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Over enkele maanden is het weer zover: u krijgt 
weer de kans om het beleid voor de komende ja-
ren mee vorm te geven. Belangrijk thema daarin 
is de uitrol van de 6de staatshervorming. Hier-
mee zijn veel bevoegdheden overgegaan van het 
federale naar het Vlaamse niveau. Een uitgele-
zen kans om op de meest verantwoorde manier 
eigen klemtonen te leggen ten voordele zowel 
de maatschappij als het individu.

Het is dan ook belangrijk dat u kiest voor de 
partij die u daarvoor het meest geschikt acht.

Lees het hier, op pagina 4!

De moeder van alle 
verkiezingen ook 
voor u van belang

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Net zoals de wereld niet stopt onder onze kerkto-
ren, zo stopt onze visie niet bij Aartselaar. Tijdens 
het weekend van 16 november kregen alle CD&V-

leden de kans hun stem kenbaar 
te maken op het Innesto- ver-
nieuwingscongres van de partij. 
Onze leden hebben daar bijge-
dragen tot enkele opmerkelijke 
nieuwe standpunten binnen onze 
partij. Nieuwe standpunten zijn 

nodig om antwoord te kunnen blijven bieden 
op de steeds veranderende maatschappij. Over 
verschillende van die opmerkelijke ideeën hebben 
jullie wellicht al gehoord in de media. 
Enkele punten verdienen echter bijzondere 
aandacht omdat ze impact hebben op onze 
visie op Aartselaar. Zo is er de woonbonus 
en de huurwaarborg. ‘Wonen’ als thema is dan 
ook onze hoofdprioriteit in onze gemeente. Veel 
leesplezier!



Kris Peeters
CD&V staat alvast met klaar om deze 
taak op zich te nemen als ze daarvoor 
van de kiezer het mandaat krijgt. Dit 
opent ook voor Aartselaar heel wat mo-
gelijkheden. Het is immers onze pro-
vinciegenoot en boegbeeld Kris Peeters 
die de Vlaams lijst in onze provincie zal 
trekken. 

Met hem aan het roer is Vlaanderen 
in goede handen. Het beleid van zijn 
Vlaamse regering krijgt goede punten 
van vriend en vijand. Daarnaast zullen 
ook Nahima Lanjri en Koen Van den 
Heuvel, burgemeester van Puurs, peter 
van onze lokale afdeling en woordvoer-
der in het Vlaams Parlement, promi-
nent aanwezig zijn in de campagne. Zij 
zullen kunnen rekenen op onze steun 
en stem.

Wendy Weckhuysen
Naast oude getrouwen zal er ook plaats 
zijn voor nieuwe gezichten. Zo komt de 
burgemeester van het naburige Rumst, 
Wendy Weckhuysen, ook op. Hoewel ze 
jong is, beschikt ze al over heel wat er-
varing. Kortom: een frisse wind die als 
dossierkenner alom geprezen is. Vanuit 
Aartselaar krijgt ook zij alle steun.

Fileproblematiek
Meer nog dan de personen die de zaken 
moeten verwezenlijken, is vooral de in-
houd van belang. Er staat dan ook heel 
wat op het spel.
Er zal een antwoord moeten gevonden 
worden op de fileproblematiek van en 
naar Antwerpen en Brussel. Of  het nu 
het Bam- of  het Meccanotracé wordt, 
doet in feite weinig ter zake. De politie-

ke spelletjes hierover moeten dringend 
stoppen. De bereikbaarheid van onze 
haven en bedrijven is daarbij even be-
langrijk als de leefbaarheid en de gevol-
gen op ecologisch vlak. Verkeersbeleid 
moet ook oog hebben voor veiligheid. 
De kruispunten op de A12 bijvoorbeeld 
zijn en blijven levensgevaarlijk. 

