
In onze editie van maart/april 

publiceerden wij een aantal vra-

gen over Aartselaar. Meer dan 

30 inwoners vulden de uitge-

breide vragenlijst in. Wie deze 

enquête invulde, kon een aan-

koopbon van 15€ winnen. Wie 

dit geworden is, lees je op onze web-

site www.aartselaar.cdenv.be

In dt nummer geven we de belangrijkste conclusies uit deze 

enquête, en bovendien een hele reeks goede voorstellen die 

in het antwoordformulier werden meegegeven over wat er 

beter kan in Aartselaar. 

Lees het hier, op pagina 2!

aartselaar.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Voorwoord

CD&V Aartselaar wenst iedereen 
mooie vakantiedagen toe. Als ploeg 
van CD&V hebben we gewerkt aan 
een extra nummer. In dit nummer 
komen enkele onderwerpen aan 
bod die voor ons als CD&V be-
langrijk zijn.
Binnenkort krijgt u van ons een 
overzicht met de belangrijkste pun-
ten uit ons programma. Dat zullen 
we bij iedereen thuis brengen. Ons 
volledig programma kan je raadple-
gen op onze website CD&V Aart-
selaar. De moeite om eens te gaan 
kijken!
Als u akkoord kan gaan met de 
christendemocratische waarden in 
een ruimdenkend België, Vlaande-
ren en Aartselaar, dan zijn we ervan 
overtuigd dat u ons een kans zal 
geven om mee te besturen.
Ik dank u alvast voor uw stem op 
14 oktober 2012.

Luc Elen

Voorzitter  CD&V Aartselaar

Onze enquête:
de resultaten!

wewebb-



Onze enquête: de resultaten!

Op welke vragen kregen we een over-

wegend positief  antwoord?

Dit wordt als een positief  punt beoor-

deeld voor Aartselaar :

- goede staat van het wegdek

- indien van toepassing: de werking en 

de service vanuit het OCMW

Op welke vragen kregen we gemengde 

reacties, zowel positief  als negatief?

- afhankelijk van de wijk is het onder-

houd van het groen goed of  slecht

- toegankelijkheid voor mindervalide

- aandacht voor het milieu

- de voorzieningen voor de jeugd, 

school, muziekschool, jeugdbeweging, 

kinderopvang, speelpleintjes, jeugdhuis

- verder investeren in het onderhoud 

van het zwembad

Op welke vragen kregen we vooral 

negatieve reacties?

Dit zijn punten waarvan de inwoners 

vinden dat het niet goed is in Aartse-

laar:
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- de communicatie vanuit het gemeen-

tebestuur

Wat geven de mensen op als sterke 

punten van Aartselaar?

- het openbaar vervoer voor de 60+

- weinig leegstand, het winkelaanbod, je 

vindt er toch wel alles

- dat Aartselaar nog een dorp is

- de lage belastingen

- dat er nog een levendige parochie is

- de ‘mensen’ van Aartselaar

- de actie mooie tuintjes

Wat geven de mensen op als punten 

waar er verbetering moet komen?

- het ondersteunen van het gebruik van 

alternatieve energie

- het verbeteren van Aartselaar als han-

delscentrum

!"(&-"0$*&.-&'&$"0$".&'*03&4+-.

- het gebruik van de woonuitbreiding-

zones

- sociale koopwoningen voor jongeren

Welke zijn de voorstellen die in de ant-

woorden werden meegegeven?

- nog meer investeren in netheid, 

voorkomen van zwerfvuil, onkruidbe-

strijding

- zeker beter snoeien aan de kruispun-

ten zodat je aankomend verkeer en 
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- invoeren van controle op het parkeren

- een parkeerbeleid invoeren

- respect voor de wijkraden, voor over-

leg in het algemeen

- oversteek aan de Kontichsesteenweg

- stimuleren van alternatieve energie, 

waar de gemeente zelf  het voorbeeld 

kan geven

Besluit 

Aartselaar investeerde elk jaar 1 miljoen 

euro in het onderhoud van de straten. 

Mensen vinden dit goed. Tegelijker-

tijd geven ze ook al mee dat het beter 

geweest zou zijn ook te investeren in 
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Luc Elen

Voorzitter

Eric Hooft

Bestuurslid

We geven hierbij de belangrijk-

ste conclusies uit deze enquête, 

en bovendien een hele reeks 

goede voorstellen die in het 

antwoordformulier werden 

meegegeven over wat er beter 

kan in Aartselaar. In dit artikel 

kunnen we helaas niet alle voor-

stellen weergeven.

