
Terugblikken met
Isabelle Ven, campagneleider 
van CD&V Aartselaar

Isabelle Ven was de campag-
neleider van CD&V Aartselaar 
bij de gemeenteraadsverkie-
zingen.  Isabelle is nog erg 
nieuw in Aartselaar. Maar 
daardoor was zij de geknipte 
persoon om met een onbe-
vangen blik naar onze ge-
meente te kijken.
Een interview, hier op pagina 4!
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iedereen inbegrepen

VOORWOORD

Net zoals in enkele omliggende ge-
meenten behaalde N-VA een overwin-
ning. Proficiat aan hen.

Door de nieuwe coalitie verdwijnt 
er een politieke generatie uit de ge-
meenteraad. Onze dank gaat uit naar 
burgemeester Marc Van den Abeelen. 
We waren het misschien niet altijd met 
hem eens en we hebben vaak oppositie 
gevoerd tegen een aantal beslissin-
gen van het college van burgemeester 
en schepenen. De schepenen en de 
burgemeester hebben de voorbije jaren 
echter ook goede zaken gedaan. We 
danken het uittredend college dan ook 
oprecht voor al de moeite die ze gedaan 
hebben.

N-VA – Spa/Groen hebben nu de 
verantwoordelijkheid om de beloftes 
die ze gemaakt hebben waar te maken. 
We hebben alvast hun programma’s uit-
geprint en zullen jullie informeren wan-
neer ze hun beloftes niet nakomen. We 
zullen met Mia Moortgat als gemeente-
raadslid een correcte, constructieve en 
dynamische oppositie voeren.

Luc Elen
Voorzitter CD&V Aartselaar

Hartverwarmende 
nieuwjaarsreceptie
Op zondag 20 januari 2013 bent u vanaf 14 uur welkom op onze nieuwjaars-
receptie die doorgaat in het Parochiaal Centrum.



Terugblikken met Isabelle Ven

- Het was niet altijd gemakkelijk denk 
ik?
Absoluut niet. Er komt heel wat bij 
kijken en ik heb er de tijd die we er in 
gestoken hebben toch onderschat. Maar 
het was een fantastische belevenis.

- Wat is jou het meest bijgebleven?
Op de eerste plaats vooral dat CD&V 
er als ploeg gestaan heeft. Voor alles 
wat er diende te gebeuren waren er 
steeds mensen die klaar stonden om te 
helpen. Op zulke wijze samenwerken, 
met allemaal vrijwilligers, was voor mij 
de fijnste ervaring van deze campagne. 
Met onze uitslag zijn we niet beloond 
voor de inspanning, maar dit is een 
globaal verhaal en niet typisch voor 
Aartselaar.
Wat mij ook opviel is dat er met respect 
campagne gevoerd is. Vanuit CD&V 
is respect voor elkaar een kernwaarde. 
Voor onze ploeg is deze campagne een 

echt succes geweest.
Dank u Isabelle, en we hopen dat de 
opgebouwde ervaring bij een volgende 
verkiezing meer vruchten zal opleveren.

Isabelle Ven was de campagneleider van CD&V Aartselaar bij de 
gemeenteraadsverkiezngen.  Isabelle is nog erg nieuw in Aartse-
laar: “Het was tof dat ik van het bestuur van CD&V Aartselaar de 
kans kreeg om actief mee de campagne te sturen.”
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Mia Moortgat :
Op weg naar een correcte oppositie
CD&V-lijsttrekker Mia Moort-
gat is intussen al wat bekomen 
van de verkiezingen. Ze haalde 
een goede persoonlijke score, 
met een 10de plaats in de top 
tien van de voorkeurstemmen.

Op de eerste plaats wil ik toch alle men-
sen van Aartselaar bedanken die voor 
onze ploeg gestemd hebben. Ik haalde 
zelf  een goede score. Daar ben ik blij 
mee. Maar ik had liever gehad dat we 
toch een sterkere plaats zouden gekre-
gen hebben in de gemeenteraad.

- Je hebt wel ervaring met het voeren 
van oppositie?
Dat wel en we zullen verder op een 
correcte wijze oppositie voeren. Op 
de eerste gemeenteraad na de verkie-
zingen hebben we vanuit CD&V dan 
ook dadelijk enkele punten aangekaart 

waar er aan gewerkt moet worden : de 
mensen van de Palmboomstraat moeten 
de juiste en eerlijke antwoorden krijgen 
op hun vragen. Dat is nog niet gebeurd. 
Voor de mensen van de Solhofdreef  kan 
er maar beslist worden dat er ‘paaltjes’ 
komen, nadat al de inwoners van die 
dreef  geraadpleegd zijn. Communicatie 
en overleg zijn twee punten waar CD&V 
altijd op let. Ook het sluipverkeer in de 
Koekoekstraat en de P. Benoitlaan moet 
een oplossing krijgen.

- Je weet wat doen?
Zeker en vast en onze nieuwe burge-
meester en schepenen mogen rekenen 
op een correcte maar kritische oppo-
sitie. We vragen ons al direct af  wat ze 
met de belastingen gaan doen. We zijn 
benieuwd.
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Namaste is het woord voor ‘ik groet 
je en betoon je mijn respect’ in het 
Sanskriet. Voor CD&V is de Indische 
school welkom in Aartselaar. Maar, 
zoals we meegedeeld hebben in een 
persbericht, gelden de regels voor ruim-
telijke ordening, veiligheid en inrichting 
van een school voor iedereen, dus ook 
voor de Indische school op de Kon-

tichsesteenweg. In de gemeenteraad 
heeft CD&V de komst van de Indische 
school gesteund, maar met de opmer-
king dat alle spelregels voor iedereen 
gelijk moeten zijn.

