
Jaarlijks organiseren we tal van 
activiteiten.  In september betekent dat: 
gezellig babbelbrunchen.
“Ook deze keer konden we onze leden en 
sympathisanten verwelkomen met vers 
gemaakte quiche, verschillende soepen en 
knapperig vers brood. Er was voor ieder wat 
Wils!”, vertelt Marcelle Walther, waarmee ze 
meteen een knipoog geeft naar de lijsttrekker 
voor ons kartel in 2018.
Mia Moortgat, CD&V-fractieleider: “Als kers op 
de taart voorzagen we ook een heerlijke keuze 
aan taarten. Dit alles uiteraard afkomstig van 
onze Aartselaarse handelaren. 
Dit jaar kozen we voor de seniorenchalet als 

uitvalsbasis. Een schot in de roos, alleen 
jammer dat we niet mogen parkeren op de 
aangrenzende parking. De meerderheid wil 
hier maar niet in mee gaan."

"De komende maanden organiseren we 
overigens nog veel activiteiten. We staan op 
de kerstmarkt, op 21 januari '18 is er de 
nieuwjaarsreceptie en in het voorjaar 
organiseren we een kaas- en wijnavond en 
bezoek aan het nieuwe Havenhuis. We hopen 
dan op een even grote opkomst als nu bij de 
babbelbrunch. "In afwachting daarvan 
wensen we iedereen een  fijne kerstperiode 
toe", besluit Marcelle.

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 website: 
www.cdenv.aartselaar.be

in AARTSELAAR
Aartselaar.cdenv.be
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Aartselaar, 
't stoffigste dorp?
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Studies tonen aan dat fijnstof 
een sluipende moordenaar is. 
In dat kader past een 
uitbreiding van de verbran-
dingsoven van ISVAG niet.

Uit navraag op de gemeenteraad 
door Kris Wils bleek dat ISVAG de 
huidige locatie, grenzend aan onze 
gemeente, plots de meest geschikte 
vindt terwijl er in het recente 
verleden nog werd meegedeeld dat 
de huidige  locatie sociaal en 
ecologisch onaanvaardbaar is. 

De nieuwe oven zal leiden tot het 
verplaatsen van de Aquafinleidingen 
wat tot een grote meerkost zal leiden 
voor de belastingbetaler. Tevens 
vermindert dit de buffercapaciteit van 
de beekvallei en dit in overstromings-
gevoelig gebied!
Wij stellen voor het afval naar R'dam  te 
brengen  wat, transport ingerekend, 
voor de helft van de kosten én fijnstof 
kan. Jeroen De Munter, voorzitter.

Jens en Jolien kiezen voor CD&V p.2

Bijna 3 keer zoveel sluikstort p. 3

Splitsing SPA-Groen  p.3

Babbelbrunch viel in de smaak p.4

U zag er weer 
fantastisch uit 
op onze jaarlijkse 
Babbelbrunch

BABBELBRUNCH VIEL IN DE SMAAK:
"VOOR IEDER WAT (KRIS) WILS!"



"Rond welzijn wordt er nu weinig 
gedaan vanuit de gemeente. 
Vanuit mijn opleiding wil ik daar 
graag  verandering in brengen. 
Waarom bijvoorbeeld geen jaar-
lijkse inentingsdag tegen de 
griep voorzien?"

Jens en Jolien kiezen voor 
CD&V. Zij vertellen waarom
Jens Van Parys - Nationaal bureaulid jongCD&V  

Jolien Govaerts - Gynaecoloog in opleiding

Splitsing SPA-Groen
Het links kartel in Aartselaar split. 
Of het nu komt door een verschil in visie 
over de financiering van Eandis (zie 
Wijblad september 2016) of discussies 
over de plaatsen voor de verkiezingen van  
2018 is ons niet geweten. 
Feit is dat hun palmares na 5 jaar klein is: 
het Oeyvaersbosch werd verkocht, van het 
verplicht te bouwen aantal sociale 
woningen  wordt slechts  40% gerea-
liseerd,  bepaalde bosgebieden werden 
niet gekocht, de senioren worden weinig 
gehoord door dit bestuur en hun verse 
warme maaltijden tijdens de weekends 
werden afgeschaft. 

Beide twintigers, vol energie en 
enthousiasme. En nu samen in de 
politiek. Hoog tijd om onze nieuwste 
bestuursleden aan u voor te stellen!

Jens en Jolien, stel jullie zelf en jullie 
band met Aartselaar eens kort voor.
Jens: "Ik ben 29 jaar en nationaal 
bureaulid van jongCD&V."
Jolien:  "Ik ben gynaecoloog in opleiding 
en heb mijn roots in Aartselaar want mijn 
grootouders hebben altijd in de gemeente 
gewoond. Met mijn bomma bezocht ik 
trouwens wekelijks de markt  op het Laar." 

