
“CD&V-NAP wil mensen dichter bij 
elkaar brengen. Hoe kan je dat beter 
doen dan met een gratis ballenkraam 
voor de kinderen en samen iets drinken 
met de ouders?"

Indexering subsidies?

De sport- en cultuurverenigingen zijn de 
bindende factor in onze gemeente. Ze krijgen 
hiervoor een bedrag uit de subsidiepot. Het 
totale bedrag van die subsidiepot stijgt 
echter niet mee met het stijgend aantal 
verenigingen. De pot wordt zelfs niet 
helemaal aangewend door de ingewikkelde 
subsidieregeling, laat staan dat hij 
geïndexeerd wordt. Op die manier hollen we 
de middelen van onze jeugd- en andere 
verenigingen verder uit. CD&V-NAP kaartte 
dit aan op de gemeenteraad. De 
meerderheid beloofde dit te bekijken. 

De verkeersproblematiek in de Buerstede loopt dermate de spuigaten uit dat 
vele bewoners zich gedwongen zagen -bij gebrek aan inspraakmogelijkheden 
om petities te starten en zelfs de media in te lichten.

Wachten kan niet meer
Elke dag is het aanschuiven vanuit Hemiksem en Schelle richting het kruispunt van de 
Cleydaellaan met de A12. Daarbij nemen vele chauffeurs het niet nauw met de 
verkeersreglementen, negeren ze de 'enkel 
plaatselijk verkeer'-borden in de Buerstedelei 
om vervolgens via de Rozenlaan de file terug op 
te rijden. Winst: slechts enkele honderden 
meters file. Dat ondertussen een wijk als 
doorrijstraat werd gebruikt, met alle gevaar van 
dien, is duidelijk niet hun zorg. 

Anderen slaan de Helsstraat in om zo op de A12 
te geraken. Ook hier negeert men de 
verkeerstekens.

"Dit verlaagt de leefbaarheid in onze wijk 
drastisch",  zegt Alex Camertijn.  
"Wij willen een betere verbinding tussen onze 
wijk en het centrum van Aartselaar. Daarnaast 
moeten onze straten terug veilig worden zodat 
onze kinderen en kleinkinderen er kunnen 
spelen en we ook terug kunnen fietsen zonder 
gevaar. Het gemeentebestuur heeft geen oor 
naar onze problemen en legt enkel zaken op".

BUERSTEDE: 
VEEL VERKEER, 
WEINIG INSPRAAK

CD&V peilde naar wat leeft in de Buerstede
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jeroen De Munter
jeroendemunter@yahoo.com

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

in AARTSELAAR
Aartselaar.cdenv.be
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Mensen verbinden. Voor ons is dat het 
uitgangspunt waarom we aan politiek 
doen. 
Een ballon krijgen of meedoen aan het 
ballenkraam waarmee je altijd prijs 
hebt en waarvoor je niets moet 
betalen...   Dat vind je enkel bij ons.
Voor ons is de jaarmarkt dan ook een 
moment om mensen dichter bij elkaar 
te brengen. Dat heeft  alles te maken 
met onze  visie op mens en maat-
schappij. Een lach van een kind dat raak 
gooit met de ballen of een ballon 
krijgt... meer hoeft dat voor ons niet te 
zijn! Jeroen De Munter

CD&V Voorzitter Jeroen De Munter

Benieuwd naar de volledige resultaten van 
de enquête? Surf dan naar onze site: 
aartselaar.cdenv.be 

“Uit de talrijk binnengebrachte reacties 
kwamen tal van aangereikte oplossingen. 
Hoewel divers van aard is iedereen het erover 
eens dat het doorrijdend verkeer moet 
aangepakt en vermeden worden. Niet zoals nu 
met een beleid dat doorrijdend verkeer wil 
toelaten, nadat het eerder al gedoogd werd bij 
gebrek aan controle en handhaving. De 
inwoners van de wijk willen dat hun kinderen 
veilig door de wijk kunnen fietsen en vlot het 
centrum bereiken. De verkeersafwikkeling uit 
Hemiksem moet opgelost worden via de 
aanpak van de A12-kruispunten, niet via hun 
woonwijk. En gelijk hebben ze", aldus Alex.

