
Een nieuw jaar kent altijd een vliegende start met een resem recepties. De nieuwjaarsreceptie van CD&V-Aartse-
laar was alvast een schot in de roos: een 130-tal aanwezigen werden getrakteerd op een scala van CD&V-toppers: 
Koen Van den Heuvel, Nahima Lanjri, Griet Smaers en Dirk de Kort maakten hun opwachting naar het parochiecen-
trum. Daar werden de aanwezigen vergast op een rijkelijk dessertenbuffet met minister Koen Geens als kers op de 
taart. Eenieder die wat voorstelt in Aartselaar was dan ook graag aanwezig. Sfeerfoto’s van dit gezellig samenzijn, 
vind je verderop in deze editie.

AARTSELAAR.CDENV.BE

meer info over de nieuwjaars-
receptie: zie pagina 4

INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 15 - MAART 2015

VOOR-
WOORD



GESLAAGDE 
NIEUWJAARSRECEPTIE

4

Onze receptie was naast een fijne gelegen-
heid om elkaar het beste te wensen in het 
nieuwe jaar, ook een ideaal netwerkmo-
ment. Tal van vertegenwoordigers van ver-
schillende Aartselaarse verenigingen waren 
aanwezig. Voor zij die er niet bij waren, met-
een een reden om volgend jaar wel present 
te zijn. Voor hen hierbij een ingekorte ver-
sie van de speech die ik als voorzitter van 
CD&V Aartselaar gaf:
“Rood, groen en blauw en volgens sommi-
gen ook geel. Dat zijn de primaire kleuren. 
Slechts 4 ingrediënten. Toch toveren zij een 
regenboog van kleuren, dat rood groen, 
blauw en geel. 4 bestanddelen die onont-

beerlijk zijn voor een evenwicht en rijk 
palet. Valt er eentje uit, dan is het resultaat 
ondermaats. 
Welnu, het succes van een goed en demo-
cratisch bewind bestaat ook uit 4 ingredi-
enten: de regering, de oppositie, de vakbon-
den en de burgers.
Wat maakt nu deze kleuren zo betekenisvol 
voor ons? Veel. Zonder kleur zou het leven 
schraal en grijs zijn. Maar het is belangrijk 
een goed evenwicht te vinden. Ik wil dan 
ook van de gelegenheid gebruik maken de 
betrokken ‘kleuren’ op hun verantwoorde-
lijkheid te wijzen.
Geel doet me nog het meest denken aan 

de regering. Een krachtdadige ploeg, zowel 
in Vlaanderen als in België. Een ploeg die 
moeilijke beslissingen neemt en geen ge-
noegen neemt met plat opportunisme. 
Voor onze bewindsvoerders zeg ik dan ook: 
voel u gesteund door uw geledingen, in al 
zijn rangen. Misschien niet zo actief  op fora 
in vergelijking met de pessimisten en critici, 
zijn we wel de zwijgende meerderheid. Ga 
door met uw nodige beslissingen. Maar ver-
geet, in Gods naam, de komende generaties 
niet. Denk daarbij aan domeinen als onder-
wijs, integratie van allochtonen en last but 
not least milieu.
Groen, de kleur van de grootste vakbond. 
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Veel van onze welvaartstaat hebben we 
(mee) aan hen en de andere vakbonden te 
danken. Maar groen: je moet zien dat je mee 
gaat met je tijd en waarden voorstaat die de 
werkende massa voorstaat. Doe je ding, 
groen!
Voor deze zusterorganisatie beloven wij het 
volgende: we zullen zacht zijn waar het kan, 
hard als het moet. Want beste vakorganisa-
tie, weet dat elke euro slechts eenmaal kan 
worden uitgegeven. Een uitgegeven euro 
nu, belast straks een volgende generatie. 
Getuig dan ook van lange termijndenken en 
flexibiliteit in plaats van een star en eenzij-
dig mens- en wereldbeeld te hanteren. Laat 
alles eens los, mijn beste groen, want enkel dan heb je 
twee handen vrij om de toekomst te grijpen.
Rood staat voor mij voor de oppositie. Voor 
het eerst sedert jaren krijgen de Vlaamse 
kiezers wat ze willen: een regering zonder 
de PS. Een PS die zich daarop gedraagt als 
een kat in het nauw. Liever dan te schieten 
op de inhoud van de regeringsvoorstellen, 
schiet ze op de vertegenwoordigers ervan. 
Schaam u! In een democratie bent u meer 
verschuldigd dan wat goedkope wrok, mijn 
beste rood.  Nietzsche zei het al: ‘Vaak kiest 
men de aanval en maakt men vijanden, om 
te verbergen dat je zelf  zwak staat’.
Voor degenen die zich niet in onze visie 
kunnen herkennen, bieden we dan ook 
geen belofte maar een verzoek: aanvaard 
niet enkel onze uitgestoken hand, maar ook 
onze vrije geest om los van visies, tot aan-
vaardbare compromissen te komen. Laat 
ons beide onderzoeken wat ons verenigt in 
plaats van ons verdeelt. 
Blauw. De twijfelende werkende mens die 
op 2 regeringen tijd zijn pensioenleeftijd 
sneller de hoogte in heeft zien gaan dan zijn 
niet langer geïndexeerde loon. De onderne-
mer die geconfronteerd wordt met te hoge 

