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Stilaan krijgen we een beeld van welk beleid het nieuwe bestuur 
voorstaat. Dat we door de belastingverhogingen lokaal een ande-
re NVA te zien kregen dan nationaal, waar de klemtoon op bespa-
ringen ligt, was al langer geweten. Maar uit de laatste beleidsbe-
slissingen blijkt meer en meer dat Spa en Groen! gedegradeerd 
zijn tot oppositie binnen de eigen meerderheid. Hoe kan Spa 
immers aan zijn linkse achterban verkopen dat er (haast) geen 
sociale correcties zijn op de verhoogde retributies? Ook Groen! 
laat zien dat het hen enkel om het schepenmandaat te doen is 
i.p.v. om de inhoud. Hoe kan de je geplande verkoop van het 
Oeyvaersbosch anders begrijpen? Is dit het warme, sociale beleid 
waar socialisten en ecologisten voor wensen te staan?
CD&V had in Aartselaar een heel ander beleid gevoerd, zoveel is 
duidelijk. Lees meer hier, op pagina 4!
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#goedgezind

Voorwoord
Nieuwe voorzitter
Onze pas verkozen voorzitter, Isabelle 
Ven, kreeg een carrière opportuniteit die 
ze niet kon laten schieten. Daartoe moet 
ze echter wel afscheid nemen van al haar 
politieke mandaten. We wensen haar alle 
succes toe.
Jeroen De Munter, de jongerenvoorzit-
ter van CD&V Aartselaar was al onder-
voorzitter van CD&V Aartselaar. Jeroen 
neemt de voorzittershamer dan ook over. 
Mia Moortgat wordt ondervoorzitter.
Wij wensen Jeroen alle succes toe, hij 

kan rekenen op 
een enthousiast 
bestuur dat hem 
zal steunen bij zijn 
politiek engage-
ment

Namens het be-
stuur van CD&V 
Aartselaar

Jeroen De Munter, nieuwe voorzitter van 
CD&V Aartselaar en Eric Hooft, trekker van 
de politiek werking.



De nieuwe plaag, euh, ploeg…

Aartselaar verhoogt belastingen zonder 
een echt plan voor ogen

De kolonel was de eerste die sprak: “Ik 
heb de belastingen verhoogd. Van 4 
naar 5 %. Dat is eigenlijk veel te weinig 
maar meer durfde ik toch niet vragen. 
We gaan nog wat bij lenen en zo Aartse-
laar voor heel lang opzadelen met steeds 
hogere belastingen”. “Proficiat”, zei ons 
Moe, “goed gedaan.”

“En gij, Bertje”, vroeg ze aan de jongste 
van de hoop. “Wat hebt gij al gedaan?” 
“ha”, zei Bertje, “ik heb mijn huiswerk 
gemaakt. Af  en toe krijg ik een vraag. Ik 
bestudeer die vraag en dan mag ieder-
een van het dorp komen luisteren als 
ik het antwoord voorlees”. “Dat is heel 
goed kereltje”, zei ons moe. 

“Professor, wat hebt gij al gedaan”, 
vroeg ons moe. “Ha, Moeke, ik heb de 
turnzaal van de jongensschool afge-
schaft als ruimte voor fuiven. Dat mag 

niet meer. Kaasschotels en mayonaise 
moogt ge nog op de vloer morsen, maar 
vroeger, toen ik nog op zoek was naar 
een meisje, dan vond ge op die vloer 
nogal wat anders dan mayonaise en 
opgedroogde bierresten. Spuiten, ge-
bruikte condooms, kleine plastic zakjes 
met hasj daarin, dat was een deel van 
mijn jeugd. Enfin, ik heb toch nog een 
serieus meisje gevonden, en ik ben een 
serieuze professor geworden. De jeugd 
moet maar wat deftiger worden dan wij 
vroeger. Dat ze maar op een ander gaan 
fuiven.” “Heel goed professor”, zei ons 
moe. “Allez wie hebben we nog niet 
gehad? Ha, onze sociale Hildegarde, 
hoe doet gij het meiske?” “Ik heb mijn 
jas nu echt gekeerd. Van binnen ziet ge 
nog dat het een oranje jas was, maar nu, 
als ik hem dicht houd, ziet ge alleen de 
gele streepjes en de zwarte vlakken”.” 
Mooi, mooi, mooi, ik ben heel content”, 

zei ons moe. Zo, we hebben iedereen 
gehad. Ons moe was echt content van al 
dat werk.

