
Op initiatief van Marcelle Walther 
organiseerde CD&V Aartselaar op 4 mei 
2017 een tweedelige activiteit.
"In de voormiddag bezochten we het 
Vlaams Parlement, waar we werden 
rondgeleid door volksvertegenwoor-
diger Wim Soons, medewerker van Koen 
Van den Heuvel, voor wie onze afdeling  
veel respect toont", aldus Marcelle.
"Na het bezoek genoten we van een 
verzorgde lunch waarna we het Museum 

Van Buuren bezochten. Ook dat was een 
schot in de roos, getuige de vele posi-
tieve reacties van de aanwezigen. Zelfs 
een busrit met een zieke chauffeur en een 
platte band kon de vreugde niet 
temperen", vult echtgenoot Alex aan.

"Belangrijk was ook de deelname van 
heel wat NAP-leden. Het toont aan dat 
onze samenwerking ook door onze 
beide ledengroepen erg gewaardeerd 

wordt", beklemtoont Alex verder. 
"Met deze activiteit is het echter nog niet 
gedaan. Op 17 september 2017 is 
iedereen welkom op de Babbelbrunch 
en in oktober gaan we naar het nieuwe 
Havenhuis. Kortom: naast politiek 
zorgen we ook voor vele leuke momen-
ten. Ik zou zeggen: schrijf je in! Bij ons is 
iedereen welkom", vervolgt Marcelle 
enthousiast. 
Meer info op onze site.

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

Volg ons op Facebook:
fb.com/aartselaar.cdenv

Of op onze site:
aartselaar.cdenv.be

in AARTSELAAR
Aartselaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Aartselaar mei 2017

Gevaarlijke stoffen in de Koekoek
Het gemeentebestuur verkoos om geen informatievergadering te organi-
seren. Wij deden navraag in de wijk over de gevoerde communicatie.
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Enige tijd terug werd (geheel terecht) een 
informatievergadering gehouden over de 
plannen van de bioboer in de Lindenboswijk. 
Voor de milieuaanvraag van een onderne-
ming in de Koekoekwijk, waarbij er volgens 
de brief van de gemeente in theorie ontplof-
fingsgevaar is, wordt er niets georganiseerd.

Wij doen geen uitspraak over de wense-
lijkheid van beide milieuaanvragen, maar 
stellen ons wel vragen over het werken met 2 
maten en 2 gewichten.
We besloten dan ook zelf ons oor te luisteren 
te leggen bij de inwoners van de Koekoek, om 
te zien wat er hierover leeft. Meer op p.3 JDM

#Altijdietstebeleven



Scholen 
Het gemeentebestuur 

overweegt een 3de 
kleuterschool in het centrum 

van Aartselaar

Blokkendoos  -  Parochieschool  -  

Buerstede

Watersnood in de Palmboomstraat

Francois Jordaens, geboren en getogen in de Palmboomstraat is formeel: 
"Al sinds 1960 wordt onze straat stiefmoederlijk behandeld. Onze straat 
liep in '97-98 drie maal onder water maar toch besloot men flats op te 
trekken en populieren (water opslorpende bomen) te rooien wat tot nog 
meer overlast leidde.
In de vogeltjeswijk zijn er maarliefst drie rioleringen, in onze straat maar 
eentje. Onze kelders lopen dan ook om de haverklap onder water. Wij 
betalen nochtans ook belastingen en vragen dan ook gelijk behandeld te 
worden. Met de zopas goedgekeurde wetgeving voor subsidiëring van 
riolen, gemaakt door minister Schauvliege, heeft het gemeentebestuur nu 
geen excuses meer", aldus nog Francois.
Benieuwd naar gans zijn verhaal over de Palmboomstraat? Kijk 
dan snel op onze site!

Het gemeentebestuur overweegt de kleuterklasjes van 
de Buerstede te sluiten en te verhuizen naar het 
centrum. Dit roept voor CD&V-NAP ernstige vragen op.

