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Containerparken 
voor KMO en 

zelfstandige ondernemers
KMO’s en zelfstandige ondernemers hebben het soms 
moeilijk om bepaalde afvalfracties op een praktische 
en betaalbare wijze te verwijderen. De meeste 
containerparken zijn alleen maar toegankelijk voor 
particulieren. Om hiervoor een oplossing te bieden is de 
gemeente Aartselaar samen met IGEAN en UNIZO vanaf 
18 mei 2011 gestart met een proefproject. CD&V-Aartselaar 
steunt dit proefproject.
Lees het hier, op pagina 4!

Voorwoord

De toekomst 
luistert

De  laatste weken kwam Aartse-
laar in het nieuws, soms positief, 
soms met minder goed nieuws. 
Ook Aartselaar deelt in de klappen 
van Dexia. Aartselaar participeert 
in de gemeentelijke holding. Deze 
participatie werd ook door CD&V 
gesteund. We zijn heel wat belas-
tingsgeld kwijt gespeeld. Achteraf  
gezien nam het bestuur van Aartse-
laar hier een verkeerde beslissing.
Een sportarts liet weten in De 
Standaard dat de omgevingsfacto-
ren in Aartselaar echt niet gezond 
zijn om te sporten in open lucht. 
In de bocht van de Cleydaellaan 
was er een dodelijk ongeval. CD&V 
voerde hier in het verleden actie. 
De snelheidsbeperkingen die er 
gelden zijn goede beslissingen. We 
delen in het verdriet van de getrof-
fen familie. Dankzij de aankoop 
van het bos van het domein Cley-
dael door het agentschap Natuur 
en Bos, kunnen de inwoners van 
Aartselaar hier een mooie wande-
ling maken. Een gemeente leiden 
vraagt visie en termijndenken. Een 
duurzaamheidsambtenaar hebben 
we niet in Aartselaar. Waarom niet?
CD&V gelooft dat Aartselaar een 
mooie en welvarende gemeente 
moet blijven. Dat kan enkel met 
een beleid dat meer doet dan het 
bestaande in stand houden. Aartse-
laar moet naar de toekomst kijken. 
En naar de behoeften van al onze 
burgers van de toekomst. Een mo-
derne maatschappij, een moderne 
gemeente, vraagt om bereikbare en 
goed communicerende gezagsdra-
gers. Er is nog werk aan de winkel.

Aartselaar ontmoet 
Herman Van Rompuy
Marcelle Walther, Alex Camertijn en Luc Elen gingen naar de voordracht van 
Europees President Herman Van Rompuy in Mortsel. We hebben ons voorge-
steld als afdeling Aartselaar en de heer H. Van Rompuy nam rustig de tijd om 
met ons te spreken.
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Containerparken voor KMO en 
zelfstandige ondernemers

In Aartselaar kan men terecht op 
woensdagvoormiddag. Als KMO 
of  zelfstandig ondernemer is er wel 
een speciale toegangskaart. Deze 
kaart kost 5 euro en is voorzien van 

een uniek volgnummer, gekoppeld 
aan je bedrijfsgegevens. Er wordt 
maximaal 1000 kg per dag en per 
bedrijf  aanvaard. Sommige fracties 
zijn gratis, andere betalend.

Op dit moment zijn er nog maar 
weinig zelfstandige ondernemers 
die van deze dienst gebruik maken. 
Als het proefproject positief  beoor-
deeld wordt zal CD&V mee ijveren 
om deze werkwijze verder te zetten 
voor KMO’s en zelfstandige onder-
nemers.

Voor vragen suggesties of  klach-
ten i.v.m. het containerpark kan 
men terecht bij de milieulijn van 
IGEAN op het telefoonnummer 
03/350.08.14 of  via milieu@igean.
be. Je kunt ook terecht bij onze 
mensen van CD&V.

Mia Moortgat
Gemeenteraadslid 

CD&V-Aartselaar

Het containerpark is op be-
paalde ogenblikken alleen 
toegankelijk voor KMO’s en 
zelfstandige ondermeners. 
Hierdoor kan het gemakke-
lijker zijn voor zelfstandige 
ondernemers en kan er 
drukte vermeden worden.