Billy de rooie rakker en de groene mol 
waren blij dat ons moe hen vergeten 
was. Maar ja, zij zijn dan ook maar de 
oppositie in de meerderheid. Trouwens, 
Billy de rooie rakker moet nu zo wat 
alles goedkeuren waar hij vroeger tegen 
stemde. En de groene mol moet ver-
kroppen dat ze de grootste groene open 
ruimte van Aartselaar in het Oeyvaers-
bosch gaan verkopen. In plaats van er 
een groen alternatief  van te maken.

“Allez”, dacht ons moe, “dat ik Billy 
en de groene Mol kon vergeten”. Puur 
toeval zeker …

Luc Elen

CD&V klaagt aan dat het college de be-
lastingen verhoogt zonder een duidelijk 
plan naar voor te brengen. Om het met 
een metafoor te omschrijven: Aartselaar 
is een mooie maar versleten villa, en het 
vernieuwen en beter onderhouden zal 
veel geld kosten. Met de huidige belas-
tingverhoging kan het bestuur amper de 
stijgende kosten compenseren. NVA-

SPA-Groen kondigde dan ook tege-
lijkertijd een hele reeks van leningen 
aan. Deze leningen leiden er toe dat de 
inwoners van Aartselaar voor een heel 
erg lange periode belastingen zullen 
moeten betalen die waarschijnlijk nóg 
hoger zullen zijn. CD&V beoordeelt dit 
als ongezond bestuur. 

Wat bepleit CD&V?
- De tering moet naar de nering gezet 
worden.
- Het naar voor brengen van een duide-
lijk plan, gespreid over meerdere jaren.
- Eerlijkheid en moed naar de bevol-
king om de kostprijs van renovatie 
en onderhoud te vertalen in tijdelijke 
belastingen.
- Geen éénmalige verkopen van patri-
monium om het budget op te krikken.
- Sociale correcties die zorgen voor een 
warm beleid
- Terugkeer naar een fiscaal vriendelijke 
gemeente tegen 2018.

Ons moe was toch content. Nog maar enkele maanden aan zet en 
al massa’s werk verzet. ”Maar”, zegt ze, “het gaat toch trager dan 
gedacht”. “Allez mannen”, zegt ze tegen haar ploeg, “wat hebben 
jullie allemaal al gedaan, zeg het ne keer.”

De allereerste belangrijke beslissing van het nieuwe college van 
burgemeester en schepenen betrof de verhoging van de belas-
tingen. Volgens het nieuwe bestuur was de verhoging eigenlijk al 
beslist door het vorig bestuur van VLD en NAP. Dat is grotendeels 
juist maar NVA vergeet er bij te zeggen dat ze in hun laatste ver-
kiezingsbrief beloofd hebben de belastingen niet te verhogen.
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In diezelfde periode keurde het sche-
pencollege de aankoop goed van een 
stuk grond in de nieuw aan te leg-
gen zachte-KMO-zone, genaamd het 
Oeyvaersbosch. Dit terrein sluit direct 
aan bij de Reukens. Via het einde van 
de straat Oeyvaersbosch werd er een 
toegangsweg geïmproviseerd naar de 
Reukens. Heel wat fietsers gebruiken 
nu al een doorsteek over deze grond 
om naar de Halfstraat te rijden en zo 
de A12 te vermijden. Via de Halfstraat 
geraakt men dan gemakkelijk op de bin-
nenwegen naar Boom.

Om het budget op te krikken wil het 
schepencollege deze grond verkopen. 
CD&V vindt dit geen goede beslissing. 

Omdat de grond er toch wat verloren 
bij lag, kreeg deze een bijna natuur-
lijke bestemming. Bij de aanleg van het 
“kom op tegen kanker-bos” gingen heel 
wat families er met hun kinderen een 
boompje planten. Mede onder impuls 
van Kris Wils vond het gratis jongeren-
festival ‘Keet open Air’ op dit plein een 
nieuwe stek en organiseerde er enkele 
malen een geslaagd festival. 

Ook de Chiro van Aartselaar vond haar 
weg naar dit veld en plande er een heuse 
familie WE met fuif  en ontbijt. Af  en 
toe komen er ruiters door galopperen, 
wordt er gecyclocrosst, of  komen jon-
geren genieten van natuurlijk spel op de 
grote hopen zand die het gemeenteper-
soneel hier ophoopt als er werken zijn 
in de gemeente. In elk geval, deze grond 
heeft haar feitelijk nut bewezen en kan 
best behouden blijven als gemeente-
grond.

24 jaar geleden beging het toenmalige 
college de vergissing om het kasteel van 

het SOLHOF te verkopen. Ook dat was 
een eenmalige opkikker van het budget. 
Het huidige bestuur doet net hetzelfde 
als de VLD vroeger. VLD = NVA-
Groen-Spa? Waar zit de kracht van de 
beloofde verandering?

