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Voorwoord

CD&V staat voor een aantal 
waarden. Deze waarden maken 
de kern van onze partij. CD&V is 
een partij die graag haar verant-
woordelijkheid neemt. Hiervoor is 
overleg en samenspraak, luisteren 
en bereidheid om tot een gemeen-
schappelijke beslissing te komen 
een voorwaarde.
CD&V staat voor een solidaire, 
zorgzame samenleving. Voor 
CD&V moet elke gemeente er zorg 
voor dragen dat het bestuur een 
antwoord biedt op de specifieke 
behoeften van Aartselaar zelf. Het 
huidige bestuur heeft op een aantal 
punten onze gemeente in het 
verleden zeker niet slecht bestuurd. 
Aartselaar heeft een bevolking die 
veroudert. Uit het register van onze 
bevolking leren we dat jongeren 
Aartselaar verlaten. Deze veroude-
ring, en de uitstroom van jongeren 
zijn twee belangrijke punten waar 
het bestuur geen, of  toch veel te 
weinig aandacht aan besteed. Voor 
beide punten ontbreekt een dui-
delijke visie. CD&V Aartselaar wil 
dat er met een goede budgettaire 
opvolging toch aandacht besteedt 
wordt aan de wensen en behoeften 
van een bevolking die verouderd. 
Tegelijk wil CD&V Aartselaar dat 
jongeren welkom zijn en blijven 
in Aartselaar. Beide punten raken 
de kernwaarden van onze partij. 
CD&V Aartselaar wil er samen 
met andere partijen aan werken om 
het samen leven, het samen wonen 
en ontspanningen in Aartselaar 
ook in de toekomst aangenaam 
en betaalbaar te houden. Dit sluit 
aan bij de letterwoorden van onze 
partij : Christelijk, Democratisch 
en Vlaams.

De toekomst luistert 
naar het heden

De personenbelasting stijgt 
van 4 naar 5% vanaf 2013. 
Met deze 5% komen Open 
VLD/ NAP niet toe om de 
basiskosten te dekken. Er 
is geen marge voor nieuwe 
initiatieven. CD&V vindt 
echter dat we ook aan de 
toekomst moeten denken, 
want de toekomst moet een 
antwoord zijn op de vragen 
van vandaag.

Lees het hier, op pagina 4!
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De toekomst 
luistert naar het heden

Tijdens de gemeente-
raad van 19 december 
2011 werd de begro-
ting 2012 en het meer-
jarenplan toegelicht. 
Luc Eeckhout, fractie-
woordvoerder van 
CD&V komt tot de vol-
gende besluiten.

Aartselaar wordt armer
Open VLD en NAP hebben de 
voorbije legislaturen systematisch 
delen van ons patrimonium ver-
kocht. Hierdoor was er tijdelijk 
voldoende geld in kas. Uit de cijfers 
blijkt dat de kas ondertussen bijna 
leeg is.

De belastingen stijgen 
van 4 naar 5%
Om de basiskosten van onze 
gemeente te dekken moeten de 
inkomsten stijgen. Open VLD en 
NAP geven toe dat de opbrengst 
van die 5% te weinig zal zijn. 
Het huidige beleid neemt geen 
maatregelen voor alternatieve en 
toekomstgerichte inkomsten. Het 
bestuur geeft geen analyse waarom 
er beslist is om naar 5% te gaan.

Er is geen jeugdbeleid
De vernieuwing van de jeugdloka-
len is positief. In de begroting lezen 
we niets anders dan kleine cijfertjes 
voor aankoop en onderhoud van de 
speeltuinen. Enkel de speeltuin aan 
het sportcentrum krijgt een serieu-
ze opknapbeurt. Voor de aankoop 
van basismateriaal dat verenigingen 
kunnen ontlenen voor hun wer-
king, is er niets extra voorzien.

Ouderen / 
65 plussers zullen 

in de kou staan
Uit de bevolkingscijfers van 

Aartselaar blijkt dat binnen 
enkele jaren 1 op de 3 inwoners 

van Aartselaar ouder zal zijn dan 65 
jaar. De behoeften van een bevol-
king die ouder wordt zijn anders 
dan die van een jonge gemeente. 
Hiervoor is er geen budget voor-
zien.

