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Beste inwoner van Baardegem,

De Dorpsraad is ondertussen bijna 9 jaar actief. In deze periode hebben we met een variabele 
groep vrijwilligers toch een en ander kunnen verwezenlijken. De Molenwegroute, de restauratie van 
verschillende kapelletjes en het Barbarabeeld, de dorpsparking, de bordjes aan de trage wegen, de 
vredesboom,….allemaal zaken waardoor ons dorp wat aantrekkelijker is geworden. Daarnaast wer-
den tal van kleine ongemakken weggewerkt door een passend contact met de bevoegde diensten: 
verkeersborden werden geplaatst, banken werden vervangen, putten zijn gevuld, nieuwe groen-
voorzieningen werden gerealiseerd en markeringen werden aangebracht. We hebben, ondanks het 
ruime aanbod dat er reeds is in ons dorp ook gepoogd om laagdrempelige activiteiten te organise-
ren, waaronder wandelingen, educatieve evenementen en een tentoonstelling. De 1 mei zwerfvui-
lactie is ondertussen een klassieker. De afgelopen jaren voorzagen we op regelmatige tijdstippen 
ook publicaties: de welkomstbrochure voor nieuwe inwoners, het boekje over de kapelletjes in Baar-
degem, wandelkaartjes en zeker niet te vergeten het grote fotoboek Baardegem vroeger en nu. 

De Dorpsraad poogt ook steeds de belangen van alle inwoners in Baardegem te behartigen bij 
overheidsdiensten en de bevoegde administraties of beleidsmensen in kennis te stellen van tekort-
komingen die ons worden gemeld of opportuniteiten die ons worden meegedeeld. We hebben jullie 
van dit alles op de hoogte proberen te houden via onze website, de facebookpagina en flyers. Toch 
hadden we soms de indruk dat we niet iedereen bereikten, terwijl we dit nochtans zeer belangrijk 
vinden. We willen graag dat iedereen op de hoogte is van wat reilt en zeilt in Baardegem. Daarom 
het initiatief om een soort dorpskrantje op poten te zetten. Een zeer bescheiden publicatie, maar we 
hopen toch dat het een meerwaarde heeft.

In dit krantje doen we al direct een oproep om ons te steunen om een aantal verbeteringen van de 
grond te krijgen. De voorzieningen aan de N411 zijn ondermaats. Er ontbreken zebrapaden, betere 
aanduidingen van de zone 30, spiegels aan de kruispunten en fietssuggestiestroken. Anderzijds 
werden ondanks ons verzet toch ratelstroken aangelegd in de dorpskern die de omwonenden nu 
wakker houden. We hebben lang en hard gestreden om een en ander rond te krijgen, maar tot op 
heden met een eerder bescheiden resultaat (één zebrapad aan de kerk). Jullie kunnen ons helpen 
door massaal de bevoegde dienst “het Agentschap Wegen en Verkeer” te contacteren en onze/uw 
vragen aan hen voor te leggen. Neem ook contact op met de bevoegde minister Lydia Peeters en 
vergeet ook de bevoegde schepen Jean-Jacques De Gucht niet in kennis te stellen van jullie vragen 
(het feit dat het schepencollege niet bevoegd is voor de gewestweg impliceert niet dat het niet ook 
wat druk kan uitoefenen). Een korte mail of een eenvoudig briefje volstaat. Willen jullie een verbe-
tering laat jullie dan horen.
Verder zullen jullie via dit krantje nog wat beter kennis kunnen maken met onze groep vrijwilligers. 
We geven jullie graag nog wat nieuws mee en brengen jullie op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Veel leesplezier,  

Geert De Boeck  
Voorzitter Dorpsraad Baardegem 



1. Opnieuw aanbrengen van de zebrapaden die er ook voor de heraanleg waren  
 o Ter hoogte van het kruispunt Melkspinde / Seepscherf (zone 50)
 o Aan het WZC Faluintjes  (zone 50) 
 o Tussen de kerk en de nieuwe parking  (zone 30) 

2. Duidelijkere & grotere  aanduiding begin zone 30 

3. Aanpassen ratelstroken aan het begin van de zone 30 zodat er minder hinder is voor de
 omwonenden

4. Aanbrengen fietssuggestiestrook in zone 30

5. Herplaatsen spiegel hoek Seepscherf – N411
 (zodat het verkeer vanuit de Melkspinde een  beter zicht heeft) 

6. Herplaatsen spiegel N411 -  Europastraat - Rampelberg

Wij begrijpen dat, gezien het hier om een gewestweg gaat, de stadsdiensten een beperkte 
inbreng hebben en dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de Vlaamse Overheid ligt. 

Wij stellen echter vast dat ondanks al onze inspanningen, 
er weinig evolutie in dit dossier zit. 

Wij, vanuit de dorpsraad, zullen de druk hoog houden maar 
we kunnen er jullie hulp bij gebruiken. 
Ondersteunen jullie onze verzoeken?
Laat jullie stem dan eveens horen! 

Jullie kunnen dit doen door contact op te nemen met het kabinet 
van schepen De Gucht met jullie verzoeken en/of met de het
Agentschap Wegen & Verkeer van de Vlaamse Overheid. 

Contactgegevens 
Stad Aalst – Schepen De Gucht  
Werf 9 -  9300 Aalst 
schependegucht@aalst.be  

Agentschap Wegen en Verkeer - District Aalst 
Churchillsteenweg 4a  -  9320 Erembodegem 
wegen.oostvlaanderen.districtaalst@mow.vlaanderen.be 
https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html# 

Beste bewoners, 

Zoals jullie misschien ook gelezen hebben op onze website
is er vanuit de dorpsraad de voorbije maanden heel wat tijd
en energie gespendeerd om de veiligheid aan de N411 te
verbeteren. 

