
Op 15 januari was het weer zover: onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar 
mochten we een 135-tal  aanwezigen 
verwelkomen, een record.

“Zoals gewoonlijk was het een gezellig 
samenzijn met onze leden, sympathisanten 
maar ook mensen die we nog nooit eerder 
mochten verwelkomen”, vertelt Marcelle 
Walther,  verantwoordelijke voor activiteiten.

Jeroen De Munter, voorzitter: “Inhoudelijk 
proberen we te scoren met een sterke 
gastspreker. Na Wouter Beke vorig jaar, 
mochten we dit jaar Kris Peeters welkomen. 

In mijn eigen speech -die overigens integraal  
te vinden is op onze website- reikte ik de hand 
om constructief samen te werken en te doen 
waarvoor we in de politiek zitten: mensen 
verbinden en een correct beleid nastreven. Ik 
maakte dit aanschouwelijk door van een 
muur in duplostenen een huis te maken dat 
openstaat voor allen. Het schept alvast moed 
dat afgevaardigden van andere partijen deze 
insteek waardeerden.

Dit jaar hadden we ook aan de diabetici onder 
ons gedacht door een ruim assortiment van 
suikervrije desserts aan te bieden. Een schot 
in de roos, zo bleek."

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jeroen De Munter
jeroendemunter@yahoo.com

in AARTSELAAR
aartselaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Aartselaar februari 2017

Aartselaar, 
gemeente in 
diepe schulden
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CD&V-NAP merkte op een gemeen-
teraad op dat de meerderheid van plan 
is de schulden van 7 miljoen tot 11 
miljoen te laten stijgen. Wij hebben er 
geen probleem mee dat er middelen 
gezocht worden om een beleid mee te 
voeren maar stellen ons toch wel grote 
vragen rond deze stijging van bijna 60%.

Niet alleen de stijging doet onze 
wenkbrauwen fronsen, we vragen ons 
ook af waar dit geleende geld voor 
geïnvesteerd zal worden. Buiten een 
luxueuze sportchalet zagen we weinig 
structurele wijzigingen tot op heden.

Toegegeven, de rente staat historisch 
laag zodat deze tijd gunstig is om 
leningen aan te gaan. Maar veel of 
weinig interest: ooit moeten deze 
leningen terugbetaald worden.

CD&V staat positief tegenover inves-
teren maar wil de komende generatie 
niet  belasten met de aflossing van de 
lening. Meer  op p3. Jeroen De Munter

CD&V wil senioren uit sociaal 
isolement p.2

Parkeerproblematiek De Hamer p.3

Op stap met CD&V-NAP p.3

U zag er weer fantastisch uit! p.4

U zag er weer 
fantastisch uit op 
onze receptie!

NIEUWJAARSRECEPTIE WEER GROOT 
SUCCES!



Senioren zijn graag bereid mee te 
betalen voor een verplaatsing  
maar vangen bot bij het gemeen-
tebestuur, dat hen dwingt dure 
taxi's te nemen.  
Alex Camertijn volgt op in de 
OCMW-raad.

CD&V wil senioren uit 
sociaal isolement

Op stap met CD&V-NAP

Samen met onze kartelpartner NAP 
nodigen we Big Band 'Swing & Soul in 
concert' uit op zaterdag 25 maart.  
Aanvang 20u en place to be is het Cultureel 
Centrum 't Aambeeld'. 

Tickets in voorverkoop kosten slechts 9€ 
en kunnen bij alle CD&V- en NAP-
bestuursleden gekocht worden. Ter 
plaatse kost het  een eurootje meer.

Meer interesse in een politieke activiteit? 
Dat kan ook: wij gaan op 4 mei  naar het 
Vlaams parlement. Meer info op onze site!

We worden allemaal ouder, wat kosten 
met zich mee brengt voor onszelf, maar 
ook voor de maatschappij. Velen willen, 
zolang dit medisch kan, graag in hun 
woning blijven wonen en worden daarin 
gesteund door de overheid. 

Het is dan ook bijzonder triest dat 
verschillende senioren  ons melden dat zij 
geen gebruik kunnen maken van vervoer 
georganiseerd door de gemeente om 
bijvoorbeeld naar het centrum te gaan  of 
om een culturele voorstelling bij te wonen.

