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Hypermodern sportcomplex Schotte
klaar tegen december 2015

In augustus wordt de langverwachte eerste steen gelegd van het sportcomplex Schotte. Sportclubs en sportievelingen mogen zich alvast in
de handen wrijven, want in december 2015 zal onze stad eindelijk over
een multifunctioneel sportcomplex, aangepast aan de noden van alle
sporters beschikken. Denderend Aalst geeft je alvast een virtuele rondleiding op pagina 2 van deze krant.
De stad bouwt het sportcentrum op de site van de voormalige leerlooierij
Schotte. De nieuwe site biedt ruimte aan een sporthal (70x45,50 meter),
een turnhal (30x45 meter), een gevechtsportzaal (23x14 meter), een
danszaal (23x14 meter), een polyvalente vergaderzaal, een horecaruimte, een sauna en een fitnessruimte. Ook de administratie van de Sportdienst vindt er onderdak. Er komt ook een aparte ruimte waar scholen
en erkende sportverenigingen sportmateriaal kunnen ontlenen. De firma
Cordeel tekende voor het winnende ontwerp en zal de werken uitvoeren.
Het project wordt deels gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Eens de
stad over de stedenbouwkundige vergunning beschikt kan de bouw na
het bouwverlof in augustus starten.

Respect voor groen
Het gebouw wordt volledig geïntegreerd in de groene omgeving, tussen
de Dender en de historische Kapellekensbaan. De nabijheid van de Dender opent perspectieven om ook waterrecreatie in de toekomst mogelijk
te maken. Aan de linkerzijde wordt het huidige bosje nog uitgebreid. Aan
de voor- en achterzijde van het sportcomplex komen beweegpleinen,
waar je in alle rust kunt vertoeven en waar ook werk wordt gemaakt van
een fiets- en voetgangersverbinding.

Respect voor verleden
De historische portaalgebouwen en de lange muur aan de Kapellekensbaan blijven bewaard en worden volledig gerestaureerd. Het grote gebouw aan de rechterkant van de ingang werd gekocht door de vzw Kroffel
om er jeugdverblijven van te maken. Voor het kleinere gebouw aan de
linkerkant wordt nog invulling gezocht. Rondom de nieuwbouw komt een
gigantische band met een lederen uitzicht, als verwijzing naar de oude
leerlooierij. Ook de twee fabrieksschouwen, die al meer dan een eeuw
lang het uitzicht van Erembodegem kenmerken, blijven behouden.

258 parkeerplaatsen
Aan de rechterzijde biedt de site plaats voor 258 wagens. Bij grotere
sportevenementen, waar meer toeschouwers op afkomen, zal er gewerkt
worden met een systeem van pendelbusjes om te vermijden dat de toegangswegen dichtslibben.

Nijpend tekort opvangen
Uit een recente studie van BLOSO blijkt dat er in de regio Oost-Vlaanderen een netto tekort aan sportvloeroppervlakte van 24.388 m² is, de
streek Aalst-Geraardsbergen scoort hierin het slechtst. Enerzijds wil de
stad dus voldoen aan het nijpend tekort aan beschikbare indoor sportruimte en anderzijds wil ze met de realisatie van het multifunctioneel
sportcomplex lokale sportverenigingen de kans geven om uit te breiden
en grotere evenementen te organiseren. Sportverenigingen die nu al interesse tonen voor het gebruik van de sportzalen, of gewoon meer informatie wensen, kunnen steeds mailen naar sportdienst@aalst.be.
■ Op het achterplein blijft de markante fabrieksschouw bewaard.
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0: Ontvangstruimte
1: Grote sporthal (70 x 45,5)
2: Turnhal (30 x 45)
3: Gevechtsportzaal (23 x 14)
4: Danszaal (23 x 14)
5: Sportinfopunt en admin Sportdienst
6: Terras Horeca
7: Horecaruimte (720m2)
8: Vergaderzalen / receptieruimte
9: Fitness en sauna

Op dit grondplan zie je hoe het sportcomplex
wordt ingedeeld. Het gebouw bestaat uit 3 niveaus, uitgerust met liften en voorzien van alle
moderne snufjes.

GELIJKVLOERS

1 combiveld
(Combivelden zijn bedoeld voor sporten als
zaal- en minivoetbal, korfbal, floorball en
handbal.)
1 volleybalveld
1 basketterreinen

(ruimtes 0 tot en met 5)
De grote sporthal (1) moet het paradepaardje
worden van het nieuwe sportcentrum. Met een
grootte van 70x46 meter en een hoogte van
12,50 meter voldoet ze aan alle voorwaarden om
er topsportcompetities te laten plaatsvinden. De
hoogte is bijvoorbeeld van belang om er volleybalwedstrijden op internationaal niveau te kunnen organiseren. Door het gebruik van uitschuifbare en mobiele tribunes zal de zaal plaats kunnen bieden aan maar liefst 2.000 toeschouwers.
De ondergrond is 'combilastisch'. Dit betekent
dat de ondergrond verend is en dus schokken opvangt, wat helpt om blessures te voorkomen. De
zijkanten zijn voorzien van grote ramen die voor
voldoende lichtinval zorgen.
Er zal voldoende plaats zijn voor alle indoorsporten, getuige onderstaande cijfers. Naast onderstaande indeling zullen er ook verankerpunten
zijn om de zaal in te richten voor grote turnevenementen.
Op het centrale gedeelte (center court) kunnen
topsportevenementen plaatsvinden met volgende afmetingen:

Gebruik in de breedte van de zaal biedt plaats
aan:
3 combivelden
3 volleybalvelden
3 basketvelden

gedeelte is bijvoorbeeld beschikbaar voor scholen en beschikt over alle basistoestellen zoals
een sportraam, bok en turnvloer. De trainingsruimte beschikt over alle klassieke Olympische
turntoestellen en over 2 tumblingbanen. In de
turnzaal zijn aansluitingen voorzien die filmopnames mogelijk maken. De gevechtssportzaal en
de danszaal zijn even groot (325m²). Beiden zijn
uitgerust met spiegelwanden. De gevechtssportzaal is bekleed met judomatten en beschikt ook
over een mobiele boksring.

EERSTE VERDIEPING (ruimtes 6 tot 8)
Gebruik in de lengte van de zaal is plaats voor:
15 badmintonvelden
6 volleybalvelden
4 tennisvelden
Naast de grote sporthal biedt het gelijkvloers ook
een ruimte voor de administratie van de stedelijke
Sportdienst (5). In totaal beschikt het complex over
12 kleedkamers en een afzonderlijke ontvangstruimte voor supporters (0). Twee kleedkamers zijn extra
ruim en gericht op topsporters. Zij zijn uitgerust
met ruimte voor een kinesist en beeldprojectie.
Turnzaal, gevechtssportzaal en danszaal
Het gelijkvloers herbergt nog 3 sportzalen: een
turnzaal (2), een gevechtssportzaal (3) en een
danszaal (4). De turnzaal is met 1.350m² de
grootste. Ze bestaat uit 2 delen: een recreatief
gedeelte en een trainingsgedeelte. Het recreatief

grote sporthal
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De eerste verdieping is ingedeeld met ruime horecaruimte (7) met buitenterras (6). De horecaruimte (500m²) biedt een zicht op alle sportzalen, terwijl het buitenterras een aangenaam rustpunt is
met uitzicht op natuurgebied de Gerstjens. Naast
horeca is op de eerste verdieping ook een grote
vergaderzaal (8) ingepland die dienst kan doen
als receptieruimte. Je vereniging kan er zelfs een
eetfestijn organiseren, want ze beschikt over een
eigen keuken en berging.

TWEEDE VERDIEPING (ruimte 9)
Op de tweede verdieping zal dan vooral veel gezweet worden. Met een fitnessruimte van 500m²
en sauna van 100m² richt deze verdieping zich
vooral op de individuele sporter, maar het beschikbare materiaal kan ook topsporters aanspreken om er aan krachttraining te doen.

cafetaria

Plan je Cirk!-weekend
Als er tijdens de zomervakantie één weekend
is dat je in Aalst moet doorbrengen, dan is
het wel het Cirk!-weekend. Reserveer alvast
vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus in je agenda. Benieuwd naar de artiesten die je drie dagen op sleeptouw nemen in hartje binnenstad? Neem dan alvast
een kijkje op www.cirkaalst.be. Het definitieve programma wordt later aangevuld.

