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Voorwoord 
Het verkeer blijft onze aandacht 
opeisen. Naast de problemen met 
het verkeerscirculatieplan rond het 
cultureel centrum is het tijd om de 
lamentabele staat van de voetpaden 
onder de aandacht te brengen. 
Want hoewel de meerderheid graag 
uitpakt met hun gestage aanpak van 
de slechte staat van voetpaden, is 
halverwege hun legislatuur nog niet 
een kwart van hun eigen doelstelling 
gerealiseerd. Het budget dat ze voor 
de heraanleg van voet- en fietspaden 
voorzien hebben is overigens totaal 
ontoereikend zoals 
zal blijken uit ons 
onderzoek. Lees 
er meer over op 
pagina 4 en 5.

Jeroen De 
Munter

S.O.S VOETPADEN
Het merendeel van de slechte voetpaden staat niet eens in 
de planning van de meerderheid 

Lees verder op p 4
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Vele inwoners uit de gemeente wezen ons 
op de slechte staat van de voetpaden. We 
trokken er dan ook bij het eerste lentezon-
netje op uit om te zien wat er van aan is.

Onze eerste ronde door de gemeente be-
gonnen we aan het parochiaal centrum 
om via de Adriaan Sanderslei over de Karel 
van de Woestijnelaan de Kapellestraat te 
bereiken. Onze tocht ging verder over de 
Leon Gilliotlaan en de Blokkendoos over 
de Palmboomstraat terug richting ver-
trekpunt.  Voor meer foto’s uit wijk ‘Ten 
Dorpe’ surf naar onze website http://www.
aartselaar.cdenv.be
Straten uit andere wijken doen we de vol-
gende maanden aan.

Nauwelijks vertrokken komen we in de 
Adriaan Sanderslei, een straat die niet op 
het lijstje van de bevoegde schepen staat om 
de komende jaren voorzien te worden van 
een beter voetpad, al een probleem tegen. 
Of beter gezegd een aaneenschakeling van 
problemen: voor nagenoeg elke woning 
liggen tegels van verschillende soorten. Het 
ene deel ligt al wat schever dan het andere.

Wandelen we tot aan het kruispunt met de 
Lindelei, dan stuiten we letterlijk op het 
volgende probleem.

Via een speelveld, die naam nauwelijks nog 
waardig (zie onze website voor meer info), 
wandelen we door de Karel Van de Woes-
tijnelaan. Daar gaat het verder met voetpa-

den die schots en scheef liggen. Vervolgens 
komen we uit in de Kapellestraat: het hart 
van onze gemeente. Je zou verwachten dat 
het op zijn minst dààr beter is, maar niets is 

minder waar. Zelfs de staat van de zebrapa-
den laat te wensen over.

In de dokter Cuypersstraat is het overigens 
niet veel beter. 

Vervolgens wandelen we richting de Blok-

kendoos, in de verwachting dat tenminste 
de voetpaden rond de basisschool in orde 
zijn. Ook hier komen we bedrogen uit.

De Leon Gilliotlaan is een van de slechtste 
straten die we tijdens deze wandeling aan 
deden. Voetpaden liggen er verwaarloosd 
en totaal verzakt bij. Deksels liggen gevaar-
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Het beleid rond voetpaden is zoals dit voetpad: 
divers en niet gelukt

Hier ontbreekt gewoon een stuk voetpad

Bij het plaatsen van een betonblok werden de 
voetpadtegels blijkbaar niet opgeruimd

Vlak aan ING is het zebrapad levensgevaarlijk 
voor mensen slecht ter been

Het is uitkijken om veilig op en af het voetpad te 
geraken

Hier is het verkeersbord zo slecht geplaatst dat 
wanneer een rolstoelgebruiker de hoge borduur 
al zou op geraken, hij zijn tocht op het voetpad 
toch niet kan verderzetten.