Alex Camertijn woont al jaren in de Lelielaan:  

"het gemeentebestuur maakt van wijkstraten 

straten voor doorrijdend verkeer, dat kan niet"
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Een typisch voorbeeld van het fileleed dat men 

in de Buerstede moet doorstaan.



Zowel op de jaarmarkt als tijdens de 
fietsactie verkocht CD&V-NAP fietslichtjes 
waarvan de opbrengst ging naar Kom op 
tegen Kanker.

"Voor slechts 5 euro gaven we fietslichtjes 
weg die je eenvoudig op je stuur en aan de 
achterkant van je fiets kan monteren. 
Voordeel is dat je zo ook niet hoeft bij te 
trappen, wat bij een klassieke dynamo wel 
het geval is. Velen schakelen om die reden hun 
licht niet aan, wat erg gevaarlijk is", stelt 
Francois Jordaens. 

"Door de verkoop van de lichtjes vangen we 
dan ook 2 vliegen in 1 klap: we dragen bij aan 
een veiligere fietsbeleving én we 

ondersteunen Kom op tegen Kanker, dat al 
mooie resultaten heeft laten zien in zijn strijd 
tegen kanker, een ziekte die ons allemaal kan 
overkomen" vult Eric Hooft, zelf actief fietser, 
hierop aan. "We zetten de verkoop verder op 
de Kerstmarkt, want dan is het erg donker".

Politieke partijen hebben het vaak over 
verkeersveiligheid. Logisch ook want geen 
zinnig mens die dit niet belangrijk vindt. 
Minder vanzelfsprekend is dat een 
politieke partij zélf de handen uit de 
mouwen steekt om dit te bewerkstelligen.
 
Zaterdag 2 september viel er op het Laar niet 
naast te kijken: CD&V-NAP had een grote 
stand waarin ze gratis fietsen nakeken en 
kleine herstellingen doorvoerden. 
Stephan Pollet organiseerde dit alles en zag 
dat het een  schot in de roos was.
"Vanaf september gaan heel wat kinderen 
terug naar school. Vaak denken ouders 
gelukkig al aan fluo fietskledij. Maar de fiets 
zelf wordt vaak over het hoofd gezien. Wij 

deden dat graag voor hen en pompten dan 
ook gratis de banden op, smeerden de 
kettingen en stelden sturen en zadels bij. Voor  
grotere problemen gaven we de mensen een 
kortingsbon,  die ze bij fietsen Philip konden 
inruilen. Op die manier vergroten we het 
bewustzijn over verkeersveiligheid en voegen 
we de daad bij het woord.", aldus Stephan.
"Tijdens het onderhoud konden de mensen 
genieten van een tasje koffie en een stukje 
cake en konden ze hun bezorgdheden of 
ideeën over de fietsveiligheid in onze 
gemeente met ons delen. In totaal konden we 
meer dan 57  inwoners helpen. Door het 
mooie weer en de leuke aankleding van onze 
stand (met sfeermuziek!) was onze actie dan 
ook een overdonderend succes."

Toen we het aankaartten in ons 
Wijblad van februari werden we door 
de meerderheid (en de Blauwtong) op 
hoongelach onthaald. Het leidde zelfs 
tot een een-tweetje op de 
gemeenteraad waarop de schepen 
van financiën zijn show mocht 
afsteken. Maar dat men in 
communicatie naar de inwoners de 
waarheid achterhoudt, gaat ons te ver. 
Ondertussen volgde o.a. Open VLD 
onze becijfering en voelt de 
meerderheid zich in het nauw 
gedreven.  