Superstar op Wielen

Praktisch

Pinkstermaandag staat voor veel Aalstenaars
synoniem met Superstar op Wielen. Op maandag 9 juni trekken recreatieve en ‘die hard’ ﬁetsers hun sportiefste outﬁt aan om samen met
vrienden en familie een ﬁjne dag te beleven.

Inschrijven kan ter plaatse of via de Sportdienst
(Zwarte Zustersstraat 17, Aalst;
tel. 053 73 22 63; sportdienst@aalst.be)
Deelnameprijs: 1,50 EUR (-12-jarigen gratis),
verzekering inbegrepen

De succesformule van Superstar op Wielen is
niet gewijzigd. Groepjes van minimaal 5 personen vertrekken tussen 10 en 13 uur aan het
Sportcentrum Osbroek voor een tocht van 25 of
45 km. In de deelgemeenten houden de fietsers
halt om een aantal eenvoudige sportproeven
uit te voeren. De ploeg met de beste resultaten
wordt gekroond tot Superstarploeg.

Tot zolang de voorraad strekt ontvangt iedere
deelnemer een leuke pet. Er worden ook 2
mountainbikes en andere prijzen verloot.
De stad dankt alle medewerkende verenigingen,
en in het bijzonder W.T.C. Den Blok.

Fietspad verlicht
De stad plaatst binnenkort verlichting langs het
ﬁetspad Gijzegem – Hofstade – Aalst. Zo kunnen
de vele ﬁetsers en wandelaars ook bij schemer en
’s nachts veilig pendelen. Tegen de start van het
nieuwe schooljaar moeten de werken klaar zijn.
De donkere plaatsen langs het fietspad hielden veel
mensen tegen om deze mooie route te gebruiken.
Dat is binnenkort dus geen excuus meer, dankzij de
intelligente en dynamische LED-verlichting.

Slimme lichtjes

■ Geniet samen met vrienden en familie van een gezellige sportdag tijdens Superstar op Wielen.

Hopmarktparking wint archeologieprijs
Toen de nieuwe parking onder de Hopmarkt vorig jaar opende was het meteen duidelijk dat
deze ondergrondse parkeertoren met oog voor
detail was aangelegd. De parking is nu ook bekroond met de eerste Forum Archeologieprijs.

Sensoren, die bevestigd zijn aan de nieuwe verlichtingspalen, detecteren menselijke beweging. Het
licht volgt als het ware de menselijke beweging,
waardoor de LED-verlichting automatisch op volle sterkte springt als er een fietser passeert. Is er
geen beweging, dan dimt het licht terug naar een
niveau van 20%. Beweging van dieren worden niet
geregistreerd, wat energie bespaart en lichtvervuiling tegen gaat.

Het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) beloont
hiermee de inspanningen van de stad en uitbater Interparking om de archeologische opgravingen van de Hopmarkt te integreren in
de parking. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Solva en het agentschap Onroerend
Erfgoed.

Creatief met kruik en boog
Wie zijn auto parkeert onder de Hopmarkt
keert een beetje terug in de tijd. Hoe dieper
je de parking inrijdt, hoe verder je in het verleden afdaalt. Dat is ook te merken aan de
logo’s die op elke verdieping zijn gebruikt.
De vliegtuigen op niveau -1 zijn ontleend aan
het embleem van de Passieve Luchtbescherming, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de Hopmarkt een bunker had. De kruik op
-2 is een verwijzing naar de duizenden potscherven uit de periode van het karmelietenklooster, dat in 1479 werd gesticht. De kruisboog op niveau -3 verwijst naar kruisboogmaker Christoffels Jans die zijn woning en atelier
had op de Hopmarkt.

Info scannen
Op verschillende muren in de parkeergarage
vind je panelen met fotomateriaal en een
korte uitleg over het resultaat van de opgravingen. Via een qr-code kun je aan de betaalautomaten extra informatie opvragen met je
smartphone of tablet. De achterwanden van
de liftkokers zijn aangekleed met historische
postkaarten, stadsplannen en foto’s.
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Vakantieopvang voor kleuters
Stedelijke basisscholen Klaproosje en 't Dolﬁjntje bieden tijdens de grote vakantie opvang aan kleuters. Gediplomeerde begeleiders staan klaar om kinderen van 2,5 tot
6 jaar met de beste zorgen een ﬁjne vakantie
te garanderen.
De opvang gebeurt van maandag tot vrijdag,
van 7 tot 18 uur, voor kleuters van 2,5 tot 6
jaar, wonend in Aalst of ingeschreven in een
Aalsterse school. De prijs van de opvang hangt
af van hoe lang je kind opgevangen wordt. Een
halve opvangdag (max. 5,5 uren) kost 2,20
EUR. Voor een volledige dag opvang (meer dan
5,5 uren) betaal je 4,50 EUR.

Gevarieerde activiteiten
De opvang gebeurt door gediplomeerd personeel. Er staan dagelijks activiteiten op het
programma: sporten, spelen, knutselen, lezen, vertellen, uitstapjes maken, noem maar
op. Deze activiteiten starten in de voormiddag
telkens om 9 uur stipt en ’s namiddags om 14
uur. Om de activiteiten niet te storen wordt
gevraagd je kind enkel ‘s morgens tussen 7 en
9 uur of ’s namiddags tussen 12 en 14 uur te
brengen. Tegen betaling is het ook mogelijk om
een drankje, een warm middagmaal en een vieruurtje te nuttigen. Indien je wenst dat je kleuter ’s middags een warme maaltijd eet in de opvang, moet je dit ’s morgens vóór 9 uur melden.

Inschrijven?
Je hoeft je kind hiervoor niet vooraf in te schrijven. Wanneer je kind voor het eerst naar de
opvang komt, wordt de inschrijving ter plaatse geregeld. Hierbij wordt de identiteit van de
ouders en kind(eren) genoteerd.

Sluitingsdagen tijdens zomervakantie
Op volgende dagen is de opvang gesloten:
z vrijdag 11 juli
(Dag van de Vlaamse Gemeenschap)
z maandag 14 juli tot en met vrijdag 25 juli
(collectieve sluiting Klaproosje)
z maandag 21 juli (Nationale feestdag)
z vrijdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)
z donderdag 28 augustus (schoonmaak)
z vrijdag 29 augustus (vorming begeleiders)

Geen (verre) vakantie
zonder ID
Met de zomervakantie in zicht kun je al beginnen dagdromen van dat welverdiende
reisje. Denk voor je je koffers pakt tijdig aan
je internationaal paspoort (reispas) of een
KidsID voor je kinderen. Zowel het internationaal paspoort als de KidsID vraag je aan
bij de dienst Bevolking.

KidsID
De KidsID of elektronische identiteitskaart
voor kinderen minder dan 12 jaar, is een
identiteitsdocument dat wordt afgeleverd
op aanvraag van de ouders. De KidsID is
verplicht als reisdocument (buiten België),
maar is voorlopig enkel verkrijgbaar voor
kinderen met de Belgische nationaliteit.
Breng bij je aanvraag een recente pasfoto in
kleur mee (met witte achtergrond). Een KidsID kost 8,- EUR. Als je landen bezoekt waarvoor de KidsID niet volstaat, moet je ook
voor de kinderen een internationaal paspoort
(reispas) aangevragen.

Reispas met vingerafdrukken
Het internationale paspoort is 5 jaar geldig
en heb je nodig als je landen bezoekt waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart
niet volstaat. Bekijk de reisadviezen op de
website van de FOD Buitenlandse Zaken

(www.diplomatie.belgium.be), of
vraag het na bij de dienst Bevolking of bij je reisbureau of vliegtuigmaatschappij. Breng bij je
aanvraag volgende documenten
mee: je identiteitskaart, eventueel
je oude paspoort en een recente pasfoto. De pasfoto wordt gescand en
krijg je vervolgens terug.
Zorg er ook voor dat je handen proper
zijn, want er worden vingerafdrukken genomen vanaf de leeftijd
van 12 jaar. Via de gewone procedure betaal je 82,50 EUR.De
spoedprocedure (reispas binnen 24 uur) kost 251,50 EUR.
Minderjarigen betalen 55,50
EUR, ofwel 224,50 EUR bij
een spoedprocedure.
Bevolking
Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 77 93 00
bevolking@aalst.be
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Adressen
Klaproosje
Oude Gentbaan 34 • Aalst,
tel. 053 73 23 64
‘t Dolﬁjntje
Binnenstraat 157 • Aalst
(ingang langs Klapstraat),
tel. 053 73 23 61

Ontdek de geschiedenis van de jazz

De Jazz Club op het Statieplein

■ Arnoud Van Der Straeten (links) en Jan Dooms (rechts) van de dienst Cultuur hebben de Jazz Club naar het Statieplein
in Aalst gehaald. Ze poseren samen met Jan Hautekiet (midden links), de verteller tijdens de voorstellingen, en Julie
Delbeke, coördinator van de Jazz Club.

