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09:51 Marcel (92) van café De Kletser is niet meer: “Leerde
tijdens de lockdown nog facetimen met zijn kleinkinderen”

VTM NIEUWS

28-10 Wie ontwerpt de affiche van Aalst carnaval? Het
Feestcomité kiest de winnaar
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28-10 Schepen Verdoodt (N-VA): “Als Tereos vertrekt, zal
Zuidkaai gebruik maken van alternatieve energiebron”
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28-10 Ronny Mosuse zingt ‘Winkelhierlied’ in Kattestraat:
“Lokale handel is als muziek voor de winkelstraat”
28-10 Fietsersbond Haaltert houdt geslaagde
fietsverlichtingsactie in Denderhoutem

De kaaien tussen de Zwarte Hoekbrug en de SintAnnabrug. © RLA

Het ‘Kaaiencompromis’:
handelaren weer
bereikbaar, maar nog
geen veiligheid of
leefbaarheid voor
bewoners en fietsers
De gemeenteraad van Aalst keurde de
herinvoering van het tweerichtingsverkeer op de
kaaien tussen de Zeebergbrug en Zwarte
Hoekbrug goed. De bereikbaarheid van de
handelaren langs de Dender lijkt vanaf 4
november gegarandeerd, maar kan de stad nu
AALST
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leefbaarheid van bewoners, fietsers en
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daar?
mag daar geen steenweg
worden”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA).
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nieuwe eenrichtingsstraten en fietsstraten
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houden. “De fietser heeft geen recht om te
klagen!”,
BIZAR liet de burgemeester zich op een
gegeven moment in het debat ontvallen. Tegelijk
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vervult de stadPOPULAIR
de wens
van
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handelaren op rechter- en linkeroever die hun
omzet zagen dalen. Zij waren massaal en vurig
vragende partij voor een ‘heropening van de
MEEST GELEZEN
kaaien’. In de gemeenteraad gaven leden van
Ronny Mosuse zingt ‘Winkelhierlied’ in
het schepencollege toe dat ze handelaren met
Kattestraat: “Lokale handel is als muziek voor
tranen in de ogen hadden ontmoet. “Daar
de winkelstraat”
kunnen we niet onverschillig voor blijven”, lieten
schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en
Wie ontwerpt de affiche van Aalst carnaval?
burgemeester Christoph D’Haese (N-VA)
Het Feestcomité kiest de winnaar
verstaan.
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Vlaams mobiliteitsexpert pleit voor
realiteitszin: “Een vlottere Aalsterse
ring? Dat is een illusie. Er zijn…
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Vlaams mobiliteitsexpert pleit voor
realiteitszin: “Een vlottere Aalsterse ring? Dat is
een illusie. Er zijn simpelweg te veel auto’s”
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N-VA deed geen moeite om dat te ontkennen.
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bekend dat enkele N-VAgemeenteraadsleden
zoals Kris van
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Vaerenbergh en Iwein Quintelier, die een
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gewicht in de weegschaal hebben gelegd om het
circulatieplan weer te wijzigen. Het circulatieplan,
dat ze eerst zelf hadden goedgekeurd. “Als je na
de invoering vaststelt dat er zich een aantal
aanpassingen opdringen, getuigt dit net van
snelle daadkracht”, zei Maarten Blommaert van
N-VA. “We draaien het circulatieplan niet terug,
we schaffen geen fietsstraten af. We voeren
aanpassingen door omdat bereikbaarheid voor
ons ook belangrijk is. We moeten niet wachten
op bepaalde data om dat aan te pakken. Onze
gemeenteraadsleden hebben hard gewerkt om
deze aanpassingen mogelijk te maken. We
gingen ter plaatse praten met de mensen, we
gingen kijken naar verkeerssituaties, we hadden
gesprekken met de vele handelaars van onze
stad. Is dit het eindpunt? Nee. We zullen blijven
werken aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en
veiligheid.”
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Vlaams mobiliteitsexpert pleit voor
realiteitszin: “Een vlottere Aalsterse ring? Dat is
een illusie. Er zijn simpelweg te veel auto’s”

