
Rik Torfs: 
Cordon sanitaire achterhaald?

De nieuwe plaag,… euh 
ploeg van Aartselaar

Onlangs werd in Aartselaar een nieuwe plaag, euh… ploeg geïn-
stalleerd. Deze ploeg beleeft vele, spannende avonturen. Maar 
eerste een korte voorstelling. 
Lees het hier, op pagina 4!
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iedereen inbegrepen

Een nieuw jaar, 
een nieuw bestuur
Ondanks het gure winterweer kwamen er 
ruim 120 deelnemers van binnen en buiten 
de partij opdagen voor onze nieuwjaarsre-
ceptie. Hun moed werd beloond met een 
smakelijk hapje, een lekker drankje en een 
gezellige babbel. Bovendien was er ook 
nog die recht-voor-de-raapse toespraak 
van Rik Torfs. Dit jaar kozen de leden ook 
een nieuw bestuur. Als kersverse voorzitter 
dank ik alle leden voor hun vertrouwen. 
Er is werk aan de winkel, zeker wel. Maar 
gelukkig sta ik er niet alleen voor om de 
klus te klaren. Wij verwelkomen immers 
Jeroen De Munter als nieuwe jongeren-
voorzitter, net als ik een recente inwijke-
ling. Hij stelt zichzelf  voor in dit nummer. 
De ervaring binnen het bestuur is verze-
kerd met Alex Camertijn als voorzitter van 
de seniorengeleding en Nicole Van Twel 
als voorzitter van Vrouw & Maatschappij.
In deze nieuwe constellatie wil onze afde-
ling verder constructief  oppositie voeren. 
Het is goed wonen in Aartselaar. Dat is 
waar. Maar het kan nog beter. Wij volgen 
de dossiers van nabij op en zullen bij tijd 
en wijlen van ons laten horen via “prikke-
lende” acties.
De nieuwe plaag, … euh ploeg van Aart-
selaar is gewaarschuwd!

Isabelle Ven
Voorzitter CD&V Aartselaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Aartselaar 
heeft Rik Torfs een opmerkelijke toespraak gehouden. 
Hij hield een warm pleidooi om de christelijke waarden 
zonder schroom uit te dragen. Bovendien deed hij een 
oproep om de eigen organisatie op een open en moderne 
manier te herdenken. Zo vindt hij dat het cordon sani-
taire in de huidige politieke context achterhaald. Deze 
dient enkel nog de belangen van de NVA. De ideeën van 
Vlaams Belang liggen echter zo ver weg van CD&V dat 
samenwerking onmogelijk is.



Eerst en vooral is er ons moe. Zij is 
de burgermoeder van iedereen. Een 
leuke krullenbol die de oude keizer 
terugstuurde naar de Arkel. Naast haar 
zitten in het bestuur, zoals in elk Vlaams 
clubje, nog een paar plezante figuren.

Er is de kolonel. Die wil Aartselaar 
terug op sterke financiële poten zetten. 
Dat is niet simpel, vooral niet omdat hij 
aan de inwoners had beloofd zeker geen 
belastingen te verhogen. Enfin, hij was 
maar net penningmeester van de club 
of  hij verhoogde al de lidgelden. Van 
4% naar 5%. Ja wadde, 1% meer, dat 
betekent een verhoging met 25%! Daar-
mee is Aartselaar één van de weinige 
gemeenten waar de belastingen werden 
verhoogd.

We vroegen aan Billy de rode rakker 
waarom de belastingen op de huizen 
dan niet meer naar boven zijn gegaan? 
Dan zouden de rijken toch meer bij-
dragen dan de minder gegoeden? Rode 

Billy werd wel wat roder. “Tja, zo gaat 
dat nu eenmaal in een bestuur. En wij 
zijn maar de oppositie binnen de meer-
derheid, hé”, antwoordde hij gevat.

Dan maar eens gekeken bij sociale Hil-
degarde. Zij was net op tijd van frak 
gewisseld. “Zeg, geef  me nog wat tijd”, 
zei ze, “tot mijn oranje vestje in zwart-
gele jurkjes op maat gesneden is”.

