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Het Laar ondersteboven?
In het Nieuwsblad van 20 oktober 2011 lazen we dat er plan-
nen zouden zijn om de dorpskern anders in te richten. Rond 
het Laar en de Kerk zouden er flats bijkomen.
Vanuit de oppositie heeft CD&V al eerder gepleit om van ons 
dorpsplein een ruime ontmoetingsplaats te maken. CD&V 
Aartselaar ijvert voor een warme en hartelijke dorpskern, 
waar onze Aartselarenaren graag vertoeven, en waar het 
goed is om samen te komen.
Lees het hier, op pagina 4!

Voorwoord
De herfst mijmert over eenzaamheid 
en zorgzaamheid. Hoe zorgzaam 
zijn we voor onze bejaarden? Maar 
ook, hoeveel ruimte geven we aan 
jongeren?
Als we de bevolking van Aartselaar 
bekijken zijn we dan zeker, op basis 
van wat er de laatste jaren al dan niet 
geïnvesteerd werd, dat we in Aartse-
laar aan onze ouderen de zorg zullen 
kunnen geven die deze groeiende 
groep verdient, voor al de zorgen 
die ze in hun tijd aan ons besteed 
hebben?
Geven we de jongeren de ruimte 
om zichzelf  te worden? Of  jagen we 
hen weg uit Aartselaar om elders te 
gaan fuiven, elkaar te leren kennen, 
te gaan wonen?
Elk dorp is een gemeenschap. Elke 
gemeenschap heeft ruimte, infra-
structuur, en mogelijkheden nodig 
die steeds weer veranderen in de tijd.
Het is de taak van politici hun 
gemeenschap te kennen, en vooral, 
de toekomst van die gemeentschap 
zorgzaam voor te bereiden.
Vroeg of  laat wordt elke politicus 
gevraagd of  hij/zij gedaan heeft, wat 
nodig is om de gemeenschap van mor-
gen te geven, wat morgen nodig is.
Wie alleen kijkt naar wat voor zijn 
of  haar voeten ligt, struikelt vroeg 
of  laat.
Laten we als gemeenschap in Aartse-
laar, elk vanuit zijn of  haar mogelijk-
heden, samen werken aan een mooi 
en modern Aartselaar.

Luc Elen
Waarnemend 

voorzitter CD&V 
Aartselaar
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Het Laar ondersteboven?

Nieuwe bestuursploeg 
in Aartselaar

Wateroverlast in 
wijk ‘Lindenbos’ 
behoort tot het 

verleden

Een dorpskern die beantwoordt 
aan de behoeften van de mensen in 
Aartselaar zelf !

In elk geval zal een aanpassing 
voor CD&V moeten gebeuren in 
samenspraak en overleg. Voor de 
aanleg van een mooie dorpskern 
zal CD&V verder beroep doen op 
professionals, op de adviezen van 
politie en brandweer. Maar op de 
eerste plaats komt de mening van 
elke inwoner van Aartselaar.

Het zou een mooie gelegenheid 
zijn om een volksraadpleging te 
organiseren!

CD&V is een voorstander om ie-
dereen te betrekken bij de hernieu-
wing van de dorpskern.

Een dorpskern, een ontmoe-
tingsplaats, een plein waar we fier 
op mogen zijn. Daarnaar streeft 
CD&V Aartselaar.

CD&V Bestuur Aartselaar

Om een mooie dorpskern te hebben zal CD&V op de eer-
ste plaats peilen naar wat de Aartselarenaren graag zelf 
willen. We zullen peilen naar de mening van de midden-
stand, van ouderen, van jongeren, van verenigingen.

In augustus gaf onze voorzitter Erik Herregodts zijn ont-
slag. We danken Erik voor zijn geleverde bijdrage. Jan 
Van der Heyden besliste om als onafhankelijke te zete-
len in de gemeenteraad. Ook Jan danken we voor zijn 
bijdrage. Na aanpassing van onze bestuursploeg staat 
CD&V Aartselaar stevig in haar schoenen om onze verant-
woordelijkheid als ‘plaatselijke afdeling’ van CD&V op te 
nemen.