CD&V hoopt dat de gemeentelijke 
grond in het Oeyvaersbosch groen 
kan blijven. Door van deze grond 
een groene toegang te maken naar de 
Reukens kan het college laten zien dat 
ze oog heeft voor visie op lange termijn 
en niet gaat voor kortzichtig geldgewin 
dat enkel op korte termijn een voordeel 
biedt. Verschillende organisaties van 
Aartselaar (fietsersbond, natuurpunt, 
jeugdbewegingen, wijkraden,…) zijn 
zeker bereid om samen naar een goede 
integratie te zoeken tussen het Oey-
vaersbosch en de Reukens.Laten we 
deze gemeentegrond behouden zodat 
we iets zinvols doen voor alle inwoners 
van Aartselaar. Aan Groen!-schepen 
René Lauwers om zich eindelijk eens 
groen te manifesteren.

Meer info: luc.elen@telenet.be
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Verkoop van grond in het Oeyvaersbosch
Het is zeker de verdienste van de vorige 
burgemeester dat hij, ook onder druk van velen, 
indertijd belet heeft dat er in de Reukens een 
zone zou komen voor zware industrie. In de 
plaats ervan werden de Reukens een grote 
groene long aan de rand van het groot stedelijk 
gebied Antwerpen.
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Een fietsstraat maakt van Aartselaar 
nog geen fietsgemeente

DankwoordHet eenrichtings-
verkeer in wijk 
Koekoek

De doorknipping van de Solhofdreef werd afgeschaft en vervangen 
door het verkeersbord ‘Fietsstraat’. Op zich vindt CD&V dit wel een 
goede beslissing ook al hadden we liever gezien dat er een grondige 
bevraging zou geweest zijn bij de bewoners zelf van de Solhofdreef.

Fietspaden voorzien over het gehele 
grondgebied van Aartselaar is voor 
CD&V belangrijker dan het inrich-
ten van één enkele fietsstraat. CD&V 
vraagt dan ook dat al de straten van 

de ruime kern van Aartselaar ingericht 
worden als fietsstraten. 

Het voorzien van fietsstraten sluit niet 
uit dat er goede en goed onderhouden 
fietspaden moeten komen op alle plaat-
sen waar een fietspad beter en veiliger 
is dan een fietsstraat. Niet voor niets 
scoort Aartselaar het slechtst op het 
fietspadenrapport van de Fietsersbond. 
Gebrek aan financiële ruimte mag en 
kan niet als excuus gelden. Voor veilig-
heid moet geld vrijgemaakt worden. Dit 
verwachten de burgers van het bestuur. 

Men kan zich dus niet blijven verschui-
len achter de vorige meerderheid. Het 
is tijd dat NVA-GROEN-SPA hun 
verantwoordelijkheid opnemen.

Tijdens een druk bijgewoonde inwo-
nersvergadering stelde het college van 
burgemeester en schepenen het nieuwe 
circulatieplan voor aan al de aanwezi-
gen. Door deze goed gedocumenteerde 
voorstelling kregen al de aanwezigen 
een duidelijk beeld van de historiek, de 
mogelijkheden en de beperkingen om 
het sluipverkeer in de wijk Koekoek te-
gen te gaan. CD&V was tevreden over 
de aanpak door het college van deze 
problematiek. Vooral het uitgebreid ter 
beschikking stellen van informatie was 
een echt pluspunt. Bravo.
CD&V zal de tijdelijke oplossing mee 
opvolgen. Wie vragen en/of  suggesties 
heeft kan hiervoor steeds terecht bij 
Mia Moortgat, gemeenteraadslid. 

Geachte oud-burgemeester, Beste Marc,

We waren het niet altijd met U eens. We hebben tevergeefs gewacht op een 
dankwoord van het nieuwe bestuur aan de ‘oude’ burgemeester, aan de’Keizer 
van Aartselaar’, zoals u benoemd werd in de campagne.
Welnu, voor al wat u aan goeds gedaan hebt voor Aartselaar, samen met uw 
ploeg, toch een woord van dank vanwege uw oppositiepartij, CD&V.
Het moge U en Uw familie goed gaan.

Uw lokale contactpersoon
Jeroen De Munter
(jeroendemunter@yahoo.com)
www.aartselaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

Wat maakt u 
goEd gEzind in 

onzE gEmEEntE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking 
over het gemeentebeleid 

of de CD&V-werking in 
onze gemeente? Of heeft 

u een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!