Ronny Mosuse zingt ‘Winkelhierlied’ in
Kattestraat: “Lokale handel is als muziek voor
de winkelstraat”
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Het ‘Kaaien-compromis’: handelaren weer
bereikbaar, maar nog geen veiligheid of
leefbaarheid voor bewoners en fietsers

Weer

Vaccinatieteller

Welkom, Marleen Stallaerts

Zoek op trefwoord, titel of auteur

ZOEK

HOME

Alle artikelen

NET BINNEN

Populair in de buurt
Kies uw gemeente

SPORT
Broze coalitie
SHOWBIZZ
De
bestuursploeg van D’Haese heeft een krappe
meerderheid
van 22 op 43 en daardoor is dit
NINA

INbestuur
DE BUURTgevoelig voor
NIEUWS
SPORTvanSHOWBIZZ
de kritiek
rebelse ofNINA

Aalst

IN DE BUURT

VIDEO

FUN

MIJN GIDS

VIDEO
ontevreden gemeenteraadsleden van de
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meerderheid.
compromis broos, soms leek het alsof de relatie
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met Open Vld eveneens op springen staat. De
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korte
tussenkomst van Open Vldgemeenteraadslid
Philippe Kiekens sprak dan
VTM NIEUWS
ook boekdelen: “Ik werk in de stad, ik woon in de
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stad, ik leef in de stad. Ik fiets en rijd met de auto
in
de stad. Als we vaststellen dat de wijzigingen
GELD
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die we nu doorvoeren, dat die niet de juiste zijn,
dan ga ik ervan uit dat we die even snel weer
zullen wijzigen”, aldus Kiekens.
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De kaaien tussen de Zwarte Hoekbrug en de SintAnnabrug. © RLA

Met de terugkeer van het tweerichtingsverkeer
op de kaaien zal de stad wellicht minder
klachtenmails krijgen van handelaren, maar
acties van fietsersorganisaties zullen de druk
opvoeren. Die vrezen dat de kaaien opnieuw een
steenweg door het stadscentrum worden. “Het
wordt een steenweg, de enige doorsteek en
uitweg voor wie op de ring in de file staat. Een

Dagelijkse Kost - 3-delige pannenset

Van €114.7 voor €74.95
Rookmelderset (2 stuks)

Van €54.95 voor €34.95
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kaaien
VIDEO verzekeren? “Je moet de voetgangers en
fietsers extra ruimte geven”, zegt Lander
IN DE BUURT
Wantens (Groen). “Leg een tijdelijk
BINNENLAND fietspad langs de kaaien en zodra
dubbelrichting
de
parking daar betalend wordt, haal een deel
BUITENLAND
van de parkeerplaatsen weg. De pendelparking
VTMhet
NIEUWS
aan
station staat nu leeg”, zegt hij. Toch
vreest
BIZARhij dat er te veel verkeer zal zijn. “Als je
alle verkeer weer langs de kaaien stuurt en er
GELD
een steenweg POPULAIR
van maakt
mag jeAALST
IN DEzoals
BUURT voorheen,
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nog zo veel maatregelen nemen als je wil, het
gaat er altijd druk en onveilig blijven.”
Ann Van de Steen van Vooruit is duidelijk. “Als je
iets doet voor de auto’s, moet je ook iets doen
voor de fietsers. Het zou fair zijn om desnoods
tijdelijk de parkeerplaatsen langs de kaaien te
verwijderen en er een fiets- en voetpad aan te
leggen. Voor mijn part geven ze de bewoners en
handelaren een free ticket voor de pendelparking
aan het station, die staat nu toch leeg”, zegt ze.
Marleen Stallaerts van De Aalsterse
Fietsersbond pleit eveneens voor het liquideren
van de parkeervakken langs de Dender. “Geen
parkeervakken meer en goed fietspad in beide
richtingen of een fietsstraat. Maar het probleem
is daarmee niet opgelost. De toestroom van
voertuigen uit alle richringen aan de SintAnnabrug was eindelijk beter en dit zal nu terug
een heel onoverzichtelijke kluwen worden”, zegt
ze.
Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt
dat de stad zal onderzoeken hoe het daar nu
leefbaar en veilig kan. “Er komt een veilig
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