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Rustig inbegrepen
{stilte/gezonde lucht/tijd hebben/ kunnen genieten van ruimte }
Aartselaar wil groen blijven. We willen dat het aangenaam is om in Aartselaar te wonen.
Familie en vrienden komen graag naar Aartselaar. In Aartselaar kan je wonen, winkelen, jezelf
ontspannen, fietsen, sporten en wandelen. Hoe doen we dat?
-

wandelen en fietsen worden aangemoedigd, de voetganger en de fietser krijgt een
evenwaardige plaats als de gebruiker van de auto. Voor het onderhoud en de aanleg van
extra voetpaden en fietspaden trekken we een serieus budget uit. Dat is iets dat echt
nodig is.
o voetpaden moeten veilig en goed bruikbaar zijn, ook voor wie minder goed te
been is zoals rolstoelgebruikers. Wegmarkeringen waar voetpaden niet kunnen.
o fietspaden of – markeringen waar het kan. De fietser krijgt voorrang.

-

Op diverse plaatsen moeten er rust- en ontmoetingsplaatsen zijn:
o

o
o

o
o
o

We gaan graag naar het Solhof, ook na een regenbui, want de wandelpaden zijn
verhard, dat is aangenaam, ook voor wie met de buggy op stap is, of minder goed
te been is. De wandelpaden worden in goede staat gehouden. We voorzien er een
fitnessroute en er staan genoeg banken om te rusten.
Het Laar moet uitnodigen om te genieten en samen te komen.
Speelpleintjes en de hondenweide worden goed onderhouden. Het worden
ontmoetingsplaatsen waar ook ouderen aan hun fitheid kunnen werken.
Speelpleintjes worden ontmoetingsplaatsen, je kunt er gezellig samenzijn. Elke
wijk kan er een feestje bouwen.
Er komen extra vuilbakjes. Zwerfvuil wordt snel opgeruimd. Wie zwerfvuil
veroorzaakt wordt daar op aangesproken. Bij herhaling volgt er een boete.
Van het huidige sportcentrum maken we een sportieve en creatieve
ontmoetingsplaats.
De Reukens blijven groen, en het Reukenspad wordt een echt wandelpad, ook na
een fikse regenbui. Het Reukenspad wordt fiets- en voetgangersvriendelijk. Op het
einde van het Oeyvaersbosch start een nieuw wandelpad dat <wat bedoel je met
lus?> door de Reukens kronkelt. Waar mogelijk verbinden we wandelpaden en
fietspaden. Aartselaar is een aangenaam dorp om te wandelen.

-

Het centrum maken we auto-traag, dat is veilig voor alle fietsers, ook voor jongeren die
naar de cadé gaan of naar school in Kontich en Boom. Via plaatselijk verkeer weren we de
snelle rijders die het centrum als sluip route gebruiken voor de kruispunten van de A2.

-

De ruimere kern van Aartselaar wordt ook autoluw. De kern van Aartselaar mag geen
doorsteek worden. Heel Aartselaar –centrum wordt ‘plaatselijk verkeer’. Dit maakt het
wandelen, winkelen eens zo aangenaam.

-

Snelheidsduivels en onverantwoord lang parkeren gaan , het spijt ons, op de bon.

-

Bij de hogere overheid blijven we aandringen op een oplossing voor de A 12. Voor
voetgangers leggen we tijdelijk een brug over de A 12, zodat ook de Buerstede beter
aansluit bij het centrum.

-

Er wordt bij de Vlaamse overheid aangedrongen op veelvuldige snelheidscontroles en
respect voor de verkeerslichten op de A12, alsook op maatregelen die gevaarlijke
manoevers voorkomen (kan ook bv in samenhang met afsluiten kruisingsmogelijkheden
A12).

-

Wij blijven aandringen bij de bevoegde instanties op een doortrekken van de sleuf van de
A12.Het doortrekken van de sleuf is een must voor de leefbaarheid van Aartselaar.

