
aartselaar.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - OKTOBER 2013

Satirische poppen-
kast op de jaarmarkt

Niets zo leuk als een jaarmarkt, maar dan wel wanneer de deelne-
mende verenigingen origineel uit de hoek komen om hun standje 
te versieren of op te vrolijken, toch?
CD&V-Aartselaar had die les alvast goed onthouden en ontplooi-
de een kraam waarover nog lang gesproken werd. Dit jaar pakten 
we immers niet uit met het zoveelste jeneverkraam maar met een 
volledig politiek gericht kraam.
Lees het hier, op pagina 4!

Voorwoord
Het schooljaar is ondertussen enkele 
weken bezig. Een periode waarin onze 
kinderen kennis vergaren, competenties 
versterken en leren samenwerken en 
-leven.
Het is echter ook een periode waarin ze 
worden blootgesteld aan gevaren op de 
weg. De risico’s zijn dan ook legio, gaan-
de van ongevallen door dode-hoekin-
cidenten over onoplettende chauffeurs 
tot ongevallen te wijten aan ongeschikte 
fiets- en voetgangersaccomodatie.

Aan dode hoekongevallen kunnen we 
helaas op lokaal vlak weinig doen en aan 
niet-oplettende weggebruikers evenmin. 
Waar wij als CD&V wel voor gaan, is 
om te beginnen bij het begin: veilige 
en aangename fiets- en voetpaden, en 
duidelijke overzichtelijke en vlotte over-
steekplaatsen.
Op deze punten heeft onze gemeente 
nog een weg af  te leggen. Vanzelf-
sprekend kunnen zulke zaken niet van 
vandaag op morgen gerealiseerd worden. 
Dat betekent echter niet dat de vooruit-
gang voor CD&V veel te traag gaat. Op 

andere punten scoort de meerderheid 
wel. Meer over beide zaken verderop in 
ons blaadje.

Jeroen De 
Munter
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Satirische poppen-
kast op de jaarmarkt
Op de CD&V-stand konden de jaarmarktgangers hun visie geven 
over het woonbeleid van onze gemeente en wat zij eraan zouden 
willen gewijzigd zien. Met 178 deelnemers was onze enquête een 
groot succes te noemen. Deelnemers kregen daarnaast een appel 
die symbool stond voor een woning. Want voor Vlamingen is een 
eigen woning méér dan een appeltje voor de dorst.

Daarnaast konden de voorbijgangers tal 
van verkeerssituaties zien die onlogisch, 
onwenselijk of  zelfs gevaarlijk zijn in 
ons dorp. Hierover meer in het artikel 
‘veilig op de weg in Aartselaar’.
Maar zonder twijfel dé blikvanger was 
onze poppenkast, waarin we op een 
ludieke manier de actualiteit van Aartse-
laar de revue lieten passeren.
De voorbijgangers werden getrakteerd 
op een zestal stukjes: ‘de eventu-
ele sluiting van het zwembad’ en ‘het 
Oeyvaersbosch’ spreken voor zich. De 
andere stukjes verdienen wat kadering: 
- ‘De dief  van Aartselaar’ kaartte op 
speelse wijze de belastingverhoging aan;
- ‘betaalbaar wonen voor jong en oud 

in Aartselaar’ speelde in op ons hoofd-
thema op de jaarmarkt: ervoor zorgen 
dat zowel jonge als oude mensen in 
Aartselaar kunnen (blijven) wonen aan 
een aanvaardbare prijs.
- een ‘officiële mededeling’, waarin we 
onze visie gaven wat er met het oude 
gemeentemagazijn kan gebeuren. 
- ‘de fietsstraat’ waarin we aangaven 
tevreden te zijn dat het gemeentebe-
stuur een fietsstraat ontwikkelde in ons 
dorp, maar dat dit nog niet betekent dat 
we ook een goeie, veilige fietsgemeente 
zijn. 
Menige jaarmarktganger bleef  staan kij-
ken naar onze sketches en ook de sche-
penen waren curieus om te zien of  er 

over één van hun bevoegdheidsdomei-
nen wat te horen viel. Voor zover we 
konden zien, smaakten ze het ludieke 
karakter van onze poppenkast wel. 
De Aartselarenaren konden, terwijl ze 
keken en luisterden naar het poppen-
kastspektakel, ook informatie verkrijgen 
over Vrouw en Maatschappij en ACW, 
die mee onze stand opvrolijkten.
Op naar volgend jaar, waarin we weer 
ludiek uit de hoek willen komen.