Multiculturele realiteit 
De multiculturele realiteit behoeft 
dringend een doordachte aanpak die 
gedragen is door alle partijen. Het 
betuttelend beleid waarmee paars ons 
jaren geleden opzadelde, werkte niet en 
zal dat ook nooit doen. Integreren stopt 
overigens niet bij het geven van papie-
ren. Integreren is een werkwoord. Het 
is een combinatie van het bieden van 
reële mogelijkheden in onze maatschap-
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pij en het zich schikken naar de regels 
en gewoonten van de streek waarin 
men zich vestigt. Nu reeds spreekt in 
Boom de helft van de ouders standaard 
een andere taal dan het Nederlands. 
Ook Aartselaar zal hiermee op termijn 
te maken krijgen.

Ecologie
Ecologie mag niet het onderwerp zijn 
dat door de crisis ondergesneeuwd 
geraakt. Maar al te gemakkelijk worden 
oplossingen aangereikt die enkel de kor-
te termijn beogen. Als jonge vader wil 
ik echter niet dat mijn kinderen en hun 
leeftijdsgenoten de gevolgen dragen van 
een dergelijke politiek. Lucht-, bodem- 
en waterzuiverheid zijn te belangrijk om 
van economische grillen afhankelijk te 
maken. Jaarlijks zijn er in Europa ten 
gevolge van luchtvervuiling maar liefst 3 
miljoen (!) ziektedagen. 350 000 mensen 
gaan eerder dood door de uitstoot van 
fijn stof. Dat zijn er evenveel als dat er 
slachtoffers waren bij de Tsunami in 
2004 en 80 keer zoveel als het aantal 
slachtoffers van de tyfoon die in de 
Filippijnen vreselijk huishield.

Jobcreatie en scholing
Maar bovenal is jobcreatie en de nood-
zakelijke scholing om dit te bewerk-
stelligen van primordiaal belang. Meer 
inzetten op onderwijs, met aandacht 
voor ieder kind, moet hét uitgangspunt 
worden van een doordacht schoolbeleid. 
Meer dan de theoretische denkpiste van 
minister Smet, die door zijn voorstel-
len het niveau van het onderwijs naar 
beneden zal halen, moeten we de kennis 
en vaardigheden van onze leerlingen 
versterken. Talenkennis, waarbij kennis 
van het Nederlands hét basiselement tot 
integratie is, moet gepromoot worden. 
Buitenlandse stages kunnen een meer-
waarde bieden, net als het immersie-
onderwijs waarbij specifieke aandacht 
aan de andere officiële landstalen (of  
het Engels) gegeven kan worden. 
Naast talen zijn wetenschap en techniek 
dé elementen waarbij bij Vlamingen 
ons kunnen blijven onderscheiden van 
andere landen in de wereld. Er moet 
dan ook voldoende geld vrijgemaakt 
worden voor een innovatieve en groene 
kenniseconomie.
Het vertrek van de meeste grote be-

drijven, waarbij de autoproducenten 
wellicht het meest fris in het geheugen 
zitten, moet duidelijk maken dat Vlaan-
deren werk moet maken van tewerkstel-
ling via KMO’s. Dergelijke ondernemin-
gen verdienen alle aandacht en support.
Nu reeds moeten er lange termijn-
maatregelen worden uitgewerkt als de 
secundaire sector ons land nog meer 
zal verlaten. We moeten niet wachten 
tot de zoveelste collectieve sluiting om 
met een gepast antwoord te komen. 
Door dergelijke collectieve sluitingen en 
dito afdankingen worden immers ganse 
regio’s ontwricht, komen vele carrières 
en vriendschappen abrupt tot een einde 
en wordt (een deel van) de eindfactuur 
door middel van brugpensioenen (of  
‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’, zoals 
het nu heet) aan de belastingbetaler 
doorgerekend.
De andere traditionele partijen ma-
ken meer werk van het counteren van 
NVA dan zelf  te komen met haalbare 
en doelgerichte oplossingen. CD&V 
onderscheidt zich op dat vlak door uit 
te gaan van de sterkte en door haar ver-
antwoordelijkheid op te nemen. 
Wij gaan voor een warme samenleving 
en een positief  confederalisme. Wij 
bieden als enige een antwoord dat oog 
heeft voor zowel de sociaal zwakkeren 
als voor de sociaal rijken. Kortom: wij 
bieden een antwoord voor iedereen. 
Aan u om dit mogelijk te maken.

