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Te merken aan de talrijke reacties die we 
mochten ontvangen, is het wellicht ook u niet 
ontgaan: de samensmelting van CD&V en 
NAP tot een kartel bracht heel wat teweeg in 
Aartselaar. Iedereen vindt het de logica zelve. 
We zijn dan ook twee geliefden die elkaar na 
jaren scheiding terugvinden. Door het tijdig 
en uitgebreid met elkaar doorspreken van alle 
mogelijke zaken kunnen we overigens terecht 
stellen dat het geen kalverliefde is maar een 
mature, toekomstgerichte en warme relatie. 
Meer hierover verderop.

 Jeroen De Munter

aartselaar.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 15 - december 2015

AARTSELAAR

BESTE INWONERS  
VAN AARTSELAAR, 

GOED GEZIND 

ONDERWEG

De voorzitters van NAP (Ludo Segers) en CD&V 
(Jeroen De Munter) schudden elkaar de hand.
Foto: Gazet Van Antwerpen
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De Kerstmarkt dit jaar de 
eerste activiteit is die we als 
kartel samen zullen doen?

Indien CD&V-NAP in 2012 samen waren opgekomen we 5 

zetels zouden behaald hebben? (nu samen 3 zetels). Eén 

van N-VA waardoor de huidige meerderheid niet mogelijk 

was. De andere zetel van het Vlaams Belang waardoor de 

partij uit de gemeenteraad zou verdwenen zijn.

NAP en CD&V in totaal meer 

dan 12 activiteiten per jaar 

organiseren, nog los van 

onze deelname aan de Kerst- 

en jaarmarkt? Wie dus niet 

weet wat te doen is altijd 

welkom op onze activiteiten 

zoals onze sinterklaasfeesten 

(met zwarte pieten!), 

babbelbrunches, quiz,  enz.

We naast een goede 
persoonlijke band ook dezelfde 
visie op Aartselaar delen? We 
gaan voor een groen en veilig 
dorp met lage belastingen waar 
het aangenaam wonen is.

NAP en CD&V samen over 

bijna 500 geëngageerde leden 

beschikken en daarmee de 

andere partijen ruimschoots 

achter hen laten?

Sedert de bekendmaking 
van het kartel opvallend veel nieuwe leden zich spontaan aanmelden?

Wij als eerste onze kopman voor de verkiezingen van 2018 bekendmaakten? Kris Wils is  onze onbetwiste lijsttrekker. Wie hem kent als organisator van Heikens Kermis of zijn dossierkennis als gemeenteraadslid, begrijpt onze keuze. Aan u de keuze of u een burgervader dan wel een keizerin wilt 
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EIN-DE-LIJK
Vanuit historisch perspectief hebben 
CD&V en NAP tot voor 25 jaar een ge-
deelde geschiedenis. Beide partijen bleven 
de uitgangspunten van de christendemo-
cratie trouw, over de grenzen van meerder-
heid en oppositie heen.
Door het besef dat in gespreide slagorde 
blijven werken Aartselaar en de Aartsela-
renaren niet het best dient, zijn beide par-
tijen gesprekken gestart om na te gaan of er 
in beide afdelingen een voldoende draag-
vlak aanwezig was om op een intensieve 
manier te gaan samenwerken. 
Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat 
beide afdelingen besloten om onder de 
vorm van een kartel, genaamd ‘CD&V-
NAP’, een meer gestructureerde samen-
werking tot stand te brengen.

CD&V-raadslid Mia Moortgat vroeg waar-
om de meerderheid nu wel een bepaald lot 
in de Reukens aankoopt aan ± 5 euro per 
m² maar eerder de restweide ter hoogte van 
de Pierstraat aan ± 1,6 euro per m² niet 
kocht. Daarop kwam het nietszeggend ant-
woord dat het Vlaams Agentschap Bos en 
Natuurbeheer niet meer tussenkomt in de 
aankoopprijs voor delen die tot bos zullen 
worden omgevormd.