Vanwaar jullie interesse in de politiek?
Jens: "Politiek genoot altijd al mijn 
interesse maar ik ben er eerder toevallig 
'ingerold' na enkele functies opgenomen 
te hebben in de studentenraad." 
Jolien: "Op de unief hield ik me bezig met 
organisaties die studenten helpen en de 
studie proberen te verbeteren. De stap van 
daar naar de politiek is kleiner dan 
gedacht."

Mensen bekennen tegenwoordig niet 
graag meer 'kleur'. Jullie doen dat wel 
en kiezen bewust voor het oranje van 
CD&V. Waarom?
Jolien: "Voor mij is het belangrijkste dat 
CD&V mensen dichter bij elkaar brengt, 
over de grenzen van leeftijd, cultuur en 
overtuigingen heen."
Jens: "De langetermijnvisie en het instaan 
voor andere mensen sprak mij het sterkste 
aan binnen CD&V. Politiek hoort voor de 
mensen te zijn en niet omgekeerd." 

Op welke thema's willen jullie je 
focussen en waarom kies je deze?
Beide:  "Wij willen vooral mensen 
verbinden. Dat kan technisch door een 
betere digitale dienstverlening maar 
vooral als brugfiguur tussen het 
bestuursniveau, het lokale midden-
veld en de inwoners.

Bedankt en veel succes beiden!

Wil je het uitgebreide interview lezen, 
surf dan naar cdenv.aartselaar.be

"Toegegeven: uit cijfers afkomstig van de 
politieraad blijkt dat het aantal woning-
inbraken behoorlijk daalde", stelt voorzitter 
Jeroen De Munter.  "Het zou de meerderheid 
echter tot eer strekken mocht ze daarbij 
toegeven dat deze daling te danken is aan 
het gedaald aantal rondtrekkende bendes in 
plaats van te verwijzen naar vermeend 
daadkrachtig lokaal beleid." 

Eric Hooft,  expert in o.a. veiligheid, gaat 
verder: “Dat men gunstige cijfers politiek wil 
uitspelen is één ding. Dat men over 
ongunstige cijfers gewoon zwijgt, is echter 
wat anders. Het aantal  meldingen  van 
sluikstorting verdrievoudigde bijna en dat is 
uiteraard slechts het topje van de ijsberg. Dit 
heeft overigens wél te maken met het 
gevoerde beleid, want onder dit bestuur is 
de prijs van vuilniszakken met 50% 
gestegen. Wij delen weliswaar hun visie dat 
'de verbruiker moet betalen',  maar een 
dergelijke prijsstijging moest wel leiden tot 
de creatie van een nieuw probleem: 
sluikstorting. 

Hoewel we de plegers van sluikstorten 
geenszins willen goed praten -integendeel, 
ze moeten actief worden opgespoord en 
beboet- kon deze evolutie dus perfect 

voorspeld worden, wat we ook deden bij de 
lancering van de prijsverhoging. De Groen- 
schepen van  milieu vond toen dat de 
prijsverhoging zou aanzetten tot minder 
afval. Dat bleek heel naïef want het afval is 
niet enkel gebleven, gans de gemeente 
wordt er nu de dupe van." 

"Het is echter niet allemaal kommer en kwel. 
Onder meer door het feit dat we zowel op de 
gemeenteraad als in onze communicatie-
kanalen voortdurend hameren op 
verkeersveiligheid en de aanpak van 
vandalisme en graffiti, zijn de cijfers hiervan 
duidelijk dalend. Dat is een pluim die we 
graag delen met de meerderheid.
Een ding is duidelijk: mochten wij van u in 
2018 het vertrouwen krijgen om mee het 
beleid te kunnen bepalen, dan zal de aanpak 
van overlast, criminaliteit en vervuiling één 
van de topprioriteiten zijn", besluit Jeroen.

"Een unieke locatie gaat verloren louter om 

de dure sportbrasserie te financieren"

Verkoop 
Oeyvaersbosch 
De meerderheid zet door met de verkoop 
van de grond die de poort is tot de Reukens. 
Een deel van dit stuk zal verkaveld worden 
als appartementen.   De opbrengst hier zal 
echter niet aan de gemeente uitgekeerd 
worden maar door Igean, die de gronden 
ontwikkelt, op een rekening courant gezet 
worden om toekomstige projecten te 
financieren.  Projecten die dan uiteraard 
via Igean moeten lopen en duurder zullen 
uitvallen dan bij andere aanbestedingen.

BIJNA 3 KEER ZOVEEL SLUIKSTORT
De meerderheid klopte zich op de borst dat het aantal inbraken daalde. Maar 
over de schrikwekkende cijfers over sluikstort reppen ze met geen woord. 

“De kostprijs van 
vuilniszakken verhogen 
zonder een beleid rond 
sluikstort te voorzien 

getuigt van gebrek aan 
visie”




