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’t Is goed in ’t eigen hart te kijken nog even …..’ zijn de eerste woorden van een mooi gedicht van 
Alice Nahon 
Zo wil ook onze partij op geregelde tijden stilstaan bij het beleid in onze stad en kritisch nadenken 
over wat goed loopt en beter kan. Deze keer wilden we deze bespreking niet in eigen rangen hou-
den, maar koos CD&V-BaMeMo ervoor om haar oor te luisteren te leggen bij een paar bereidwillige 
dorpelingen van Baardegem uit verschillende leeftijdscategorieën en dan nog liefst bij inwoners 

van Baardegem die geen rechtstreekse banden hebben met 
CD&V omdat we meenden dat ons gesprek op deze wijze in 
alle onafhankelijkheid kon gebeuren.
We waren meer dan tevreden dat Maria, Kevin, Griet, Yvette, 
Herwig, Paul, Wouter en Geert zich wilden vrijmaken op een 
vrijdagavond en hadden gedurende 2 uur met hen een heel 
intense babbel in Zaal Ons Huis. Het deed enerzijds deugd te 
mogen ervaren dat vanuit een heel grote betrokkenheid op 
het reilen en zeilen in Baardegem en de stad Aalst er zoveel 
ideeën naar voor werden gebracht. Anderzijds was het on-

mogelijk om elk idee op te nemen in ons Bamemo-blaadje en hebben we ons moeten beperken tot 
de kerngedachten met de grootste gedragenheid bij onze gesprekspartners.

Welke verwezenlijkingen van het stadsbestuur springen positief in het oog in groot-
Aalst/ in je deelgemeente?

Welke verwezenlijkingen konden beter of waren beter niet gebeurd?

- Er mochten wat meer groenvoorzieningen zijn 
bij de aanleg van de pleinen in de stad. Momenteel 
ogen ze als een grote betonvlakte. Planten in bak-
ken hebben dan weinig meerwaarde. 
- De Leirekensroute werd verlicht maar waarom en-
kel tot in Moorsel? Waarom worden vele zaken ge-
realiseerd tot in Moorsel? Je valt uit de boot als je 
wat verder woont. 
- De stad maakt nieuwe dingen aan, maar ze onder-
houden het niet. Waarom wordt het dorpsplein niet 
regelmatig verfraaid zoals tijdens de kerstperiode? 
- Het dorpsplein oogt vuil: mos enz… De plaatselijke 

bevolking zorgt na een initiatief van de Dorpsraad 
voor de bloemen, maar de stad niet.
- De nieuwe voetpaden zijn op sommige plaatsen 
zeer breed. Hierdoor worden ze zeer vaak gebruikt 
als parkeerplaats. Op deze manier moet je als voet-
ganger je dus nog op de rijbaan begeven. Het Hou-
welgat is hier een mooi voorbeeld van.
- Het speelplein in de tuin van de pastorie is wel fijn 
om met de kleine kinderen te vertoeven, maar de 
speeltuigen zijn geschikt voor lagere schoolkinde-
ren en te moeilijk voor onze jongste kinderen.

Baardegem

a) in groot – Aalst?
- Het is heel positief dat er grote infrastructuurwer-
ken zijn gebeurd tijdens deze legislatuur. 
- Het NAC (Nieuw Administratief Centrum) is ge-
makkelijk, alles in één aanspreekpunt. 
- De aangelegde pleinen zijn proper. 
- Wanneer je met de trein Aalst komt binnengere-
den, zag je vroeger een gesloten fabriek, nu zie je  
een spiksplinternieuw sportcomplex. Schotte is een 
mooie verwezenlijking. De jeugd kan zich hierin vin-
den. 

