
fietsers inbegrepen

Een team enthousiaste CD&V 
fietsers trapten de straten van 
het centrum in. Aartselaar is 
helemaal geen ‘fietsgemeente’ 
en daar wil CD&V verandering in 
brengen. 
Lees het hier, op pagina 4!

aartselaar.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Onlangs kochten enkele mensen een 
villa. De vorige eigenaars verhuisden 
naar een appartement dat meer aange-
past was aan hun levenswijze als ouder 

Voorwoord

koppel. De nieuwe eigenaars waren best 
tevreden met hun aankoop. Maar zodra 
de villa leeg was, werd duidelijk dat ze 
niet aangepast meer was aan de nor-
men van vandaag. De nieuwe eigenaars 
plaatsten een nieuwe keuken en badka-
mer, betere isolatie en dubbele beglazing 
en vernieuwden het electriciteitsnet.

Aartselaar is een mooie villa. Alles werkt 
en je kan er zo in gaan wonen. Maar als 
we willen dat Aartselaar een rustig dorp 
blijft waar het goed is om te wonen, 
moeten we toch één en ander aanpas-
sen aan de normen van deze tijd: meer 
veiligheid voor fietsers, aangepaste 

woonvormen voor oudere koppels en 
alleenstaanden, woongelegenheid voor 
jonge koppels, een meer uitgebreide 
kinderopvang, een leefbare dorpskern.
Het moeten niet altijd grote en dure pro-
jecten zijn die een dorp leefbaar houden. 
Met de juiste beslissingen, goede wil 
en door met aandacht te luisteren naar 
wat de mensen van Aartselaar bekom-
mert en bezighoudt, blijft Aartselaar een 
dorp waar het goed en rustig is om te 
blijven wonen in een gezonde en groene 
omgeving.

Luc Elen
Voorzitter CD&V Aartselaar



CD&V: met een hart voor de fietser

Adopteer een wegberm

CD&V hield halt aan het kruispunt 
Palmboomstraat-Kapellestraat : daar 
loopt het fietspad te pletter tegen 
een plantenbak. Aan het kruispunt 
Kleistraat-Baron Van Ertbornstraat is 
de aangebrachte markering voor een 
fietspad verkeerd. Slechte punten voor 
burgemeester en schepenen. Dan naar 
de Barones Ludwina De Borrekenslaan: 
de situatie is daar ronduit slecht: geen 
fietspad, geen aanduiding, en natuurlijk 
geen onderhoud en geen signalisatie. 
Dit moet anders kunnen.
Om de veiligheid voor de fietser in 
de kijker te zetten, zette CD&V deze 
fietsovergangen en kruispunten in het 
daglicht met de bedoeling dat het beter 
zou kunnen. Als er in de toekomst vei-
liger gefietst kan worden, dan kan het 
fietsen een rol van betekenis spelen en 

13 groepen, verenigingen of  scholen 
hebben hier al op ingetekend. Deze 13 
organisaties houden zo 5 speelpleintjes 
en 11 straatbermen proper. Zij krijgen 
hiervoor 250€. Dit project wordt deels 
betaald door de gemeente, en deels 
gesubsidieerd door OVAM.

CD&V vindt dit een prachtig initiatief  : 
een dikke proficiat dus aan al die men-
sen die door hun inzet Aartselaar mee 
proper houden!

Op basis van enkele gegevens 
van de fietsersbond trok CD&V 
naar drie onveilige fietssitua-
ties, en brachten daar de fiets-
overgangen in de kijker.

Proficiat!
Op initiatief van de milieuraad 
krijgen verenigingen de kans een 
wegberm te adopteren.
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kunnen we op een gezonde wijze het 
centrum leefbaar houden. Zeker ook 
voor de schoolgaande jeugd zou fietsen 
zo beter en aantrekkelijker zijn.

François Jordaens
Bestuurslid
03/887.74.43

Proficiat aan Cadé, de Blokkendoos en 
de Middenschool.
Proficiat aan Chiro Akefietje en Top-
pers Chiro Echo.
Proficiat aan Wijkraad Ten Dorpe, 
Natuurpunt Aartselaar, De Fietsers-
bond Aartselaar, VZW De Oude Barak, 
KVLV, ’t Gevolg, Groenenhoek en 
Vroba.

Meer informatie: bij de  
voorzitter van de milieuraad 
Ronny Verelst en  
www.milieuraad.be/aartselaar

Resultaten enquête

De resultaten van de 
enquête mogen binnen-
gebracht worden bij :

M. Steppe, secretaris, 
Langlaarsesteenweg 153  
te 2630 Aartselaar

M. Smeulders,  
communicatie- 
verantwoordelijke,  
Leon Gilliotlaan 41  
te 2630 Aartselaar
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Waar fuiven onze jongeren dan?
Aartselaar: ???
Boom:  Zaal Tijl
Edegem: Hangar 27
Hemiksem: De Lux
Kontich: Zaal Magda en in de Copacabana
Niel:  Het Jokot
Reet:  ’t Gildenhuis, bij de scouts en bij chiro Aurora
Schelle: ’t Passeurke, de sjatoo, chiro Schelle

CD&V ijvert er voor dat, mits een goede spreiding over de 
verschillende locaties, en met goede afspraken met de fuif-
organisator er langer gefuifd kan worden in Aartselaar zelf.