-

We dringen aan op veilige oversteekplaatsen tussen de Buerstede en de Koekoek en de
dorpskern. DE tijd om over te steken voor voetgangers en fietsers moet langer duren. Als
voetganger geraak je amlper door het groen aan de overkant.

-

Een doordachte ruimtelijke ordening streeft naar handhaving van open ruimtes (bv
Reukens/achter Van Uytsel, bij Kerkhof). Voor bijkomende woongelegenheid pleiten we om
het centrum als wooncentrum voluit te gebruiken.

-

Bij onderhoudswerken aan wegen wordt aandacht besteed aan vertragende maatregelen .

-

Bij sneeuwval wordt er tijdig geruimd, te beginnen met de fietspaden. Wie zijn voetpad
niet kan ruimen kan rekenen op behulpzame buren, of zich melden bij de gemeente.

-

Met Kontich, Schelle, Hemiksem en Wilrijk maken we afspraken zodat iedereen geniet van
de groenen Hoek, het stadsrandbos, het Cleydaelbos: we worden een echte ‘groene
driehoek’. We promoten het wandelen zodat ook hier de middenstand van het centrum
haar voordeel mee doet. Dit kaderen we in een toeristische aanpak voor Aartselaar.

-

Met de lijn werken we aan een verbeterde ontsluiting van Aartselaar. Binnen Aartselaar
zelf zorgen we voor een regelmatig lokaal vervoersnet. We pleiten voor een snelbus tussen
Aartselaar en het station van Mechelen. De startplaats ligt buiten het centrum.

-

Kinderen die naar school gebracht worden, worden niet meer afgezet aan de school zelf.
Op de parking van het cultureel centrum maken we een ‘kiss en ride’ zone zodat stress en
gevaar voor ongevallen onbestaande zijn. Samen met de Blokkendoos zoeken we naar een
grotere veiligheid voor het afhalen en afzetten van de kinderen.

-

Ons cultureel centrum dat goed werkt, geven we nog meer autonomie om een programma
uit te werken dat aansluit bij de bevolking van Aartselaar. We voorzien meer
middagprogrammatie.

-

De bibliotheek zorgt er voor dat ook de wat oudere jongeren er de lectuur vinden die ze van
school uit mogen of (moeten?) lezen.

Wandelen, fietsen, cultuur, … genieten van het
leven.

Gezelligheid inbegrepen
Voor sommige inwoners is Aartselaar de plaats waar ze thuiskomen na hun werk. Anderen
genieten in Aartselaar van hun rustige thuis. Hoe werken we daar aan?
-

-

We betrekken alle verenigingen en organisaties bij het beleid. De leden van het college van
burgemeester en schepenen moeten direct bereikbaar zijn. Door alle inwoners die dit
wensen de kans te geven mee te werken aan concrete punten worden we allemaal echte
inwoners van Aartselaar. We zijn fier dat we in Aartselaar wonen. Dit noemen we een
actief participatie-beleid.
buurtwerking en verenigingsleven gaan vereenzaming tegen:
o Buurt- en straatcomités of wijkraden worden proactief betrokken bij het beleid en
hun activiteiten ondersteund, met maximale inspraak van betrokkenen
o De uitbouw en handhaving van jeugd-, sport-, sociale en culturele verenigingen
worden actief gepromoot,
Al deze verenigingen zijn de hoeksteen van een leefbaar Aartselaar. In Aartselaar mag
je niet eenzaam zijn, tenzij je hier zelf voor kiest. We helpen iedereen samen verder in
zijn of haar leven.

-

We werken aan een goede overlegcultuur. Verenigingen die zich dienstbaar opstellen in
ons dorp krijgen extra steun.

-

Je rechten en plichten kennen en efficiënt benutten of naleven: de gemeente zorgt voor
een vlotte en vriendelijke administratie: alle informatie is snel en efficiënt beschikbaar, op
een open en communicatieve wijze. Ideeën en vragen worden constructief opgepikt. De
naleving van afspraken is voor iedereen gelijk. Waar mogelijk helpen de nieuwe
technologieën. Er zijn heel wat ambtenaren die daar echt op zitten te wachten en niet
liever willen.