- De stad is aantrekkelijker geworden en oogt pro-
per; je ziet er regelmatig poetsdiensten van de stad.
b) In je deelgemeente?
- In Baardegem zijn er enkele straten heraangelegd. 
- De bouw van het woonzorgcentrum te Baardegem 
wordt positief onthaald door de inwoners.
- Tijdens de eindejaarsperiode zorgt de stad voor 
verlichting op het dorpsplein. Dit is zeer tof, het 
brengt sfeer in het dorp!  
- De speeltuin en de polyvalente zaal zijn een meer-
waarde.
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Waaraan zou men meer aandacht moeten besteden voor 
jouw leeftijdscategorie?

Er is dus nood aan speeltuigen voor kleuters. 
Wanneer je aan de speeltuin zit, kan je ook geen ge-

bruik maken van een toilet. Bij de herinrichting van 
de pastorij moet daar zeker aan gedacht worden.

- De jonge-
ren vinden de 
werking van 
de jeugddienst 
zeer goed, het 
is een goed 
aanspreekpunt, 
subsidies zijn 
voor iedereen 

gelijk, zowel voor jeugdverenigingen van Aalst als 
Baardegem.
- De polyvalente zaal is niet echt om uit te gaan; 
het wordt meer verhuurd voor privé-initiatieven.  Op 
vlak van uitgaan is Baardegem zeer beperkt. In de 
Faluintjesstreek is er geen enkel jeugdcafé meer.

- De feestzaal/jeugdzaal ‘Cinema’ in de stad wordt 
als positief ervaren. 
- De terrasjes aan het Vredeplein zijn echt fijn. De 
evenementen die in het weekend in de stad worden 
georganiseerd, zijn een echte meerwaarde en doen 
ons afzakken naar Aalst.  
- De mensen van middelbare leeftijd wonen graag in 
Baardegem. Ze vinden het een rustig dorp met een 
bruisend gemeenschapsleven. 
- Er ontbreken wel wat   winkels, belangrijk voor het 
sociaal leven. Ze vragen zich of er tijdens de werken 
aan de gewestweg geen tijdelijke pop-up-store kan 
geopend worden. 
- De ouderen zijn tevreden over de subsidies die 
OKRA krijgt van de stad. 

Wat is jullie oordeel, positief en negatief,  over het huidig stadsbestuur? Over het 
Vlaams bestuursniveau? Over het Federaal bestuursniveau?

a) Over het huidig stadsbestuur
- De vernieuwingen in groot-Aalst zijn zeker positief! 
- In Baardegem wordt binnenkort de gewestweg he-
raangelegd. 
- De Dorpsraad doet heel veel moeite om een posi-
tieve relatie met de medewerkers van de stad Aalst 
op te bouwen. Het  antwoord of het akkoord van de 
stad duurt wel veel te lang wanneer de Dorpsraad 
iets meldt. De Dorpsraad is een prachtig initiatief 
dat draait op heel wat vrijwilligers en verwacht wel 
wat meer steun en slagkracht van de schepenen en 
van de stad. Ze zouden graag een draagvlak, een 
opvolger, hebben bij de stad Aalst. Een vast persoon 
waartoe ze zich kunnen richten met hun vragen, be-
kommernissen enzovoort. Iemand die hen au seri-
eux neemt en hun ideeën niet onmiddellijk van tafel 
veegt.
- Het kerkhof volgt de regels van Aalst. Er wordt te 
vlug ontruimd met lege grasperken tot gevolg. Er 
komt niets in de plaats. Er kan ook gedacht wor-
den aan een gemeenschappelijke grafsteen aan de 
strooiweide.
- De stad heeft goed werk geleverd voor de veldba-
nen, we zijn fier op hun landelijk karakter. Ze worden 