In elk geval, hartelijk dank aan 

al deze mensen die de moeite 

genomen hebben om de enquê-

te in te vullen.
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Het huidige beleid van NAP en Open VLD 

= alles voor de auto, de auto is baas.

Hier tegenover zet CD&V resoluut :

CD&V Aartselaar = veilig verkeer, waar auto,

fietser én voetganger zijn plaats op de weg heeft.

Het besluit van onze 
enquête
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De winnaar van onze enquête
De familie Bols-De Winter uit de Lindelei. Zij krijgen een aan-

koopbon ter waarde van 15€.

Proficiat en dank aan al de mensen die onze enquête ingevuld 

hebben.

Eric Hooft

Bestuurslid

Enkele cijfers over ons dorp 

- Er leven in Aartselaar ongeveer 14.300 

mensen. Dit aantal is de laatste jaren 

ongeveer stabiel gebleven. We verwachten 

dat er niet echt veel mensen gaan bijko-

men in Aartselaar.

- Deze 14.300 inwoners leven in ongeveer 

6.000 gezinnen.

- Er leven ongeveer 430 niet-Belgen in 

Aartselaar.

- Elk jaar worden er in Aartselaar een 

120-tal kinderen geboren. Er sterven in 

Aartselaar elk jaar ongeveer 150 inwoners.

- Opmerkelijk is dat er in Aartselaar erg 

veel alleenstaande vrouwen zijn. In elk 

geval meer dan in andere gemeenten. 

Voor alleenstaande mannen is dit cijfer 

vergelijkbaar met andere gemeenten.

- In vergelijking met andere ‘gemeenten 

en met het gehele Vlaamse Gewest zijn er 

in Aartselaar heel, heel weinig huizen en 

appartementen die we kunnen beschou-

wen als ‘sociaal’. Sociaal wil zeggen : nog 

betaalbaar voor een gewoon gezin.

- Na een piek in 2008, zijn we in Aartselaar 

drastisch beginnen recycleren : ons huis-

houdelijk afval per persoon daalde van 460 

kilo per persoon in 2008 naar 340 kilo per 

persoon in 2010. Dit is beter dan gemid-

deld in Vlaanderen, maar nog iets minder 

goed dan in vergelijkbare gemeenten.

- Aartselaar heeft vrij goede cijfers op het 

gebied van de zuiverheid van afvalwater, 

nog te saneren gronden. Maar de gron-

den die nog gereiningd moeten worden 

zijn meer vervuild dan vergelijkbaar met 

Vlaanderen.

- Opmerkelijk : het aantal kleuters en het 

aantal leerlingen in het onderwijs stijgt.

- Waar in andere gemeenten het aantal 

voorschoolse opvangplaatsen stijgt, daal-

de dit in Aartselaar in 2011 ten opzichte 

van 2009

- Het gemiddeld inkomen in Aartselaar 

ligt hoger dan in vergelijkbare gemeenten. 

Door de vergrijzing wordt verwacht dat 

dit inkomen zal dalen;

- Zoals in andere gemeenten stijgt ook 

in Aartselaar het aantal mensen met een 
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- Ten opzichte van het aantal 65-plussers 

daalt het aantal plaatsen in woonzorgcen-

tra. Er zijn niet minder plaatsen, maar er 

zijn veel meer 65-plussers, en hun aantal 

stijgt heel erg in de volgende 10 jaar.

Dit zijn erg veel gegevens. Wat doen 

we ermee?

Op basis van deze cijfers wil CD&V dat 

we als bestuur vooruit kijken.

- Onze dienstverlening op alle vlakken 

geschikt maken voor 65-plussers : goede 

*#&-!"&$",&-./+%&$?")0-@'&0%0$2"*+$"%&"

dienstverlening voor de periodes dat ie-

mand hulp kan gebruiken : een diensten-

centrum voor senioren hoort zeker thuis 

in Aartselaar. Alle wandelwegen moeten 
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mensen die moeilijk te been zijn, en voor 

jonge ouders met een kinderwagen.

- De dienstverlening van het gemeentebe-

stuur wordt meer afgestemd op 65-plus-

sers. Pro-actieve informatie is nodig.