Concreet hebben wij de zes volgende verzoeken
neergelegd bij: 
- de dienst Mobiliteit van de Stad Aalst 
- de Vlaamse overheid



Kunstoevers
Stad Aalst organiseert van 26 juni tot 19 september 2021 de 
Openluchtexpo Kunstoevers en Tafels van Vermenigvuldiging 
(zie ook aalst.be/kunstoevers). 
De dorpsraad heeft hier zijn medewerking aan verleend. 
Ergens in ons dorp komt een tafel die onder handen genomen
is door een kunstenaar. Die tafel blijft de hele zomer staan en 
kan fungeren als ontmoetigsplaats in de buitenlucht. 
Later meer daarover op onze website: dorpsraad-baardegem.be 
en op de facebook Dorpsraad Baardegem.

Wie zijn wij
Geert De Boeck Baardegem-Dorp 19 - Voorzitter
Jackie Huyge Eerdegemstraat 80 - Ondervoorzitter
Hilde Cobbaut Cassestraat 5 - Secretaris
Christel Van Buggenhout Seepscherf 16 - Penningmeester

Lieve De Pauw Baardegem-Dorp 45B
Chris Aelbrecht Rampelberg 69
Heidi Moens Seepscherf 15
Danny De Schrijver J.F. Vonckstraat 34
Nancy Bessems Rampelberg 138
Dirk Braeckman Rampelberg 150
Yvette Coen Europastraat 38

Waarvoor staan wij
De Dorpsraad streeft naar een betere communicatie tussen de dorpsbewoners en de verschillende 
beleidsinstanties en de publieke en private ondernemingen. We streven er ook naar om zelf allerlei 
verbetervoorstellen uit te werken en in te dienen bij de bevoegde instanties.
Er wordt benadrukt dat de Dorpsraad niet verbonden is met enige politieke partij. 
In het huishoudelijk reglement is uitdrukkelijk voorzien dat leden die een politiek mandaat opnemen
geen deel kunnen uitmaken van de Dorpsraad. Een strikte neutraliteit wordt nagestreefd omdat we 
volstrekt ongebonden opkomen voor de belangen van de inwoners van Baardegem. 
Aarzel ook niet wanneer u goede ideeën hebt, om die aan een lid van de Dorpsraad over te maken. 
Samen weten we meer en kunnen we meer doen voor ons dorp.

100 jarige in Baardegem
Op maandag 21 juni 2021 was er feest in de 
Eerdegemstraat, Jeanne Vermoesen werd op die 
dag 100 jaar! 
Twee leden van de Dorpsraad hebben haar een
ruiker rozen afgegeven. 
Heel de straat was door de bewoners mooi 
versierd. 

Wintervertellingen 

In samenwerking met 
de Heemkundige Kring zal 
er op vrijdag 22 oktober 2021 een 
avondvullend programma doorgaan 
waarbij oude en nieuwe vertellingen 
in een gezellige sfeer zullen opgevist  
worden. Meer info volgt later maar 
houdt alvast deze datum vrij!

Te koop aan 20 euro bij
Christel Van Buggenhout



Ambarosa            @Workshop
Bank en 

Verzekeringen                
Van Cauter 

Bart  Van Den Bossche 

Beenhouwerij Dooms
Bloemen en Planten 

Cassaer
Bloemen                                 

‘t Helicoontje  Bloemen VERIS

BNP Paribas Fortis 
Moorsel - Affligem CB AUTOMOTIVE

CV en Sanitair Lieven - 
Michael Blindeman 

CV en Sanitair                     
Luc Blindeman 

De Koker 
landbouwbedrijf

De Margriet D'heeren van Bardo Drankencentrale Nuelant

Drukkerij                         
De Koninck ECVS Clauwaert

Electro                                          
Crabbe Spinoy

Expertisecentrum         
Gino Crabbe

Faluintjeszorg Katleen 
Daelman Familie Croes-Bailleul

Fruithoeve                                    
De Seepscherf

Garage Carrosserie                   
Teck

Geert Neirynck 
ENFORMA

Guy Gelaude  Haarateljee Daisy Hovenierbedrijf                      
M en R

Ilse Caudron 
In den                           

Heksenketel
Woningdecor                     
Callaert gebr. Kapster Ann

Kinderdagverblijf        
De Hummeltjes

Koken met Klaas
Landbouw- en 
grondwerken                         
Van Mulders

 Licht Elektriciteit 
Aelbrecht

Luc Van Den Berghe Modekleding     
Stephano

Modinet Nagelstudio  BILINAILS

Nathalie Liottier Ons Huis CVBA Paul Jansegers REMATRANS Transport

Roeland  Van de 
Steene 

Rozen                                    
De Boeck 

Schilderwerken                      
Kleur en Tint

Stukadoorsbedrijf                      
Lombaert

Thuisverpleging          
Greet Boel

Traiteur Kristof    't Stationneke Tuinaanleg                     
Niels Hubo

Tuinwerken                  
Mark Heyvaert

Van Driessche Tom 
koeltechnieken

 Verzekeringen              
BVBA De Pauw

Viva Cultura

Vle-k
Vroedvrouw 

Lactatiekundige 
IBCLC Lieve Vinck

www. dorpsraad-baardegem.be facebook dorpsraad baardegem

Dank aan onze sponsors : Foto Baardegem: Hilde Cobbaut

v.u.: Hilde Cobbaut, secretaris Dorpsraad, Cassestraat 5, 9310 Baardegem

Dank aan onze sponsors


