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SAMEN 
PAKKEN WE 
DE TOEKOMST VAST
Als voorzitter van CD&V Aartselaar 
wens ik u een Zalige Kerstperiode. In 
deze tijden denken we minder aan onze 
lijn, maar genieten we van het mooie in 
de wereld. We nodigen familie en vrien-
den uit aan een prachtige feestdis en 
zelfs de televisie gaat de ‘softere’ kant 
op. Wie heeft geen herinneringen aan 
films als ‘The Sound of  Music’, waarbij 
een gezin op de vlucht moet voor de oor-
logswaanzin?
Het is confronterend hoe we van deze 
film genieten, vaak met een goed glas 
wijn en knus onder een fleece. Daartoe 
geeft de film met zijn geromantiseerd 
verhaal en idyllische beelden alle reden. 
Het thema van de film is echter bran-
dend actueel en een realiteit voor velen. 
Ook in deze 21ste eeuw moeten miljoe-
nen mensen, zoals de familie Von Trapp 
in de film, hun hebben en houden verla-
ten voor een onzekere toekomst. 
Als we empathie opbrengen voor deze 
zingende familie, laat ons dat dan ook 
doen voor mensen die nu in nood verke-
ren. Nodig eens een arme uit. Of  voorzie 
een cadeautje voor een minder bedeelde 
medemens en schenk het aan de paro-
chie die hiermee een behoeftige geluk-
kig kan maken. Waarom je niet inzetten 
voor het goede doel, al was het maar in 
deze donkere en koude 
winterperiode?
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Dossier verkeer: editie 2

U mag echter terecht méér van ons 
verwachten dan het aankaarten van 
problemen en dat doen we dan ook: 
voor elk van de situaties die we aanha-
len, vermelden we ons alternatief. 

Busje komt zo… 
Zelden kwam Aartselaar zo uitvoerig 
in de pers als toen bekend werd dat 
op de N177 de parkeerplaatsen van de 
bewoners en bedrijven plots werden 
vervangen door een busbaan.

Hoewel deze weg niet onder de be-
voegdheid valt van de gemeente, heeft 
deze laatste uiteraard wel een verre-
gaande advies- en drukkingsmogelijk-
heid. Of  er nu al dan niet een advies 
van de meerderheid in onze gemeente 
gekomen is en waarom dit in voorko-
mend geval dan volkomen genegeerd 
werd, zal wellicht nooit volledig duide-
lijk worden.
Wat wel duidelijk is, zijn de fouten die 
in dit dossier gemaakt zijn en de onvei-
lige situaties die door het creëren van 
busbanen niet opgelost of  aangepakt 
zijn. 

Communicatie
De betrokken inwoners en bedrijven 

kregen slechts een 3-tal dagen voor de 
verandering van de situatie een melding 
van ons gemeentebestuur. Hoewel het 
an sich positief  is dàt er door de meer-
derheid gecommuniceerd werd over 
een beslissing die in feite niet de hare 
is, is de communicatie zelf  sterk voor 
verbetering vatbaar. 

Zo maakte men melding dat de verdwe-
nen parkeerplaatsen in feite sowieso 
niet reglementair zijn. Dit is niet alleen 
volledig naast de kwestie maar ook fou-
tief: onder toepassing van verkeersbord 
B9 kon men daar weldegelijk rechtsgel-
dig parkeren in de gemarkeerde par-
keervakken. Het is buiten de bebouwde 
kom bij toepassing van dit bord wel 
verboden om op de rijbaan te parkeren. 
In het geval van de N177 werd de par-
keerstrook omgevormd tot een rijbaan. 

Wat eveneens stoort aan de com-
municatie is het feit dat de getroffen 
inwoners wordt aangeraden om te 
parkeren bij bedrijven die nog wel 
parkeergelegenheid hebben. Niet alleen 
is dat juridisch ‘nonsens’, het is ook 
het doorschuiven van een probleem 
dat door de overheid gecreëerd is naar 
private ondernemers.

