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Chaos in De Vogeltjeswijk
In de maanden april en mei werden we getrakteerd op 
zonnestralen en aangename temperaturen. Dit was dan 
ook het ideale moment om buiten te komen met het  
gezin, of de tuin klaar te maken voor de zomer.  
Echter, voor sommige bewoners van de Vogeltjeswijk  
in Aartselaar was deze weersituatie één van de factoren 
die hun directe woonomgeving omtoverde tot een  
woestijnachtig rampgebied. Lees het hier, op pagina 4!

Nick Robyn, inwoner van de  
Vogeltjeswijk, Student 3de bachelor : indus-
trieel ingenieur Elektronica – ICT, Secretaris 
CD&V Aartselaar
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Chaos in De Vogeltjeswijk

De voorbije periode kon je de 
situatie in de Vogeltjeswijk echter 
bijna vergelijken met de chaotische 
situatie van operaties in een rampge-
bied. Men wordt er vanuit verschil-
lende hoeken als het ware omsingeld 
door factoren die een directe impact 
hebben op de bewegingsvrijheid (zie 
grafiek) en het veilig gevoel binnen 
je omgeving. Indien men voorbereid 
in een dergelijke situatie terechtkomt 
kan men zichzelf  al snel positione-
ren tussen al deze aanpassingen en 
is men vertrouwd met hetgeen er te 
gebeuren staat.

Om een betere kijk te krijgen over 
hetgeen zich juist afspeelt in deze 
wijk, is er tussen 9 en 15 mei een 
enquête gevoerd die polste naar de 
mening van elke bewoner in de Vo-
geltjeswijk. Het was reeds vanaf  het 
begin duidelijk dat de problematiek 
in deze wijk niet te negeren was. 

Dat zo’n bouwproject 
problemen met zich teweeg-

brengt, is maar normaal. Maar 
kon een deel van de frustraties 

en vragen bij de inwoners van 
Aartselaar niet vermeden worden ? 

Als u het aan mij vraagt, antwoord 
ik daar zeker en vast positief  op. 

Communicatie
Wanneer men langsgaat bij bewo-
ners van de Vogeltjeswijk merkt 
men snel op dat er veel vraagtekens 
zijn in hun verhaal over de werken. 
Ook de officiële informatie vanuit 
de gemeente is slechts karig beschik-
baar. De cijfers uit de enquête liegen 
er dan ook niet over. Van de 75 
gezinnen die hun antwoord gaven 
op vragen omtrent voorafgaande 
communicatie was gemiddeld maar 
liefst 69% niet tevreden over ver-
schillende aspecten. Op de vraag 
“Vindt u dat u goed op de hoogte 
bent van de werken en eventuele 
wijzigingen door de gemeente en de 
aannemer?”, komen we uit op een 
pover percentage positieve antwoor-
den van 2%. 

Inspraak
Het plaatsen van de groenperken, de 
ordelijkheid van de werf, de fasering 
die ging plaatsvinden, zijn enkele 

voorbeelden van nog vele zaken die 
leven bij de burger waar niet vanuit 
eerste instantie kan gezegd worden 
waar er verbeteringsmogelijkheden 
zijn. Bij zo’n project zijn er zoveel 
instanties met eigen verantwoorde-
lijkheden dat je als inwoner na een 
tijdje niet meer weet waar je terecht 
moet voor een specifiek probleem. 
Het is moeilijk om op dit moment 
in te schatten in welke mate in-
spraak georganiseerd kan worden 
vanuit de gemeente door de samen-
werking met RI-ANT en Aquafin. 
De enquête toont echter aan dat 
73% van de ondervraagde gezinnen 
niet in staat was hun bevindingen 
mee te delen op cruciale aanpassin-
gen in hun eigen straat. Een keuze 
in het beleid is altijd moeilijker wan-
neer je de burger betrekt bij de ver-
schillende richtingen die genomen 
moeten worden. Ik ben er wel van 
overtuigd dat elk bestuur bij beslis-
singen die een grote impact hebben 
op de burger en zijn directe omge-
ving, men best kan terugkoppelen 
naar die burger om te trachten zijn 
mening in kaart te brengen. Aan een 
beleid dat doordachte gemotiveerde 
keuzes maakt die al van een zekere 
steun genieten hebben we meer dan 
aan een beleid dat amper informeert 
en motiveert over zijn keuzes. 

In oktober 2010 startte in 
de Vogeltjeswijk een bouw-
project met als doel de 
bestaande riolering te her-
gebruiken voor de afvoer 
van regenwater, terwijl er 
ook een extra leiding wordt 
aangelegd voor de afvoer 
van vuil water. De gemeen-
te heeft tevens de nodige 
middelen vrijgemaakt om 
de bestaande voetpaden te 
vernieuwen.  Zo’n project 
genereert, zoals bij alle we-
genwerken, verschillende 
problemen voor de omlig-
gende bewoners. 
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Heel veel frustraties en problemen 
hadden op voorhand vermeden kun-
nen worden door stiptere en duidelij-
kere communicatie. Wanneer er wij-
zingen optreden in de plannen dient 
men de burger te informeren op een 
eerlijke en officiële manier. Doordat 
alle communicatie onrechtstreeks 
dient te gebeuren via derden zoals de 
aannemer of  andere buurtbewoners 
heerst er wanorde en chaos. Hierdoor 
gaat voor sommige inwoners het 
enige positieve punt aan dit verhaal 
teniet, want met wat geluk kan de 
Vogeltjeswijk tegen september 2011 
volop gebruik gaan maken van hun 
bredere en rechtliggende voetpaden.

