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Aalst
SMS-parkeren
invoeren bespaart
de Aalstenaar geld
Vijf minuten nadat je tijd om is aan je auto
aankomen en een boete aantreffen. Iedereen
is er al wel eens mee geconfronteerd.
Jean-Jacques De Gucht en Bart Van den
Neste zien in SMS-parkeren de oplossing:
“Wij zijn de laatste centrumstad die SMSparkeren nog niet heeft ingevoerd. Dit kan
de Aalstenaar nochtans veel frustratie
en geld besparen.”
SMS-parkeren is in alle centrumsteden in
Vlaanderen mogelijk. Enkel de stad Aalst blijft
hopeloos achter met haar parkeerbeleid.
Nochtans leidt het parkeersysteem vaak tot
frustraties bij de automobilist: niet genoeg geld
bij, geen kleingeld bij, je moeten reppen naar je
wagen omdat je tijd om is.
SMS-parkeren biedt hier een oplossing, stelt
Bart Van den Neste: “Met SMS-parkeren betaal
je op een veilige, eenvoudige en snelle manier
het exacte bedrag dat in verhouding staat tot
je parkeertijd. Niet teveel, niet te weinig.
Gedaan met gissen en op je horloge kijken.”
Bovendien betekent de invoering van het
parkeersysteem geen meerkost voor de stad.
De Gucht ziet dan ook geen excuus om de
invoering van SMS-parkeren nog uit te stellen:
“Het is ongezien dat wij de laatste centrumstad
zijn die nog geen werk heeft gemaakt van SMSparkeren. Aalst en haar bezoekers hebben recht
op een gebruiksvriendelijk parkeerbeleid van de
21ste eeuw. Of rekent de stad op inkomsten van
parkeerboetes van burgers die vijf minuten te
laat aan hun wagen aankomen?”

Niet de politieke kleur
maar competentie moet
de voorwaarde zijn bij
de samenstelling van
de Adviesraad Feestcomité
De Aalsterse Adviesraad Feestcomité is samengesteld op basis van
de heersende politieke machtsverhoudingen. Dit verhindert zijn
noodzakelijke onafhankelijke werking. Dat zeggen Jean-Jacques
De Gucht en Bart Van den Neste. “De aanbevelingen van de
adviesraad zijn niet objectief, maar op maat van de meerderheid.”

Festijn van
Wild en Kaas
Open Vld Aalst en Open Vld Kravaal
nodigen u en uw familie vriendelijk uit
op vrijdag 20 november vanaf 18u in
feestzaal De Snip (Beugemstraat 9,
Moorsel) voor een eetfestijn met keuze uit
een heerlijke wildragout of een uitgebreid
kaasbuffet en uitgelezen wijnen.
Vanaf 21u zorgt live band Time 2 Play
voor een spetterende avond.
Kaarten zijn te verkrijgen bij
bestuursleden van Open Vld Aalst
en Kravaal of via aalst@openvld.be.
Wildschotel of kaasbuffet: €15

De meerwaarde van het Feestcomité is het afleveren van objectieve
aanbevelingen zodat de gemeenteraad geïnformeerde beslissingen kan
nemen. Maar de huidige samenstelling van de Adviesraad maakt dit
onmogelijk, stelt Van den Neste: “De Adviesraad Feestcomité is politiek
samengesteld. Het hoeft geen betoog dat dit de onafhankelijke werking
in het gedrang brengt. De aanbevelingen zijn niet objectief, maar op
maat van de meerderheid.”
Bovendien zorgt de huidige samenstelling voor interne strubbelingen.
Het is een bijkomende handicap voor de goede werking. Hoog tijd om
een einde te maken aan de huidige politieke samenstelling, oordeelt
De Gucht: “Het Feestcomité moet op een onpartijdige basis samengesteld worden. Niet de politieke kleur maar competentie moet de
voorwaarde zijn bij de samenstelling. Enkel dan verzekeren we ons
van een onafhankelijke Adviesraad die met objectieve aanbevelingen
een meerwaarde realiseert.”

Het zou ons bijzonder veel deugd doen u
te mogen verwelkomen.
Jean-Jacques en Vera

Stadswandeling 15 NOVEMBER:
Open vld Aalst organiseert op zondag 15 november
naar aanleiding van de week van de goede smaak een
stadswandeling met drankjes en proevertjes.
Wij willen op deze manier een aantal bestaande of
nieuwe zelfstandigen in de kijker zetten. We bezoeken
5 bijzondere zaken die voor Aalst een pluspunt
betekenen en aantonen dat onze stad potentieel heeft!
Deze ondernemers zijn één voor één enorm gedreven
mensen die voor hun droom zijn gegaan en dit met

succes doen. Ze zijn een inspiratiebron voor anderen
om dit ook te doen en de stap te wagen. We bezoeken
koffie-en wijnbar Amok, kledingzaak Happy Feeling
Tenson Store, bakkerij Oudaya, delicatessenzaak
’t Schuurtje en streekbierenzaak Ambarosa.
Dit allemaal onder begeleiding van een stadsgids.
Inschrijven kan via lottevanderstockt@hotmail.com of
0477 47 18 32 tot en met 10 november.
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt!

Herdenkingsboom voor
ongeboren kinderen op
begraafplaats Aalst
Zondag 25 oktober werd op het kerkhof van Aalst
de herdenkingsboom voor ongeboren kinderen
ingehuldigd. Initiatiefneemster Vera Van der Borght
was aanwezig: “Het belang van deze herdenkingsboom mag niet onderschat worden. Het biedt mensen
een plaats waar ze rust en troost kunnen vinden.”
Het concept voor de herdenkingsboom werd
uitgewerkt door het kunstenaarscollectief Kunst Onder
meerdere Artiesten. De in elkaar schuivende schijven
representeren de band tussen ouder, kind en andere
mensen. In de kleurrijke druppels kunnen
boodschappen achtergelaten worden. Van der Borght
heeft enkel woorden van lof: “Het kunstenaarscollectief
onder leiding van Olivier Bras van de Academie van
Beeldende Kunsten heeft prachtig werk geleverd.
Het resultaat straalt ingetogenheid uit terwijl de
kleurrijke druppels tegelijkertijd de onbevangenheid
van een kind tonen.”
Het succes van het initiatief is voor Van der Borght
een reden om ook voor de deelgemeenten te kijken
naar gelijkaardige initiatieven: “Ook in de deelgemeenten
worden inwoners getroffen door het moeilijk te dragen
verlies van een ongeboren kind.
Zij verdienen een gelijkaardig positief initiatief.”
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