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De Vlaming houdt van shoppen. En 
toch hebben onze Vlaamse winkels 
het moeilijk. Want het winkelen ver-
plaatst zich veelal naar een plek bui-
ten de dorpskern, of zelfs naar de 
webwinkel in de virtuele wereld.
Hierdoor komt het traditionele lokale 
winkelen in de verdrukking. En dat is 
spijtig, want winkels spelen een be-
langrijke rol in het buurtleven. Niet 
alleen zorgen ze voor een dienstver-
lening dicht bij de mensen, winkels 
vervullen ook een sociale rol, als ont-
moetingsplaats.
Daarom zet CD&V-Aartselaar onze 
winkels wat meer in de kijker.
Lees het hier, op pagina 4!

Funshoppen of 
runshoppen?
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Beter goede 
buurtwinkels 
dan een ver 
winkelcentrum!
Er zijn talrijke plannen om in 
een straal van een 25-tal kilo-
meter een aantal winkelcen-
trums te bouwen. CD&V-Aart-
selaar is daar geen voorstander 
van.

Niet alleen zullen de nieuwe com-
plexen heel wat bijkomend verkeers-
leed op de verbindingswegen rond en 
door Aartselaar betekenen, maar zulke 
centra betekenen vaak ook een financi-
ele aderlating voor de lokale winkels.

Zo zijn vele van die ondernemingen 
ook zondags open, wat een oneerlijke 
concurrentie betekent voor de buurt-
winkels die niet kunnen concurreren 
met deze multinationals.

Nochtans hebben buurtwinkels ook in 
de 21ste eeuw nog een toekomst:
- ze zorgen voor een actief  en levendig 
dorpscentrum
- ze betekenen voor heel wat mensen 
sociaal contact
- ze leveren persoonlijk en individueel 
advies

CD&V is benieuwd naar uw mening! 
Wat vindt u de meest aangename 
manier van winkelen? Surf  naar www.
cdenv.aartselaar.be en vul er de enquête 
in. Er zijn specifieke vragen voor parti-
culieren en voor handelaars.

Uit de cijfers van schepen Van Hecke 
bleek dat er 91 kleuters zijn die nu in 
één van de Aartselaarse kleuterscholen 
naar school gaan en die in het school-
jaar 2014-2015 de overstap maken naar 
de lagere school. In de lagere school is 
plaats voor 100 kinderen.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn er 
echter 101 kinderen in dat geval. 2016-
2017 betekent een overstap voor wel-
licht 93 kindjes naar de lagere school.

Nochtans leert een simpele optelsom 
dat er nu méér dan 100 kinderen in het 
tweede kleuterklasje zitten: 88 in 4 klas-
sen in de parochiale kleuterschool (23-
22-22 en 21), 20 in het 2de kleuterklasje 
in de Buerstede en uit het Lindenbos 
komen doorgaans ook steeds enkele 
kindjes naar de Cade. Dit maakt dus 

méér dan 110 leerlingen.
Hoewel de cijfers van de bevoegde 
schepen aantonen dat wellicht alle 
kinderen naar een lokale school zouden 
kunnen gaan, vreest CD&V dus dat 
de praktijk anders zal uitwijzen. Naast 
onze eigen kleuters, trekken onze scho-
len ook meer en meer kinderen aan van 
buiten de gemeente. Als deze evolutie 
aanhoudt, betekent dit dat Aartselaarse 
ouders moeten gaan kamperen om hun 
kind in te kunnen schrijven of  dat ze 
hun heil buiten onze gemeente moeten 
gaan zoeken.

CD&V is dan ook voorstander om 
bijkomende infrastructuur te voorzien 
zodat in Aartselaar elk kind naar de 
lokale school kan blijven gaan, zonder 
dat er eventueel voor gekampeerd dient 
te worden aan de schoolpoorten.

Hoewel de meerderheidspartijen gewag 
maken van een transparant beleid, waar 
plaats is voor inspraak, is de realiteit na 
enkele maanden NVA-Spa-Groen wel 
anders. Dat ondervond nu ook de heer 
Wils, die net te laat was om zijn punt 
(een a-politiek punt dat iedereen ten 
goede komt, los van de partijprogram-
ma’s) op de agenda te kunnen plaatsen. 