Stiefoudercoaching
en babbelbrunch
Het politieke jaar startte CD&V-Aartselaar met 2 geslaagde activiteiten. 
Naast de traditionele babbelbrunch, ditmaal met gastspreker Koen Van 
den Heuvel, was er de stiefoudercoaching onder leiding van Anja Pai-
roux. Gezin is niet voor niets naast ‘wonen’ hét thema van onze partij.
Anja, die de gevolgen van de nieuw samengestelde gezinnen d.m.v. 
haar eigen verhaal op een aangrijpende manier schetste, wist de toe-
schouwers te boeien en oog te hebben voor de realiteit. 
Nog teveel is stiefouderschap immers een taboe. Anja brengt hierin 
verandering en gaat uit van het begrip ‘plusouders’, dat minder pejora-
tief  klinkt. Een boodschap die wij enkel kunnen ondersteunen!
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Innesto: wonen
Het vinden van een betaalbare, 
kwaliteitsvolle woning is niet 
langer beperkt tot de sociaal-
economisch meest kwetsbare 
doelgroepen. Ook alleenstaan-
den of koppels met een gemid-
deld inkomen vinden steeds 
moeilijker een goede woning. 
Vaak is hun inkomen te hoog 
voor sociale huur- of koopwo-
ningen maar te laag om zich te 
richten op de private markt.

De huidige lokale meerderheid pikte 
onlangs onze bezorgdheden over betaal-
baar wonen op. Althans, dat beweren 
ze toch in hun aparte publicaties. De 
meeste van die voorstellen komen (al 
dan niet letterlijk) van CD&V. We zijn 
dan ook verheugd dat de meerderheid 
ziet dat ze zelf  niet over alle goede voor-
stellen beschikt en dat er ook heel wat 
kwaliteit bij de oppositie zit.
Want, hoewel de onderliggende oor-
zaken voor de sterk gestegen huur- en 
koopprijzen niet of  nauwelijks stuurbaar 
zijn door het gemeentelijk niveau -de 
globale economische conjunctuur, ren-
tevoeten of  migratiestromen spelen een 
zwaardere rol- mag dit de meerderheid 

geen vrijgeleide geven om de noodzake-
lijke maatregelen niet te nemen.
CD&V nam (nationaal) alvast 2 bijko-
mende initiatieven:
- de woonbonus richten op renovatie;
- de huurwaarborg beperken tot 2 maan-
den i.p.v. 3.
Door de woonbonus te richten op wo-
ningen die gerenoveerd moeten wor-
den, bewaken we dat de groene buffers 
groen kunnen blijven en beperken we 
verdere lintbebouwing. Tevens wordt zo 
een halt toegeroepen aan leegstand en 

kraakpanden. 
De huurwaarborg terug beperken tot 2 
maanden moet huurders toelaten om 
sneller een betaalbare woonst te vinden. 
De reducering van de waarborg met 
één maand betekent al snel een bespa-
ring van gemiddeld 700 euro voor de 
huurder. Voor de verhuurder is het geen 
verlies, want het geld komt toch op een 
geblokkeerde rekening te staan. 
Hopelijk vinden we na de verkiezingen 
van 2014 partners om dit te verwezen-
lijken.

Kerstboodschap en Nieuwjaarsreceptie
Graag willen wij alle inwoners van Aartselaar een fijne eindejaarsperiode 
toewensen. Dat u er een gezellige periode met vrienden en familie van mag 
maken. En als het even kan: denk dan aan de eenzamen en minderbedeelden, 
hier of  verder weg. Zeker in de Kerstperiode zouden deze mensen 
niet alleen of  in de kou mogen staan.

We willen u ook meteen uitnodigen op onze 
nieuwjaarsreceptie, die zal doorgaan op zon-
dag 19 januari vanaf  14 u in het Paro-
chiaal Centrum. Iedereen welkom! Onder 
voorbehoud: Minister Peeters beloofde 
aanwezig te zullen zijn.

Lid worden of contact 
opnemen…
kan via voorzitter Jeroen De Munter, 
0486 341 655 of  via jeroendemun-
ter@yahoo.com