loonlasten. De kleine zelfstandige die moet 
opboksen tegen koele en anonieme multi-
nationals zonder ziel. De landbouwer die 
te maken krijgt met de economische boy-
cot vanuit Rusland of  dumpingprijzen van 
groothandels: blijf  moed hebben, blauw. 
God creëert geen probleem zonder diens oplossingen. 
Ik ben er zeker van dat onze regeringen die 
oplossingen zullen vinden. Of  om het met 
de woorden van één van onze betreurde 
boegbeelden te zeggen: ik zie licht aan het 
einde van de tunnel!
Rood, groen, blauw en geel zijn de basis van 
een kleurrijk palet. Regering, oppositie, vak-
bond en de betrokken burgers zijn de in-
grediënten van een goed democratisch be-
wind. Ieder van u vertegenwoordigt één of  
meerdere van deze kleuren. Hier vòòr mij 
zie ik dan ook een vierkleurendruk zoals je 
nergens anders vindt. Dat doet me deugd. 
Ik dank ieder van u voor zijn bijdrage aan 
de samenleving. En blik samen met u am-
bitieus naar een toekomst van rood, groen, 
blauw en geel.  En als u geen blauwtje wil 
lopen, of  groen wil zijn achter uw oren: mix 
dan gewoon rood en geel en U komt van-
zelf  bij de partij uit die het prachtige even-
wicht in ons land symboliseert. 
Vanuit Aartselaar zal ik ook in 2015 onze 
mensen leiden om dit bovenlokale beleid te 
steunen. Dit is geen vage belofte of  droom, maar 
een doel. Want het enige verschil tussen een doel en 
een droom is een deadline. Mijn deadline, beste 
vrienden, zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018.”
Wilt u de integrale speech lezen, met o.a. 
mijn vooruitzichten voor Aartselaar? Kijk 
dan zeker op onze website http://www.
aartselaar.cdenv.be/ 

Jeroen de Munter, 
voorzitter CD&V Aartselaar

OOK 
ENERGIE-
AVOND 
GROOT 
SUCCES!

Behalve fijne recepties maken we er 
ook een erezaak van om de bewoners 
te informeren over zaken die actueel 
en voor iedereen van belang zijn.

Dit jaar kozen we –hoe kan het ook an-
ders- voor een info-avond over energie. 
Niet alleen de aanpak bij een stroomaf-
schakeling kwam aan bod, maar de toe-
schouwers werden ook geïnformeerd 
over hoe energie ontstaat en hoe deze 
in onze huiskamer komt. Ook de ver-
schillen met de buurlanden (prijs, aan-
bod,…) werden geduid en er werd een 
blik op de toekomst geworpen.

Geen enkele vraag ging onze gastspreker 
Wim Verrelst uit de weg.
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UIT DE GEMEENTERAAD…
Op de jongste gemeenteraad liet de 
meerderheid zich andermaal van 
hun kleinste kant zien. Zoals u weet 
staat de huidige ploeg niet toe om 
onaangekondigd een vraag te stel-
len op de gemeenteraad. Vragen 
moeten 5 dagen op voorhand bin-
nen zijn. Als u weet dat de agenda 
van de gemeenteraad nauwelijks 
een goeie week op voorhand ver-
schijnt, begrijpt u dat op die manier 
de oppositie haar rol nauwelijks 
mag spelen.

Voor de gemeenteraad van decem-
ber (!) had de CD&V-fractie een 
7-tal vragen ingediend. Door com-
puterproblemen konden die niet 
correct verstuurd worden, waarop 
ons gemeenteraadslid zich voor 
dag en dauw (en voor de gemeen-
tesecretaris zijn mail had geopend!) 
een afgedrukte versie van de vragen 
wenste te overhandigen aan diezelf-
de gemeentesecretaris. 