Van 4 tot en met 15 juni ontvangt de stad Aalst
de Jazz Club op de Statieplein. Deze geheimzinnige zwarte box wordt twee weken lang omgetoverd in een heuse jazzclub. Jan Hautekiet dompelt het publiek onder in een jazzbad.
De Jazz Club neemt je mee doorheen de geschiedenis van de Jazz, één van de belangrijkste muzikale stromingen van de 20ste eeuw die elke
dag opnieuw muzikanten inspireert. Je zal tegelijkertijd een spektakel, een sprookje, een documentaire, een pantomime en een musical beleven. Met behulp van theater, muziek, video en
speciale effecten onthult Jan Hautekiet samen
met een pianist, een saxofonist, een toneelspeler en met zangeres Deborah Hamilton de geheimen van de jazz. Als patron van de bar brengt
Jan Hautekiet je opnieuw in legendarische clubs
zoals de Blue Note in New York of The Cotton
Club in Chicago voor een nostalgische muzikale
reis van blues tot ragtime, van swing tot be-bop,
van dixieland tot free jazz.
Met maximaal 100 personen die knus aan kleine
tafeltjes plaatsnemen, zorgt de Jazz Club voor
een gezellige sfeer waar het publiek kan mee
swingen, klappen en zingen. Wat telt is jazz toegankelijk maken voor jong en oud. Uiteraard is
er zoals het in een echte club betaamt een sfeervolle bar die voor, tijdens en na de voorstelling
open blijft.
Reserveren kan op www.070.be, een
ticket kost 25,- EUR. Bekijk zeker ook
de Uitpasvoordelen op deze website.

Jan Hautekiet, radiomaker en muzikant, speelt
één van de hoofdrollen in de Jazz Club. We vroegen hem tekst en uitleg.
Vanwaar de liefde voor jazz?
Jan: “Dat is me met de paplepel ingegeven. Mijn
ouders waren enorme jazzliefhebbers. Toen ik me
zelf in muziek begon te verdiepen ontdekte ik
de grote jazzpianisten en jazzicoon Miles Davis.
Jazz is echt een boeiend muziekgenre. Het is een
soort conversatie waarbij de muzikanten met elkaar in dialoog gaan. Wij doen net hetzelfde tijdens onze voorstelling en gaan in dialoog met
het publiek.”

Wist je dat…
Aalst een jazzverleden heeft
In 1979 ontstond er een heuse jazzclub in
café 'Den Bol' in de Geraardsbergsestraat.
Daarna verhuisde de club naar De Windsor
en het Bergenhof op… het Statieplein. Niet
toevallig de plaats waar de Jazz Club van Jan
Hautekiet neerstrijkt.

Wat is jouw rol in de Jazzclub?
Jan: “Ik vertel anekdotes, straffe, plezante en
trieste verhalen van jazzlegendes zoals Duke
Ellington, Miles Davis, Louis Armstrong, Ella
Fitzgerald en andere iconen. Net als de jazzmuziek zelf zijn geen twee avonden hetzelfde en
wordt er geïmproviseerd. De voorstelling duurt
twee uur en op die tijd krijg je heel veel info,
maar dan wel op een geanimeerde manier. Het
is een combinatie van een lezing en een liveconcert.”
Wat verwacht je van het Aalsterse publiek?
Jan: “Dat ze zich laten meeslepen in het verhaal. Er wordt een heel intieme, warme sfeer gecreëerd. Je zit bijna met je neus op de muzikanten, dat geeft een echt clubgevoel. Als mensen
met goesting naar de voorstelling komen, is de
avond geslaagd.”
© Tony Daenen

AALST
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Nieuwe voorwaarden energiescan
Sinds kort kan niet meer iedereen een gratis
energiescan aanvragen. De voorwaarden zijn
hiervoor verstrengd. Iedereen die hierover vragen heeft kan terecht bij vzw BEA, het energiebedrijf van de stad.

■ Voor meer informatie kun je terecht bij Michel en Kelly
van vzw BEA.

De gratis energiescan is er enkel nog voor:
z mensen die genieten van sociaal tarief voor
elektriciteit en/of aardgas
z mensen voor wie een verzoek tot afsluiting
werd ingediend bij de LAC
z mensen met een actieve budgetmeter voor
elektriciteit en/of aardgas
z mensen die genieten van een verhoogde
tegemoetkoming of in het bezit zijn van het
Omnio-statuut
z mensen die in schuldbemiddeling zitten en
de energiefactuur niet kunnen betalen
z mensen die een toelage krijgen van het
OCMW voor het betalen van energiefacturen
z mensen die huren via een sociaal verhuurkantoor, het OCMW of de gemeente
z mensen die maximaal 500,- EUR huur per
maand betalen

Dakisolatie
Wie tot bovenstaande doelgroepen (uitgezonderd huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen) hoort kan via het sociaal dakisolatieproject genieten van deze ongeziene
voorwaarden:
z superpremie van 23,- EUR per m²
z de promotor vraagt de premie aan, geen
rompslomp dus
z de eigenaar betaalt de restfactuur. Vaak levert die nog een fiscaal voordeel op.
Uiteraard blijft het gewone dakisolatieproject
van vzw BEA gewoon doorlopen. Hiervoor komt
iedereen in aanmerking. Ondertussen werd er zo
al meer dan 10.000m2 dak geïsoleerd.

Windturbines op bedrijventerrein Erembodegem
De provincie wil in Oost-Vlaanderen 6 windparken aanleggen, in de buurt van de autosnelweg E40. Eén van die windparken komt in
Aalst, op het bedrijventerrein van Erembodegem. Momenteel loopt het openbaar onderzoek. Dit betekent dat je als burger nog tot
23 juni 2014 de tijd krijgt om de plannen in
te kijken en bezwaren of opmerkingen in te
dienen.

Uitsluitingszone

In elk windpark is plaats voor minstens
5 windturbines. De turbines krijgen allemaal
een tiphoogte van 150 meter en een gelijkaardig uitzicht. Waar de molens exact zullen
komen binnen het windpark ‘Bedrijventerrein
Erembodegem’ is nog niet gekend. De provincieraad legde wel de grenzen vast in een zogenaamd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP). Het windpark ligt op het grondgebied van Aalst, tussen de E40 in het noorden,
de grens met Denderleeuw in het oosten, de
spoorlijn Denderleeuw-Zottegem in het zuiden
en de N45 in het westen.

Opmerkingen en bezwaren insturen

Samen met het aanduiden van deze grenzen, bakent de provincie ook een uitsluitingszone af. In
een straal van 5 kilometer rond het windpark zullen
geen grootschalige windturbines geplaatst kunnen
worden. In Aalst is dit circa de helft van het grondgebied. De provincie kiest voor een bundeling van
alle windturbines langs de E40 om het omliggende
landschap te vrijwaren.
Opmerkingen of bezwaren kun je t.e.m. 23 juni
2014 aangetekend versturen naar de Provinciale
Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, of je kunt ze tegen ontvangstbewijs afgeven in het PAC, W. Wilsonplein 2, 9000
Gent (bureau 534), of aan de balie van de dienst
Ruimtelijke Ordening van de stad Aalst, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300 Aalst. Op beide locaties ligt
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ook ter
inzage. Het volledige dossier en een modelformulier voor het indienen van een bezwaarschrift vind
je op de website van de provincie Oost-Vlaanderen,
www.oost-vlaanderen.be.