Per toeval ontmoetten we een inwoner die slecht 
ter been was. Hopelijk geraakte hij veilig thuis

ALLES KAN BETER… OOK DE STAAT VAN ONZE VOETPADEN!
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lijk er bovenop en de drempels liggen even-
min egaal om een vlotte oversteek mogelijk 
te maken.
Op de volgende foto is dan weer te zien 
dat de straat werd voorzien van nieuwe as-
falt maar dat de goten niet mee verhoogd 
werden. Gevolg is dat er een niveauverschil 
is van meer dan 10 centimeter, zoals Eric 
Hooft hier aantoont. Veilig met een rol-
lator of gemakkelijk met een buggy even 

oversteken, zit er op deze manier niet in.

Ook op de weg terug, op het Laar, bleef 
het misserie troef wat de voetpaden betrof. 
Hopelijk viel niemand in deze put tijdens 
het carnavalsoptreden…

CD&V beseft dat de meerderheid niet alle 
voetpaden tegelijk kan aanpakken. We ge-

ven ook ruiterlijk toe dat de bevoegde sche-
pen beloofde tal van straten aan te pakken. 
Maar niemand kan naast de realiteit kijken: 
nu we over de helft van hun legislatuur zijn, 
is er nog maar bitter weinig gebeurd op vlak 
van het creëren van veilige voet- en zebrapa-
den. Wij blijven dan ook constructief onze 
rol spelen om dergelijke zaken blijvend on-
der de aandacht te houden.
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Zelfs vlak tegenover de school is het voetpad 
niet veilig

ROUTE VOOR HONDENLIEFHEBBERS IN DE REUKENS

Maar ook nu wordt deze groene long veel 
gebruikt door wandelaars. We moeten ech-
ter vaststellen dat vele onder hen honden-
bezitters zijn en zich niet houden aan het 
verbod om hun trouwe viervoeters te laten 
loslopen in dit gebied. 

CD&V heeft altijd al oog gehad voor hon-
denbezitters maar is tevens niet blind voor 
de schade die deze dieren aan de kwetsbare 
fauna kunnen aanrichten of het ongemak 
dat andere mensen voelen als ze zich gecon-
fronteerd zien met een loslopende hond.

Vandaar dat we op de voorbije gemeente-
raad het voorstel indienden om een 

nieuwe wandelroute te voorzien 
voor mensen die hun hond 

willen laten loslopen. Op 
deze manier komen we te-
gemoet aan hun terechte 
verzuchting. Door die 
route te leggen langs 
de kant met minst ge-
voelige fauna of broe-
dende vogels, bereiken 
we tegelijkertijd het 
behoud van de natuur 

in de andere delen van de 
Reukens. 

Door het voorzien van een 
aparte ‘vrijlooproute’ heb-

ben hondeneigenaars geen excuus meer 
om zich niet te houden aan het verbod dat 
dan elders in de Reukens blijft gelden en 
gehandhaafd dient te worden. 
Op deze manier verzoenen we de wensen 
van iedereen. 

De meerderheid deelde onze mening en 
zal in samenspraak met het Agentschap 
Natuur en Bos dit hondenpad uitwerken. 
Wij zijn dan ook verheugd over de posi-
tieve houding van de meerderheid in ons 
voorstel!

Voor diegenen die geregeld naar dit mooie groene stuk van Aartselaar 
komen, hebben de Reukens geen geheimen meer. Met de Reukens 
kan nog veel meer kan gedaan worden dan wat nu het geval is. We 
verwijzen naar onze eerdere voorstellen zoals educatieve wandel- en 
knuppelpaden, blotevoetenpaden en noem maar op.
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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.com)
www.aartselaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/aartselaar.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tom@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Join de Club van WIJ
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/mijncdenv Ve
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AUTO- EN FIETSDELEN
Ons gemeenteraadslid Mia Moortgat stelde op de gemeenteraad voor 
om zowel autodelen als fietsdelen mogelijk te maken.

