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Gemeenteraad hakt eind deze maand knoop officieel door

Buurt niet gelukkig met tweerichtingsverkeer op de kaaien: “Het was veel
veiliger, dit is een grote stap terug”

Lynn De Schrijver (34): “Ik vrees dat het weer zeer onveilig gaat worden als we de kindjes met de fiets naar school brengen.” — © Leen De
Smedt

AALST - Nadat het schepencollege heeft gecommuniceerd dat er opnieuw tweerichtingsverkeer zal

worden ingevoerd aan de Denderkaaien op rechteroever, reageren buurtbewoners teleurgesteld.
“Het wordt een grote stap terug, want eindelijk was het veilig om met de kindjes naar school te
gaan”, zegt Lynn De Schrijver (34).
Leen De Smedt
Vandaag om 06:00

Sinds augustus, met de invoering van het nieuwe circulatieplan, telt Aalst meer dan veertig
eenrichtingsstraten. Doel is het centrum veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar te maken.
Vanaf de Sint-Annabrug kan je vanaf dan via de ‘kaaien’, de straten langs de rechteroever van de Dender,
enkel nog de stad uit rijden. Het is een van de belangrijkste ingrepen op de hoofdcirculatie, die evenwel mits goedkeuring door de gemeenteraad eind deze maand - door het schepencollege ongedaan wordt
gemaakt op vraag van de handelaars.

LEES OOK.Stad schroeft circulatieplan terug na klachten van bewoners en handelaars, maar ook nu
is niet iedereen tevreden: “Het is te zot voor woorden”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211014_95359018) Ook wil de stad zo de files op de ring
verminderen. Via de Leo Gheeraerdtslaan zal verkeer komende van het kruispunt aan de Colruyt weer
naar het centrum kunnen rijden en ook aan de Zwarte Hoekbrug mogen wagens binnenkort weer langs
de kaaien inslaan.
Naast de ‘Samen voor een verkeersveiliger Aalst’, de Fietsersbond en oppositiepartij Groen, die het
terugdraaien van de beslissing al bekritiseerden, laten nu ook buurtbewoners hun stem horen.
“Ik vind het met eenrichtingsverkeer veel veiliger voor de fietsers”, zegt Lynn De Schrijver (34). “Het wordt
een grote stap terug als ze dit ongedaan maken. Wij waren net heel blij, maar nu enorm teleurgesteld dat
het weer tweerichtingsverkeer wordt. Ik vrees dat het weer zeer onveilig gaat worden als wij de kindjes
met de fiets naar school brengen.”
Opwaardering?
Ook Olivier Vande Wiele (44) betreurt de beslissing. “Ik vind het geen goed idee om opnieuw verkeer in
twee richtingen toe te laten”, zegt hij. “Het is net de bedoeling dat alles een beetje rustiger wordt en dat
auto’s geweerd worden uit de stad. Dit is niet het centrum, dat is waar, maar als de stad als doel heeft om
de kaaien op te waarderen, dan is het verdwijnen van die twee richtingen het eerste wat moet gebeuren.
Het is hier nu ongelofelijk druk.”
“Je kan nu wel sneller ergens geraken met de auto”, zegt Rania (10). “Maar te voet is het aangenamer
zoals het nu is.”
Ver omrijden
Mensen die er werken, juichen de maatregel dan weer wel toe. “’s Ochtends een omweg moeten maken
langs de scholen tegen een snelheid van dertig kilometer per uur is niet zo’n goede oplossing”, vindt
Steven De Boe (51). “Wij waren vragende partij om het verkeer weer in twee richtingen te laten verlopen”,
zegt Danny Aelbrecht van een doe-het-zelfzaak aan de kaaien. “Hier woont quasi niemand, maar er zijn
wel verschillende handelszaken. Mensen die van Hofstade, Herdersem of Gijzegem komen, kunnen ons
niet bereiken zonder veertig minuten rond te moeten rijden.”
“Ik onderzoeken mogelijkheden om plaatsen waar er problemen zouden zijn wat betreft de veiligheid
voor de zwakke weggebruikers, aan te pakken”, laat schepen van Mobiliteit, Jean-Jacques De Gucht (Open
VLD) . “We bekijken hierover verschillende scenario’s. Over de komst van fietspaden heb ik deze week nog
overleg binnen de stad.”
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