Onduidelijkheid troef
Busbanen hebben zo hun eigen regels: 
autobestuurders mogen er enkel op 
rijden wanneer ze aan het volgende 
kruispunt rechtsaf  gaan draaien of  bij 
het naderen/oprijden van een woon-
erf/handelspand of  het verlaten ervan. 
Er ontbreekt dan ook op sommige 
trajecten de nodige verkeersignalisatie.

Onveiligheid troef
Zwakke weggebruikers worden nu niet 
meer geconfronteerd met openslaande 
portieren van geparkeerde auto’s of  
met chauffeurs die door de geparkeerde 
voertuigen onvoldoende zicht had-
den op de fietsers die in beide richtin-
gen mogen rijden op het fietspad. Ze 
worden echter wel geconfronteerd met 
grote autobussen die hen aan 70km/
uur rakelings passeren. 
Vanuit CD&V ijveren wij er dan ook 
voor dat de busbaan een maximum 
snelheid van 50 km/uur wordt opge-
legd. De Lijn heeft hier overigens zelf  
nationaal een richtlijn die dit voorstaat. 

Het is dan ook vanuit onze bezorgd-
heid omwille van de onveilige verkeer-
situatie dat wij deze kritische houding 
aannemen en tegelijkertijd volgende 
voorstellen willen doen aan de meerder-
heid opdat zij dit op hun beurt met het 
Agentschap Wegen en Verkeer zouden 
bespreken.

Oplossingen
Naast het verlagen van de snelheid op 
de busbaan van 70 naar 50 km/u stelt 

In de vorige editie berichtten we reeds over enkele verkeersitu-
aties. Deze editie gaan we verder op dit thema in. Verkeer is dan 
ook een thema waar wij allen mee geconfronteerd worden. Ieder 
van u zal al tal van verkeerssituaties gezien hebben 
die onveilig waren. Hoog tijd dat de 
meerderheid -die in 2015 halverwege haar 
termijn zit- getuigt van visie en de nodige 
wil om de noodzakelijke beslissingen 
te nemen.

Verkeersbord B9, 
waar zoveel over 

te doen is.
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CD&V voor dat op alle kruispunten en 
op- en afritten van bedrijven de doorlo-
pende fietspaden voorzien worden van 
roze coating met daarop witte pijlen 
die het dubbelrichtingsverkeer op het 
fietspad extra onderlijnen. Momenteel 
zijn slechts een 10-tal kruispunten voor-
zien van deze roze coating en nagenoeg 
nergens zijn er witte pijlen op de fiets-
paden voorzien. Aanvullend te voorzien 
zijn STOP-borden (B5) met onderbor-
den die wijzen op een dubbelrichtings-
fietspad (M10) aan de uitritten.

Daarnaast moet maximaal gestreefd 
worden naar het voorzien van een 
buffer van 12 meter tussen de parkeer-
plaats en de op- of  afrit. Op die manier 
krijgt men een zicht op het verkeer op 
het dubbelrichtingsfietspad.

Tenslotte is er, richting Antwerpen 
vanaf  de Lindenboslaan, geen wegver-
lichting voorzien over een afstand van 5 
km. Daardoor ontstaan voor het voet- 
en fietspadverkeer, vooral bij regen, 
gevaarlijke toestanden aan iedere uitrit 
en zijstraat wegens verblinding door 
autoverkeer komende vanuit Boom. 

De eerste twee maatregelen zijn zeer 
snel én goedkoop te bewerkstelligen.

Wandelpromenade
Hoeveel gelegenheden en plaatsen zijn 
er om het centrum van Aartselaar én 
aantrekkelijker én veiliger voor zwakke 
weggebruikers te maken? In de Baron 
Van Ertbornstraat is er zo’n unieke 
gelegenheid. Er moet enkel de visie en 

de wil zijn om dit te bewerkstelligen. 