Betaalbaar wonen
“Wonen” is het thema waar wij, CD&V-Aartselaar, de komende 
jaren hoofdzakelijk rond zullen werken. Ook vorig jaar kon u reeds 
heel wat voorstellen van CD&V aangaande wonen lezen in ons 
huis-aan-huisblad. Zo stond in de editie van augustus 2012 ‘wonen 
inbegrepen’, centraal.

Eén van de punten die toen reeds onder 
de aandacht werd gebracht was het feit 
dat er nood is aan kleinere percelen 
zodat op die manier de kostprijs gedrukt 
wordt.
Een ander alternatief  willen we nu graag 
verder toelichten: de huursubsidie.
Momenteel is er enkel een Vlaamse 
huursubsidie die dan nog enkel tus-
senkomt in heel extreme gevallen, 
bijvoorbeeld als men verhuist van een 
onbewoonbaar verklaard pand naar een 

nieuwe woning of  appartement.
CD&V-Aartselaar wil huursubsidies ook 
mogelijk maken op lokaal vlak en het 
doelpubliek daarvoor sterk verruimen. 
Jongeren die een eerste ‘eigen’ stek zoe-
ken nadat ze het ouderlijke huis verlaten, 
maar nog niet de middelen hebben om 
zelf  een huis of  appartement aan te 
kopen, kunnen door deze subsidie in 
hun eigen dorp blijven wonen. Bijko-
mend voordeel is dat ze zo meer kunnen 
sparen om, na verloop van tijd, zelf  een 

woning te kopen.
Naast een gesmaakt poppenspel, werd 
op de jaarmarkt ook een kleine enquête 
gehouden. We richtten ons in het bijzon-
der naar ouderen, jongeren of  gezinnen, 
die passeerden langs de tent van CD&V. 
Bedoeling hiervan was te peilen naar wat 
leeft bij deze doelgroepen.

Jongeren kiezen massaal voor 
huursubsidie!
Aan jongeren werd de vraag gesteld of  
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De nieuwe ploeg van burgemeester en schepenen is bijna een jaar 
bezig. En zoals dat gaat in elke ploeg, komen toch de eerste barst-
jes naar boven. Daarom besliste ons moe om met de hele plaag 
een team building te organiseren. 

“Mannen”, zei ze, “volgend weekend 
verzamelen we aan het gemeentehuis en 
vertrekken we voor een heel weekend op 
kosten van de gemeente op team building.”
“Wat moeten we meenemen”, vroeg de 
professor. Geef  toe, een verstandige vraag. 
“Ge moet u verkleden volgens wie ge zijt 
en dat voor een groot bosspel”, zei ons 
moe.
Daar stonden ze: de groene mol had zich 
verkleed als zaag, zo kon hij zonder ver-
gunning bomen omzagen in het bos. De 
kolonel, die de kas van Aartselaar goed ge-
vuld had met de nieuwe belastingen, kwam 
aan in korte broek en met een bedelstaf  
van Sint Jacob. Bertje kwam aan per fiets 
om door de autovrije fietsstraten te rijden 
en sociale Hildegarde had voor iedereen 
petit beurre koekjes bij voor onderweg.
Billy, de rooie rakker, kwam verkleed in 
paddenstoel. “Wat doet gij hier”, vroeg ons 
moe? 