Inderdaad, vroeger kwam het Vlaams 
agentschap tussen voor 80 % van de aan-

koopprijs. Maar waarom dàt 
een reden is om een veel goed-
kopere grond -toen het agent-
schap overigens nog wél tussen-
kwam in de prijs- niet te kopen 
is ons volledig onduidelijk. 

Volgens de schepen van Milieu 
is dat niet-gekochte stuk niet in-
teressant. Het staat nochtans als 
boszone ingekleurd in het ruim-
telijk uitvoeringsplan. Van een 
gemiste kans gesproken!

WIST-JE-DAT…

DE REUKENS

Alex CamertijnMia Moortgat
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Schepen Lambrecht gaf een 
gewaardeerde uiteenzetting op 
de commissie Mobiliteit. Naast 
de voetpaden in de Barones L. De 
Borrekenslaan, waar we als CD&V 
al jaren voor gepleit hebben, 
kreeg het publiek ook inzicht op 
de nieuwe verkeerscirculatie rond 
de Cadé en het cultureel centrum.

VERKEERSCIRCULATIE AAN CADE EN DE KERK
De verwachte chaos bleef voorlopig uit.

Dit betekent véél meer verkeer, drukkere 
omliggende straten én veel meer geluid- en 
milieuhinder. We kunnen ook enkel maar 
hopen dat iedereen zich houdt aan de en-
kelrichting die men gecreëerd heeft. Zo 
niet zullen in de Carillolei heel wat onge-
vallen plaatsvinden.

CD&V zal de situatie in de Della Faillel-
aan, waar het in- en uitrijden van de par-
king niet zo vanzelfsprekend is, maar ook 
de situatie in de Guido Gezelle- en Camiel 
Paulusstraat van dichtbij opvolgen. Door-
dat beide straten zeer nauw zijn, wordt het 
voor de fietsers mogelijk veel gevaarlijker. 

CD&V stelt daarnaast ook het 
volgende voor:
• De gekozen verkeerscirculatie alle 

kansen geven gelet op de vlotte ver-
keersdoorstroming, maar dit enkel van 
7u30u-8u30 en van 15u-16u. Op die 
manier wordt de meerwaarde van de 
huidige opstelling behouden maar ver-
dwijnen de nadelen voor alle betrokken 
omwonenden (inwoners, parochie, ho-
reca,…)

• Verder wensen we ter hoogte van het 
kruispunt van de Carillolei en de Della 
Faillelaan een verhoogd kruispunt. Dit 
zal de snelheid uit het verkeer halen. 

• Twee tegels voetpad maakt van de bou-
levard nog geen wandelboulevard. Dit 
moet beter! De schepen beloofde op 
onze vraag al om hieraan tegemoet te 
komen. 

We zien dus voorlopig wel wat voordelen 
in dit opzet maar hopen dat de meerder-
heid niet blind is voor de terechte kritiek 
van heel wat betrokken maar niet gehoorde 
actoren. 

Als u vragen, opmerkingen of suggesties 
heeft over de verkeerscirculatie in deze of 
andere straten, aarzel niet ons te contacte-
ren via jeroendemunter@yahoo.com 

Als partij van het gezin vinden we het zeer 
goed dat er sterke aandacht is voor het 
schoolgaand verkeer. De tijd zal moeten 
uitwijzen of de verkeersafwikkeling via de 
parking van het CC werkelijk werkt, maar 
wij willen het alvast alle kansen 
geven. Het schoolbusverkeer ver-
liep alvast veel vlotter en op het 
CC bleef de volgens sommige 
verwachte chaos ook uit, al is dat 
ook te danken aan de aanwezig-
heid van tal van politieagenten. 
Benieuwd of het ook zonder hun 
inbreng zo vlot blijft lopen.

Het is echter totaal onbegrijpe-
lijk dat de meerderheid éérst de 
verkeerscirculatie wijzigt in het 
dorpscentrum en nadien een on-
derzoek wilt doen over de ver-
keerssituatie in Aartselaar. De 
omgeving van het Laar, de kerk 
en de scholen lijken ons net één 
van de meest belangrijke plaat-
sen te zijn waar men enkel mits 
de nodige studies en bevragin-
gen aan mag raken. 