De nieuwe bestuursploeg is als volgt samengesteld :

Elen Luc    waarnemend voorzitter
Moortgat Mia   ondervoorzitter
Steppe Marisse  secretaris
Walther Marcelle  penningmeester en ledenwerving
Eeckhout Luc   waarnemend fractieleider
Verschaeren Jozef   O.C.M.W.-fractie
Van de Weyer Rina  gemeente- en provincieraadslid
Van Twel Nicole  voorzitster Vrouw & Maatschappij
Smeulders Mireille  CD&V-Direct en website

Alle leden van ons bureau en ons bestuur staan klaar om elke inwoner 
van Aartselaar te helpen. Aarzel niet onze bestuurs- en bureauleden uw 
vragen en bekommernissen voor te leggen.

In zitting van 24 juni 2010 gaf  onze 
provincieraad goedkeuring aan het 
provinciaal RUP ‘Retentiezone 
Wullebeek’ te Aartselaar. Voor de 
uitvoering van dit RUP waren enkele 
grondverwervingen langsheen de 
Wullebeek op het grondgebied van 
onze gemeente noodzakelijk. Voor 
de aanleg van deze retentiezone, dit 
is een overstromingsgebied of  een 
gebied dat het regenwater langer 
buffert, dienden in totaal 8 grondin-
nemingen te gebeuren. Vier op het 
grondgebied van Aartselaar en vier 
op het grondgebied van Schelle.
De totale oppervlakte van de perce-
len te Aartselaar benadert 10.000m².
In de verkoopbeloftes wordt gega-
randeerd dat de verkoper de grond 
mag bewerken tot eind 2011 en de 
eigenaar behoudt het gebruik van 
het verkochte perceel tot eind 2011. 
Door deze gronden te verwerven 
wil het provinciebestuur de water-
overlast in onze gemeente (wijk 
Lindenbos) sterk terugdringen.

Rina Van de Weyer
Uw gemeente- en 
provincieraadslid
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Aartselaar, een fiscaal paradijs?
Enige tijd geleden werd er in het Vlaams Parlement
interessante vragen gesteld…

1. Hoe verhouden de schulden van de gemeenten zich ten opzichte van 
hun ontvangsten?
2. Welke is de evolutie van de belastingdruk per inwoner in reële euro’s?
3. Welke is de evolutie van de belastingontvangsten?

De cijfers vragen meer uitleg dan we hier kunnen geven. Ook de evolutie 
van het aantal inwoners bepaalt natuurlijk ook de cijfers. We geven u de 
antwoorden voor Aartselaar op basis van het antwoord op de parlementaire 
vragen (in miljoen(mio)euro’s):

Jaartal 2007 2008 2009 2010
(ter info)

Schulden: 9,4 mio 7,2 mio 7,0 mio 7 mio

Ontvangsten: 14,1 mio 13,9 mio 14,2 mio 14,6 mio

Verhouding: 0,67 0,52 0,50 0,48

Jaartal 2007 2008 2009

Ontvangen 
belastingen:

6,7 mio 6,8 mio 7,6 mio

Prima resultaat dus. Maar : met deze verhouding staat Aartselaar zeker niet 
bovenaan de lijst. In de verhouding ontvangsten/schulden staat Aartselaar 
ongeveer op de 70e plaats, van de meer dan 300 gemeenten in Vlaanderen.

De belastingontvangsten stegen in 2009 tegenover 2008 met 11,7%.

Met de gestegen inkomsten worden voornamelijk schulden terugbetaald. 
Op zich is dat niet verkeerd. Gestegen inkomsten geven wel de mogelijk-
heid verbeteringen door te voeren. Het bestuur doet dat niet en realiseert 
bepaalde besparingen niet. Ook dit wijst op een gebrek aan beleidsvisie 
voor Aartselaar.

Wat leren we hier uit?
Aartselaar hangt zeker niet achteraan op gebied van belastingen. Tegen-
over de ons omringende gemeenten is Aartselaar op belastinggebied goed 
geplaatst. Een belastingspercentage zegt iets over een gemeente. Hoe het 
geld gebruikt wordt, zegt meer over het bestuur van een gemeente. CD&V 
streeft er naar dat Aartselaar bij de top 10 zou behoren, zowel op fiscaal 
gebied én op gebied van zinvol gebruik van de gestegen inkomsten!

Welke is de evolutie van de gemiddelde belasting per inwoner in reële euro’s?

Schulden tegenover ontvangsten : dit is het goede nieuws, Aartselaar 
bouwt haar schulden af. Proficiat.

Meer ambitie is nodig!
De schuldratio verlaagt : er wordt 
verder afbetaald, zonder dat er 
nieuwe en zelfs noodzakelijke inver-
steringen gebeuren.

Een voorbeeld : bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen werd 
beloofd jaarlijks 1 miljoen euro te 
investeren in de straten, fiets- en 
voetpaden – deze som wordt wel 
degelijk gebruikt MAAR meestal 
zonder fietspaden, terwijl in een 
aantal voorbeelden, enkele potten 
verf  volstaan om de fietsers een 
betere bescherming te geven.

De bestaande infrastructuur kan 
verbeteren!
De belastingen in Aartselaar zijn 
laag en dat moet zo blijven. De 
belastinginkomsten stegen in Aart-
selaar (van 473 euro tot 535 euro/
inwoner op 3 jaar(!) of  ca. plaats 
65 op 300). Deze gestegen inkom-
sten moeten leiden tot een betere 
infrastructuur, aangepast aan de 
toekomst, en aangepast aan een 
modern Aartselaar.

Voor een toekomstbeleid!
Er wordt geen zuinig beleid maar 
een gierig beleid gevoerd : struc-
tureel onderhoud gebeurt beperkt 
en leidt tot dure noodherstellin-
gen. De aanstelling van een duur-
zaamheidambtenaar wordt al jaren 
tegengehouden. Nochtans wordt/
werd zulke ambtenaar gedeeltijk 
gesubsidieerd. Hierdoor mist Aart-
selaar subsidies. Misschien heeft 
het gemeentebestuur liever dat er 
geen bijkomend toezicht is van een 
hogere overheid?

Eric Hooft
Luc Elen

Aartselaar
verdient beter!
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Warme oproep voor
vrijwilligers voor het OCMW

Beschik je over wat vrije tijd en ben je een sociaal iemand?

Het O.C.M.W. vraagt steeds chauffeurs voor de mindermobielencentrale. 
Er zijn ook heel dringend “lees-oefen-hulpkrachten” nodig voor kindjes 
van het eerste leerjaar, zodat deze geen achterstand oplopen.

U mag zich opgeven aan de balie in de Kapellestraat nr. 136. U bepaalt 
zelf  de dag en uren waarop u kan.

Hartelijk dank bij voorbaat.
Michèle Guiette – De Vel

O.C.M.W.-mandataris

Kerstmarkt
Zoals elk jaar steunt CD&V ook dit 
jaar een sociaal project met de op-
brengst van de CD&V stand op de 
kerstmarkt. Alle jeugdbewegingen 
van Aartselaar, Chiro, KLJ, Scouts 
en Gidsen, hebben armoede als 
jaarthema : ‘armoede maak er een 
spel van’.
CD&V steunt de jeugdbewegingen 
bij dit jaarproject. De opbrengst 
van onze kerststand zal onder deze 
4 verenigingen verdeeld worden. 
CD&V probeert op deze wijze haar 
kerstbeleving zinvol in te vullen.
Wij nodigen iedereen alvast uit een 
bezoek te brengen aan onze stand!
Hartelijk welkom!

Nieuwjaarsreceptie
Noteer alvast zondag 22 januari 2012 in uw agenda. 

Dan is iedereen weer van hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie, 
welke doorgaat in de foyer van het Cultureel Centrum ’t Aambeeld, 

Della Faillelaan in Aartselaar. Wij zorgen voor een hartelijk en 
lekker onthaal en een doorwinterde politieke spreker. 

Of is het dit jaar een doorwinterde spreekster?

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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WELKOM
NIEUW JAAR Het voltallige bestuur 

van CD&V Aartselaar 
wenst alle leden 

en symphatisanten, 
alle inwoners van Aartselaar, 

een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig Nieuwjaar.

Op 24 maart 2012 organiseert CD&V een Spaanse kaas- en wijnavond. 
Twee uitmuntende Spaanse gitaristen verrassen u tijdens het eten. Noteer 
alvast deze datum, we garanderen een heerlijke en ontspannende avond.

Kaas- en
wijnavond