-

We maken van het Laar een echt dorpsplein en een actief kloppend hart: kinderen kunnen
er veilig spelen, mensen kunnen een praatje slaan, zachte sporten zoals petanque, kunnen
er beoefend worden. Het Laar als kern van ons dorp, met regelmatige maar rustige
activiteiten die er georganiseerd worden, zodat ook de middenstand hier haar voordeel uit
haalt, en onze mensen elkaar hier graag ontmoeten. We zorgen voor voldoende
parkeergelegenheid zodat kort-parkeren geen probleem is.

-

zwerfvuil wordt verboden: we plaatsen 100 extra vuilbakjes, die 2x per week leeggemaakt
worden. Op plaatsen waar er steeds weer zwerfvuil ligt komen tijdelijke camera’s.
Aartselaar zal er proper uit zien. En wat proper is, blijft ook gemakkelijker proper.

-

Er wordt aan inbraakpreventie gedaan. Waar nodig en ook louter preventief komen er
camera’s om diefstallen en inbraken te voorkomen. Er komen camera’s aan de

invalswegen van Aartselaar, al is het tijdelijk. Als er camera’s staan worden de inwoners
hiervoor gewaarschuwd.
-

Echte overlast die zelfs na er samen over te spreken blijft duren, wordt aangepakt. Door
meer samenleven te creëren is er ook meer sociale aanwezigheid en controle. We zorgen
samen voor veiligheid: veiligheid start bij het kennen van en helpen van uw buren. Indien
nodig stellen we tijdelijk hulpmiddelen ter beschikking om overlast constructief maar
krachtig aan te pakken.

-

Op speelpleintjes doen we beroep op de buren. Als er teveel sluikstort is, of er liggen
kleine plastic zakjes met wied in, dan plaatsen we tijdelijk camera’s. Ons moto: eerst
praten, dan ingrijpen indien nodig.

-

We maken er een gezellige en goed onderhouden buurtgemeenschap van. We geven de
groendienst meer mogelijkheden zodat het groen van Aartselaar nog beter en sneller
onderhouden wordt.

-

De wijkraden zijn goed geplaatst om verbeteringen te melden aan de gemeente. Om goed
samen te werken krijgen de wijkraden een aangepast statuut en eigen werkmiddelen. De
wijkraden worden uitgenodigd bij de kennismaking met de nieuwe inwoners van
Aartselaar.

-

De actie mooier Aartselaar wordt verder uitgebreid: we willen meer groen en bloemen
zien in Aartselaar zelf. Meer bloemen , meer groen, meer propere (wandel-)wegen.
Aartselaar wordt een be-bloemd dorp.

-

Federale en regionale feestdagen worden luisterrijk gevierd. Van de jaarmarkt en de
kerstmarkt maken we feesten waar iedereen over spreekt.

-

We werken aan een groen gordel rond Aartselaar. We werken stap bij satp aan een groen
koppeling tussen Cleydael, Zinkval, Reukens, Solhof, sportcentrum en stadsrandbos.

-

In samenspraak met de ondernemers in de KMO’zones zorgen we voor een goede
mobiliteit, eventueel lokale doorgang. We stimuleren de lokale tewerkstelling.

-

Ook de auto krijgt zijn plaats. Wie rijdt zoekt ook een parkeerplaats. Er komt meer
parkeerruimte, maar niet op de fietspaden of de voetpaden.

Ken uw buurt en je voelt je thuis.