Wat volgt er nog ?
Op dit moment bekijken we waar er 
nog mogelijkheid is om verbeterin-
gen door te kunnen voeren & hopen 
we dat er alvast op korte termijn een 
verandering zal zijn op vlak van com-
municatie. Voor de andere problemen 
dient er eerst gekeken te worden waar 
de beslissingen genomen worden om 
vervolgens constructief  een dialoog 
te kunnen aangaan.

Enkele details:
• De enquête is verdeeld tussen 6 
en 8 mei en was online beschikbaar 
op www.nickrobyn.be van 6 tot en 
met 14 mei.
• In totaal hebben 75 gezinnen hun 
antwoord geregistreerd binnen deze 
tijdsspanne.
• In de loop van juni – juli zullen 
alle gegevens online beschikbaar 
zijn voor ieders gebruik.

Heeft U nog enige opmerkin-
gen of  vragen i.v.m. het artikel 
of  de enquête ? Aarzel dan niet 
mij te contacteren of  mij aan te 
spreken : nick.robyn@gmail.com 
0474/57.42.59

Het is maar hoe je het verkoopt!
Het gemeentelijk subsidiereglement met betrekking tot energiebesparende 
maatregelen heeft in de gemeenteraden  van 29 november 2010 en die 
van 02 mei 2011 reeds voor de nodige commotie gezorgd.
Nadat in maart 2009 met het  nodige tromgeroffel het toekennen van 
subsidies ivm energiebesparende maatregelen werd afgekondigd, stelde 
men einde 2010 al vast dat de toegekende bedragen eigenlijk wat zwaar 
wogen op onze gemeentekas. Dus kwamen er  ”aanpassingen” zoals men 
het in de streekkrant fijntjes verwoordde. Geef  toe dat zulks beter klinkt 
dan, “we gaan per 1 januari 2011 deze subsidies halveren”.
Nog erger wordt het als blijkt dat voor een 75-tal inwoners welke in 
november en december 2010 de nodige energiebesparende werken lieten 
uitvoeren, hun facturen betaalden in 2010 , toch maar voor de halve 
premies in aanmerking komen ! Distributienetbeheerder EANDIS wordt 
als boosdoener van dienst opgevoerd door het huidige bestuur. EANDIS 
moet  de lijst van rechthebbenden  overmaken aan het gemeentebestuur. 
Het gemeentebestuur heeft deze lijst omstreeks 12 januari gekregen. Dit 
is na 1 januari met als gevolg “gehalveerde subsidies”.
Of  die mensen nu betaalde facturen van november of  december konden 
voorleggen of  niet, maakt niets meer uit. Brute pech!
Het minste wat we hieruit mogen besluiten is dat er naar de inwoners toe 
verkeerde verwachtingen werden geschapen en dat men het moment van 
uitvoering niet meer zelf  in handen heeft. EANDIS bepaalt (toch volgens 
het huidige bestuur) via het  tijdstip van overmaken van de lijst van recht-
hebbenden wie wel of  niet uit de boot valt. Wettelijk kan men hiertegen 
niets inbrengen, maar erg netjes kunnen wij dit niet noemen.

Jan Van der Heyden
fractieleider 

CD&V Aartselaar

Rina Van de Weyer
Uw provincieraadslid  

Nieuws uit de provincie

Website 
voor gestolen fietsen
De provincie heeft haar schouders 
gezet onder een initiatief  van de 
politiezone Brasschaat en ontwik-
kelde een website voor mensen 
waarvan de fiets werd gestolen. De 
site werd grondig vernieuwd en op 
provincieniveau ontwikkeld.  Lees 
meer op http://aartselaar.cdenv.be

Rookmeldercampagne
De provincie voerde eind vorig jaar 
een grote rookmeldercampagne. 
Hier en daar dook een rookmo-
biel op en kon U de aangrijpende 
affiches zien. Die actie had succes 
en gelukkig maar, want een rook-
melder redt levens. Lees meer op 
http://aartselaar.cdenv.be
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Het goede doel

Het is al even geleden maar we wil-
len het u niet onthouden. Tijdens 
de voorbije kerstmarkt hebben de 
bestuursleden van CD&V onder 
leiding van Mia Moortgat, Marcelle 
Walther en Marisse Steppe kerst-
stukjes, soep en jenever verkocht. 
Dit alles ter ondersteuning van de 
Sint-Egidiusgemeenschap te Ant-
werpen en meer bepaald voor hun 
afdeling Kamiano. Lees meer op 
http://aartselaar.cdenv.be

Mia Moortgat en Marcelle Walther over-
handigen de opbrengst aan Pascale 
Bemelmans, verantwoordelijke bij de Sint-
Egidiusgemeenschap voor Kamiano.

Bestel een petanqueset
15 euro voor 6 ballen.
 
Bestel via www.cdenv.be/samenissuper,  
beweging@cdenv.be 
of bel naar 02/238.38.43

Petanque is super
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