echter te weinig bewandeld. 
- De trage wegen en landbouwwegen worden ge-
bruikt als woon-werk verkeer, maar de bestuurders 
rijden er vaak te snel. Er moet bij de aanleg van de 
weg gezorgd worden dat er niet te snel kan gereden 
worden. Het moet een snelheidsremmende baan 
worden met grasdallen. Deze behouden het lande-
lijk karakter. Het zou ook goed zijn mocht er eerst 
een sondering gebeuren, want er zal heel wat ver-
keer zijn tijdens de wegenwerken. 
b) Over het Vlaams bestuursniveau?
De overgang van bevoegdheden van Federaal naar 
Vlaamse regering verloopt niet optimaal.
c) Over Federaal bestuursniveau?
- Ongelijkheid, bijvoorbeeld de wegentaks. Waar-
om ongelijkheid tussen Vlaanderen, Brussel en Wal-
lonië? 
- Vereenvoudiging van het 
fiscaal systeem.
- Er werd veel verwacht 
van de huidige regering 
maar onze verwachtingen 
worden niet ingevuld. 
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Wat zijn jullie ervaringen in jullie contacten met het stadsbestuur?

De stad wil burgerparticipatie. in Baardegem hebben we daarom een Dorpsraad opgericht. In het begin 
was er een vriendelijke ontvangst door het college, maar vaak hebben we nu het gevoel dat er te weinig 
met onze ideeën wordt gedaan. Bij sommige schepenen krijg je gehoor, bij andere wordt het onder de mat 
geveegd. 

Wat kan nog beter met de administratieve dienstverlening in de stad?

- Er is omslachtigheid om een bepaald probleem bij 
de juiste persoon te krijgen binnen de administratie. 
Het beantwoorden van vragen, duurt soms heel 
lang. Het lijkt of sommige administratieve medewer-
kers ons geen antwoord kunnen geven. 
- De oudere generatie mist een vast persoon in Baar-
degem. Iemand die administratieve zaken mee helpt 
afhandelen. Het zou fijn zijn mocht om de twee we-
ken een medewerker van de stad service verlenen.
- De jeugd is al gewoon om naar het administra-
tief centrum in de stad te gaan en om daar te gaan 
aanschuiven. Toch merken ze op dat de balies maar 
open zijn tot 15uur. Dit is voor de jeugd en werkende 

mensen zeer moeilijk. Vroeger kon je nog na school-
tijd je nieuwe identiteitskaart afhalen. Nu kan dit en-
kel op woensdag. Helaas is er die dag altijd zeer veel 
volk en lopen de wachttijden op. 
- Voor hulpbehoevende ouderen komt een admi-
nistratief medewerker aan huis langs. Hiervoor ma-
ken ze geen concrete afspraak; je moet dus thuis 
wachten tot wanneer ze langskomen. Je moet  dan 
in het bezit zijn van een medisch attest. Ze jagen de 
mensen die deze hulp echt nodig hebben op kos-
ten.  Waarom kan je geen aanvraag indienen om als 
dienstverlening bij jou thuis te komen omdat je niet 
meer mobiel of ziek bent.

Mocht jullie zelf een bepaald budget mogen beheren, waaraan zouden jullie dat bij voorrang besteden 
in je deelgemeente?

Parkeerplaatsen! Bij een activiteit in de parochie-
zaal parkeert iedereen op de bermen vanaf Maxens 
tot aan Nuelant. Na de wegenwerken zal er daar 
niet meer geparkeerd kunnen worden. Er zal dus 
een groot te kort aan parkeerplaatsen ontstaan. We 
hebben een bruisend gemeenschapsleven, maar 
wanneer je moeilijk kan parkeren rond de parochie-

zaal zal dit doodbloeden.  
Daarom willen we investeren in een goede parking 
rond de dorpskern, inspanningen voor het behoud 
en onderhoud van de trage wegen, netheid in de 
straten, veilige en verlichte fietspaden en een goe-
de dienstverlening voor de ouderen en hulpbehoe-
venden in het dorp.

Enkele ja – neen vragen, eventueel met wat uitleg.
a. Zou men bij de gemeenteraadsverkiezing ook een voorkeur voor een 
bepaalde coalitie moeten kunnen uitdrukken?

Te ver gezocht!
b. Moet bij iedere verkiezing de grootste partij van de coalitie de burge-
meester, de minister president, de premier verplicht leveren.