Belfiusstudie

De bevoegde schepen schermt in een folder 
van zijn partij met een wetenschappelijke 
studie, uitgevoerd door Belfius, die zou 
aantonen dat Aartselaar een 'prima leerling 
is' op financieel gebied. Dat is correct. 
Althans, voor de situatie tot eind 2015!  Waar 
men volledig over zwijgt, is hoe de toestand 
er anno 2017 uitziet en hoe die er in 2020, gelet 
op de maatregelen die ze reeds namen, zal 
uitzien. 

Geen € 529 maar € 747!

De schepen stelt dat de schuldgraad per 
inwoner eind 2015 zakte van 555 euro naar 

529 euro. Dat deze onder zijn beleid eind 2016 
al gestegen is naar 747 euro, zegt hij er niet bij. 
Of zoals ook mede-oppositiepartij Open VLD 
reeds berekende, een stijging met 35%! 
Benieuwd of de schepen ook zal schermen 
met een goed rapport eens al die elementen 
mee verwerkt zijn in de studie...

Sterke stijger qua belasting

Toegegeven: Aartselaar blijft ook tijdens deze 
bewindsperiode een gemeente met lage 
belastingen. Maar dat is geen verwezenlijking 
van deze bestuursploeg. Aartselaar is immers 
altijd een gemeente geweest met lage 
belastingen.

Overigens kende de gemeente nooit zo'n 
sterke stijging van de belastingen, als onder 
dit bestuur:

• zo steeg de aanvullende 
personenbelasting met maar liefst 
25%!

• en stegen de opcentiemen met meer 
dan 14%

Deze 'genoten' belastingstijging zorgt echter  
niet voor voldoende opbrengsten, gelet op de 
bedragen die de gemeente leent. We kunnen 
dan ook enkel concluderen dat deze 
meerderheid, indien na 2018 nog aan de 
macht, opnieuw een belastingverhoging zal 
doordrukken. 

GEBUISD OP GEMEENTE-
FINANCIEN

"Het was alle hens aan 
dek op de jaarmarkt. 
Ons ballenkraam en de 
drankstand kenden 
een overweldigend 
succes", aldus Nicole 
Van Twel
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Ben je jong en gedreven en wil je graag mee het beleid in Aartse-
laar vorm geven? Word dan snel gratis lid. In ruil voor jouw 
engagement voorzien wij opleiding zodat je goed gewapend en 
met ambitie mee naar de gemeenteraadsverkiezingen kan. 
Iedereen is welkom, al focussen we ons nu vooral op -35 jarigen.

ACTIE 'TERUG NAAR 
SCHOOL' GROOT SUCCES

Ook verkoop voor Kom op tegen Kanker groot succes

Uit de gemeenteraad...

Uit onderzoek bleek dat bij lokale 
besturen 2,54% personen met een 
arbeidshandicap werken. Wat 
personen met een migratie-
achtergrond betreft, is dat 10,2%, 
beduidend lager dan het gemiddelde 
over alle sectoren heen van 14% en het 
aandeel in de bevolking (18%). Hoe zit 
dat in onze gemeente?

Het gemeentebestuur deelt onze visie om 
een voortrekkersrol te spelen in de 
participatie van beide doelgroepen. Werk 
zorgt immers niet enkel voor inkomen maar 
ook voor integratie en zelfrespect.

We stellen vast dat Aartselaar niet slecht 
bezig is en rond het gemiddelde scoort. Voor 
ons mag de ambitie echter hoger liggen. 
Zeker als we als antwoord krijgen dat 'we 
geen mensen met een handicap of migratie-
achtergrond vinden die willen komen 
werken in onze gemeente.'
Vanuit onze rol en expertise zullen we 
verenigingen die zich focussen op deze 
doelgroepen trachten te bereiken zodat 
Aartselaar ook in deze materie een voorloper 
kan worden.

"Wij zijn blij dat we hierover op één lijn 
schijnen te zitten. De meerderheid mag dan 
ook rekenen op constructieve voorstellen en 
een nauwgezette opvolging", concludeert 
Mia Moortgat, gemeenteraadslid CD&V.
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