Maar verder, Namaste, we groeten jullie 
en betonen jullie ons respect.

Namaste, de Indische school

Mia Moortgat
Gemeenteraadslid
Tel. 03/887.52.29
GSM : 0486/45.20.02

Rechtzetting 
Palmboomstraat
In het vorige nummer van ons huis-
aan-huisblad werd bij vergissing gespro-
ken over de bouw van serviceflats in 
de Palmboomstraat. Het gaat niet om 
serviceflats, maar wel degelijk om de 
bouw van sociale appartementen. Onze 
excuses voor deze vergissing.

Onrust in de Palmboomstraat

De paaltjes van 
de Solhofdreef
Verschillende inwoners hebben ons 
aangesproken over de paaltjes in de 
Solhofdreef. Bedoeling van het ge-
meentebestuur is om bij wijze van test, 
paaltjes te plaatsen in de bocht van de 
Solhofdreef. Hierdoor zou sluipverkeer 
geweerd worden en zou het veiliger zijn 
voor de fietsers.

CD&V ging praten met de mensen 
van de Solhofdreef. We zijn er niet van 
overtuigd dat paaltjes bijdragen tot een 
hogere veiligheid : wat met brandweer 
en ziekenwagen, en wat met de huis-
vuilophaling? We pleiten er verder voor 
dat er, als de proefopstelling er komt, 
er nadien met alle inwoners overlegd 
wordt om een beslissing te nemen die 
door iedereen aanvaard kan worden.

Sluipverkeer in de Koekoek

De mensen van de Palmboom-
straat hebben op een verga-
dering met de architect van de 
sociale woningmaatschappij 
tekst en uitleg gekregen over 
het project voor het bouwen 
van sociale appartementen in 
de Palmboomstraat. Toch heb-
ben de mensen van de Palm-
boomstraat nog geen antwoord 
op twee belangrijke vragen.

1. Is het bestuur en de architect er zeker 
van dat de riolering van de Palmboom-
straat bij zware regen al het regenwater 
kan opvangen? De Palmboomstraat is 
gevoelig voor overstroming, de kelders 
lopen er soms onder water, en met dit 
project wordt het overstromingsgevaar 
groter.

2. De Palmboomstraat is ook al overbe-
last aan parkerende wagens van mensen 
uit de Kapellestraat. Met de wooneen-
heden die er bijkomen zal de overbe-
lasting van de straat nog erger worden. 
Welke oplossing heeft men hiervoor?

CD&V steunt de mensen van de Palm-
boomstraat om te komen tot degelijke 
antwoorden op alle vragen.

Door het feit dat de instroomtijd voor 
wagens vanuit de zijstraten naar de 
N177/A12 veel korter is dan de tijd 
die wagens krijgen als doorstroom 
door de verschillende kruispunten van 
de A12, onstaan er files in de verschil-
lende zijstraten aan de kruispunten met 
de A12. Op dit ogenblik is er 1 tijds-
periode voor de auto’s uit de zijstra-
ten om op de A12 komen tegenover 
3 tijdsperiodes voor auto’s te laten 
doorstromen die al op de A12 zijn. 

Door deze files zoeken automobilisten 
alternatieve sluipwegen op. Vooral de 
Koekoekstraat en de P. Benoitlaan heb-
ben hiervan last tijdens de ochtend- en 
avondspits.

CD&V wil graag samen met de betrok-
ken wijkraden mee zoeken naar een 
goede oplossing.

Luc Elen
Voorzitter CD&V Aartselaar
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Wendy Weckhuysen: 
proficiat!
Wendy Weckhuysen werd verkozen 
voor de provincieraad van Antwerpen. 
Wendy heeft Aartselaar gesteund door 
haar aanwezigheid op onze bab-
belbrunch en op de voordracht van 
vice-premier Steven Vanackere. Wendy 
wordt ook burgemeester van Rumst 
gedurende 3 jaar.

Proficiat Wendy en altijd welkom in 
Aartselaar.

Babbelbrunch

Onze jaarlijkse babbelbrunch op 
zondag 23 september was een echte 
voltreffer. Wie zich had ingeschreven 
voor de brunch kon genieten van al-
lerlei lekkers van topkwaliteit. Tijdens 
de brunch werden de kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen voorge-
steld.

Hartelijk dank aan al de aanwezigen 
en aan al wie zich voor deze brunch 
ingezet heeft.

Debatavond met Steven Vanackere

Vernieuwing 
bestuursploeg
Na een periode van 3 jaar houden we 
binnen CD&V interne verkiezingen. 
Al onze leden kunnen dan hun keuze 
bekend maken voor een voorzitter, 
voorzitter Vrouw & Maatschappij, voor 
een jongerenvoorzitter en voor een 
voorzitter van de senioren.

Wij nodigen al onze leden uit om zich 
eventueel kandidaat te stellen, en zeker 
hun stem uit te brengen op 20 januari 
2013 tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Onze vice-premier en minister van Fi-
nanciën, Steven Vanackere, bracht een 
bezoek aan Aartselaar. Op een open en 
eerlijke wijze schetste de vice-premier 
de financiële toestand van België en de 
impact hiervan op de mogelijkheden 
van de gemeenten. Onze vice-premier 
ging geen enkele vraag uit de weg, en 
toonde de perspectieven waar we alle-
maal toe kunnen bijdragen om er voor 

te zorgen dat België als welvaartstaat 
verder een mooie toekomst kan bieden 
aan alle inwoners.

Bedankt Steven voor uw bezoek en 
voor de tijd die je nam om met iedereen 
een praatje te maken.

De hele 
ploeg van 
CD&V 
Aartselaar 
wenst alle 
inwoners
van 
Aartselaar 
een 
Zalig 
Kerstfeest 
en een
Gelukkig 
Nieuwjaar!


