
AALST KRIJGT 86 EXTRA KINDEROPVANGPLAATSEN 

Betaalbare kinderopvang is geen luxe 

 

Als binnenkort de buurtgerichte kinderopvang op de Mijlbekecampus aan de Maretak opent, 

zal schepen van Gezin Patrick De Smedt 86 extra kinderopvangplaatsen gecreëerd hebben. 

Kinderopvang is voor SP.a geen luxe, maar een recht. Het kan niet dat ouders geen opvang 

vinden of niet kunnen betalen. 

 

“Toen ik drie jaar geleden schepen voor Gezin werd, telde Aalst 3000 baby’s en peuters 

tegenover 900 erkende opvangplaatsen”, vertelt Patrick De Smedt. “Maatregelen waren dus 

nodig. Doordat extra Vlaamse middelen vrijkwamen voor kinderopvang, besloten we er 

maximaal op in te spelen en we blijven dat doen.” 

 

Eerst werd een lokaal kinderopvangplan gemaakt, gevolgd door de oprichting van een lokaal 

overleg kinderopvang. “Nu zitten alle partners rond de tafel en kunnen we inspelen waar 

nodig”, aldus De Smedt. “Een infopunt kinderopvang en een Opvoedingswinkel in buurthuis 

De Brug waren de volgende stappen. Ouders kunnen nu alle informatie op één plaats vinden. 

Bedoeling is nog te komen tot een centrale inschrijvingslijst.” 

 

De extra plaatsen kwamen in Duimelot, bij de dienst onthaalouders en in de nieuwe kribbe ’t 

Molenwiekje aan het ASZ. Buurtgerichte opvang is er voortaan in De Notedop aan het 

Vredeplein en straks in het OCMW-dienstencentrum De Maretak. “We zoeken nog een mooie 

naam voor deze opvang”, aldus Patrick De Smedt. “Suggesties zijn welkom.” 

Opvang is meer dan plaatsen creëren, de tevredenheid van de ouders is even belangrijk. 

“Seppe is nu 7 maanden”, vertelt Annick Staelens. “Doordat zijn broertje Jelle al terecht kon 

in het stedelijk kinderdagverblijf Oogappel was onze keuze vlug gemaakt. Als mama weet je 

toch graag hoe je kind de dag doorbrent en in het heen- en weerschriftje noteren de 

begeleidsters niet alleen of Seppe goed gegeten en geslapen heeft, maar ook de leuke 

momenten zoals toen hij zich voor de eerste keer van zijn rug op zijn buik rolde.” 

 

Meer info : Centraal aanspreekpunt Kinderopvang  053 73 21 98   www.kinderopvangzov.be 
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