Slechtvalken spotten op 24 mei
Op zaterdag 24 mei, van 10 tot 12 uur, organiseert Natuurpunt Aalst de activiteit
‘Loeren noar den Toeren’ op het Esplandeplein, rechtover de Sint-Jozefskerk. Wie
de beestjes eens van dichtbij wil bekijken
moet daarvoor niet de hoogte in. Je zal er
met telescopen naar de slechtvalken kunnen kijken.
In het centrum van Aalst, op nog geen
900 meter van elkaar, broeden dit voorjaar
opnieuw twee koppels slechtvalken. De
slechtvalk is een prachtige vogel die zijn
vermaardheid dankt aan de adembenemend steile duikvluchten waarmee hij zich
vanuit de hoogte met grote snelheid (meer
dan 200 km/uur) op andere vogels stort.
De slechtvalk is een prooivogel die graag
eens een stadsduifje op zijn menu zet. Zo
helpt de slechtvalk om de kolonie stadsduiven binnen de perken te houden.

Twee broedplaatsen
De vogel was jarenlang zo goed
als verdwenen in ons land, maar
dankzij een succesvol broedprogramma keert de slechtvalk
langzaam aan terug. Een vijftal
jaar geleden werden er regelmatig slechtvalken gesignaleerd in
het centrum van Aalst. De stad
besliste toen om in samenwerking met Natuurpunt een nestkast te plaatsen op de toren van
de Sint-Jozefskerk. Op vraag van
Natuurpunt werd later ook op
de hoge witte silo van het bedrijf Tereos-Syral (ex-Amylum)
een nestkast geïnstalleerd. Begin mei werden beiden nesten
gecontroleerd en werden er in
totaal 6 jongen geringd, 2 op de
Sint-Jozefskerk en 4 bij Syral.
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Beleef Daens
In de vorige editie van Denderend Aalst kon je al lezen dat 2014 in het teken staat van priester Adolf Daens. Ook de dienst Toerisme laat je al wandelend kennismaken met de geschiedenis van deze bijzondere Aalstenaar. Er is een vernieuwde wandelbrochure, een kinderwandelzoektocht
en een gegidste wandeling.
De wandelbrochure ‘Wandelen in de voetsporen van Daens’ brengt je langs
plaatsen die belangrijk waren in het leven en werk van Daens. Je wandelt
aan de hand van deze brochure in zijn voetsporen met aandacht voor de
talloze plekken die herinneren aan zijn levensloop en die van zijn medeen tegenstanders. De brochure is te koop voor 2,- EUR bij de dienst Toerisme.

Kinderen ontdekken Daens
Adolf Daens streed zijn hele leven tegen uitbuiting van arme arbeiders en
tegen kinderarbeid in de toenmalige gevaarlijke fabrieken. Niet onbelangrijk dat kinderen hier meer over willen weten. Dit kan via de kinderwandeling ‘van ier no doar’. Aan de hand van leuke vragen, rebussen en doevragen en gewapend met pen of potlood trekken speurneuzen van 6 tot 12
jaar samen met vriendjes of (groot)ouders op verkenningstocht in de stad.
De brochure is te koop voor 3,- EUR bij de dienst Toerisme. In ruil voor de
juiste antwoorden krijgen de jonge deelnemers een leuk gadget.

Gratis gegidste wandeling
Wie er liever niet alleen op uittrekt kan zich inschrijven voor een gratis
wandeling. Een gids leidt op zondagen 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 sep-

■ Het Daensmonument siert het Werfplein.

tember telkens 30 bezoekers langs
plaatsen en gebouwen die herinneren aan het leven van Daens.
Inschrijven voor deze wandeling
is verplicht via onderstaande contactgegevens. De startplaats wordt
meegedeeld bij inschrijving. Deze
wandeling met gids kun je ook boe-

ken bij de dienst Toerisme (50,- EUR
voor maximaal 30 deelnemers), de
datum kun je dan vrij bepalen.
dienst Toerisme
Molenstraat 45 • Aalst
tel. 053 73 22 70
toerisme@aalst.be

Aalst deel van het Regionaal Landschap
Sinds dit voorjaar maakt Aalst deel uit van het
Regionaal Landschap Schelde-Durme. Deze vzw
werkt actief aan het landschap en adviseert elke
Aalstenaar met een lapje grond. We stelden de
coördinator Stijn Van Belleghem een paar vragen.
Wat doet het Regionaal Landschap Schelde Durme?
Stijn: “Wij zorgen voor een mooier landschap
zodat iedereen er kan komen genieten. Ook
willen we elke inwoner warm maken voor de
schoonheid van de natuur die hem omringt en
betrekken we het brede publiek bij onze acties.
We werken ook samen met landbouwers, natuurbeschermers, recreanten, steden en gemeenten
én toeristische verenigingen.”
Schelde-Durme, maar Aalst ligt aan de Dender,
waarom is Aalst dan toch lid geworden?
Stijn: “De provincie wil dat op termijn alle gemeenten en burgers in Oost-Vlaanderen gebruik
kunnen maken van de diensten van een Regionaal Landschap. Wij zijn het enige Regionale
Landschap dat grenst aan Aalst. Typisch voor ons
werkingsgebied zijn de landschappen die door rivieren worden beïnvloed en dit is ook in Aalst
het geval. Vroeg of laat zullen we de naam van
onze vzw moeten veranderen.”
Waarvoor kan de Aalstenaar bij jullie terecht?
Stijn: “Wie eigenaar is van een stuk grond kunnen we helpen met gratis advies en begeleiding.
Bijvoorbeeld voor de aanleg van een hoogstamboomgaard, de aanplant en het onderhoud van een
haag, een houtkant of knotbomen. Ook voor bebossing kleiner dan 50 are en de aanleg van een
poel of het ruimen van een poel of sloot.”
Jullie beschermen ook dieren die typisch zijn
voor onze regio?
Stijn: “Inderdaad, we zetten gerichte acties op
om diersoorten zoals weidevogels, zwaluwen,

vlinders, bijen en amfibieën te beschermen. Iedereen kan bij ons terecht om dieren in zijn eigen omgeving te helpen. Je kunt een kunstnest
voor huiszwaluw aan je huis laten hangen of een
poel in je wei laten graven waar allerlei amfibieen een thuis vinden.”
Jullie willen de Aalstenaars aanmoedigen om
meer te genieten van het landschap?
Stijn: “Ja, het resultaat van het werk aan de natuur en het landschap mag gezien worden! We
zetten iedereen aan om te wandelen, te fietsen
en op ontdekking te gaan in eigen streek. Een
goed uitgerust en bewegwijzerd netwerk van trage wegen is hiervoor een ideale basis. Hiervoor

werken we samen met de stad. Op onze website
(www.rlsd.be) vind je allerlei ideetjes voor activiteiten in de regio.”
Ook voor lokale verenigingen en scholen
hebben jullie een speciﬁek aanbod?
Stijn: “Zeker, we steunen verenigingen bij het
organiseren van opleidingen, activiteiten en
evenementen rond natuur en landschap. Je kunt
bij ons ook allerlei educatief materiaal gratis
ontlenen zoals verrekijkers, loupepotjes en verschillende themakoffers. Ook speelplaatsen van
scholen en speelterreinen hebben we al, samen
met kinderen, leerkrachten en ouders, omgetoverd tot groene, avontuurlijke oases.”
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Agentschap Ondernemen investeert in de stad
eigenlijk in de hele stad. Zo hebben we – onder
meer dankzij Europese middelen – bijgedragen
tot de heraanleg van het Werfplein, het Statieplein en de Frits De Wolfkaai. We ondersteunen
ook de renovatie van handelspanden aan de Rozendreef. Aalstenaars beseffen het misschien
niet, maar de Vlaamse overheid subsidieerde
ook een deel van het trainings- en expertisecentrum inzake robotchirurgie van het OnzeLieve-Vrouwziekenhuis. Uiteraard hoop ik dat
niemand dat ooit aan de lijve moet ondervinden
(lacht).”
Zijn de Aalsterse ondernemers ‘goed bezig’?
Bernard: “Zeker, maar alles kan beter natuurlijk. Aalst moet zich economisch oriënteren op
de noden van de samenleving, die zich trouwens
ook situeren op Vlaams niveau: vergrijzing van
de bevolking, vergroening van de economie en
nieuwe vormen van mobiliteit. Aalst heeft al een
sterk uitgebouwde zorgeconomie door de gerenommeerde ziekenhuizen, kwaliteitsvolle zorginstellingen en de robotchirurgie. Mijn advies is
om die rol nog verder uit te spelen.”

