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Een warme DANK U !
Als jonge vader wens ik, samen met
mijn partijgenoten, alle kinderen
en jongeren een boeiend school- of
academiejaar toe. Dat jullie gemotiveerde leerkrachten mogen
hebben die de leerstof aanschouwelijk en boeiend kunnen
overbrengen. Want het hebben van goede leerkrachten maakt
vaak dat je van een vak houdt, ook al ligt het je in wezen niet.
Bij deze dan ook een warme ‘dank u’ aan alle leerkrachten,
ondersteunend personeel en vrijwilligers van de scholen, over
alle netten heen. Dank om voor een job of tijdsbesteding te

Wat leeft er in je buurt? Geen betere
manier om dat te weten te komen, dan
door een toffe buurtkrant te maken. Via
een speciale module op onze website
kan je voor iedereen in je buurt een bonte
buurtkrant maken.
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt
100 exemplaren gratis gedrukt.
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kiezen met maatschappelijke meerwaarde en oog te hebben
voor de realiteit van de dag over de grenzen van leerplannen
en -doelstellingen heen. En - last but not least - ook dank aan
alle directie. Directieleden worden te vaak vergeten bij een
bedanking. Het zijn nochtans deze heren of dames die hun
leerkrachtenkorps gemotiveerd doen blijven en de (te grote)
administratieve mallemolen (mee) in goede banen leiden.
Succes dus voor de leerlingen en dank voor al degenen die dat
leren mogelijk maken.

Meer informatie en inspiratie vind je
op onze website: www.bontebuurt.be.

COLUMN
WIE WIL NOG MIDDENKLASSE ZIJN?

We kennen het allemaal: vader en moeder (of tegenwoordig meervoud
van een of beide van deze rollen) die tegen hun kinderen zeggen:
‘maak je huiswerk en studeer wat beter. Later zal het je lonen als je
moet werken.’ Waarop de meeste onder ons zich opnieuw met al dan
niet oprechte ijver over de zoveelste woordjes Frans of wiskundeoefeningen bogen. De beloning zou immers niet lang op zich laten
wachten: van zodra we afgestudeerd waren konden we gaan werken
en veel geld verdienen.
Enkele gewerkte jaren later volgde dan de
ontnuchtering: van die mooie bruto wedde
(waarop de werkgever nog eens een goeie
35% betaalt die je zelfs nooit te zien krijgt)
blijft door RSZ-bijdrage (13,07%) en de
bedrijfsvoorheffing nog net meer dan de
helft over. Door de stijging in de gemeentelijke opcentiemen (belasting op arbeid) is
het toch al wat minder genieten van je arbeid. Ook de onroerende voorheffing is
gestegen. Plots lijkt
dat mooie groene
gazon toch wat minder mooi en groen.
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Het leven zelf wordt
echter ook duurder,
zeker door de index-

het wegvallen van het gratis water: 1,2775/
m³ (waterprijs) X 30m³ = 38,325€. Te samen dus een 98€. Het zal dus maar een
douche worden…

sprong die we te slikken kregen. Want die
zouden jobs opleveren. Ik heb die jobs gezocht: eerst door in het rond te kijken, vervolgens met een vergrootglas en ten slotte
door elke steen om te draaien. Veel vond
ik niet onder die stenen, op wat pissebedden na.

Gelukkig hebben we nog een appeltje voor
de dorst: we hebben als goede Belg geïnvesteerd (niet belegd!) in ARCO. Blijkt dat
eerder een vergiftigd appeltje te zijn. Want
ARCO moet nog miljoenen aan… ons eigen Beweging.net. Als het vroegere ACW
werkelijk solidariteit hoog in zijn vaandel
draagt, zou het hen tot eer strekken die
kelk (van overvloed) aan hen voorbij te laten gaan en het geld naar de coöperanten
te laten gaan.