Op de laatste gemeenteraad werd door de oppositie 
het punt aangehaald van de gezondheid in Aartselaar. 
In De Standaard was er immers een artikel verschenen 
waarin een sportarts aanraadt om in Aartselaar best 
niet in openlucht, maar binnen te sporten. Indoor-
jogging dus.

Hallo gemeentebestuur?
Inderdaad erg, maar niets aan te 
doen, zeggen de burgemeester en 
schepenen. De gezondheid van 
Aartselaar wordt mee bepaald 
door externe milieufactoren. De 
burgemeester en schepenen halen 
drie punten aan :

- de uitstoot van de ISVAG-oven
- uitstoot van het mortuarium
- de uitstoot van het verkeer op de 
A12.

CD&V vraagt dat burgemeester 
en schepenen toch werk zouden 
willen maken van dit prangend 
gezondheidsaspect.

CD&V vraagt dan ook aan het 
college van burgemeester en 
schepenen wat ze aan deze pro-

blematiek willen doen, welk hun 
plan van aanpak is, en via welke 
instanties ze druk kunnen uitoe-
fenen om de omgevingsfactoren 
voor de gezondheid van Aartselaar 
te verbeteren.

CD&V kan er mee leven dat de 
uitstoot van de ISVAG-oven zo 
beperkt mogelijk is door de hui-
dige filters. CD&V blijft ijveren 
voor nog betere filters. CD&V 
blijft er over waken dat elke betere 
filtermogelijkheid in de toekomst 
dadelijk wordt toegepast op de 
uitstoot van het crematorium. 
Wat de A12 betreft blijft CD&V 
vragen om vanuit het college alle 
mogelijke politieke instanties aan 
te spreken en de gezondheid rond 
de A12 als een prioriteit te laten 
beschouwen.

Sporten in open lucht? Babbelbrunch 
was weer een 

succes

De CD&V afdeling van Aartselaar 
hield op 25 september 2011 haar 
jaarlijkse babbelbrunch. Een perfect 
verzorgd brunchbuffet, een talrijke 
opkomst en een geanimeerde toe-
spraak van onze nieuwe voorzitter, 
Elen Luc, zorgde ervoor dat deze 
editie van de babbelbrunch een suc-
ces geworden is.
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In samenspraak met het 
bureau en het bestuur van 
CD&V heeft Aartselaar een 
nieuwe waarnemende voor-
zitter gekozen.

Luc Elen woont al meer dan 20 jaar 
in Aartselaar. Hij studeerde politieke 
wetenschappen. Hij werkte vroeger 
als personeelschef  bij Colruyt. Als 
personeelsdirecteur werkte hij mee 
aan de oprichting van Telenet. Luc 
was gedurende meer dan 7 jaar zelf-
standig ondernemer. Luc is gehuwd 
en heeft 3 kinderen. Hij was vroeger 
lid van de CVP-jongeren. Hij is al 
enkele jaren lid van het bestuur van 
CD&V-Aartselaar.
Elen wil er samen met het bestuur 
van CD&V aan werken dat Aart-
selaar een degelijk milieu- en vei-
ligheidsbeleid voert. Hij wenst alle 
inwoners van Aartselaar een per-
fecte diensverlening en infrastruc-
tuur toe. Het financieel beheer van 
het gemeentelijk belastingsgeld van 
de inwoners van Aartselaar moet 
open en transparant zijn. Elen wenst 
dat Aartselaar een gemeente is waar 
de inwoners voelen dat het bestuur 
van Aartselaar zorgt draagt voor het 
welzijn van alle inwoners.
Een goede communicatie is steeds 
de basis voor een goed samenwer-
ken tussen bestuur en inwoners.
Aartselaar als een warme en heerlij-
ke gemeente voor alle inwoners. Dit 
is zijn leidmotief, ook het leidmotief  
van CD&V.

CD&V-Aartselaar heeft een sterke 
ploeg. De leden zijn goed ingebur-
gerd in het verenigingsleven van 
Aartselaar. Onze voorzitter wil er 
samen met het CD&V-bestuur alles 
aan doen om Aartselaar groener, 
veiliger en fiscaal vriendelijk te ma-
ken in de toekomst.