De naam Bernard De Potter klinkt misschien
weinig mensen bekend in de oren, maar toch
hebben de dossiers die zijn Agentschap beheert
een grote invloed op projecten (van bedrijven)
in Aalst, en zelfs op het uitzicht van onze stad.
Een gesprek met de topman van het Agentschap
Ondernemen, die bovendien in Aalst woont.
Bernard, het Agentschap Ondernemen vierde
onlangs zijn 5e verjaardag. Wat is het
Agentschap eigenlijk?
Bernard: “Het Agentschap Ondernemen is een
Vlaamse overheidsdienst die ten dienste staat
van ondernemingen, ondernemers en kandidaat-ondernemers. Ondernemerschap, industriele transformatie en ruimte om te ondernemen
spelen een grote rol in onze economie, en vooral
daar willen we ondernemers in steunen.”

Hoe vertaalt die steun zich concreet?
Bernard: “De laatste 5 jaar hebben we 10 miljoen euro geïnvesteerd in diverse projecten in
Aalst. We willen ondernemers ook zo goed mogelijk informeren en daarvoor werken we graag
samen met steden en gemeenten. In Aalst kunnen startende ondernemers iedere eerste donderdag van de maand terecht in Kasteel Terlinden voor een gesprek met een account-manager van het Agentschap. Dienstverlening op
maat dus.”
Kunnen enkel bedrijven de vruchten plukken
van de expertise en ﬁnanciële ondersteuning
van het Agentschap Ondernemen?
Bernard:“Naast de directe steun aan bedrijven
proberen we ook de omgevingsfactoren van de
bedrijven te optimaliseren en zo investeren we

Welke raad geef je (beginnende) ondernemers
mee?
Bernard: “Samenwerken, zowel lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal is van
groot belang. Maak ook onderwijs- en kennisinstellingen zijn een cruciale partner. En maak
gebruik van alle ondersteuning die er ‘op de
markt’ is: Unizo, VOKA, het Agentschap en zeker
ook de stad.”
Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor de
bedrijven ?
Bernard: “Er wachten de ondernemers veel uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat een professionele bedrijfsvoering, adequate financiering en
bedrijfshuisvesting, vernieuwende product- en
dienstenportfolio, opvolging van familiebedrijven... een belangrijke rol zullen spelen. En het
Agentschap Ondernemen zal samen met haar
partners ondernemers blijven ondersteunen in
die vele uitdagingen!”

Medec is ondernemer van het jaar
Wat de Oscars zijn in Hollywood, is de Ondernemersaward
voor economisch Aalst. Dit jaar ging Kristof Braem van
het bedrijf Medec met de hoofdprijs aan de haal. De studenten van HoGent en HUB-KAHO beloonden hem met de
titel ‘meest gebeten ondernemer uit de regio Aalst’.
Al voor de derde keer op rij nomineerden studenten bedrijfsmanagement gepassioneerde ondernemers met een
hart voor innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de Ondernemersaward. Kristof Braem haalde het
van Jan Pieter De Nul van Ondernemingen Jan De Nul NV
en Koen Valckenier van Valckenier Groep. Braem kreeg de
prijs uit handen van Sanne Nieulandt, de laureate van vorig jaar.

Internationale speler
Medec is gespecialiseerd in anesthesietoestellen en toebehoren. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Aalst.
Medec stelt ongeveer 45 mensen tewerk en exporteert naar
93 landen. Elke dag worden ongeveer 15.000 patiënten
wereldwijd beademd met een toestel van Medec.
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■ Laureaat Kristof Braem (tweede van rechts) ontving de hoofdprijs uit handen van Sanne Nieulandt (rechts).

Aalst in beeld
Ondertekening Burgemeestersconvenant
De burgemeesters van Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas ondertekenden onlangs het Burgemeestersconvenant. Hiermee gaan de drie
steden het engagement aan om tegen 2050 een klimaatneutrale stad
te worden. Serge De Gheldere, de Vlaamse klimaatsambassadeur van Al
Gore, drukte tijdens een uiteenzetting de aanwezigen alvast met hun
neus op de feiten.

Boterhammen in het museum
Een keer per jaar is het toegestaan - en zelfs verplicht - om te eten in
het ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst. Tijdens de Fairtrade@Workdag komen collega’s samen om een gezellige lunchpauze te houden. De
stad zorgt samen met haar Fairtradepartners voor duurzame drankjes
en dessertjes. Bekijk zeker alle foto’s op de facebookpagina van de
stad.

Topdag Sambadag
Jaarlijks koppelt de Topdag het
shopplezier aan een welbepaald
thema en dit keer lag dat onderwerp voor de hand: het WK voetbal
in Brazilië. De grootste braderie van
de stad werd niet alleen overspoeld
door kooplustigen, maar ook veelkleurige sambadanseressen, voetbalartiesten en dansgroepjes zorgden
ervoor dat een evenement met de
naam Topdag zijn naam opnieuw
meer dan waard was.

