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Sfeerbeelden sessie 1



Overzicht

1. Profiel van de deelnemers van sessie 1

2. Resultaten sessie 1:

• Belangrijke publieke plekken in Herdersem

• Analyse leefbaarheid: redenen om wel/niet graag te wonen/ondernemen in 

Herdersem

• Toekomstvisie voor Herdersem a.d.h.v. 3 stellingen
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Levenskwaliteit

Aanbod van het 

openbaar vervoer

Winkelaanbod

Horeca-aanbod

Hoe tevreden ben je met 
… in Herdersem?

Profiel deelnemers sessie 1

0 inwoners 3 ondernemers

6 vrouwen 6 mannen

1 2

0 0 4 5 2

0 0 2 6 2

4 5 2 0 0

9 2 0 0 0

Hoe tevreden ben je met … 

in Herdersem?

3
148 beide

*1 van 12 antwoorden onbekend



Voor het werk

Voor

boodschappen

Voor vrije tijd

...

Profiel deelnemers sessie 1

0 student

9 werkt / onderneemt

2 op pensioen

6 
mannen

1 2 4 5

2 2 6 2 4
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s je je 
voor ... 

?

Voor het werk

Voor boodschappen
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3 1 1
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*1 van 12 antwoorden onbekend

4

0 werkt /  onderneemt even niet

4

0 pendelen



Belangrijke publieke plekken in Herdersem

De deelnemers identificeren zeer 
uiteenlopende en geografische verspreide 
publieke plekken. Deze plekken hebben 
een positieve insteek. 





De leefbaarheid in Herdersem

Hierom woon ik graag in Herdersem

• Herdersem is groen, mooie natuurplekken (6)

• Scholen in de buurt (5)

• Breed en levend verenigingsleven (4)

• Hobby’s voor kinderen in de buurt (voetbal, kaatsen, 
jeugdbeweging) (2)

• Herdersemnaren blijven in Hedersem wonen waardoor 
iedereen dicht bij familie en vrienden blijft; creëert 
thuisgevoel (2)

• Betaalbare woningen (1)

• Wegenwerken hebben gevoel van solidariteit met 
lokale ondernemer met zich mee gebracht en lokale 
ondernemers deden ook specifieke acties voor lokale 
bewoners

Hierom onderneem ik graag in Herdersem

• Sterk verenigingsleven (5)

• Er zijn nog ‘gaten’ in de markt (3)

• Herdersem ligt op een verkeersas (4)

• veel parkeermogelijkheden (2)

• Nabijheid centrum Aalst

• Mooie (groene) plekken



De leefbaarheid in Herdersem

• Te weinig voorzieningen van het type horeca (7) 

• Te weinig voorzieningen van het type 
‘basisboodschappen’ (kruidenier, slager, bakker) (4)

• Wegenwerken (4): die zijn nodig, maar de aanpak kan 
beter. Pijnpunten: doorstroom vrachtverkeer in 
woonwijken/op wegen die er niet voor gemaakt zijn, 
files – maar waar ‘t kan snelheidsduivels

• Gebrek aan infrastructuur ter ondersteuning van het 
verenigingsleven, in bijzonder een grote polyvalente 
ruimte (sport, cultuur) (2)

• Bestuur: gebrek aan communicatie, laattijdige respons 
bij klachten, geen hulp (‘niet willen, niet kunnen, niet 
weten’) (2)

• Druk verkeer (1); teveel verkeersborden waar het niet 
nuttig is (parkeren), te weinig waar het wel nuttig is 
(drempel aankondigen)

• Geen stadsgevoel; voor theater of bib naar stad (1)

• Relatie met bestuur is stroef (4 bollen + heel wat 
postits)

o Gebrek aan communicatie

o Gebrek aan toegang

o Verkeerde impulsen

o Soms ‘tegenwerken’

o Stiefmoederlijke behandeling

o Weinig faciliteren

• Wegenwerken

• Drukte van de verkeersas

• Weinig consumentenbinding

• Wegvallen van Horeca

• Zichtbaar van de ondernemer is zwak

• Ondernemers kennen elkaar niet

• Geen mogelijkheden voor nieuwe commerciële
ruimte

• Avondmarkt kan op plein en meer voor lokale
ondernemer

• Meer groen in het straatbeeld en warmere inkleding
van Grote baan

Hierom woon ik niet graag in Herdersem Hierom onderneem ik niet graag in Herdersem