- Wie van de ene kant van de A12 naar de 

andere kant wil, moet dit als voetganger 

&$",&-.&'"#/"&&$"*&0102&"D+$0&'"A)$$&$"

doen. Hiervoor vragen we aan de hogere 

overheid de signalisatie aan te passen.

- Er is een tekort aan betaalbare woon-

ruimten : we stellen voor dat een aantal 

richtlijnen voor ruimtelijke ordening 

herbekeken worden zodat ook grote pan-

den opsplitsbaar worden. In het centrum 

komen er kleine wooneenheden, geschikt 

voor jonge en kleine gezinnen, en voor 

oudere mensen die een andere oplossing 

zoeken als hun huis te groot geworden is.

- Als groene gemeente willen we Aartse-

laar groen houden : dus geen bijkomende 

uitbreidingen, wel verder investeren in 

gescheiden riolering, nog meer werken 

aan selectieve inzameling van huisvuil, en 

als gemeente het voorbeeld geven bij de 

aanwending van alternatieve energie.

- Om Aartselaar groen te houden blijven 

we selectief  bij het toekennen van ver-

2)$$0$2&$"++$"@&%'0=*&$"E"2&&$"75F+'&>"

industrie in Aartselaar.

- Het onderwijsaanbod in Aartselaar is 

goed. Dit willen we verder verbetere 

door de schoolgebouwen ook buiten de 

schooluren te gebruiken om voor- en na-

schoolse activiteiten te organiseren. Hier-

voor doen we beroep op de verenigingen 

die hieraan willen meewerken. Ook de 

onthaalmoeders krijgen extra logistieke 

hulp als dat nodig is.

CD&V laat de cijfers spreken en kijkt 

vooruit. Met een visie op de toekomst, en 

met een grote zorgzaamheid naar alle men-

sen, in alle wijken, in alle verenigingen.

Waar staan we binnen 10 jaar?
En is Aartselaar er klaar voor?
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wonen inbegrepen

Het is goed wonen in Aartselaar en dat moet zo blijven. Jongeren 

en jonge gezinnen krijgen van ons de kans in Aartselaar te wonen. 

Levenslang wonen is een ander aandachtspunt.

G+$$&&'"=&"0$"H+'-.&1++'"'#$%,&-.-?"

merk je dat het merendeel van de 

woningen in Aartselaar van een hoge 
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ligging van onze gemeente tussen A12 

en E19 in de driehoek Antwerpen-

Mechelen-Brussel, waarbij het groene 

karakter en de dorpssfeer zijn bewaard, 

maakt dat vele mensen graag in onze 

gemeente willen wonen. Dit doet de 

prijzen van gronden, woningen en ap-

partementen stijgen.

Jongeren en minder begoeden slagen 

er nauwelijks in om in Aartselaar te 

komen wonen. Ook onze kinderen 

kunnen vaak geen woning betalen in 

hun Aartselaar.

CD&V Aartselaar wenst deze tendens 

om te buigen. Wij wensen kleinere 

wooneenheden aan te bieden. In de 

eerste plaats dient de Vlaamse norm 

voor sociale woningen gerealiseerd te 

F#'%&$"7;L9".#30+1&"())'F#$0$2&$"-&-
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biedt sociale woningen aan.

Huursubsidies zijn een alternatief  voor 

sociale woningen. Vervolgens wensen 

wij dat in nieuwe verkavelingen er 

voldoende kleinere en sociale kavels 

worden voorzien. Een aanpassing van 

de bouwvoorschriften maakt het mo-

gelijk om grotere panden of  gebouwen 

aan te passen en om te vormen tot 

appartementen of  meergezinswoningen 

7*@6"%)@@&1F##$.-&$"&$"A+$2#&'#&-

F#$0$2&$>6"O&$.1#--&"F&$.&$"F0="$+"-&"

denken over nieuwe woonconcepten 
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via erfpacht/bouwen bovenop publieke 
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Wij willen ook ouder wordende inwo-

ners ondersteunen om hun woning 

aan te passen zodat ze langer kunnen 

blijven wonen als ze dat willen. Veilige 

&$"3#DP#'-+@&1&"*#&-!"&$",&-./+%&$"

in een verkeersluwe dorpskom, samen 

met een goede dienstverlening vanuit 

het OCMW, helpen de senioren om in 
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wonen. Door sociale betrokkenheid ho-

pen we de eenzaamheid tegen te gaan. 