Bloemenweelde
op Meikramerij
Donderdag 1 mei werd het Hoveniersplein voor de tweede maal omgetoverd
tot een heuse bloemenmarkt. ‘Iedereen
Hovenier’, zo heette het evenement,
kon op massale belangstelling rekenen
en kan wel eens uitgroeien tot een
blijvertje voor de toekomst. Het succes
van Iedereen Hovenier is natuurlijk ook
te danken aan de samenwerking met de
Meikramerij, de jaarlijkse ‘Topdag’ van
rechteroever, waar de handelaars van de
aanpalende straten uitpakten met een
feestelijke braderie.
© Fernand Van Langenhoven
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officiële
Spreekdagen van burgemeester,
schepenen en OCMW-voorzitter
Christoph D’Haese• burgemeester
Politie • Brandweer • Algemene Coördinatie en
Administratie • Financiën • Geïntegreerd
Drugsbeleid • Stadspromotie • Communicatie
Juridische Zaken en Informatica
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 06
spreekuur: woensdag van 17 tot 18.30 uur
na telefonische afspraak.
• 1e schepen Ilse Uyttersprot
Sport • Cultuur • Evenementen
Vrije Tijd en Facility
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 13
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak
• 2e schepen Karim Van Overmeire
Onderwijs • Bibliotheek • Europese en Internationale Samenwerking • Erfgoed • Vreemdelingenzaken
•Inburgering en Vlaams Karakter
¨ Onderwijsstraat 1 • Aalst • tel. 053 72 31 23
spreekuur: maandag van 17 tot 18 uur
na telefonische afspraak.
• 3e schepen Ann Van de Steen
Openbare Werken en Stadsvernieuwing • Energie •
Patrimonium en Regie der Gebouwen
¨ Zwarte Zustersstraat 8 • Aalst • tel. 053 72 31 32
spreekuur: woensdag van 17 tot 18.30 uur
(vrije raadpleging). Ook elke eerste zaterdag van
de maand na afspraak.
• 4e schepen Mia De Brouwer
Burgerlijke Stand en Bevolking
Senioren en Toerisme
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 42
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
• 5e schepen Iwein De Koninck
Leefmilieu • Jeugd • Gezin en Kinderopvang
Kerkfabrieken
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 53 • spreekuur: woensdag
van 17 tot 18 uur na afspraak.
• 6e schepen Dylan Casaer
Personeel • Mobiliteit en Welzijn
¨ Keizersplein 21 • Aalst • tel 053 72 31 61
spreekuur: maandag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
• 7e schepen Caroline Verdoodt
Ruimtelijke Ordening • Gebiedsgerichte Werking
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 70
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
• 8e schepen Paul Stockman
Lokale Economie en Foren
Landbouw en Sociale Economie
¨ kasteel Terlinden, Square Jacques Geerinckx 2
Aalst • tel. 053 72 31 80 of 83
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
• 9e schepen / OCMW-voorzitter Sarah Smeyers
Sociale Zaken en Wonen
¨ Molenstraat 30 (Woonwinkel) • Aalst
tel. 053 76 50 02
spreekuur: vrijdag tussen 14 en 17 uur
na afspraak.
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Burgerlijke stand
Geboorten binnen de stad, opgenomen van 28 april tot 2 mei 2014
Asselman Noor, Aalst (V); Chiorescu Karla-Violeta, Ninove (V); Collyns Myrthe,
Aalst (V); De Baere Leonie, Aalst (V); De Bruyn Jade, Liedekerke (V); De Kegel
Maxim, Ninove (M); De Mont Lieze, Geraardsbergen (V); De Nijs Louise, Lede
(V); Desante Thibo, Aalst (M); De Schryver Vince, Wichelen (M); De Smet Mila,
Lokeren (V); De Smet Robrecht, Denderleeuw (M); Devolder Ariel, Berlare (V);
D'Haeseleer Jef, Aalst (M); Eeckhout Aaron, Lede (M); Fouquaet Yander, Aalst
(M); Godderie Lucas, Galmaarden (M); Golai Dean, Aalst (M); Haerens Linde,
Erpe-Mere (V); Hendrickx Haily, Aalst (V); Hulsmans Emiel, Erpe-Mere (M); Kabobo-Beloti Isaac, Aalst (M); Kuatche Nicolas, Haaltert (M); Ma Elena-Yuchen,
Ninove (V); Michiels Lore, Merchtem (V); Sancaktar Sélenya, Aalst (V); Sangare Marloone, Aalst (M); Smets Nora, Lede (V); Van de Putte Yanis, Aalst (M);
Vanhaecke Haeley, Ninove (V); Van Holder Twan, Berlare (M); Van Langenhove
Gerben, Aalst (M); Van Langenhove Maeko, Ninove (M); Verrept Xander, Ninove
(M) en Willeput Gaëlle, Lede (V).
Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 28 april tot 2 mei 2014
Arys Alice, 75 jaar, Haaltert; Corthals Maria, 91 jaar, Aalst; De Block Richard,
70 jaar, Merchtem; De Troyer Gilbert, 87 jaar, Erpe-Mere; Erauw Marcel, 88
jaar, Lede; Floru Philomena, 63 jaar, Asse; Galle Lucien, 83 jaar, Erembodegem-Aalst; Guldemont Bertha, 81 jaar, Liedekerke; Herremans Renaat, 79 jaar,
Lennik; Heyvaert Maria, 79 jaar, Opwijk; Jonckheere Agnes, 85 jaar, Denderleeuw; Keymeulen Hilda, 83 jaar, Aalst; Linthaut Paula, 88 jaar, Aalst; Philips
Lucienne, 81 jaar, Erembodegem-Aalst; Raes Willy, 80 jaar, Haaltert; Schellaert
Celina, 81 jaar, Erpe-Mere; Seghers Theofiel, 62 jaar, Dilbeek; Sergooris Karine, 49 jaar, Ternat; Steenhout Bertha, 82 jaar, Denderleeuw; Uytterhoeven
Magdalena, 62 jaar, Gooik; Van Den Houte Alwina, 85 jaar, Ninove; Van Dessel
Alphonse, 92 jaar, Erembodegem-Aalst; Van Hauwermeiren Adriana, 86 jaar,
Gijzegem-Aalst; Van Hende Madeleine, 84 jaar, Berlare; Van Parys Alida, 88
jaar, Aalst; Verdoodt Joanna, 84 jaar, Erembodegem-Aalst en Wauters Mariette,
79 jaar, Lennik.
Geboorten binnen de stad, opgenomen van 5 tot 9 mei 2014
Ait Lahcen Romaissaa, Aalst (V); Aziev Ansar, Wetteren (M); Belvisi Pauline,
Jette (V); Beyne Emiel, Dendermonde (M); Beyne Joost, Dendermonde (M);
Bundervoet Oona, Roosdaal (V); Carrein Dean, Aalst (M); Dardenne Henri,
Ternat (M); De Bondt Jasper, Affligem (M); De Cock Lize, Denderleeuw (V);
De Maesschalck Louis, Zottegem (M); De Meyer Eden, Haaltert (M); De Paepe
Heleen, Berlare (V); De Paepe Loulou, Wichelen (V); De Vos Lander, Wichelen
(M); D'Herde Anke, Lede (V); Duygu Peri, Aalst (V); Frouja Alisa, Erpe-Mere (V);
Genitello Aliyano, Wetteren (M); Gistelinck Ilyano, Ninove (M); Gribbe Mona,
Aalst (V); Hamzaoglu Poyraz, Ninove (M); Haudenhuyse Charlotte, Lede (V);
Hautekeete June, Denderleeuw (V); Hoffelinck Annelieke, Aalst (V); Hogie Joy,
Erpe-Mere (V); Houdak Chahid, Aalst (M); Hultermans Senna, Erpe-Mere (V);
Jacobs Emma, Erpe-Mere (V); Jacobs Laura, Erpe-Mere (V); Kinzonzi Manya Revelation, Haaltert (M); Klint Timothy, Berlare (M); Lenaers Djeeni, Aalst (V);
Lenaers Djèrio, Aalst (M); Lepiouf Kedevon, Aalst (M); Maesschalck Noor, Haaltert (V); Manukyan Lia, Aalst (V); Muylaert Florien, Denderleeuw (V); Op 't Eynde Layla, Aalst (V); Picard Nicolas, Herzele (M); Robberechts Finn, Beersel (M);
Ronsijn Naomi, Affligem (V); Sanstra Noortje, Aalst (V); Schenoff Brik, Aalst
(M); Schuddinck Gustaaf, Lede (M); Snoeck Remko, Aalst (M); Stern Elanore,
Denderleeuw (V); Stevens Romy, Gent (V); Van Aelbrouck Sara, Dendermonde
(V); Van Brempt Hanne, Aalst (V); Vandenhoven Mila, Lebbeke (V); Vanderniepen Anna, Denderleeuw (V); Vanderstraeten Fien, Aalst (V); Van Oudenhove
Lars, Affligem (M) en Versnick Alec, Herzele (M).
Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 5 tot 9 mei 2014
Beerens Maria, 93 jaar, Erpe-Mere; Bernagie Magdalena, 91 jaar, Erpe-Mere; Bogaert Richard, 84 jaar, Haaltert; Dauw Marie, 76 jaar, Aalst; De Brabanter Jan, 94
jaar, Liedekerke; De Brouwer Frans, 79 jaar, Erpe-Mere; De Kock Philomena, 92 jaar,
Aalst; De Leeuw Gaston, 84 jaar, Ninove; De Rijck Jeanne, 82 jaar, Aalst; De Sutter
Julia, 94 jaar, Aalst; D'Hauwe Victor, 91 jaar, Wetteren; Drossart Florent, 74 jaar,
Geraardsbergen; Gemeen Roger, 84 jaar, Denderleeuw; Koen Rita, 67 jaar, Hofstade-Aalst; Laroy Jozef, 65 jaar, Ninove; Matthieu Marina, 66 jaar, Aalst; Meert
Marie, 79 jaar, Aalst; Meuleman Maria, 93 jaar, Sint-Lievens-Houtem; Schollaert
Frans, 70 jaar, Aalst; Schuddinck Maurits, 78 jaar, Wichelen; Van Biesen Honorine,
94 jaar, Moorsel-Aalst; Van den Bossche Georges, 88 jaar, Haaltert; Van den Brande
Marcel, 75 jaar, Ninove; Van Den Haute Freddy, 71 jaar, Erembodegem-Aalst; Van
der Haegen Hubertus, 76 jaar, Nieuwerkerken-Aalst; Van De Velde Maria, 90 jaar,
Denderleeuw; Van de Velde Philomena, 86 jaar, Herdersem-Aalst; Van Laethem Annette, 84 jaar, Ninove; Van Langenhof Emiel, 56 jaar, Liedekerke; Verleyen Roger,
74 jaar, Dendermonde; Vermoesen Hilda, 85 jaar, Erembodegem-Aalst; Vermoesen
Maria, 90 jaar, Baardegem-Aalst en Vossen Maria, 98 jaar, Aalst.

stadsberichten
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1
De burgemeester maakt algemeen bekend dat door het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis vzw, gevestigd Moorselbaan 164 te 9300 Aalst een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Moorselbaan 164 te 9300 Aalst,
kadastraal bekend: Aalst, afdeling 3, sectie E, perceelnummers 0380Z6, 0385C,
0393G2, 0393K2, 0394G3, 0397E, 0397F, 0397H, 0405A2, 0405B2, 0405Y, 0407H,
0408B4, 0408C4, 0408V3, 0408W3, 0411D3, 0411Y2, 0484T, 0485L, 0485N,
0487R, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: uitbreiden van een vergund ziekenhuis met helihaven, met volgende rubrieken: 57.4 (2)
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 9 mei tot
en met 8 juni 2014 ter inzage aan de Informatiebalie, Zwarte Zustersstraat 8 te
Aalst. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan
het college van burgemeester en schepenen worden gericht en mondeling worden
meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Ontdek de hovenier in jezelf in nieuwe volkstuintjes
Den Hoezekouter
De stad stelt een 90-tal tuintjes open voor alle bewoners van Groot-Aalst die
graag tuinieren, maar niet zelf over een tuintje beschikken. In 'Den Hoezekouter'
kun je zelf je lapje grond huren en bewerken.
Wat? Kleine lapjes grond waarop hoofdzakelijk stadsbewoners, zonder of met een
kleine tuin, groenten en andere nuttige gewassen kunnen telen voor eigen gebruik.
Waar? In ‘Den Hoezekouter’, palend aan het kerkhof en bereikbaar via de Frans
Roucelstraat, naast de Sint-Jobkapel,Aalst.
Interesse? Contacteer de dienst Economie en Landbouw, kasteel Terlinden,
Square J. Geerinckx 2, Aalst, tel. 053 72 34 36 / 053 72 39 84 / 053 72 39 83 landbouw@aalst.be – correspondentieadres: Grote Markt 3 - 9300 Aalst.