De leefbaarheid in Herdersem

Vervolg: items die geen stem kregen in de 
prioriteringsronde:

• Geen dorpskern – ‘doorrijgemeente’, plein achter kerk 
is parking

• Rijk sociaal leven, maar moeilijk om te integreren als 
buitenstaander

• Bestuur: Indruk dat er soms teveel naar bewoners wordt 
geluisterd, getwijfeld wordt (onteigeningen)

• Geen postpunt

• Afhankelijkheid van de auto

• Geen afsluitbare speelplek voor kinderen

Hierom woon ik niet graag in Herdersem



Toekomstvisie: een leefbaarder Herdersem...

Geeft meer ruimte aan de 

auto
Geeft meer ruimte aan de 

fiets

• Meer ruimte aan de auto? Nee, maar wel bestaande

ruimte behouden:

• De auto heeft ruimte genoeg (m.u.v. wegenwerken), 

maar dat moet behouden blijven omdat Herdersemnaren

afhankelijk zijn van de auto voor boodschappen, brengen

en halen van kinderen, werk …

• De alternatieven voor de auto zijn ontoereikend: 

- openbaar vervoer: enkel bushaltes in het centrum 

en slechts 3 verbindingen per dag

- fiets: “Je kind met de fiets naar Aalst laten rijden is 

als spelen met de Lotto”: te weinig (veilige) 

fietspaden

• Meer ruimte voor de fiets? Ja:

• Verantwoordelijkheid wegenbouwers: 1) bij het 

vernieuwen van de weg worden er nog steeds niet

altijd fietspaden en voetpaden aangelegd, 2) 

potentieel om langs rustigere gebieden Herdersem

veilig met Aalst en omliggende deelgemeentes te

ontsluiten met fietspaden (cf. andere

deelgemeentes)

• Enkele bewoners pleiten voor een mindshift: we 

moeten de fiets meer gebruiken en als fietser die 

plaats claimen



Toekomstvisie: een leefbaarder Herdersem...

Heeft een ruimer lokaal 

winkelaanbod

Biedt betere toegang tot 

winkels in de omgeving

• Alle deelnemers zijn het erover eens dat er nood is 
aan een ruimer lokaal winkelaanbod. De 
ondernemers zijn niet bevreesd voor concurrentie, 
er is nog voldoende potentieel.

• Uit de voorgaande oefening bleek dat er vooral 
vraag was naar basisvoorzieningen (dagelijkse 
boodschappen), een postpunt en horeca waar je 
terecht kan om iets te eten en/of te drinken, ook 
met kinderen



Toekomstvisie: een leefbaarder Herdersem...

Zoekt meer koppeling met 

het centrum van de stad

Staat meer los van het 

centrum

Meer koppeling:

• Herdersem heeft geen eigen bestuur dus per 
definitie afhankelijk van de stad

• Ervaring dat je nu enkel iets gedaan krijgt als je 
smeekt en vooral als je de juiste weg (‘personen’) 
kent

• Wens dat er beter gecommuniceerd wordt: ook als
het geen goed nieuws is; ondernemers en
bewoners weten liever waar ze aan toe zijn en
waarom dan niets te weten

• Wens om te kunnen aansluiten bij initiatieven die in 
Aalst worden georganiseerd voor ondernemers. 
Gevoel dat wedstrijden gewonnen worden door 
groep ondernemers die ondertussen al vast 
klantenbereik heeft

Meer los van het centrum:

• Wens om zelf initiatieven te kunnen nemen
• Ervaring dat er teveel regels zijn - ‘een gemeente is 

geen stad’
• Bezorgdheid om visie van bestuur op economische

ontwikkeling/geografische spreiding van types 
handelszaken van centrum versus randgemeenten: 
laat ondernemers zelf proberen een zaak uit te
bouwen en zien of ‘t aanslaat

“Moet ‘t economisch leven dan 

stoppen in Herdersem?”

“Buurtwinkels kunnen net de druk 

op het centrum verlagen”



Feedback of vragen?

Contacteer: pieter-jan.fieremans@oost-vlaanderen.be