De deadline voor het indien van punten 
voor de gemeenteraad is door de nieu-
we ploeg zodanig krap gesteld dat er 

nauwelijks tijd is om, na het ontvangen 
van de agenda en bijhorende documen-
ten, nog een vergadering te hebben met 
je fractie en tijdig bijkomende punten in 
te dienen. 

Gevolg van dit alles? Wellicht een extra 
gemeenteraad om dit punt alsnog te 
handelen. Dit allemaal ten koste van 
de belastingbetaler en louter en alleen 
omdat regeltjes voor de meerderheid 
belangrijker zijn dan het gezond ver-
stand en een dosis pragmatisme.

Inspraak stopt waar 
starheid begint
Op de gemeenteraad van februari weigerde de meerderheid een 
punt op de agenda te zetten dat 4 dagen voor die gemeenteraad 
aangevraagd werd door Kris Wils (NAP). 

Is er plaats 
voor uw kind op school?
CD&V-fractieleidster Mia Moortgat vroeg aan de schepen van 
Onderwijs wat de vooruitzichten zijn voor de komende jaren. 
De toestand bleek onder controle, maar niet meer dan dat.



5

50 000 € voor 
een toren op het 
sportterrein
De meerderheid drukte op 
de voorbije gemeenteraad de 
bouw van een toren, waarin de 
tijdsregistratie voor wedstrijden 
op de atletiekpiste plaatsvindt, 
goed. Dit bouwwerk kost de 
inwoners 50 000 € belasting-
geld. 

Dat het de nieuwe ploeg menens is om 
de atletiek en andere sportinfrastruc-
tuur onder handen te nemen, kun-
nen we enkel toejuichen. Vandaar dat 
CD&V dit punt goedkeurde. 
Maar dat zoveel geld gestoken wordt in 
een bouwsel van 4 op 5 meter dat in de 
voorziene hoedanigheid maar een vijftal 
keer per jaar gebruikt zal worden, tart 
alle verbeelding.

Daarnaast zou het gebouw gebruikt 
worden als vergaderlokaal en opslag-
ruimte. Een dure kost voor een veredel-
de stockageruimte, als je het ons vraagt. 

De Reukens: onze groene long, 
maar niet in ons beheer!
Op de voorbije gemeenteraad 
duidde de schepen van Milieu 
dat het niet aan de gemeente is 
om op de Reukens een bank te 
plaatsen voor de senioren (of 
gezinnen) of een vuilbak voor 
de mensen die met hun hond 
gaan wandelen. 

Een doodnormale vraag van de NAP 
bleek voor de meerderheid niet zo 
eenvoudig te zijn. Of  er zitbanken en 
eventueel een picknicktafel geplaatst 
konden worden in de Reukens? En 
of  er ook vuilbakken kunnen gezet 
worden zodat hondenpoep netjes weg-
geborgen kan worden?

‘Dat hangt af  van het agentschap Na-
tuur en Bos’, was het antwoord. Niet 
dat wij vanuit CD&V problemen heb-
ben met dit agentschap, verre van. We 

betwijfelen ook niet dat de bevoegde 
mensen daar geen problemen gaan 
hebben met een zitbank of  vuilnisbak. 
We hebben het wel moeilijk dat zulke 
basiszaken moeten gevraagd worden in 
plaats van beslist kunnen worden op de 
gemeenteraad. 

CD&V wil trouwens verder gaan dan 
de plaatsing van een paar banken. Bij 
deze doen we een warme oproep aan 
de meerderheid om de Reukens om te 
toveren in een echt educatief  ‘beleef  
en speel’-pad. Informatieborden, bij 
voorkeur interactieve, zouden duiding 
kunnen geven over bepaalde fauna en 
flora. Kinderen zouden er geluiden 
van dieren kunnen horen en bepaalde 
geuren kunnen opsnuiven via speciaal 
daarvoor ontwikkelde ‘geluid- en snuif-
dozen’. Eventueel kan ook een (zij)weg 
worden omgetoverd in een sprokkelpad 

zodat mensen door de weide lopen (op 
plankjes) of  een ‘blote voet pad’ om 
klei, leem, zand, water, schors,… echt 
te voelen. Heerlijk verkwikkend en een 
echte beleving!