Gemengd Regionaal bedrijventerrein Sterrenhoek
Momenteel maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor “Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst – deelgebied 7 – Gemengd Regionaal
bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)”.
Hiervoor is nu een milieueffectrapportage (MER) gebeurd. Uit het rapport
blijkt dat er geen aanzienlijke negatieve milieugevolgen aan dit plan verbonden zijn en dat de opmaak van een plan-MER dus niet nodig is. Je kunt het
rapport en de beslissing van de dienst MER raadplegen:
•op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be, onder de rubriek
dossierdatabank via het dossiernummer 13159;

Medische wachtdiensten
1) Huisartsenwachtpost
• Leopoldlaan 44, 9300 Aalst, www.hawp.be
centraal oproepnummer: tel. 0900 69 018
- weekdagen na 19 uur: je wordt doorverbonden met de wachtarts van je
regio;
- weekend: vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur;
- feestdag + de brugdag(en): vanaf 19 uur de avond vóór de feestdag
tot de ochtend erna 8 uur.
2) Dierenartsen
Centraal oproepnummer: tel. 053 78 13 04 (van zaterdag 12 tot zondag 24 uur
- feestdagen: vanaf 22 uur de avond voor de feestdag tot 24 uur).
3) Apothekers (Aalst)
Algemene informatie betreffende de wachtdiensten in Vlaanderen:
tel. 0900 10500 of www.avlva.be (voer het gewenste postnummer in
voor een overzichtslijst van apothekers met wachtdienst).
Telkens van 9 uur tot 9 uur (tenzij anders vermeld):
•van zaterdag 24 tot dinsdag 27 mei:
DEBONNET, Raffelgemstraat 15, Aalst, tel. 053 21 69 56;
•van dinsdag 27 tot zaterdag 31 mei:
VERCAMMEN, Immerzeeldreef 61, Aalst, tel. 053 21 68 30;
•van zaterdag 31 mei tot dinsdag 3 juni:
CARDOEN, Vlaanderenstraat 3A, Aalst, tel. 053 21 18 93;
•van dinsdag 3 tot zaterdag 7 juni:
DERAEVE, Dirk Martensstraat 99, Aalst, tel. 053 21 18 93;
De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen na publicatie.
4) Tandartsen regio Aalst
Centraal oproepnummer: tel. 053 70 90 95
Wachtdienst Vlaanderen: tel. 0903 39 969 (1,50 EUR/min)
5) Divers
Antigifcentrum: tel. 070 245 245
AA: tel. 03 239 14 15
Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55
geweld, misbruik en kindermishandeling: tel. 1712(*).
(*)Meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling kun je doen op het gratis nummer 1712. Iedereen mag bellen naar
1712: een bezorgde omstaander, een betrokkene, een slachtoffer, een dader, volwassenen én kinderen. 1712 is te contacteren
op werkdagen van 9 tot 17 uur. Er is voorzien in een permanentieregeling en als je buiten de openingsuren belt, krijg je de
boodschap dat je contact kunt opnemen met Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.

•bij de stad, balie dienst Ruimtelijke Ordening, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300
Aalst

op zondag 25 mei

Concessie cafetaria stedelijk Zwembad
De stad is op zoek naar een concessionaris voor de cafetaria van het stedelijk
Zwembad. Meer informatie kan je krijgen bij de zwembadbeheerder Koen D’Hoker,
koen.dhoker@aalst.be, tel. 053 72 34 03. Inschrijven kan tot 20 juni.

Info voor werkzoekenden
1) Werkwinkel Aalst centrum
Hopmarkt 10 A • 9300 Aalst • tel. 053 82 69 00.
Dienstverlening door de partners VDAB, vzw PWA, vzw GTB en OCMW.
2) Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Sint-Jobstraat 196 • 9300 Aalst • tel. 053 21 26 91.

Huisvuil

Op 25 mei trekken we naar de stembus voor de Europese, Federale en
Vlaamse verkiezing. Je kunt je stem
uitbrengen van 8 tot 16 uur. Op je
oproepingskaart staat het stembureau en het lokaal waar je je stem
moet uitbrengen. Je vindt er ook
een voorkeurstijdstip. Dit is uiteraard niet bindend, maar helpt om
wachtrijen te vermijden. Vergeet
zeker je oproepings- en identiteitskaart niet als je komt stemmen.

In de vorige editie van Denderend Aalst vond je een stap-voorstap overzicht van hoe je digitaal
moet stemmen. Je vindt dit stappenplan ook terug op de website
www.aalst.be.
De dienst Bevolking is op zondag
25 mei uitzonderlijk open. Je kunt
er van 8 tot 16 uur terecht voor
eventuele vragen en problemen.

Particulieren kunnen hun vraag tot het ophalen van grof huisvuil via e-mail aan de
bevoegde diensten bezorgen. Ook voor klachten over de inzameling van huisvuil is
een e-mailadres geopend.
1. aanvraag inzameling grof huisvuil: ophaling.grofhuisvuil.aalst@ilva.be
2. klachten: klachten.aalst@ilva.be
3. tel. 053 85 85 45.
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in Aalst

12 Years a Slave op 3 juni 2014
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst,
Houtkaai z/n, Aalst
tel. 053 70 97 73, www.netwerk-art.be;
info@netwerk-art.be

van 11 april tot 1 maart 2014

Fiesta Latina op 7 juni 2014
’t Capucientje, Capucienenlaan 99, Aalst
www.salsalimon.be

Podium
Muziek

Feest 10 jaar Mezennestje op 1 juni 2014
Het Mezennestje vzw,
Bergemeersenstraat 114, Aalst
Ontmoetingshuis De Brug,
Hersthage 11-19, Aalst
tel. 053 80 91 57;
hilde.schockaert@olv-aalst.be

Cursussen en voordrachten
Informatieavond over pleegzorg
op 4 juni 2014
Pleegzorg Oost-Vlaanderen,
Kerkhoflaan 58, Aalst
tel. 0471 91 91 02;
www.pleegzorgoostvlaanderen.be;
info@pleegzorgoostvlaanderen.be

Poppies op 7 juni 2014
Zaal De Burcht, Burchtstraat 33, Aalst
www.harmonieherdersem.be;
info@harmonieherdersem.be
Free accoustic show // Beans On Toast
op 29 mei 2014
Cosa Nostra, Rozemarijnstraat 12, Aalst
www.rocknloadconcerts.be

Vrijtetijdsclub Wereldhuis wandelt
in natuurgebied Honegem op 3 juni 2014
Het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, Aalst
tel. 053 39 96 95;
AnjaDG@steunpuntwelzijn.be

Bloemschikken op 5 juni 2014
De Weeg, Roklijf 4, Aalst
tel. 053 78 59 21;
www.femma.be/nl/groep/aalst-sint-anna;
anniedesutter@hotmail.com