We betreuren dan ook dat bij 
dit voorstel totaal geen rekening gehouden 
werd met de verkeersstroom die aan de 
kerk, het cultureel centrum zelf of voor de 
bevoorrading van de horeca, plaats vindt. 
Zo is het duidelijk dat er geen rekening ge-
houden werd met mensen die met de auto 
naar het kerkhof moeten bij een begrafe-
nis. 

Ook hadden de inwoners betrokken moe-
ten worden terwijl ze nu pas gehoord wer-
den nadat de beslissing al genomen was. 
Hoezo inspraak? Velen moeten nu tot 800 
(!) meter omrijden om nauwelijks 100 me-
ter verder in het centrum uit te komen. 
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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

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

 
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 Ve
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Hoewel de meerderheid 
onze visie deelt dat het oude 
gemeentemagazijn een unieke 
locatie is in het hartje van 
Aartselaar, blijft het wachten op 
plannen om iets prachtigs neer te 
zetten. Voorlopig blijft het bij het 
aanbieden tot verhuring van het 
pand. Van een gemiste kans en 
gebrek aan visie gesproken!

HET OUDE 
GEMEENTE-
MAGAZIJN

Op deze plaats 
kunnen cultuur, 
sport en wonin-
gen elkaar noch-
tans perfect vin-
den. Als dit dan 
ook nog eens 
gegoten wordt 
in een gedurfde 
h e d e n d a a g s e 
constructie, dan 
wordt het dorps-
aanzicht een 
heel pak aan-
trekkelijker.

Overigens heeft de meerderheid de mo-
gelijkheden die er met dat perceel gedaan 
kunnen worden al ernstig verkleind door-
dat de uitbreiding van de Robbedoes een 
nuttige inplanting van het geheel in de 
weg staat.

Waar men wél plannen mee schijnt te 
hebben, is met de prachtige pastorij. 
De woonplaats van onze pastoor is niet 
enkel een oord van toegankelijkheid en 
ontmoeting, maar ook een architecturaal 
meesterwerk. Mits de nodige opknapping 
kan het perfect beantwoorden aan de nor-
men van de huidige tijd. Kortom: als het 
aan CD&V ligt, blijft men met zijn han-
den af van dit stukje Aartselaars erfgoed.

NIEUWJAARSRECEPTIE  
EN VERKIEZINGEN
Zelfs een bewogen politiek jaar moet ooit 
op zijn einde lopen. Dat is niet anders 
met 2015. Bij deze wenst het bestuur van 
CD&V-Aartselaar u een Zalig Kerstfeest 
en een fantastisch Nieuwjaar vol met goe-
de voornemens. Een schitterend rapport 
van zoon of dochterlief, een succesrijke 
carrièreswitch of een spoedig herstel.

Om één en ander te vieren, nodigen we u 
hierbij alvast uit voor onze nieuwjaarsre-

ceptie die zal doorgaan op zondag 17 
januari 2016 vanaf 14u.

Ook deze keer schotelen we u topfi-
guren uit de nationale politiek voor.  
Zo verwelkomen we onze nationale 
voorzitter Wouter Beke, die tegen 
14.45u speciaal komt afgezakt uit Le-
opoldsburg. Wouter zal ingaan op de 

actualiteit zoals de vluchtelingenproblema-
tiek en de sociale woningbouw. Heb je vra-
gen of wens je het standpunt van CD&V 
te kennen (of uit te dagen?) bv. over de 
taxshift, dan ben je welkom op 17 januari!

Wouter wordt vergezeld van de nationale 
jongerenvoorzitter Wim Soons. Deze laat-
ste is de voorbije maanden niet uit de me-
dia te slaan met zijn visie over klimaat en 
milieu en durft daarbij onverwachts uit de 
hoek komen. Ben je het eens met hem of 
wens je met hem in dialoog te gaan, dan is 
onze nieuwjaarsreceptie jouw kans!

Voor de leden is het meteen ook de gele-
genheid om, naast gezellig nieuwjaarswen-
sen uit te wisselen, hun stem uit te bren-
gen. Alle lokale voorzittersfuncties (ook die 
van de geledingen) zijn immers vacant.

Eric Hooft


