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Het ‘Kaaien-
compromis’:
handelaren weer
bereikbaar, maar nog
geen veiligheid of
lee�aarheid 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

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

28�10  Wie ontwerpt de a�iche van Aalst carnaval? Het
Feestcomité kiest de winnaar

28�10  Schepen Verdoodt (N�VA): “Als Tereos vertrekt, zal
Zuidkaai gebruik maken van alternatieve energiebron”

28�10  Ronny Mosuse zingt ‘Winkelhierlied’ in Kattestraat:
“Lokale handel is als muziek voor de winkelstraat”

28�10  Fietsersbond Haaltert houdt geslaagde
�ietsverlichtingsactie in Denderhoutem
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MEEST GELEZEN

hetzelfde doen voor de veiligheid en
lee�aarheid van bewoners, fietsers en
wandelaars daar? “Het mag daar geen steenweg
worden”, zegt burgemeester D’Haese (N�VA).

Met het ‘Kaaien-compromis’ wil burgemeester
Christoph D’Haese (N-VA) een einde maken aan
de eindeloze discussies over het circulatieplan
en klachtenregen van noodlijdende handelaren.
In ruil voor een toegift - herinvoering van het
tweerichtingsverkeer op de kaaien - mag de
fietsende Aalstenaar zijn zone 30, de vele
nieuwe eenrichtingsstraten en fietsstraten
houden. “De fietser heeft geen recht om te
klagen!”, liet de burgemeester zich op een
gegeven moment in het debat ontvallen. Tegelijk
vervult de stad de wens van Unizo en een pak
handelaren op rechter- en linkeroever die hun
omzet zagen dalen. Zij waren massaal en vurig
vragende partij voor een ‘heropening van de
kaaien’. In de gemeenteraad gaven leden van
het schepencollege toe dat ze handelaren met
tranen in de ogen hadden ontmoet. “Daar
kunnen we niet onverschillig voor blijven”, lieten
schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en
burgemeester Christoph D’Haese (N-VA)
verstaan.
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Meer informatie 

W� realiseren samen met jou je 

droomkeuken b� Kvik 

MEEST GEDEELD

Paniekvoetbal
Op de verenigde commissie een dag eerder
hadden de ambtenaren van de dienst mobiliteit
met drie slides de veranderingen voorgesteld.
Meer dan enkele kaartjes van de kaaien met
daarop pijlen die de dubbele rijrichting
aanduiden, was het niet. Alles wijst erop dat het
hier om een politiek akkoord gaat en niet om een
berekende, met wetenschappelijke argumenten
onderbouwde discussie, zo stelde Groen-
gemeenteraadslid Lander Wantens. “Het is
gewoon paniekvoetbal, totaal niet onderbouwd
met data. Puur op basis van gesprekken met
handelaren wijzigt dit stadsbestuur nu het
circulatieplan”, zei hij.

N-VA deed geen moeite om dat te ontkennen.
Het is bekend dat enkele N-VA-
gemeenteraadsleden zoals Kris van
Vaerenbergh en Iwein Quintelier, die een
handelszaak hebben in het centrum, al hun
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.”

ADVERTENTIE

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”

653.376 euro Vlaams geld voor
renovatiewerken in Sint-Jozefscollege

Auto’s mogen maximum 20 per uur in
Molenstraat: “Woonerf-statuut blijft
behouden”

Het ‘Kaaien-compromis’: handelaren weer
bereikbaar, maar nog geen veiligheid of
lee�baarheid voor bewoners en �ietsers
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HLN SHOP

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

Broze coalitie
De bestuursploeg van D’Haese heeft een krappe
meerderheid van 22 op 43 en daardoor is dit
bestuur gevoelig voor de kritiek van rebelse of
ontevreden gemeenteraadsleden van de
meerderheid. Niet alleen binnen N-VA lijkt het
compromis broos, soms leek het alsof de relatie
met Open Vld eveneens op springen staat. De
korte tussenkomst van Open Vld-
gemeenteraadslid Philippe Kiekens sprak dan
ook boekdelen: “Ik werk in de stad, ik woon in de
stad, ik leef in de stad. Ik fiets en rijd met de auto
in de stad. Als we vaststellen dat de wijzigingen
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.

De kaaien tussen de Zwarte Hoekbrug en de Sint-
Annabrug. © 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
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massa wagens zal via de Kaaien van de ene
kant naar de andere kant van de ring proberen te
geraken. Waarschijnlijk nog meer dan voor de
invoering van het circulatieplan. Dat vrezen we
toch”, zeiden de actievoerders van Critical Mass,
Samen voor een Verkeersveilig Aalst en de
Fietsersbond bij hun actie aan het belfort.

Hoe veiliger en leefbaarder?
De vraag is dus op dit moment: hoe zal de stad
de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de
kaaien verzekeren? “Je moet de voetgangers en
fietsers extra ruimte geven”, zegt Lander
Wantens (Groen). “Leg een tijdelijk
dubbelrichting fietspad langs de kaaien en zodra
de parking daar betalend wordt, haal een deel
van de parkeerplaatsen weg. De pendelparking
aan het station staat nu leeg”, zegt hij. Toch
vreest hij dat er te veel verkeer zal zijn. “Als je
alle verkeer weer langs de kaaien stuurt en er
een steenweg van maakt zoals voorheen, mag je
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 Sint-
Annabrug 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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LEES MEER

fietspad en we zullen streng zijn voor wie de
zone 30 niet respecteert. We moeten kijken naar
infastructurele ingrepen, zodat de automobilist
gewoon niet meer de neiging heeft om de
gaspedaal in te duwen. Rustig ogende kaaien
zullen ook rust en veiligheid meebrengen voor
fietsers en bewoners”, zegt hij.

Zeg ja tegen een
onvergetelijke
kerst bij Center…
Center Parcs

GESPONSORD DOOR OUTBRAIN

Boek een testrit
met de ID.4. En
laat je dan…
Volkswagen

GESPONSORD DOOR OUTBRAIN

ALLE VIDEO'S

Baasje komt thuis in deze ravage

Hond Simon
gaat viraal
met zijn…

Man zwaa
toegetak
door…
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