Pinksterrommelmarkt op 8 juni 2014
Sita Van Herreweghe bvba - Sterck nv,
Pierre Corneliskaai 40, Aalst
Evenementen
tel. 0496 60 97 26; www.handbalaalst.be ,
Slechtvalken kijken in het centrum van Aalst Antonia.van.gysegem@hotmail.com
op 24 mei 2014
Esplanadeplein te Aalst
Expo en bezienswaardigheden
www.aalst.be
Brandweermuseum, open iedere 2de en
Verrassend dineren met 6 onbekende
4de zondag van de maand
singles in Aalst
van 13 tot 18 uur
op 28 mei 2014
Industrielaan 23b, Erembodegem-Aalst
Eat and Meet, tbc, Aalst
tel. 0475 31 72 95;
www.eatandmeet.be
www.privat-fire-brigade.be;
mail@privat-fire-brigade.be
Zombie Apocalypse op 30 mei 2014
D-ARK, Rozemarijnstraat 18, Aalst
Film
baco_events_aalst@gmail.com
Venus in Fur op 27 mei 2014
Pimp your wall(s)! vanaf 31 mei 2014
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst,
Artyparty, Molenstraat 64, Aalst
Houtkaai z/n, Aalst
www.hendrikdevos.be
tel. 053 70 97 73, www.netwerk-art.be;
info@netwerk-art.be

Grote Pinksterrommelmarkt en kaatstoernooi op 8 juni
Zondag 8 juni wordt de parking van de firma
Sterck nv (Pierre Corneliskaai 40) ingenomen
door tal van kraampjes. Op zaterdag en zondag vindt er gelijktijdig ook een kaatstoernooi
plaats.
“Het kaatstoernooi organiseren we al enkele jaren
als inloper voor Superstar op Wielen op Pinkstermaandag”, vertelt Antonia Van Gysegem van
organisator ‘Handbalclub Aalst’. “Het kaatstoernooi start al op zaterdag en zondag worden de
finales gespeeld. Inschrijven voor het kaatstoernooi
is gratis, maar moet wel op voorhand gebeuren.
Beide dagen is er ook een barbecue en kun je er een
terrasje doen”.

Rommelmarkt
“Vorig jaar koppelden wij hier voor het eerst een
rommelmarkt aan op zondag. De inschrijvingen
voor de rommelmarkt verlopen alvast zeer vlot”,
aldus Antonia. Vroege vogels kunnen hun slag al
proberen te slaan om 7 uur. De laatste kraampjes
worden afgebroken om 19 uur. Wie zelf aan de
rommelmarkt wil deelnemen als standhouder
betaalt 5,- EUR per stand van 3 meter. In totaal is er
plaats voor 50 tot 100 standhouders. Een bezoekje
aan de rommelmarkt is gratis.
Inschrijven voor kaatstoernooi en rommelmarkt
kan via een mailtje naar Antonia Van Gysegem:
antonia.van.gysegem@hotmail.com,
of tel. 0496 60 97 26.

Maak ook je activiteit bekend !

Vaderdagfeest : Louis Neefs achterna
op 4 juni 2014
LDC De Maretak, Albrechtlaan 119a, Aalst
www.ldcaalst.be

Kommil Foo – breken op 28 mei 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11; www.ccdewerf.be/agenda
/360/kommilfoo
Zoals De Dingen Gaan van Peter De Graef,
in een regie van Gregory Caers,
vanaf 30 mei 2014
Zaal Platform, Meuleschettestraat 32, Aalst
www.toneelatelier.com
Jazz Club in Aalst vanaf 5 juni 2014
Statieplein 1, Aalst
tel. 02 346 93 93; www.070.be

Infoavond over pleegzorg op 4 juni
Op woensdagavond 4 juni kun je alles te weten komen over
pleegzorg, want dan organiseert Pleegzorg Oost-Vlaanderen
een infoavond. Misschien is het een eerste stap die je op weg
zet naar het pleegouderschap?
Op deze informatieavond krijg je vrijblijvend uitleg
over pleegzorg. Misschien staat je besluit om pleegouder te worden meteen al vast. Maar het kan ook
zijn dat je het nog niet zo zeker weet. Het is immers
een hele stap. Meer informatie kan je helpen bij het
nemen van die beslissing.
Ervaringen
Wist je dat je ook vakantie- of weekendpleegzorg
kan doen? Of dat je voor een korte of lange periode
een baby, of een broer en zusje of 2 broertjes of 2
zusjes kan opvangen in je gezin? Dat je kan kiezen
welk kind bij jullie past? Ook alleenstaanden of koppels van hetzelfde geslacht kunnen zich kandidaat
stellen voor het pleegouderschap. Kom vrijblijvend
luisteren. Ervaringen van pleegouders en verhalen

van pleegkinderen zijn
vaak heel verhelderend.
Daarom komt er telkens
een pleegouder getuigen.
Praktisch
Wanneer? Woensdag 4
juni van 20 tot 22.30 uur
Waar? Pleegzorg Oost-Vlaanderen,
Kerkhoflaan 58 in Aalst.
Info: tel. 0471 91 91 02,
www.pleegzorgoostvlaanderen.be
Toegang gratis, reserveren is niet nodig.
Pleegzorg is mogelijk van 18 tot 65 jaar.

Faluintjesjogging op 1 juni
Terug van heel lang weggeweest: de Faluintjesjogging. Op 1 juni kunnen joggers en lopers, kinderen
en volwassenen opnieuw hun hart ophalen in het
landelijke Moorsel. Plaats van afspraak is sporthal
De Faluintjes in de Beugemstraat. Om 13.30 uur
start de snoepjesrun voor kinderen van 3 tot 6 jaar
en om 14 uur start de 800m voor 7- tot 9-jarigen
en voor 10- tot 12- jarigen. Volwassenen kunnen
om 15 uur starten voor de 5 km of voor de 10 km.
Elke deelnemer ontvangt een prijs. Vlaanderens
bekendste stuntman Olivier Bisback zal mee aan de
start verschijnen. De dansers van Baseline zorgen
voor randanimatie.

Voor het goede doel
Lopers kunnen zich inschrijven aan de kassa op de
dag zelf, maar vooraf inschrijven is ook mogelijk
via de website www.faluintjes-jogging.be. De
prijs voor voorinschrijving bedraagt 4,- EUR per
persoon. Inschrijven op de dag zelf kost 5,- EUR.
Kinderen betalen 2,- EUR. De winst van de jogging
gaat integraal naar een lokaal goed doel. Dit jaar
wordt de opbrengst besteed aan de nieuwbouw
en de renovatie van de lokalen van de Moorselse
jeugdbewegingen.

Wil je ook met je activiteit in deze kalender: registreer je dan via www.uitdatabank.be
AALST

© Bart Heynen

© Stefan Vanﬂeteren

EXPO

CURSUS

PRAKTISCH

WIELERSPORTCULTUUR

DE ONGELOVIGE THOMAS
HEEFT EEN PUNT

TICKETVERKOOP
VOLGEND
SEIZOEN

De ‘Flandrien’ in de wielersport is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Kunstfotograaf Stephan
Vanﬂeteren maakte een aangrijpende reportage van
61 foto’s die gecombineerd worden met gedichten
van Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikanen.
Van Hugo Claus en Tom Lanoye tot Freek De Jonge
en Rick De Leeuw. Alle aspecten van de wielersportcultuur worden belicht: de monumenten en vedetten,
de supporters en de ‘historische’ plekjes in de Vlaamse
Ardennen. We zien Rik Van Steenbergen, Briek
Schotte, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Freddy Maertens,
Herman Van Springel, Roger De Vlaeminck, Johan
Museeuw en Sven Nijs passeren. Een oprechte ode aan
de Flandrien.

Naar het gelijknamige boek over kritisch denken. In
deze cursus onderzoeken we waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale infectie door onwaarschijnlijke of ronduit waanzinnige overtuigingen. Inzichten
ontwikkeld in diverse disciplines, zoals de sociale psychologie, de informele logica en de neurowetenschappen maken duidelijk hoe snel het menselijk redeneren
de mist ingaat, hoe vlug men foute verbanden legt, verkeerde statistische inschattingen en al te snelle veralgemeningen maakt. Voor iedereen die de kwaliteit van
zijn denken wil bevorderen!
za 14 juni \\ 10u-16u30 \\ 24 euro

Schrijf alvast volgende data in je agenda:
\\

za 14 juni, 13u: start abonnementenverkoop

\\

za 28 juni, 9u: start losse ticketverkoop

Meer info op www.ccdewerf.be.
Mocht een voorstelling uitverkocht zijn,
vergeet je dan niet op de wachtlijst in te schrijven.

nog tot zo 15 juni \\ gratis toegang

Info: De Werf / Molenstraat 51 / 9300 Aalst / tickets: 053 73 28 11 of via www.ccdewerf.be