Momenteel loopt aan de kant van het 
Solhof  een voetpad (zonder scheiding 
met de straat zelf) dat nauwelijks 0,9m 
breed is. Op sommige plaatsen verkleint 
dat voetpad door klimop- en struikbe-
groeiing tot een halve meter of  minder. 
Tevens is er aan de wachtzone van de 
bushalte geen fietsparking voorzien, 

terwijl de regelgeving een voetpad van 
minstens 1,5m breedte voorziet.
Dat is totaal onaanvaardbaar voor een 
veilig, laat staan comfortabel voet-
padverkeer. Wij ondersteunen vanuit 
CD&V het idee om een wandelpad aan 
te leggen met een breedte van 2,5 à 3 
meter tussen de Solhofdreef  en de Beu-
kendreef  over een afstand van 150m 
langsheen de slotgracht. 

Er moeten voor deze optie geen bomen 
gekapt worden, hoogstens moeten de 
wortels van bomen die enkele jaren 
geleden gerooid werden, verwijderd 
worden. 

Dit nieuwe voetpad zou op deze manier 
vanuit de dorpskern een volwaardig 
wandelpad worden en een veilige en 
aangename verbinding met de Barones 
L. de Borrekenslaan, Beukennoten-
dreef, hondenweide, sportcentrum, 
Kleistraat, Kontichse steenweg/Dijks-
traat, Kleine Grippe,  Wouwersveld en 
het volledige woongebied daar achter 
gelegen. Tevens zou op deze manier 
voldoende ruimte voorzien kunnen 

worden voor fietsstallingen aan de 
bushalte en voor vrijliggend fietspad 
vanaf  de Beukennotendreef  naar de 
Kleistraat. 

Deze oplossing is ruimtelijk gezien per-
fect mogelijk gelet op het feit dat er nu 
een 5 à 6-tal meter afstand is tussen de 
oever van de slotgracht en het huidige 
voetpad. Rekening houdend met de la-

biele toestand van de over zijn sowieso 
vroeg of  laat duurzame stabilisatie- en 
andere aanpassingswerken nodig. Ten-
slotte betreft het hier bovendien een 
visueel ingrijpende verandering die een 
belangrijke invalsweg van Aartselaar 
een drastisch vernieuwd aanzicht geeft 
waarbij de kosten beperkt blijven.

Treffend: een vader moet zijn doch-
tertje begeleiden over het voetpad, 

omdat dit niet onderhouden is.

Door de afwezigheid van verlichting is 
fietsen levensgevaarlijk op de N177.



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!

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
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Uitnodiging: infoavond over energie
Van waar komt onze energie?
En wat als we zonder vallen?
Energie is meer dan ooit een 
actueel thema. Wordt Aartse-
laar van het elektriciteitsnet 
afgesneden bij een elektri-
citeitstekort deze winter? Is 
Vlaanderen al klaar voor alter-
natieven voor kernenergie? En 
wat gaan deze alternatieven 
ons kosten? U zit terecht met 
heel wat vragen. Antwoorden 
zijn helaas moeilijk te vinden of 
spreken elkaar tegen.

Vandaar dat CD&V- Aartselaar een 
infoavond voorziet op woensdag 7 
januari 2015 om 20u00 in het Paro-
chiaal Centrum.

De infoavond biedt dan ook méér dan 
oplossingen voor eventuele stroompan-
nes, de toehoorders zullen ook geïnfor-
meerd worden over onze energie:
- van waar komt onze energie?

- wie zorgt er voor de prijs en de 
beschikbaarheid van onze dagelijkse 
energie?
- wat moet de politiek beter doen?

Dit alles wordt in goede banen ge-
leid door Wim Verrelst, ingenieur en 

adviseur energie op de studiedienst van 
CD&V.

Kortom: weer een zeer interessante 
politieke avond van CD&V-Aartselaar 
waarop iedereen welkom is. Inschrijven 
niet nodig.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij ieder-
een uit op onze Nieuwjaarsreceptie. Deze zal 
doorgaan op zondag 18 januari 2015 vanaf 
14u in het Parochiaal centrum. 

Naast een goed glas bubbels en lekkere hap-
jes kan u ook van de gelegenheid gebruik 

maken om met verschillende parlementsleden 
van gedachten te wisselen. 

Wie u allemaal kan ontmoeten? Nahima Lanjri, 
Koen Van den Heuvel, Servais Verherstraeten 
en vele anderen. Zelfs nationaal voorzitter 
Wouter Beke beloofde langs te komen.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie


