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7 tips voor een 
betere communicatie

We kregen opmerkingen van inwoners van Aartselaar dat 
ze geen antwoord kregen op een vraag die ze gesteld had-
den aan het gemeentebestuur. CD&V-gemeenteraadslid Mia 
Moortgat ging op onderzoek en stelde 20 willekeurige vra-
gen via brief, of mail, naar verschillende (e-mail)adressen. 
Het resultaat lees je hier, op pagina 4!

voorwoord

2012 is een verkiezingsjaar. We 
roepen iedereen op om partijen te 
steunen die een modern, groen, 
sociaal en veilig Aartselaar willen.

CD&V wil een modern, groen, 
veilig en sociaal Aartselaar.

CD&V luistert in elk geval naar wat 
voor jou, uw gezin en uw kinderen 
belangrijk is. Doe dan zeker ook 
mee aan onze enquête en bezorg 
ons uw mening.

Goed communiceren is altijd be-
langrijk. Lukt dit wel in Aartselaar?

We zochten het voor U uit. En ja, 
het kan beter. Heel wat ambtenaren 
op het gemeentehuis willen hier 
graag aan meewerken.

Heb je vragen die je niet beant-
woord krijgt?

Bezorg uw vraag aan één van onze 
bestuursleden, en wij bezorgen u 
gegarandeerd een antwoord!

Luc Elen
Waarnemend 

voorzitter CD&V 
Aartselaar
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7 tips voor een betere communicatie

Aangezien er geen uitgeschreven 
communicatie-spelregels zijn, geven we 
7 tips voor een betere communicatie.

1. Stuur uw vraag altijd naar het ‘college 
van burgemeester en schepenen’. Al 
deze vragen worden geregistreerd en 
MOETEN beantwoord worden. Alleen 
een schriftelijk antwoord, getekend door 
de gemeentesecretaris en de burgemees-
ter heeft een (juridische) waarde.

2. Als je een vraag stelt aan een schepen, 
dan kan je een snel en correct antwoord 
krijgen. Maar het kan evengoed dat de 
schepen uw vraag in de prullenmand 
gooit. Het antwoord van een schepen 
heeft geen enkele juridische waarde. (zie 
punt 1)

3. Als je iets meldt via de elektronische 
meldingskaart (op de website van Aart-
selaar) dan is de kans groot dat je snel 
een antwoord hebt. Meldingen bestemd 
voor de technische dienst worden snel 
beantwoord e opgelost : proficiat men-
sen van de technische dienst.

4. Stel steeds maar 1 vraag : als je twee 
vragen stelt in eenzelfde brief  of  mail, 
dan krijg je meestal op geen van beide 
vragen een antwoord.

5. Stel je een informatieve 
vraag aan een dienst, en je 

krijgt geen antwoordt : pech die 
dienst kan of  wil niet antwoorden. 

Uw vraag wordt ook niet geregis-
treerd, en niet opgevolgd. Het beste 

is dus steeds uw vraag te stellen aan het 
college (zie punt 1), en dit via brief  of  
via info@aartselaar.be.

6. Als je een informatieve vraag stelt, 
met extra opzoekwerk, dan kan uw 
vraag in de prullenmand verdwijnen. 
Het is volgens onze gemeente niet de 
taak van ambtenaren om opzoekwerk 
te verrichten op informatieve vragen 
van de burgers. Ambtenaren zullen in 
Aartselaar enkel opzoekwerk verrichten 
indien dit gebeurt op instructie van de 
leden van het college, hoe graag een 
ambtenaar u ook verder wil helpen.In 
het kader van openbaar bestuur heb je 
wel altijd het recht om elk document ter 
inzage op te vragen. Deze documenten 
moet men je altijd voorleggen. Je kunt 
uw vraag dan beter laten stellen door 
een gemeenteraadslid. Een schriftelijke 
vraag van een gemeenteraadslid moet 
immers ALTIJD schriftelijk beant-
woord worden.

7. Als u een vraag hebt, geef  ze door 
aan een bestuurslid van CD&V. Wij 
blijven aandringen tot we een volle-
dig antwoord hebben, en zullen het u 
bezorgen.

Onze steekproef  op 20 willekeurig 
gestelde vragen:
- 6 vragen : geen antwoord
- 2 vragen : snel beantwoord door de 
schepen
- 2 vragen aan 2 andere schepenen : 
vertikken het te antwoorden, zelfs na 
aandringen
- 6 vragen om een herstelling uit te 
voeren : snelle en efficiënte reactie. 
Proficiat!
- 4 vragen : een erg traag, onvolledig en 
totaal niet klantvriendelijk antwoord

Er is zeker bij ambtenaren goede wil 
aanwezig om op vragen te antwoor-
den. Maar het gaat vaak om goede 
wil en niet om klantvriendelijke ef-
ficiëntie.

Het bestuur werkt aan een elek-
tronisch opvolgingssysteem voor 
de vragen die bij de leden van het 
college van burgemeester en schepe-
nen komen. Het opbouwen van dit 
systeem is gebaseerd op de goede 
wil van enkele ambtenaren. Om een 
professionele communicatie te or-
ganiseren met de burgers van Aart-
selaar moet er geïnvesteerd worden. 
Hiervoor is er geen budget voorzien.

Ons bestuur is niet voorbereid op 
een moderne communicatie. We 
hopen dat de nieuwe website van 
Aartselaar hier toch verbetering 
brengt. In elk geval is het college 
van burgemeester en schepenen 
niet klaar voor de nieuwe media, die 
zeker ook in Aartselaar aan belang 
zullen winnen. Waarom denkt U? 
Omdat in Aartselaar 95% van alle 
inwoners het gewoon is om met en 
via de computer, een GSM of  een I 
Pad te communiceren.

Mia Moortgat
Gemeenteraadslid
GSM 0485/45.20.02

We kregen opmerkingen 
van inwoners van Aartse-
laar dat ze geen antwoord 
kregen op een vraag die ze 
gesteld hadden aan het ge-
meentebestuur. We gingen 
op onderzoek, en stelden 
20 willekeurige vragen via 
brief, of mail, naar verschil-
lende (e-mail)adressen.
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Vul in en maak kans op een bon ter waarde van 15€

Hebt u voorstellen, vragen en suggesties over uw straat, wijk of  over Aartselaar? 
Op dit vragenformulier kan u uw mening en zienswijze kwijt.

1. Is het groenonderhoud voldoende in uw straat/wijk?
 Ja O Neen O  Niet van toepassing O

2. Hebt u suggesties om de werking van het containerpark te verbeteren?
....................................................................................................................................................................................................................................................

3. Is het voetpad in voldoende goede staat van onderhoud?
 Ja O Neen O

4. Is de veiligheid van fietsers voldoende gewaarborgd?
 Ja O Neen O

5. Is de rijbaan van uw straat in goede staat?
 Ja O Neen O

6. Is de toegankelijkheid voor andersvaliden voldoende?
 Ja O Neen O

7. In welke straat/straten zou er een fietspad moeten komen?
a. ....................................................................................................................................................................................................................................................
b. ....................................................................................................................................................................................................................................................

8. Indien er in uw straat gewerkt werd, was de communicatie door de gemeente voldoende?
 Ja O Neen O  Niet van toepassing O

9. Op volgende plaatsen kan de verkeersveiligheid nog worden verbeterd :
........................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe?

10. Besteedt onze gemeente voldoende aandacht aan het milieu?
 Ja O Neen O

11. Ik sta achter initiatieven gericht op de opwekking van alternatieve energie zoals zonnepanelen en elektrische wagens. Ik vind dat de 
gemeente dit moet steunen.
 Ja O Neen O

12. De bibliotheek groeit meer en meer uit tot een hedendaags informatiecentrum van en voor iedereen. De volgende vernieuwingen zou-
den hier moeten ingevoerd worden :
........................................................................................................................................................................................................................................................

13. Hoe kan het cultuurgebeuren op maat van onze gemeente versterkt worden?
........................................................................................................................................................................................................................................................

14. CD&V ijverde 20 jaar lang om het Reukenspad weer open te maken. Ziet u andere, gelijkaardige mogelijkheden van openstelling van 
kerkwegen of  stille wegen? Welke? 
........................................................................................................................................................................................................................................................

15. Het versterken van de handelsmogelijkheden in het centrum via het herinrichten van de ruimte van het gemeentemagazijn en het Laar is 
een waardevol streefdoel.
 Ja O Neen O

16. De dienstverlening van het OCMW is kwalitatief  goed.
 Ja O Neen O Niet van toepassing O
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Luc Elen
(luc.elen@telenet.be)
www.aartselaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

17. Het OCMW heeft plannen voor de bouw van serviceflats. Ik vind het zinvol dat Aartselaar hier investeert en de leiding neemt :
 Ja O Neen O

18. Vindt u dat er voldoende en kwaliteitsvolle voorzieningen zijn voor de jeugd? (Basisscholen, muziekonderwijs, buitenschoolse kinderop-
vang, dienst onthaalmoeders, speelpleintjes, sport- en spelweken, tienerweken, sport- en jeugdverenigingen, een jeugdhuis,…)
 Ja O Neen O

19. Het onderhoud van het zwembad kost veel geld, omdat het verouderd is. Vindt u dat Aartselaar hier verder in moet investeren?
 Ja O Neen O

20. CD&V wil zoveel mogelijk ruimte open houden. Toch moeten er woningen bijkomen. Vindt u het goed dat de woonuitbreidingszone’s 
hiervoor worden aangesproken?
 Ja O Neen O

21. Naast sociale huurwoningen is er nood aan sociale koopwoningen, zowel voor jongeren uit Aartselaar als gezinnen die het moeilijk heb-
ben. Vindt u dit een verantwoorde keuze?
 Ja O Neen O

22. Wat zijn voor u de drie sterke punten of  kwaliteiten van onze gemeente?
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................

23. Waaraan moet er zeker gewerkt worden in onze gemeente?
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................

   Naam: ....................................................................................................................................................
   Adres: ....................................................................................................................................................
   Eventueel emailadres: .........................................................................................................................
   Eventueel telefoon / GSM: ...............................................................................................................

   Mogen we uw gegevens gebruiken voor politieke informatie? Ja O Neen O
   Mogen we u bellen voor meer informatie?   Ja O Neen O
   Wilt u ons helpen bij de campagne?    Ja O Neen O

Wil u kans maken op de waardebon van 15€ ? Geef  dan zeker uw naam en adres op.
U kunt dit formulier bezorgen aan onze bestuursleden: zie in dit nummer en op onze website.