De wijkwerking kan daarin een grote 

rol spelen.

Tenslotte zal onze huisvestingsamb-

tenaar actief  het duurzaam wonen 

in onze gemeente promoten. Deze 

ambtenaar zal de inwoners aansporen 

energieverslindende woningen aan te 

pakken, zowel met technische informa-

tie als met hulp bij het bekomen van de 

diverse en

,.3+1&"*##'%&1&$6

{wonen inbegrepen} dus.
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Files in de kinderopvang

De grootte van de wachtlijsten moet 

in ieder geval worden gerelativeerd, 

omdat vele ouders hun kindje bij ver-

schillende voorzieningen hebben inge-

schreven. Dit brengt uiteraard dubbele 

tellingen met zich mee. Toch leert het 

cijfer hierboven dat per 100 kinderen 

er nog 40 zijn die geen plaatsje vinden 

in een kinderdagverblijf  dichtbij huis. 

Dit betekent dat men noodgedwongen 

moet uitwijken naar elders. Bovendien 

zegt dit cijfer helemaal niets over de 

kwaliteit van de opvang.

Hoe zit het met de kwaliteit van de 

opvang?

Toch ook niet onbelangrijk. Per slot 

van rekening vertrouwen ouders hun 

dierbare kroost toe aan een ‘vreemde’. 

De recente verslagen in de pers over 

wantoestanden in kinderdagverblijven 

stemmen tot nadenken.

Het decreet kinderopvang, dat tot 

stand is gekomen onder impuls van 

Vlaams Minister Vandeurzen en 

dat recent werd gestemd, doet een 

verdienstelijke poging om aan deze 

bekommernis tegemoet te komen. De 

uitvoeringsbesluiten bij het decreet 

kinderopvang moeten evenwel nog 

worden genomen.

Naar de toekomst toe zal iedereen 

die beroepsmatig en tegen betaling 

kinderen opvangt, in ieder geval een 

vergunning moeten hebben. Kwaliteits-

controles gebeuren aan de hand van 

inspecties.

Onderzoek toont bovendien aan dat 

de kwaliteit van de opvang onder meer 

wordt beïnvloed door het aantal kinde-

ren per begeleider en door de grootte 

van de groep. Er moet dus worden 

gezocht naar een evenwicht tussen de 

AF+10-&0-"*+$"%&"#/*+$2"&$"%&",$+$30-

ele haalbaarheid over de overheid, de 
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voor de gezinnen. Een kleiner aantal 

kinderen per begeleider heeft uiteraard 

zijn prijs.

Besluit

Het is te voortvarend om te stellen dat 

jonge gezinnen in Aartselaar geen pro-

blemen ondervinden in hun zoektocht 

naar een opvangplaats voor hun kleine 

spruit. Terecht zijn ouders ook begaan 

met de kwaliteit van de opvang. CD&V 

Aartselaar engageert zich daarom om 

dit thema verder op te volgen en indien 

nodig hoog op de politieke agenda te 

plaatsen.

Is er voldoende kwaliteitsvolle 
kinderopvang in Aartselaar?

De Standaard publiceerde op 16 april een dossier kinderopvang 

per gemeente in Vlaanderen op basis van de cijfers van Kind & Ge-

zin. Aartselaar kwam niet slecht uit de studie … per 100 kinderen 

zijn er momenteel 60 opvangplaatsen voorzien in de leeftijdsca-

tegorie van 0 tot 2 jaar. Dit kan inderdaad slechter. Maar uiteraard 

kan dit ook nog beter.

Isabelle Ven

Bestuurslid
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Aartselaar milieubewuste 
en groene gemeente?
Aartselaar is nog een relatief groene gemeente. Denk maar aan de 

Reukens, Cleydaelbos en Solhofpark. Maar om een ‘groen beleid’ 

te voeren is er momenteel geen budget voorzien.

CD&V was al in de vorige legislatuur, 

samen met de milieuraad, vragende 

partij om een duurzaamheidsambtenaar 

aan te werven. Tot op heden heeft de 

gemeente daar nooit beroep op gedaan. 

Q&%&$R"S#3(-+$."F+."%&5&"*##'"C<:"

gesubsidieerd.