De sportinfrastructuur 
veroudert
De uitbreiding van het sportcen-
trum met een multifunctioneel 
terrein is prima. Alleen, die was 
al aangekondigd in de begroting 
van 2011. We lezen niets over een 
doordacht investeringsplan voor de 
gehele sportomgeving. Nochtans is 
het nodig het hele sportcomplex te 
besturen vanuit een termijnvisie.

Verkrampt belastings-
beleid, verkeerde keuzes
Vanuit een verkrampt belastings-
beleid maakt dit bestuur verkeerde 
keuzes: Open VLD en NAP snij-
den de gemakkelijke kosten weg: 
in plaats van te werken aan een 
milieuvriendelijk beleid, worden de 
milieu-investeringen geschrapt.

Wat leert ons de 
meerjarenplanning?
Aartselaar zal in de toekomst 
twee grote veranderingen onder-
gaan: jongeren verlaten Aartselaar. 
65-plussers vormen de grootste 
bevolkingsgroep van Aartselaar. 
Onze inkomsten zullen dalen. De 
kosten eigen aan vergrijzing zullen 
toenemen.
Er is geen marge voor extra in-
vesteringen. Nochtans wil de 
burgemeester Het Laar opniew 
aanleggen. Het gemeentemaga-

zijn zal verplaatst worden naar de 
Oudestraat. De ruimte die vrijkomt 
door deze verhuis moet heraan-
gelegd worden. Voor deze drie 
aanpassingen is er geen budget 
voorzien in het meerjarenplan.

In de begroting wordt er geen bud-
get voorzien om de communicatie 
met de burgers te verbeteren. Er is 
een klein budget vrijgemaakt om 
computers en printers te vervan-
gen. Maar aankoop van software 
die samenspraak met de burgers 
vergemakkelijkt, daar wordt niet 
over gesproken.

In de begroting wordt de dota-
tie voor de politiezone HEKLA 
vastgelegd. Dit is een erg dure 
post. Een extra budget vanuit de 
gemeente om extra veiligheid en 
inbraakpreventie te stimuleren 
ontbreekt.

Aartselaar is nog een relatief  groe-
ne gemeente. Er is een budgetje om 
de groene zones uit te breiden. Er 
wordt geen budget vrij gemaakt om 
een groen beleid te voeren.

CD&V pleit voor 
budget gericht op…

• een woonbeleid naar jongeren 
toe,

• een degelijk zorgbeleid naar 
ouderen,

• meer budgettaire ruimte voor 
veiligheid,

• een degelijk subsidiebeleid voor 
onze verenigingen, en een ver-
beterde communicatie naar alle 
inwoners toe.

Lage belastingen zijn voor CD&V 
geen doel op zich. Het doel is een goed 
beleid te voeren.
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Verschillende inwoners 
deden hun beklag over 
de communicatie van het 
bestuur van Aartselaar. We 
hebben deze klachten één 
voor één nagekeken. 

In totaal hebben we 20 vragen na-
gekeken die gesteld werden aan het 
gemeentebestuur. Deze 20 vragen 
gingen over verschillende onderwer-
pen.

Wat leren we hieruit?
• Verwacht geen bevestiging van 

ontvangst.
• Stel best één vraag per keer.
• Eenvoudige vragen worden snel 

beantwoord. Daarna hoor je niet 
of  er ook een actie gevolgd is.

• Voor een antwoord op informa-
tieve vragen moet je aandringen.

• Als je meerdere vragen tegelijker-
tijd stelt, krijg je meestal geen of  
een onvolledig antwoord.

Besluit
• De communicatie tussen gemeen-

te en inwoner kan beter. Som-
migen maken echt werk van een 
goede communicatie en verdienen 
een compliment.

• Er zou een opvolgingssysteem 
moeten zijn voor alle vragen.

• Voor elke vraag zou er minstens 
geantwoord moeten worden door 

wie en tegen wanneer er een ant-
woord zal gegeven worden.

• Voor gecombineerde vragen moet 
er iemand aangeduid worden 
die de verschillende antwoorden 
verzamelt en dan ook voor het 
volledige antwoord zorgt.