"Nochthans zijn velen onder hen graag 
bereid mee(r) te betalen", zegt CD&V- 
OCMW-raadslid Alex Camertijn. "Het kan 
toch niet dat de inkomensgrens bepaalt of 
je mee mag met dit vervoer of niet. Als je 
meer verdient dan dit minimum behoor je  

niet uitgesloten te worden maar de 
mogelijkheid te krijgen om mits  hiervoor 
(meer) te betalen, mee aan boord te 
kunnen.
 Nu  worden senioren gedwongen een taxi 
te nemen. Maar onder de 10€ komt er 
vanuit Boom -in Aartselaar zijn er geen 
taxibedrijven- echter geen taxi. 
Op die manier wordt een avondje uit voor 
een alleenstaande met een doorsnee 
pensioentje al een dure aangelegenheid. 

"Velen kiezen er dan ook voor om gewoon 
thuis te blijven. Dit leidt dan nodeloos tot 
vereenzaming terwijl iedereen gebaat is bij 
senioren die thuis kunnen blijven wonen 
en participeren in de samenleving", aldus 
nog Alex. 
Wil u naar een culturele activiteit in 
Aartselaar? Carpool met onze leden!

Het gemeentebestuur hanteert sinds kort 
nieuwe regels wat het parkeren betreft aan 
de seniorenchalet 'De Hamer', in het 
centrum van onze gemeente.

Tot voor kort konden senioren -het 
doelpubliek van deze chalet!- probleemloos 
parkeren aan het chalet. 

Met de nieuwe beslissing worden ze 
gedwongen om de parking van het Cultureel 
Centrum te gebruiken. 

"Sommigen vinden dit misschien maar een 
kleine verplaatsing, maar voor mensen die 
slecht te been zijn, is het een verschil van dag 
en nacht",  argumenteert Francois Jordaens.

"Enkel mensen met een mindervalide 
parkeerkaart kunnen hun wagen nog kwijt 
op de parking aan het chalet", vult Marisse 
Steppe aan. "Het zijn echter vaak niet die 
mensen die mensen vervoeren die slecht uit 
de voeten kunnen. Gevolg is dat senioren nu 
eerst naar De Hamer moeten rijden, daar 
hun passagiers laten uitstappen, vervolgens 
naar het Cultureel Centrum rijden -met de 
huidige verkeerscirculatie betekent dit 
omrijden via de Camiel Paulusstraat, voorbij 
de kerk en terug de Della Faillelaan in!- de 

auto parkeren en dan zelf te voet naar De 
Hamer te gaan. Nadien mag de chauffeur 
eerst de wagen gaan halen om vervolgens 
de mensen op te komen halen. 

Dit kan toch echt wel beter", aldus nog 

Marisse.

Ook Maurice Fiers vult aan: "Ik betreur dat 
het bestuur niet meer empathie toont voor 
onze moeilijke mobiliteit . Zeker gelet op 
onze leeftijd. Het Cultureel Centrum mag 
dan wel niet zo ver af zijn, voor senioren 
scheelt dat een slok op een borrel. Ik ben 
echter hoopvol dat, mede op basis van druk 
vanuit CD&V-NAP, de meerderheid toch het 
licht zal zien en zal rekening houden met 
onze bezwaren en bezorgdheden."

Heeft u ook problemen in uw straat of met 
een dienstverlening? Meld het ons! 

Miia Moortgat, gemeenteraadslid

 

Kastoestand kritiek 

Niet enkel de hoge leenlast doet ons 
vragen stellen bij het gevoerde beleid, ook 
de toestand van de cashflow, zoals het 
bestuur dit zelf voorstelde, boezemt 
weinig vertrouwen in. 
Was er in 2012 nog meer dan 2 miljoen om 
de lopende kosten te dekken, dan voorziet 
het bestuur in 2019 nog slechts 48.000€. Ze 
zadelen daarmee het nog te vormen 
bestuur in 2018 alvast met een kater op.

Je houdt niet op met lachen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je ophoudt met lachen. Michael Pritchard

PARKEERPROBLEMATIEK 'DE HAMER' 
Voortaan kan er aan het chalet enkel geparkeerd worden met een 
gehandicaptenkaart. Niet meteen bevorderlijk voor zij die slecht ter been zijn.

“De grote vraag naar 
parking wijst erop dat er 

nood is aan verandering ”