Wonen inbegrepen
‘Betaalbaar en zorgzaam’, ‘zorgzaam wonen’

Het is goed wonen in Aartselaar, en dat willen we zo houden. We willen dat jongeren en ouderen in
Aartselaar kunnen blijven wonen: wonen moet betaalbaar zijn voor jongeren. En ouderen willen
zeker zijn dat als wonen moeilijk wordt er zorgzame hulp is die hen helpt om in Aartselaar te kunnen
wonen, als ze daar voor kiezen.
-

We kijken na op welke wijze we jongeren kunnen helpen om in Aartselaar te blijven:
huursubsidie, een fiscaal voordeel, faciliteiten voor de opvoeding van kinderen, … zowel
tweeverdieners als alleenstaande ouders weten dat Aartselaar zorgzaam is.

-

We bouwen een aangenaam sociaal restaurant, waar iedere inwoner goed en betaalbaar
kan komen eten. Dit draagt ook bij tot een sociaal gezellig Aartselaar. Vanuit dit sociaal
centrum organiseren we samen met de verschillende organisaties van Aartselaar gezellige
namiddagen die betaalbaar zijn voor iedereen.

-

Op de plaats van het huidige gemeentemagazijn bouwen we kleine woonunits die geschikt
zijn voor jonge koppeltjes, oudere koppels, of alleenstaanden die hun villa of appartement
te groot vinden voor zichzelf. Deze site wordt een smeltkroes waar jong en oud, met een
aangepaste ruimte, goed kan wonen. We voorzien hier een ondergrondse parking die het
Laar vrijmaakt van parking-overlast. 30 % van deze units zijn sociaal betaalbaar.

-

We passen de lokale bouwvoorschriften aan zodat op bepaalde percelen ook
dubbelwoonsten of kangoeroewoningen kunnen en mogen komen, binnen de bestaande
volumes. We behouden zo het groene karakter.
Als er verkaveld wordt zullen de kavels kleiner zijn. Dit maakt alles meer betaalbaar. Een
belasting op leegstand zorgt er voor dat er snel verkocht of verhuurd wordt.

-

-

-

-

We zijn geen voorstander van nieuwe verkavelingen. Maar als ze er toch zouden komen
door overheidsbeslissingen, dan voorzien we dat 20 % van de kavels betaalbaar zijn. Voor
nieuwbouw zijn er aangepaste voorschriften die duurzaam bouwen stimuleren.
Voor vernieuwbouw streven we naar energiezuinige oplossingen. De gemeente zelf geeft
hierbij het goede voorbeeld. Een huisvestingsambtenaar kan inwoners helpen meer
energiebewust te (ver-)bouwen. (Ver-)nieuwbouw wordt ook beoordeeld op
toegankelijkheid voor een ouder wordend deel van onze inwoners.
Soms zullen er openbare werken nodig zijn. Voor de start van de werken, en zeker tijdens
de werken overleggen we met de buren en zorgen we dat alle informatie beschikbaar is.
Comfort voor en informatie aan de betrokken inwoners is een eerste zorg bij
wegeniswerken.

-

De scheiding van afvalwater en regenwater steunen we verder. Dit is een kost voor de hele
gemeenschap die niet zonder meer op de individuele burger afgeschoven mag worden. Dit
wordt een samen gedragen kost.

We brengen al deze punten samen in een huisvestigingsbeleid.
We willen een gediversifieerde gemeenschap zijn. We nodigen iedereen uit ons samenleven te
delen en onze waarden te respecteren.

Kinderen en Jongeren inbegrepen

We hebben de jeugd nodig. We hebben jongeren nodig die ons dorp jong en leefbaar houden.
Aartselaar wil jongeren de kans geven op hun eigen wijze deel te nemen aan het leven in Aartselaar
als dorp.
-

Ons beleid is er op gericht om activiteiten voor jongeren te steunen, zeker als jongeren
daar zelf het initiatief toe nemen.

-

Kinderen moeten veilig kunnen spelen. De speelpleintjes worden ontmoetingsplaatsen
waar ook ouders en grootouders graag naar toe gaan. Ook zij ontspannen er zich samen
met hun kinderen en kleinkinderen.
We breiden de kinderopvang uit ook door het ondersteunen van privé-initiatieven.
Kinderopvang wordt huiselijk georganiseerd, zodat kinderen ook graag naar de
kinderopvang gaan. De gemeente en de onthaalmoeders werken hier samen aan de
opvang.