Wie kunnen we nog aan zijn nieuwe jas 
trekken? Ha, daar zie, Bertje, een nog 
jonge kerel. Hij heeft van zijn bonbonne 
een plastron gekregen. Maar die draagt 
hij niet. Daar kunt ge toch niet mee 
door een fietsstraat fietsen? En fietsen, 
dat is zijn nieuwe hobby. Op en af  door 
de Solhofdreef  met wat auto’s en een 
camera achter zijn Vlaamse g*t.

Zo, nu heeft ons moe bijna alle leden 
van haar bestuur aan bod laten komen. 
Oei, onze professor vergeten. Die is 
gewoon van kinderen de les te lezen. 
Die zal de jeugdraad dus wel veel plezier 
bezorgen. We duimen.

Maar wie staat daar in de hoek te mok-

ken? Natuurlijk, onze groene mol. Die 
heeft zijn frak niet gekeerd. Zo valt hij 
wel op in de ploeg. Gelukkig is Aartse-
laar nog redelijk groen. Dat maakt zijn 
job makkelijker. We hopen maar dat hij 
het Reukenspad aanpakt. Want na al die 
sneeuw en regen kunnen ze daar nu ook 
wel een veldcross organiseren.

Allé mannen, vrouwen en kinderen 
van Aartselaar, daarmee kent ge onze 
nieuwe plaag, euh… ploeg.

Volgende keer vertellen we meer over 
de spannende avonturen van ons Moe, 
de kolonel, Billy de rode rakker, sociale 
Hildegarde, Bertje, onze professor en de 
groene mol.

Luc Elen
Bestuurslid CD&V Aartselaar

Wat echter opvalt is dat alle NVA-schepenen hun NVA-emailadres opgeven. Dat 
is niet goed.
Zo bekennen de burgemeester en de betrokken leden van het college politieke 
kleur en profileren zij zich niet als burgemeester en schepen van alle inwoners van 
Aartselaar.
Indien het bestuur er wil zijn voor iedereen, dan is het niet aangewezen dat vragen 
van inwoners via de IT-infrastructuur van NVA moeten passeren.
Nochtans duurt de aanmaak van een neutraal emailadres maar een paar minuten.
Werk aan de winkel voor Bart Lambrecht, schepen van communicatie.

Luc Elen
Bestuurslid CD&V Aartselaar

De nieuwe ploeg werd voorge-
steld op de receptie van onze 
wijken. Wie zijn ze dan wel?

In het februarinummer van het gemeenteblad “Aartselaarinfo” 
stelt de burgemeester de kersverse schepenen en de nieuwe 
gemeenteraad voor. Het nieuwe bestuur wil goed communice-
ren. Dat is goed.
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De nieuwe plaag,… euh 
ploeg van Aartselaar

Een 
gemiste 
kans!



- Wat moeten wij weten over Jeroen 
De Munter?
Jeroen: Ik werk als jurist bij een Bel-
gische grootbank. Twee jaar geleden 
ben ik getrouwd met Annelies, die 
les geeft in de zonnekesschool in 
Hemiksem. Vorig jaar is onze zoon 
Joran geboren. Buiten de politiek en 
mijn gezin lees en zwem ik graag. 
Een avondje weg met vrienden, een 
terrasje doen, een filmpje of  thea-
tervoorstelling meepikken of  een 
ouderwetse spelletjesavond sla ik 
evenmin af. Mij zal je niet snel op 
facebook of  voor de tv vinden.

- Je bent niet van Aartselaar afkom-
stig, klopt dat?
Jeroen: Dat is juist. In mijn jeugd 
woonde ik in Lint en Duffel. Nadien 
ging ik samenwonen in Kontich, 
maar door de komst van Joran werd 

ons appartementje daar te klein. Na 
lang zoeken vonden we dan hier in 
Aartselaar een leuk plekje.

- Toch vond je snel je weg naar 
CD&V Aartselaar. Wat is je drijf-
veer? 
Jeroen: Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, hé. Ook in Duffel en 
Kontich was ik al erg actief  in de 
plaatselijke politiek. Ik neem graag 
verantwoordelijkheid op en zet mij 
graag in voor andere mensen. Zo leer 
ik ook veel dorpsgenoten kennen.

