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Bedrijvencentrum Regio Aalst

Van: Aalst Zuid vzw <info@aalstzuid.be>
Verzonden: woensdag 21 november 2018 9:11
Aan: Bedrijvencentrum Regio Aalst
Onderwerp: Aalst Zuid bedrijvenvereniging nieuwsbrief
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Welkom bij onze eerste nieuwsbrief ! 

Voortaan informeren we op deze wijze alle bedrijven op Aalst Zuid en 

stakeholders over zaken die ons allemaal aanbelangen. 

Het zal gaan over veiligheid, mobiliteit, signalisatie, herinrichting van Aalst Zuid, 

netwerking... en nog zoveel meer. 

Ook uw inbreng is voor ons belangrijk. Indien jullie zelf opmerkingen, nieuwtjes 

of suggesties hebben, aarzel dan niet om deze te melden via 

info@aalstzuid.be . 
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Business speeddate : 30/11/2018  

Business speeddaten kan je omschrijven als het leggen van korte contacten 

tussen professionals, die willen aftasten of ze interessant zijn voor mekaar. 

Tijdens een zakelijke speeddate spreken alle gesprekspartners elkaar 

gedurende enkele minuten individueel en kan je op een leuke en originele 

manier uitleggen waar je bedrijf voor staat en hoe je samen zaken zou kunnen 

doen. 

 

De business speeddate van Aalst Zuid gaat dit jaar door in een gloednieuwe 

setting, namelijk bij onze gastheer : 

Garage Mercedes - Nachtegaalstraat 6 - Zuid II. 

Het idee? Eén showroom, tien Mercedessen en 15 nieuwe contacten. 

 

Heb je zin om in de auto te stappen voor een speeddate met een collega 

ondernemer? 

 

Schrijf dan nu in !  
 

 

We voorzien een broodje en frisdrank. 

Deelname prijs :  

 Leden Aalst Zuid : gratis één deelnemer per bedrijf. 

 Niet-leden Aalst Zuid : 14 eur per deelnemer. 

 

 

 

Verkeerssituatie S.B.A.T. 

Deze zomer werd er overleg gepleegd omtrent de verkeerssituatie ter hoogte 

van de autokeuring S.B.A.T. 

Volgende maatregelen werden alvast weerhouden : 
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 Stad Aalst plaatst wegmarkeringen en verkeersborden rond het 

kruispunt zodat duidelijk wordt dat het kruispunt steeds dient 

vrijgehouden te worden voor het doorgaand verkeer. 

 De groene uitnodigingskaarten voor de keuring werden binnenin 

aangepast om de mensen te sensibiliseren omtrent de 

verkeersveiligheid rondom S.B.A.T.  

 S.B.A.T. plaatste een extra webcam op 

hun website. https://www.sbat.be/webcams 

 S.B.A.T. voorziet tweede helft 2019 in infrastructuurwerken om de 

toegang tot hun domein te verbeteren. 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie Aalst Zuid samen met 

Dender Noord : 31/1/2019  

Save the date : onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal ditmaal plaatsvinden in 

de vernieuwde gebouwen van Golfclub De Kluizen.  We organiseren deze 

feestelijke receptie samen met onze collega's van bedrijvenvereniging Dender 

Noord. 

Hou alvast 31/1/2019 's avonds vrij.  Meer info volgt in de volgende 

nieuwsbrief. 
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Stad Aalst wenst het carnaval in Aalst te 

verduurzamen.  

Er wordt onderzocht of de vervuilende tractors/ trekkers van de praalwagens in 

de toekomst vervangen kunnen worden door duurzame elektrische 

exemplaren. Tijdens Carnaval 2019 wil men een test organiseren waarbij 

minstens één carnavalsgroep gebruik maakt van een elektrische trekker.  

Voor de organisatie van deze test wil men graag een elektrische trekker 

huren/lenen bij een onderneming gelegen in Aalst.    

Indien u kan helpen bij deze zoektocht, neem dan contact met : 

Kris Coen - Opdrachthouder klimaatplan - Stad Aalst - Leefmilieu 

Werf 9, 9300 Aalst, tel. 053 77 93 00 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copyright © 2018 vzw Aalst Zuid, All rights reserved. 

 

Ons emailadres : 

*info@aalstzuid.be* 

 

U kreeg deze nieuwsbrief omdat u in ons bestand zit van contactpersoon bij een bedrijf gelegen op het 

industrieterrein Aalst Zuid te Erembodegem.  Indien u de e-mails van onze VZW niet meer wenst te 

ontvangen dan kan je hier uitschrijven. 

 

 
  

  

 