‘Te laat’, was het antwoord, hoewel 
hij dus nog niet eens de mail beke-
ken kon hebben. In “de privé” zou 
je met zo’n star en onklantvriende-
lijk antwoord anno 2015 niet op de 
proppen moeten komen. Maar nog 
was het niet gedaan: het nieuwe 
reglement, opgesteld door de meer-
derheid, laat maar toe dat per ge-
meenteraadslid 4 vragen gesteld 
worden. We begrijpen dat misbruik 
moet tegengegaan worden, maar 
onze fractie maakt geen misbruik 
van het vragenrecht. We waren 
dan ook verstomd te vernemen dat 
men 3 vragen annuleerde (zonder 
inspraak welke vragen overigens!). 
U denkt misschien: ‘tsja, met een 
overvolle agenda zal dat wellicht 
niet anders gaan’. Helaas duurde 
de gemeenteraad voor de punten 
van de meerderheid zelf nauwelijks 
10 (!) minuten en dat voor een ploeg 
die volop in de uitoefening van haar 
mandaat zou moeten zijn.

Men verschool zich kortom achter 
regeltjes, terwijl men het zelf niet zo 
nauw neemt met diezelfde regels. 
Zo zegt het intern reglement dat de 
agenda moet uitgehangen worden. 
Er is nooit een uithanging geweest. 
Ook verslagen van het schepencol-
lege moeten binnen een bepaalde 
termijn worden verspreid. Als we elke 
keer dat ze hiermee te laat zijn 10 
euro zouden krijgen, dan zou onze 
‘kas’ goed gevuld worden. Ook de 
feitelijke behandeling van de vragen 
was een afknapper van formaat. Zo 
kregen we als antwoord op onze 
vraag om verlichting te voorzien op 
de N177 richting Antwerpen (van de 
Pierstraat tot de Langlaarsteenweg) 
voor de zwakke weggebruikers: “een 
bepaald stuk van dat traject ligt op 
Schels grondgebied. Vraag het aan 
jullie vrienden daar eens. En daar-
bij: als fietsers hun licht aansteken 
vallen ze genoeg op in het verkeer.” 

QUIZPLEZIER
VOOR IEDEREEN!
CD&V Aartselaar start dit jaar met een nieuw initiatief: een on-
vervalste familiequiz. Zowel voor echte quizploegen als gelegen-
heidsploegjes zal de avond een echte uitdaging en hoop plezier 
geven. Weet u wie de trouwjurk van Kim Clijsters maakte? Of  
wil je je vrienden testen op hun sportkennis? Kom dan afzakken 
op 18 april naar het Parochiaal Centrum. We starten om 20u. 
Deelnemen kan al voor 15 € per ploeg (maximaal 5 deelnemers). 
Iedereen prijs! Dranken aan democratische prijzen.

WORDT UW 
HERFST EEN 
“INDIAN 
SUMMER”?
Beweging.net organiseert 
een interactief  praatcafé:
- Eindeloopbaan en langer werken: 
 hoe zit het met mijn pensioen? 
Gastspreker Johan Stassen, diensthoofd coördinator 
bewegingsploeg A’pen
- Woon- en zorgcentra en seniorenflats: wat is
 het verschil en zal er plaats voor me zijn?
- Erfrecht: wat gebeurt er met mijn centen na mijn 
 dood? Hoeveel successierechten zullen 
 mijn erfgenamen moeten betalen?
Gastspreker: Notaris Annelies Podevyn
Iedereen welkom, inkom gratis en drankje inbegrepen! 
Parochiaal centrum 25/03/15 om 20uur.

Plaats: Parochiaal Centrum Wolffartshof  Baron Van Ertbornstraat 7, AartselaarMeer info: Eric Hooft - eric.hooft@skynet.be - 0475 54 87 26                 Een initiatief van

 WOENSDAG
INTERACTIEF PRAATCAFE  25 MAART

 20 UUR
Gratis toegang
Drankje inbegrepen

Hoe zit het met mijn pensioen?Wanneer zal ik met pensioen kunnen gaan en hoeveel zal dit bedragen?Gastspreker Johan Stassen, ACV Antwerpen

Ouder worden in AartselaarWordt uw herfst een ‘Indian Summer’?Met het ouder worden ervaren we verschillende uitdagingen.
Tijdens dit interactief praatcafé bespreken we drie onderwerpen.

Woon- en zorgcentra en seniorenflatsWat is het verschil tussen beide? Zal er plaats voor mij zijn? Wat zal dit kosten?
Gastspreker: Francis De Bruyn – OCMW Aartselaar

Wat gebeurt er met mijn bezittingen na mijn dood?Wie zal er erven? Hoeveel successierechten (belastingen)zullen mijn erfgenamen moeten betalen?Gastspreekster : Notaris Annelies Podevyn