Het concept is eenvoudig: bij autodelen 
maken meerdere personen gebruik van een 
of meerdere gemeenschappelijke wagens. 
Heel wat lokale overheden in Vlaanderen 
beheren een eigen gemeentelijk wagenpark 
dat echter vaak onderbenut blijft. Uit een 
bevraging blijkt dat 60% van de gemeenten 
de wagens enkel op weekdagen gebruikt en 
dat de wagens in twee op de drie gemeen-
ten jaarlijks slechts 5000 à 10000 kilome-
ters rijden, tegenover ongeveer 18000 kilo-
meter bij de gemiddelde Vlaming. Door de 
wagens van de gemeente te laten gebruiken 
door de eigen inwoners kan de gemeente 
een deel van de kostprijs recupereren. 

Tevens kan door het autodelen het proces 
om oude en vervuilende gemeentewagens 
te vervangen door meer groene wagens met 

minder CO-2 uitstoot, versneld worden.

Autodelers maken voor elke verplaatsing 
een bewustere keuze en doen een aantal 
verplaatsingen vaker te voet of met de fiets 
en werken zo mee aan een duurzame mo-
biliteit. Bovendien vervangt een gedeelde 
wagen gemiddeld 4 à 8 individuele wagens. 
Kortom: het delen van het gemeentelijk 
wagenpark is goed voor mens, milieu en 
portemonnee.

Gelijkaardig is onze vraag om fietsdelen 
mogelijk te maken. Hierbij zouden burgers 
gratis een fiets mogen lenen. Deze fietsen 
zouden bv. kunnen komen van burgers die 
zelf hun overbodige fietsen wensen weg te 
doen wegens de aankoop van een moder-
nere of elektrische fiets.

De meerderheid volgde ook 
dit voorstel van CD&V en zal de komen-
de weken samenzitten met organisaties die 
autodelen eerder uitwerkten. Wat het fiets-
delen betreft zal de bevoegde schepen zich 
verder laten inlichten. Zowaar 3 voorstel-
len van CD&V die goedgekeurd werden 
door de meerderheid. Of hoe oppositie 
voeren (en met oppositie omgaan) ook 
constructief kan.

ALEX CAMERTIJN:  ONS NIEUW OCMW-RAADSLID
Alex, reeds gekend van zijn jarenlange bijdrage in tal van 
cultuurverenigingen, neemt de taak van OCMW-raadslid de komende 
drie jaar op zich. Kortom: een gedreven man met een groot hart. We 
stellen hem u graag verder voor aan de hand van een interview.

- Alex, vanwaar je sociaal engagement?

Alex: Ik denk dat het in mijn genen zit. 
Wij hebben vroeger thuis ook een win-
kel gehad. Daar kwamen ook mensen die 
het moeilijk hadden om boodschappen 
te kunnen betalen. Mijn moeder was zeer 
soepel voor hen. Haar menselijke betrok-
kenheid heeft zich later verder gezet in het 
bezoeken van zieken. Zo heeft ze tot haar 
85ste ziekenzorg gedaan.

- Welke soorten dossiers zullen vooral je 
belangstelling wegdragen?

Alex: Mensen helpen met de hoogste nood, 
vind ik heel belangrijk. We kunnen op die 

manier mensen opnieuw integreren en 
aansluiting laten vinden in de maatschap-
pij. Erbij horen, iets kunnen betekenen zijn 
basisnoden van mensen.

- Velen vinden dat de OCMW-raad niet 
veel voorstelt vergeleken met de gemeen-
teraad. Hoe sta jij daar tegenvoer?

Alex: Een goede afstemming tussen ge-
meenteraad en ocmw is krachtig door de 
bundeling van het materiële, de accomo-
datie en het menselijke. Mensen een beter 
leven kunnen geven, is voor mij het mooi-
ste wat ik kan doen. Een goede afstemming 
met de gemeenteraad is daarom cruciaal.

Ik kijk er enorm naar uit om mij de ko-
mende 3 jaar vast te bijten in het verbeteren 
van het sociale welzijn van en in Aartselaar.

- Alex, we hebben het volste vertrouwen 
dat we via jou onze sociale missie tot een 
goed einde zullen brengen. Alvast dank 
voor je inzet!