Wie de meeste stemmen heeft wordt Burgemeester. Als burger hebben we 
toch geen inspraak. Er is nog te veel partijpolitiek. De coalitie heeft zijn ver-
antwoordelijkheid. 

c. Vroeger mocht men bont stemmen of panacheren. Dit symsteem legt 
meer de nadruk op de persoon die aan politiek doet en minder op de par-
tij die hij vertegenwoordigt. Zouden jullie dit systeem opnieuw invoeren?

We geven één stem. Ofwel stem je voor een visie (een partij) ofwel kies je voor een kennis, in iemand die 
je gelooft maar niet van je strekking is. De mening is eerder negatief voor bont stemmen.
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Wij legden ons oor te luisteren bij enkele inwoners van Baardegem. In 
onze buurgemeenten Moorsel en Meldert werd een gelijkaardige bespre-
king gehouden. Het waren telkens interessante gesprekken waar veel uit 
te leren viel om een door inwoners gedragen programma voor de volgen-
de verkiezingen uit op te maken.
We zijn van plan om dit in de toekomst nog te doen: luisteren naar onze in-
woners. Wellicht zijn er toch nog problemen of goede verwezenlijkingen of 
goede ideeën die niet aan bod kwamen. Wij nodigen onze Baardegemnaars 
uit om die te signaleren aan: chris.aelbrecht@vdab.be
Het verslag van alle gesprekken is te vinden op facebook onder BaMeMo en 
www.aalst.cdenv.be 

Wat willen jullie nog kwijt? Wat kwam niet aan bod?

- De ouderen uit het dorp vinden het leuk dat er een 
woonzorgcentrum in het dorp wordt gevestigd; het 
biedt ook werkgelegenheid naast de opvang van 
ouderen.  Ze hopen dan ook dat er een mogelijkheid 

is om daar hun oude dag door te brengen en dat alle 
kamers niet naar Aalstenaars zullen gaan. Ze vrezen 
ook dat het verblijf onbetaalbaar zal zijn. 
- De parking die zal aangelegd worden aan het 
woonzorgcentrum mag geen vervanging zijn voor 
de parking tijdens de evenementen in het weekend. 
We vrezen dat er op het rusthuis snel een slagboom 
zal komen. 
- De site van Fies is een super locatie om te bewaren 
in het dorp. Het wordt ook jaarlijks gebruikt tijdens 
de Faubourgkermis. 
- Door de inbraakgolven en het vandalisme voelen 
sommige dorpsbewoners zich onveilig. Er moet 

meer gepatrouilleerd worden en de slachtoffers ver-
dienen meer feedback. Een sporenonderzoek duurt 
nu veel te lang. Binnen de 24 uur zou dit moeten 
afgehandeld worden. Nu mogen de mensen soms 
dagenlang niets aanraken.
- We missen in Baardegem een aanspreekpunt. Dit 
kan de stadswacht zijn, maar ook een centraal mel-
dingspunt in de vorm van een e-mailadres lijkt zin-
vol. Dit meldingspunt geeft je best ook zoveel mo-
gelijk antwoorden terug, want tot op heden is er te 
weinig feedback. 
- Waarom zien wij de wijkagenten niet? Waarom zit-
ten ze op het oud gemeentehuis in Moorsel? Is hun 
plaats achter het bureau? Het politiebureau moet 
niet naar Baardegem komen, maar ze moeten zicht-
baar zijn in het dorp. Het sociale aspect valt  nu weg. 
Waarom zien zij niet dat er dingen mis gaan (fout 
parkeren,  losliggende tegels, wegdek in slechte 
staat, mensen in moeilijkheden…)? 
- De stadswacht komt amper. Ze wandelen rond 
maar ze hebben amper bevoegdheden. Het zou fijn 
zijn mochten de stadswachten de zaken die ze waar-
nemen en van dorpsbewoners horen (bv zwerfvuil, 
losliggende stenen, vuil dorpsplein, niet gesnoeide 
hagen), kunnen briefen naar de bevoegde diensten. 
Natuurlijk zou er nadien weer een opvolging naar de 
inwoners toe moeten komen.