“Awel, ’t is toch teambuilding” zei de rooie 
rakker. “Ja, maar” zei ons moe, “da’s alleen 
voor de meerderheid en gij zijt toch maar 
de oppositie in de meerderheid, allez hup 
naar huis met uw rode paddenstoel.” Rooie 
Billy werd nog roder en riep: “dat breng ik 
op de gemeenteraad” en hij stapte woe-
dend naar huis.
Voilà, alleen die zaag onderweg nog ergens 
wegsteken en we zijn compleet, dacht ons 
moe.
“Hola hola hola”, zei de professor, altijd 
de slimste: “we zijn de grote voorzitter 
vergeten.”
“ Da’s goed gezien”, zei ons Moe. “Waar 
is die nu weer?” Iedereen begon te zoeken 
in alle hoekjes en kantjes rond het gemeen-
tehuis. Niet te vinden. De grote voorzitter 
was er niet.
“In afwachting dat de grote voorzitter 
komt”, zei ons moe, “zullen we een koffie 
gaan drinken in den Derby.” Dat was pas 

leiderschap! Dat was pas een visie! Nog 
schoner dan de Xaverianen: ons moe 
voorop als Sneeuwwitje, dan de groene 
zaag gevolgd door Sint Jacob, sociale Hil-
degarde als koekje, de professor met een 
meeneem lijstje voor op vakantie, Bertje 
op een fietsje, recht over het Laar naar den 
Derby.
Wat een geluk dat ze een koffie gingen 
drinken: daar zat de grote voorzitter aan de 
toog, in slaap gevallen naast een borreltje.
Ze zijn dan maar gaan vergaderen in het 
zaaltje achterin.

* In ‘De nieuwe plaag euh ploeg’ geeft Luc Elen 
steeds op een fris satirische wijze zijn visie op de 
Aartselaarse actualiteit. De titel verwijst overigens 
naar de verspreking door burgemeester De Wit bij 
de voorstelling van haar nieuwe ploeg, nu bijna een 
jaar geleden.

Luc Elen

ze in Aartselaar zouden blijven wo-
nen als ze een huursubsidie kunnen 
bekomen. Deze vraag lokte heel wat 
reacties uit omdat het voor jongeren 
moeilijk is om in Aartselaar te blijven 
wonen. De bevolking van Aartselaar 
veroudert snel. 
CD&V vindt dat er ook een degelijk 
begeleidingsbeleid moet zijn voor 
65-plussers, zodat ook zij in Aartselaar 
kunnen blijven wonen.
Om jonge mensen in Aartselaar te 
houden ijvert CD&V voor de invoe-
ring van een huursubsidie. Het toeken-
nen van huursubsidies is als uitgave 
perfect op te volgen. Met een beperkt 
budget kan je er voor zorgen dat 
meerdere jonge mensen in Aartselaar 
blijven wonen en kunnen sparen om 
een huis of  appartement te kopen. 

Uit de enquête blijkt dat bijna al 
de jongeren die op onze vraag ge-
antwoord hebben, de huursubsidie 
genegen zijn. De helft van de jongeren 

vindt dat hiervoor de belastingen een 
klein beetje verhoogd mogen worden.
Volgende keer: woon beleid naar 
ouderen.

De nieuwe plaag, euh euh ploeg*



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

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 lokale contactpersoon
Jeroen De Munter
(jeroendemunter@yahoo.com)
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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Proficiat aan N-VA en SPA - Groen
Het huidig bestuur realiseert een aantal zaken waar CD&V ook achter staat. Voor 
die zaken willen we het college van burgemeester en schepenen, en alle leden van 
de gemeenteraad feliciteren.

• De pogingen om tot een betere wijkwerking te komen.
• De test met een elektrische wagen.
• De inspraak bij de sluipverkeersproblematiek in de Koekoek.
• De investeringen voor het onderhoud van de Sint Leonarduskerk

Voor CD&V moet de gemeentegrond 
in de KMO-zone Oeyvaersbosch 
groen blijven

Augustus 2013, een boer komt hooien in het Oeyvaersbosch. 
Verjaagt sp.a-Groen-NVA de boer uit Aartselaar?


