
winkelplan in en kunnen zo kans 

maken op een gratis winkelpand 
voor vijf maanden lang in de Pieter 
Van Aelst winkelgalerij.  Vorig 
jaar ging de gratis winkel naar 
Chloë en Dries van beauty-store 
Clothilde. "Dat was echt het duw-
tje in de rug dat we nodig hadden 
om de sprong te wagen. Het heeft 
ervoor gezorgd dat we positief en 
rustig van start konden gaan."

SP.A zamelt winterjassen in 
voor kinderen: 12,3 procent 
leeft in armoede

Ondernemers kunnen 
opnieuw gratis winkelpand 
winnen in Pieter Van Aelst