Een nieuwe voorzitter Kerstmarkt

Net als vorig jaar steunt CD&V-
Aartselaar met de opbrengst van 
het kraam een sociaal project. Wat 
het wordt blijft een verrassing. 
Onze CD&V mensen zijn intus-
sen al met de voorbereiding bezig. 
Door de opbrengst af  te staan aan 
een sociaal project van Aartselaar 
wil CD&V de idealen van onze 
partij ondersteunen : een solidaire 
maatschappij helpen vormen waar 
mensen elkaar helpen om samen 
gelukkig te kunnen zijn.

Graag nodigen wij u uit om 
een bezoek te brengen aan 
de CD&V stand op de kerst-
markt van Aartselaar op 17 
december 2011.

Colofon
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse: Mireille Smeulders 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be

Nieuwjaars-
receptie

Noteer alvast zondag 22 januari 
2012 in uw agenda. Dan is ieder-
een weer van hartelijk welkom op 
onze nieuwjaarsreceptie, welke 
doorgaat in de foyer van het 
Cultureel Centrum ’t Aambeeld, 
Della Faillelaan in Aartselaar. Wij 
zorgen voor een hartelijk en lek-
ker onthaa en een doorwinterde 
politieke spreker. Of  is het dit 
jaar een doorwinterde spreekster?
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Het huidig bestuur heeft, na het 
tweede dodelijk verkeersslachtoffer, 
in het verleden de moed gehad om 
een aantal maatregelen te nemen om 

de verkeersveiligheid te verhogen. 
Als gemeenteraadslid heb je ver-
trouwen in de huidige beleidsvoer-
ders en ben je ervan overtuigd dat 

de genomen maatregelen inderdaad 
de verkeersveiligheid sterk zullen 
verhogen.

Het onheilspellende bericht dat een 
tragisch verkeersongeval nogmaals 
een dodelijke afloop kent, maakt je 
echter argwanend en overtuigt dat 
niet alles is gedaan om naar de toe-
komst toe een optimale veiligheid te 
waarborgen.  
Helaas, onze argwaan werd beves-
tigd. We zetten voor u de ernstige 
gebreken even op een rijtje, getuige 
het fotomateriaal.

In de volgende gemeenteraad zal 
onze CD&V-fractie een voorstel 
indienen aan de huidige meerder-
eid om ingrijpende maatregelen te 
nemen om een correcte en een nog 
veiligere situatie te creëren in de 
Cleydaellaan.

Rina Van de Weyer
Gemeente- en 

provincieraadslid

Dodenbocht in Aartselaar eist alweer 
een dodelijk slachtoffer in minder dan 5 jaar!

Aanduiden van bocht via verkeersbord  Niet voorzien
(beiderichtingen) – eventueel verlicht
Snelheidsbeperking (50 km/u) Voorzien met verkeersborden maar niet als wegschildering   
 op het wegdek
Vangrail conform wetgeving Oude versleten vangrail (levensgevaarlijk)
 begin en einde niet in grond verwerkt
Verkeersborden duidelijk zichtbaar Wildgroei van takken – verkeersborden, niet zichtbaar
Gebruik van rood-wit signalisatieborden Voorzien maar bestaan uit oud, gerecycleerd materiaal
Overbodige obstakels Vele (oude versleten betonnen obstakels, met betonrot)
Overbodige obstakels Paaltjes zonder borden
Bescherming voor motorrijders Een totaal gebrek, onbestaande, integendeel door de 
 plaatsing van de huidige wirwar van borden, levensgevaarlijk
Reflectoren op de oude vangrail Onbestaande, hebben er nog nooit gestaan
Straatverlichting Mast juist achter vangrail
Algemeen beeld Totaal ontoereikend
Voetpad Onbestaande
Eventuele uitwijkstrook Onbestaande
Wegmarkeringen wegdek/berm Onbestaande

De titel van een krant op maandag 10 oktober 2011. In 
de Cleydaellaan eiste de “dodenbocht” een volgend do-
delijk slachtoffer. Altijd iemands kind… 