Ach dan maar een lekker bad nemen om
die frustratie weg te spoelen. Of toch maar
niet, want ook de waterfactuur is scherp de
hoogte ingegaan. Voor een koppel met een
laag inkomen betekent dit al snel een verlies van een goeie 100€ op jaarbasis. Een
normaal verbruik voor zo’n koppel is om
en bij de 100m³. De kost van de afvoer is
gestegen van 1,3440 naar 1,6923 en de
zuivering van 0,96 naar 1,2088, wat een
meerkost maakt van 59,71€. Komt daarbij

Maar ach: we behoren tot de bevoorrechte
middenklasse. Iets om trots en dankbaar
voor te zijn, wordt ons voorgehouden. En
kijk: de regering Michel heeft oog voor die
middenklasse. Zegt ze. Want de werkbonus
van 100€ is enkel voor zij die bruto niet
meer dan 2400€ verdienen. Tegenwoordig zijn haast 65% van de jongeren (-25jr)
hooggeschoold. Hun startloon is normaal
gezien al hoger dan 2400€. Behoren zij
(en al de anderen in die situatie) dan niet

meer tot de middenklasse? Blijkbaar word
ik dus - samen met het merendeel van alle
werkenden - al meteen geacht deel uit te
maken van de rijkeluisklasse. Leuk dat men
me dat zegt. Alleen jammer dat ik dat zelf
niet merk: wij blijven alvast ‘vrolijk’ voltijds
met twee verder werken en niet omdat we
dat leuk vinden. Ik heb er ook niets aan dat
er geen vermogenswinstbelasting komt.
Daarvoor is mijn vermogen te klein. Waar
ik ook niets aan heb, zijn zonnepanelen.
Veel te duur voor jonge werkenden. Maar
blijkbaar mag nu wel iedereen mee betalen
voor de groene stroomcertificaten omdat
de regering de subsidie op zonnepanelen
niet kan betalen. We verdienen dus te weinig om van die zonnepanelen te genieten,
maar genoeg om er voor op te draaien. Alweer 85€ minder ... Plots lijkt die middenklasse iets waar men niet toe wil behoren.
Kom maar op met die vermogenswinstbelasting !
Mijn kritische noot en overweging mag
echter niet gezien worden als een aanval
op de eigen partij: het is overduidelijk dat
CD&V zich niet goed voelt met de opgelegde regeringsmaatregelen. Toch verdedig
ik door dik en dun onze regeringsdeelna-

me. Na jaren van onverantwoord bestuur
- wat volledig op de kap van de Waalse PS
mag geschreven worden - was het hoog tijd
voor rationaliteit.
Zonder CD&V zouden de beslissingen
zonder twijfel nog meer negatief uitgedraaid zijn voor ons, de middenklasse.
CD&V levert goed werk, dat staat buiten
kijf. Maar er is een grens voor alles, en de
middenklasse heeft die nu wel bereikt. De
uitkeringen voor de werklozen gaan omhoog en de rijken worden door de afwezigheid van vermogens(winst)belastingen niet
(of nauwelijks) aangepakt. Steeds wordt de
middenklasse gebruikt om de begroting te
doen kloppen. Net zoals Bill Clinton indertijd zijn ondertussen wereldberoemde
oneliner gebruikte in de presidentverkiezingen tegen vader Bush “it’s the economy,
stupid” schijnen onze beleidsmensen vooral oog te hebben voor de economie. Dat
werd nog maar eens beklemtoond toen
onze regering het tweede Suezkanaal ging
inhuldigen. Dit project is weliswaar een
geslaagd huzarenstukje waarin enkele van
onze topbedrijven hun kunnen hebben laten zien, maar was bovenal opgezet als een
internationale erkenning van de Egyptische

‘president’ Sisi. President leest u inderdaad
best tussen haakjes, want de man heeft de
democratie buiten spel gezet, de democratische president afgezet en de leden van
diens partij met duizenden ter dood doen
veroordelen in schijnprocessen. In Syrië en
Libië noemen we zo iemand een dictator
en bombarderen we hun regime weg, in
Egypte noemen we zo iemand ‘president’
en schudden we handjes op de eerste rij.
‘It’s all about the economy…’.
Had Bill Clinton (van wie ik nochtans hevige fan ben, net zoals van zijn echtgenote
Hillary nu) zijn oneliner aan mij gericht,
zou mijn antwoord hetzelfde geweest zijn
als mijn reactie aan deze asociale regering:
‘Misschien gaat het allemaal over de economie, maar het zou over de ménsen moeten
gaan!
CD&V begrijpt dat als geen ander.
Jeroen De Munter,
voorzitter CD&V Aartselaar,
column in eigen naam.

