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Enkele dappere
fietsers hebben als eersten het
vernieuwde jaagpad langs de Dender
tussen Erembodegem en Aalst uitgetest.
Ondanks de barre
weersomstandigheden, waren ze heel
blij: “Eindelijk is na zes jaar deze veilige
fietsroute weer open.”
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Het nieuwe jaagpad passeert nu de
nieuwe stuw en sluis die nog in aanbouw.
“Na 6 jaar - jawel je leest het goed: 6 jaar
- ging gisteren het Denderpad tussen
Aalst en Erembodegem weer open”,
aldus Critical Mass, een organisatie die
vecht voor meer veiligheid voor fietsers.
“Enkele dappere fietsers trotseerden de
hevige regenbuien om het fietspad uit te
testen. Nu is het nog wachten op een
officiële opening van de stad Aalst. We
houden onze mailbox in de gaten en zijn
er graag bij als het lintje wordt geknipt en
er geklonken wordt op de opening van dit
fietspad.”
Lees ook
‘The Betta Gallery’ is nieuw in
de Sint-Jorisstraat: “Sierlijke
Siamese kempvissen in de…

MEEST GELEZEN
“Kom eens op mama’s schoot
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Johan Van Nieuwenhove (uit
Vlaams Belang gezet): “Ik
ben een koppigaard, ik blijf…

Jong N-VA kanton Aalst gaat 2022 in
met nieuw bestuur
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Fris hoofd
Marleen Stallaerts van De Fietsersbond
is superblij dat de veilige, snelle en
vooral mooie fietsroute tussen Aalst en
Erembodegem weer open is voor fietsers
en voetgangers. “Zes jaar geleden werd
deze route afgesloten met de belofte een
nieuw en beter fietspad te realiseren.

Ambtenaar bij ministerie van justitie
krijgt 45 dagen rijverbod na zware
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hoofd aan op het werk, spaar geld uit en
zorg voor het milieu”, zegt ze. “Elke dag
AALST/LEDE/ERP…
opnieuw maak ik mij de bedenking
waarom automobilisten deze mindset niet
Bestuurder (20) krijgt milde straf
nadat hij met auto tegen gevel van
maken. Welke argumenten kunnen zij
woning rijdt
hier tegenover stellen?”

5

AALST

“Ik ga het absoluut niet missen: De
stinkende uitlaatgassen, de 190
seconden wachttijd voor fietsers aan het
kruispunt Brusselse Steenweg –
Albrechtlaan, het gevaar om tussen de
auto’s te fietsen, op te passen voor
afslaande auto’s”, aldus Marleen. “Op
mijn verlanglijstje voor volgend jaar
noteer ik alvast een betere
fietsverbinding tussen Foncé en het
Denderpad. Veel fietsers kennen het
mooie fietstraject naar Aalst via de
Dender nog niet. Het zou goed zijn werk
te maken van duidelijke bewegwijzering.”
Elke week publiceren we meer dan 100
HLN+ artikels en video's. Open jouw
toegang tot onze beste journalistiek en
archief.
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