Bestuur CD&V Aartselaar

Waarom onze jongeren niet in Aartselaar fuiven

In Aartselaar zijn er enkele 
goede zalen om een fuif te 
organiseren. Het Aambeeld, 
het Wolffaertshof, zaal De 
Koekoek, de Qubus, en voor 
enkele gelegenheden de turn-
zaal van Cade, zijn zalen waar 
er gefuifd kan worden. Ook 
op de terreinen van de gidsen 
en de scouts kan er gefuifd 
worden als ze er zelf een tent 
neerzetten.

Toch fuiven onze jongeren niet zo vaak 
in Aartselaar. Hoe komt dit?

Het politiereglement van Hekla voor-
ziet dat festiviteiten beëindigd moeten 
worden om 2u ’s nachts. Dit reglement 
laat de ruimte aan de burgemeester om 
hier uitzonderingen op te maken.

Jongeren fuiven graat tot 3u ’s mor-
gens en vaak is het uur tussen 2u en 

3u ’s morgens het meest plezante uur. 
Omdat ons college van Burgemeester 
en Schepenen geen uitzonderingen 
wil toestaan, fuiven onze jongeren in 
andere gemeenten. 

Jongeren fietsen ’s avonds laat en ook ’s 
morgens vroeg alleen of  in groep terug 
naar huis. Dit is niet goed en bovendien 
niet veilig. Aartselaar jaagt hierdoor 
haar jongeren weg uit Aartselaar!

Kom op dinsdag 28 augustus 2012 onze stand bezoeken op de Jaarmarkt in Aartselaar.
Jaarmarkt Aartselaar
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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
Mireille Smeulders
(mireille.smeulders1@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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

CD&V Aartselaar richt eigen seniorenraad op

Oproep tot medewerking aan een beter bestuur in Aartselaar

Luc Elen licht toe : in het lokaal sociaal 
beleidsplan 2006-2013 voorziet de 
meerderheid Open VLD-NAP de 
oprichting van een senioren advies-
raad. De oprichting was voorzien voor 
januari 2009. Als CD&V vinden we dat 
de groep van vaak actieve senioren een 
eigen stem moet hebben. De oprichting 
van een seniorenraad hebben we dan 
ook positief  beoordeeld, alleen, het 
kwam er niet. We stellen vast dat het 
college van burgemeester en schepenen 
dit soort inspraak niet belangrijk acht. 
Het bestuur besteedt er weinig tot geen 
tijd aan.

Ga je akkoord met het gedach-
tengoed van CD&V?
Wil je deel uitmaken van het 
bestuur van CD&V?

Luc Elen 
Voorzitter CD&V Aartselaar 
0472/44.57.11 

Mia Moortgat
Gemeenteraadslid/ 
Ondervoorzitter
0486/45.20.02

Tijdens de bestuursvergadering 
van 29 maart 2012 besliste het 
bestuur van CD&V Aartselaar 
een eigen seniorenafdeling op 
te richten.

Het bestuur van CD&V Aartse-
laar doet een oproep aan al wie 
graag een politieke bijdrage wil 
leveren.

Binnen CD&V hebben we dan zelf  
beslist een seniorenraad op te richten. 
Tegelijkertijd met onze oproep voor 
kandidaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen hebben we een oproep 
gedaan naar kandidaten om binnen 
CD&V een seniorenploeg op te richten. 
We kregen hierop erg positieve reacties.

Alex Camertijn werd verkozen als voor-
zitter. Alex Camertijn is al lang actief  
binnen CD&V. Alex was enkele jaren 
voorzitter van de wijkraad ‘Buerstede’. 
Door zijn voorzitterschap van de 
seniorenraad kan Alex zijn sterk sociaal 
engagement verder vorm geven. Vanuit 
de seniorenraad van CD&V Aartselaar 
wil Alex, en de andere leden van de 
raad, een stem geven aan de groeiende 
groep van (actieve en geëngageerde) 
senioren.

Door de oprichting van de seniorenraad 
komt CD&V tegemoet aan de vraag 
van senioren om er voor te zorgen dat 
het beleid van Aartselaar ook rekening 
houdt met de behoeften en verzuch-
tingen van deze groep inwoners. Tegen 
2025 zal meer dan één op de drie 
inwoners van Aartselaar ouder zijn dan 
65 jaar.
Meer inlichtingen : 
Alex Camertijn
Voorzitter CD&V-senioren
0478/98.67.45

Wil je hierover meer informa-
tie?
Neem dan contact op met onze 
voorzitter of ons gemeente-
raadslid Mia Moortgat of met 
één van onze andere bestuurs-
leden waarvan informatie terug 
te vinden is op de website 
www.cdenvaartselaar.be