CD&V Aartselaar streeft er naar dat 
alle vragen snel en correct beant-
woord worden.

Luc Elen
Waarnemend voorzitter

0472/44.57.11
Mia Moortgat

 Gemeenteraadslid
 0486/45.20.02

Hoe communiceert ons bestuur?

TYPE VRAAG

Praktische vraag:
over herstellingen, putten in het 
voetpad, wegmarkeringen.

Informatie:
over pensioenen, over beveiliging, 
over het OCMW, over aankoop van 
vuilniszakken.

Beleid:
over de naleving van groenzones, 
toepassing van milieuwetgeving, 
over bouwvergunningen.

Combinatie-vragen:
meerdere vragen in één brief  of  één 
mail.

KOMT ER EEN 
ANTWOORD?

Als het kan wordt er direct gerea-
geerd. Wel geen feed back naar wie 
de vraag gesteld heeft.

Afhankelijk van de dienst die de 
vraag krijgt komt er een degelijk en 
volledig antwoord. Soms ook goed 
gedocumenteerd.

Hier antwoordt soms de dienst zelf, 
soms komt het antwoord via de 
secretaris en burgemeester. Dit is 
onduidelijk.

Meestal geen antwoord. Als er een 
antwoord komt is het op één van de 
vragen en niet op alle punten.

KOMT ER SNEL EEN 
ANTWOORD?

Ja, praktische zaken worden doorge-
geven aan de technische dienst die 
dadelijk herstelt of  ingrijpt, als het 
kan, en als de dienst ook bevoegd is. 
Dit loopt goed.

Hangt af  van persoon tot persoon. 
Enkele vragen kregen snel een dui-
delijk antwoord. Voor enkele vragen 
wacht de vragensteller al enkele 
weken op een reactie. De vraag kan 
ook verloren gaan.

Soms wel, soms niet. De betrokken 
inwoner heeft driemaal moeten aan-
dringen en dan kwam er (eindelijk) 
een antwoord.

Neen, de vragen blijven ergens 
hangen, en blijkbaar kan niemand de 
coördinatie oppakken.
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Luc Elen
(luc.elen@telenet.be)
www.aartselaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Stop het geweld op vrouwen
Met deze boodschap organiseerde CD&V Vrouw & Maatschappij op vrij-
dag 18 november 2011 een Witte Lintjesactie. Vrouw & Maatschappij Aart-
selaar steunde deze actie. In 75% van de gevallen van familaal geweld, gaat 
het om geweld tegen vrouwen. Tijdens deze actie vertelden marktgangers 
spontaan dat zijzelf, of  iemand in hun familie, met dit soort van geweld te 
maken hebben gehad.

Op de foto van links naar rechts : Mia Moortgat, Marisse Steppe, Marleen 
Aertssen, Luc Elen en Nicole van Twel.

Nicole Van Twel, Voorzitster V&M Aartselaar, nicolevanderborgh@telenet.be

Samenaankoop 
energie

CD&V Aartselaar organiseerde voor 
de derde maal een informatieavond 
rond het samen aankopen van ener-
gie. Meer dan 90 gezinnen hebben 
intussen een aanvraag ingevuld om 
samen energie aan te kopen.

Voor info, zie www.electriciteitsgroep.be

Luc Elen
Waarnemend voorzitter

0472/44.57.11

Dansavond, met uitgebreide kaas- 
en wijnkeuze, verrassingsoptreden!

CD&V nodigt uit:
DANSAVOND met een sprankelend, 
romantisch en verrassend optreden,

dansdemonstraties, en uitgebreid KAASBUFFET
Zaterdag 24 maart 2012 om 18u30 in dansstudio Duplex, 

Langlaarsesteenweg 155,
ruime parking vlak over de duplex en in het Oeyvaersbosch.

Inschrijving geldig na storting op 
bankrekeningnr. BE 52 7895 1220 7609

graag met vermelding ‘dansavond’ en aantal V(olwassenen) en 
J(ongeren), en aantal (K)aas of  V(lees)

voorbeeld : 2V 1J, K2 V1
Volw. 17€ p/p, kinderen -12 jaar 8€

Keuze mogelijk : kaasbuffet of  vleesschotel.