"Het wijkschooltje in de Buerstede heeft zijn beste tijd gehad en 
moet vernieuwd worden", zegt onderwijsspecialist Eric Hooft.

"Het gemeentebestuur overweegt echter om aan het oude 
gemeentemagazijn/pastorie het nieuwe gebouw neer te poten 
en motiveert dit door te stellen dat het transport van en naar 
school en de BKO op die manier vlotter zou verlopen. Toch wel 
een bizarre redenering als je weet dat de ouders van de kinderen 
hierdoor elke keer de A12 gaan moeten oversteken én het 
verkeer in het centrum door datzelfde bestuur al als 
problematisch wordt ervaren. De eventuele verhuis van de 

school naar deze locatie zal de verkeersdrukte enkel doen 
toenemen."

"Daarnaast zijn op die locatie reeds twee scholen aanwezig. 
Wellicht is er geen behoefte aan een derde school. Een efficiënte 
aanwending van de belastingsgelden zou dit allerminst zijn", 
vult voorzitter Jeroen de Munter aan. 
"Dat de grond in de Buerstede duur verkocht kan worden, kan 
wel zo zijn, maar hetzelfde geldt toch ook voor de grond in het 
centrum? Tenslotte hypothekeert deze overbodige bestem-
ming een andere invulling voor deze ideaal gelegen grond."
"Het is tenslotte opvallend dat de burgemeester in de 
wijkvergadering een ander standpunt hierover innam dan haar 
onderwijsschepen deed op de gemeenteraad", besluit Jeroen.
CD&V en NAP volgen dit verder voor u op!

Een infovergadering... of niet?

(vervolg van p.1) CD&V organiseerde een enquête om 
na te gaan of er nood is aan duidelijkheid en informatie 
over de vermelde milieuaanvraag. Dat bleek het geval.

Kersvers CD&V-bestuurslid en organisator van de enquête, 
Stephan Pollet, is formeel: “Uit de resultaten van de talrijk 
binnengebrachte enquêtes blijkt dat het overgrote gedeelte van 
de inwoners van de Koekoekwijk niet op de hoogte is van de aard 
van de stoffen die de firma die de milieuaanvraag indiende, wenst 
op te slagen. 
Daarnaast, of mede hierdoor, is er een grote wens naar meer 
informatie onder de vorm van een informatievergadering. Dat 
uitgerekend een gemeentebestuur dat van inspraak een 
speerpunt maakte hier niet op ingaat, doet onze wenkbrauwen 
fronsen. Het is ook een raadsel hoe de Groene schepen van milieu 
dit aan zijn achterban kan verkopen."

Stephan Pollet, nieuw in CD&V Aartselaar, neemt meteen actie. 

"Bij CD&V kreeg ik van de 1e minuut inspraak. Dat werkt!"

 
Mia Moortgat vult aan: "Wat ook eens mag uitgelegd worden is 
waarom er voor de milieuaanvraag van de boer die biokippen 
wilde houden er wél zo'n vergadering kwam en hier niet. Dat lijkt 
ons naar politiek opportunisme te neigen. 
Ons is het voor alle duidelijkheid niet te doen over de 
wenselijkheid van beide milieuaanvragen  maar wel over de 
gelijkheid waarmee elk dossier moet behandeld worden. 

Als de aanvraag noopt tot een schrijven aan omwonenden 
omdat er in theorie ontploffingsgevaar is, is het niet meer dan 
normaal dat het bestuur zich er niet met een brief vanaf maakt. 
Deze brief riep overigens meer vragen op dan hij beantwoordde".

Benieuwd naar de concrete resultaten van de enquête? 
Surf dan naar www.aartselaar.cdenv.be
Heeft u vragen over andere zaken die van belang zijn 
in uw buurt, contacteer dan onze mandatarissen.

Mia Moortgat : "Veiligheid is te belangrijk om je er met een 

informatiebrief vanaf te maken. Wij ijveren voor echte inspraak."