TOOGPUNT BEWEGING.NET

Reeds voor de 9de maal richtte bewegingspunt Aartselaar (vroeger ACW) een interactieve info-avond in. De onderwerpen:
wat met mijn pensioen, verschil tussen
woonzorgcentra, rusthuizen en seniorenflats en info over erven en erfenisrechten,
zijn actueel voor vele inwoners van onze
gemeente.

Johan Stassen gaf meer uitleg bij items als
activering, landingsbanen, vervroegd pensioen en andere onderwerpen die we geregeld in de pers te horen of te lezen krijgen.
Francis De Bruyn, medewerker bij het
OCMW van Aartselaar, bracht meer inzicht in de verschillende woongelegenheden als men zorgbehoevend wordt.
Notaris Annelies Podevyn gaf een zeer duidelijke uitleg over successieplanning. Deze
uiteenzetting gaf veel aanwezigen stof tot

nadenken over hoe men reeds vóór het
overlijden bezittingen kan beschermen, zodat een erfenis geen “ergernis” wordt.
Vele vragen over de onderwerpen werden
door de diverse sprekers duidelijk beantwoord.
Voor onze afdeling bewegingspunt Aartselaar was dit een geslaagde avond, met dank
aan alle aanwezigen en helpers.
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ONVEILIGHEID: CIJFERS ZEGGEN (LANG) NIET ALLES!
Om de zoveel tijd vernemen we dat de criminaliteitscijfers gedaald zijn in Aartselaar.
Uiteraard is dat goed nieuws, maar het verdient wel enige nuancering. Met cijfers valt
immers àlles te beweren.
Maar criminaliteitscijfers zeggen lang niet
alles over onveiligheid en het onveiligheidsgevoel. Men moet niet enkel veilig zijn, men
moet zich ook veilig vóelen.
In dat opzicht stoort de aanpak van graffiti
in Aartselaar ons dan ook sterk. En die ‘ons’
mag je ruim nemen, afgaande van de talrijke mails die we daarover binnenkrijgen.
Afgaande op al de graffiti in Aartselaar is
onze gemeente sterk aan het verloederen.
Rondom het sportcentrum, het cultureel
centrum, de bibliotheek,… overal is er graffiti.

Daarom stellen wij bij CV&V een dubbele aanpak voor: een harde aanpak voor zij die
(gemeenschaps)goederen vernielen en het oprichten van (bijkomende) legale spuitplaatsen
waar werkelijke graffitikunstenaars onder onze jeugd hun gang kunnen gaan. In Duffel
werkte deze praktijk goed. Een voorbeeld daarvan vind je aan de brug over de spoorweg ter
hoogte van het ziekenhuis: de ene kant mag bespoten worden, de andere niet. Kunstenaars
kunnen hun kunnen tonen, voorbijgangers wanen zich niet meer in een ‘no go-zone’ en
vooral: iedereen houdt zich aan de afspraken.

Cultureel centrum. Of de artiesten deze ‘verwelkoming’ appreciëren, weten we niet. Een fraai
beeld van onze gemeente geeft het alvast niet

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking 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.be)
Website : 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

Deze decadente afbeelding staat
aan de jeugdpleinwerking
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Zelfs aan deze verwijzing naar een Neonazistische groepering wordt niets gedaan

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Je zal maar gaan wandelen met je kleine
kinderen en de lelijke kronkels of aanstootgevende woorden moeten passeren. Veel kunst komt er niet bij kijken. Opgekuist worden
de zaken niet en de daders worden klaarblijkelijk ook niet gevonden (als ze al actief gezocht
worden). Nochtans is een fraai Aartselaar voor iedereen beter en wat mooi is, wordt doorgaans ook beter onderhouden. De meerderheid beloofde er iets aan te willen doen, maar het
kan en moet dus overduidelijk nog veel beter.