- Welke thema’s zal je van nabij op-
volgen?
Jeroen: Het verenigingsleven vind 
ik een belangrijk thema. Dankzij de 
verenigingen blijft er warme betrok-
kenheid in onze individualistische 
samenleving. Zij moeten dan ook 
goed ondersteund worden. Daar-
naast liggen de sociale dossiers mij 
nauw aan het hart. Een betaalbare 
woning vinden, zeker als jongere, is 
geen sinecure. Alternatieve vormen 
van wonen verdienen dan ook mijn 
aandacht. Ik ijver verder voor een 
groen Aartselaar met aandacht heb-
ben voor zwakke weggebruikers. Zo 
hebben we met de partij al concreet 
actie gevoerd voor betere fietspaden.

- Wat zullen je grootste uitdagingen 
zijn?
Jeroen: Zonder meer het aantrekken 
van andere jongeren. Iedereen van 18 
tot 35 jaar kan lid worden van Jong 
CD&V. Deze jongeren zijn onze toe-
komst. Voor hen willen we een goed 
gerunde gemeente benaarstigen. 

Gemotiveerde jongeren, die willen 
wij daarom bereiken en overtuigen.  
Verder zal ik mij inzetten om de par-
tij van een goede score te verzekeren 
in 2014. Dit zou een opstap moeten 
zijn naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018.

- De gemeenteraadsverkiezingen van 
2018? Dat is toch nog ver weg?
Jeroen: De vorige verkiezingen zijn 
inderdaad pas achter de rug, maar de 
campagne is opnieuw begonnen. Een 
beter resultaat en deelname aan het 
bestuur om onze christendemocrati-
sche waarden te kunnen realiseren, is 
mijn ambitie. Ik wil tonen dat onze 
partij nog steeds een meerwaarde 
biedt voor de kiezers. Respect voor 
de burger en de politici van andere 
partijen, samen met een goede dos-
sierkennis, dat is voor mij het uit-
gangspunt om mijn doel te bereiken. 
Samen met Isabelle als voorzitter en 
onze sterke ploeg zie ik die uitdaging 
volledig zitten!

- We wensen je alvast veel succes met 
je politieke ambities!

Jeroen De Munter is niet alleen de kersverse voorzitter van de 
jongerengeleding, maar ook ondervoorzitter van CD&V Aartselaar. 
Deze actieve bank jurist is hier nog maar pas komen wonen. Velen 
kennen hem dus nog niet. Tijd om daar verandering in te brengen.
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INTERVIEW
“Mij zul je niet snel op facebook 
          of voor de tv vinden”
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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
Isabelle Ven 
(isabelle.ven1@telenet.be)
www.aartselaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Nog voor het bestuur zijn beleidsnota 
voorstelt, met meer verduidelijking over 
de posten waarop gesnoeid kan worden 
of  welke dienstverlening hogere belas-
tingen noodzaken, koos men zonder 

meer voor een verhoging van de belas-
tingen. Ook de opcentiemen werden 
sterk verhoogd.

De gevolgen tonen hoe anti-sociaal 

deze ingreep is:
1.Wonen in ons dorp wordt duurder.
2.Arbeid wordt meer belast.
CD&V Aartselaar had dit toch anders 
aangepakt.

Datum:  zaterdag, 23 maart 2013-02-13
Locatie: Parochiaal Centrum, 
Baron van Ertbornstraat 7, Aartselaar
Aanvang: 18 uur 30

Voor wie geen kaas lust, is een lekkere 
charcuterieschotel voorzien.
De avond wordt opgevrolijkt door DJ 
Léon.
Inschrijven kan door storting op reke-
ning BE52 7895 1220 7609 op naam 
van CD&V Aartselaar met vermelding 
van het aantal deelnemers en de keuze 
tussen kaas of  charcuterie.

Hoewel NVA nationaal vindt dat de tering naar de nering moet 
worden gezet in plaats van meer te belasten, doet de partij in 
Aartselaar net het omgekeerde.

Graag nodigen we iedereen 
uit op onze jaarlijkse kaas- en 
wijnavond.

Over besparingen 
en belastingen

Swingende kaas- en wijnavond 
met DJ Léon!

De prijs bedraagt €17 euro per persoon (dranken niet inbegrepen). Kinderen tot 8 
jaar eten gratis en kinderen van 8 jaar tot 12 jaar betalen €8.