Energiebesparende maatre-

gelen 

- subsidie voor dakisolatie is er geko-

men op vraag van CD&V

- subsidies voor hoogrendementsbe-

glazing en condensatieketels op gas 

werden verlaagd. Spijtig!

- waarom verhuurt de gemeente geen 

groene daken?

- waarom het wagenpark niet stap voor 

stap omschakelen naar elektrische 

F+2&$."7*'++2"*+$"#$5&"P'+3-0&1&0%&'"

-0=%&$."%&"*##'1++-.-&"2&D&&$-&'++%>

- enz….

Besluit 

Meer investeren in een groen beleid 

komt iedereen ten goede. CD&V gaat 

er voor!

Mia Moortgat

Gemeenteraadslid
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Onrust in de Palmboomstraat
Het bericht dat er serviceflats komen en dat er een rij populieren 

geveld wordt zorgde voor onrust in de Palmboomstraat.

T/"503("0."(&-"2#&%"%+-"&'"0$"H+'-.&1++'".&'*03&4+-."A#D&$?"F+-"$0&-"2#&%"0.?"0."%+-"

de directe betrokken inwoners voor voldongen feiten worden gezet. Enkel door 

het aandringen van de mensen uit de Palmboomstraat kon er een informatieavond 

georganiseerd worden. Ook de afwateringsproblematiek is belangrijk, omdat er al 

regelmatig ondergelopen kelders en garages waren, omdat in het verleden al grach-

ten gedicht werden zonder aan de afvoer van regenwater te denken.

Een goede communicatie kan veel ergernis voorkomen. CD&V stelde dan ook op 

de gemeenteraad een vraag over wat er nu te gebeuren staat en waarom er geen 

informatie werd gegeven aan de inwoners.

Wordt verder gevolgd.

Luc Elen

Voorzitter

GSM : 0472/44.57.11

senioren

inbegrepen

De eerste bijeenkomst van de CD&V 

Senioren-Aartselaar heeft met suc-

ces plaatsgevonden in het Parochiaal 

Centrum op 27/6/2012. Er werden 

interessante ideeën uitgewisseld en 

10 enthousiaste senioren zijn bereid 

om concreet samen te werken in een 

stuurgroep. Op regelmatige tijdstippen 

zal die stuurgroep samen komen en 

thema’s uitwerken waar de steeds groter 

wordende seniorengroep in Aartselaar 

nood aan heeft. We zullen ook gege-

vens doorgeven via onze CD&V Direct 

en op de website van CD&V Aartse-

laar. Aarzel niet om nu al de voorzitter 

te contacteren. Hij staat graag te uwer 

beschikking.

Alex Camertijn

Voorzitter CD&V-senioren Aartselaar

Lelielaan 4

2630 Aartselaar

Tel. 03/887.65.03

GSM : 0478/98.67.45

Mail : alex.camertijn@gmail.com

Jaarmarkt 
Aartselaar

Bezoek de stand van CD&V tijdens de jaarmarkt 

op dinsdag 28 augustus 2012 en vanaf  10u30 kan 

u komen genieten van glaasje cava dat geschon-

ken wordt aan democratische prijzen. Naast de 

verschillende activiteiten in de voor- en namiddag 

wordt de jaarmarkt ’s avonds afgesloten met een 

stratenloop dat start om 19u en een optreden van 

De Romeo’s dat begint om 20u. Daarna is er nog 

een zangavond met sketches.
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon

Mirelle Smeulders

(mireille.smeulders1@telenet.be)

www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon

Tine van CD&V (tine@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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Iedereen inbegrepen, ook u!

Lijsttrekker voor de provincieraad

Wendy Weckhuysen

Aartselaar het dorp

Wendy Weckhuysen ervaart als schepen van de gemeente 

Rumst het belang van de provinciale bevoegdheden zeer 

sterk. Vooral de coördinerende rol van de provincie is in vele 

dossiers, zoals mobiliteit, een katalysator. Graag wil zij zich 

daarom actief inzetten in de provinciale werking. Als advocate 

weet zij hoe ze een dossier moet analyseren en doortastend 

aanpakken. Voor een innoverende provincie met toekomst!

waar het rustig en gezellig is
waar het goed is om te wonen
waar het goed is om in alle vertrouwen uw kinderen 
een toekomst te bieden

Daar gaan we voor {vernieuwend en anders inbegrepen}

kwaliteit inbegrepen