In samenspraak met de scholen zou-
den er kleine stukjes bewerkt kunnen 
worden door leerlingen om hen zo zorg 
voor groente en fruit aan te leren en 
verantwoordelijkheid op te nemen. Te-
vens zouden zo minder voorkomende 
gewassen onder de aandacht geplaatst 
kunnen worden. De opbrengst kan dan 
gaan naar de minderbedeelden in ons 
dorp.

Een pluim…
Voor de meerderheid. Niet alles wat de meerderheid 
doet, draagt onze steun weg. Dat belet niet dat we 
ons in verschillende initiatieven ook kunnen vinden.

Zo zijn we zeer verheugd dat er eindelijk voldoende plaats gemaakt is voor het 
publiek dat de gemeenteraad wenst bij te volgen. Gedaan met pijnlijke ruggen 
op de steenharde, ruggeloze zitbanken. Eindelijk zijn er 
volwaardige stoelen om op te zitten.
Voorlopig nog een proefopstelling, maar we hopen van 
harte dat ze behouden blijft.

Jeroen De Munter
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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

Eric volgt daarmee Marcel 
Van Caesberoeck op, die jaren 
ACW-Aartselaar leidde. Hoog 
tijd voor een dubbelinterview…

- Marcel, hoe kijk je terug op je eigen 
periode aan het hoofd van ACW?
Er is steeds een zeer goede samenwer-
king geweest met alle bestuursleden. 
Het is een zeer hechte groep. Daarnaast 
is bij activiteiten iedereen steeds bereid 
om te helpen. Dat is toch deels mijn 
verdienste.

- Wat zijn de grootste uitdagingen voor 
Eric?
ACW is in de eerste plaats een sociale 
beweging, daarom is het belangrijk dat 
er geluisterd wordt naar wat leeft bij de 
Aartselaarse bevolking; zoals betaalbare 
woningen en verkeersveiligheid. 

- Welke goeie raad wil je hem meege-
ven?
Blijf  steeds goed samenwerken en 
tracht nieuwe leden aan te trekken.

- Wat is je grootste wens m.b.t. het 
ACW?
Ik hoop dat er meer mensen het nut 
van een groot “Middenveld” inzien en 
zich aansluiten bij ons.

- Lovende woorden van Marcel voor 
jou, Eric. Vanwaar je engagement?
Sinds enkele jaren heb ik de ACW-

beleidsploeg getrokken. Toen Marcel 
aangaf  dat hij de fakkel wenste door te 
geven, werd in mijn richting gekeken 
om de volledige groep verder op sleep-
touw te nemen. Ik heb niet getwijfeld!

- Eric, wat zijn Marcels grootste verwe-
zenlijkingen?
Marcel heeft een sterke groep achter-
gelaten met een stevige werking en 
mooie tradities zoals de t’Oogpunten 
en jaarlijkse poppenkast. Verder waren 
er de buurtbabbels en acties zoals “met 
belgerinkel naar de winkel”.

- Is er nog nood aan ACW?
ACW beleeft moeilijke tijden. Wat ik 
belangrijk vind, is dat ACW een stem 
wil geven aan de vrijwilligers. Het mid-
denveld als verzamelterm voor de ver-
schillende organisaties, is mijn inziens 

het smeermiddel in onze samenleving. 
Noch het publieke niveau (de alles 
beslissende overheid - socialisme), noch 
het individu (het recht van de sterkste – 
liberalisme) kan de uitdagingen waar-
mee onze samenleving geconfronteerd 
wordt, oplossen. ACW heeft hierbij een 
belangrijke rol te spelen als spreekbuis 
voor de vele verenigingen met haar 
massa vrijwilligers.

- Welke visie mogen we van je verwach-
ten?
Ik wil als voorzitter het contact met de 
deelverenigingen versterken, hen de 
kans geven hun noden en verzuchtin-
gen naar buiten te brengen zowel via de 
eigen ACW-werking als via het politieke 
veld.

Bedankt Marcel en veel succes Eric!

Eric Hooft nieuwe voorzitter ACW