-

-

Met de verschillende scholen van Aartselaar gaan we een gesprek aan: hoe kunnen we
elkaar helpen om de problemen en de vragen, de behoeften van vandaag samen aan te
pakken. We bekijken dit vanuit het standpunt van de directie en de leerkrachten, vanuit de
gemeente, vanuit de schoolgaande jeugd, vanuit het standpunt van de ouders (ouderraad),
grootouders, vanuit al wie met het schoolgebeuren in brede zin betrokken is.. Kortom,
door een breed overleg maken we een open-school-cultuur.

-

De cadé wordt een brede school: door de uitbreiding van de naschoolse opvang en de
opvang tijdens de vakanties wordt de school als gebouw ook een levensplek. Om dit te
realiseren doen we beroep op de verenigingen die hun activiteit aanbieden. Verenigingen
kunnen een opvangperiode of een activiteit adopteren, zodat kinderen een ruim aanbod
krijgen van activiteiten en de verenigingen kinderen kunnen enthousiasmeren voor hun
activiteit.
Voor de Blokkendoos geven we dezelfde mogelijkheden als aan de Cadé, voor zo ver dit
kan binnen de gemeentelijke bevoegdheden.
Alle kinderen krijgen zo de kans om vanuit hun eigen interesse deel te nemen aan het
verenigingsleven.

-

-

Jongeren willen fuiven. Samen met de jongeren werken we aan gopede afspraken zodat ze
ook in Aartselaar kunnen fuiven en plezier maken zonder overlast te bezorgen.

-

De Q’bus krijgt een ruimere invulling. Dit realiseren we samen met de jongeren zelf. Er
komt een repetitieruimte voor muziekgroepjes.
De jeugdbewegingen worden proactief betrokken bij gemeentelijke activiteiten en het
jeugdbeleid.
Jeugdbewegingen krijgen extra faciliteiten als ze onze sportinfrastructuur willen gebruiken.

-

-

-

Om ongevallen te vermijden kunnen alle verenigingen beroep doen op advies om veilig te
werken, te spelen. Zeker de veiligheid van lokalen krijgt extra aandacht. Deze
ondersteuning aan de verenigingen is volledig gratis.
De uitleendienst wordt uitgebreid. Een degelijk basisaanbod maakt het organiseren van
een activiteit gemakkelijker.
Jongeren communiceren op een andere wijze dan een gemeente kan en mag. Toch kunnen
we van de jongeren leren hoe we creatiever, sneller, directer en beter kunnen
communiceren. Een directe communicatie met de inwoners van Aartselaar is een
prioriteit. We hopen dat jongeren ons hierbij helpen.

Volwassenen inbegrepen
Volwassenen hebben vaak verschillende rollen en taken. Wij willen er voor zorgen dat er een
vlotte administratie blijft, dat Aartselaar een goede basisinfrastructuur heeft, zodat je je als
volwassene gesteund voelt om al uw taken als ouder, werknemer, als lid van een vereniging, of
gewoon als inwoner van Aartselaar op een soepele en gemakkelijke manier waar te maken.
-

Voor de vakantieperiodes wordt de opvang verder uitgebouwd, zodat ouders ook tijdens
de schoolvakanties zonder zorgen en stress naar hun werk kunnen vertrekken. Dit kan
door de schoolgebouwen ook in de verlofperiode beschikbaar te stellen als speelruimte.
Vrijwilligers van verenigingen kunnen jongeren kampen aanbieden, zodat jongeren een
brede waaier van ervaringen kunnen opdoen, en dit op een betaalbare wijze.

-

Voor deze werkwijze voorzien we een goede omkadering en , indien nodig en gevraagd,
pedagogische ondersteuning.

-

Jonge ouders willen een goede school voor hun kinderen. De Cadé blijft een goede school
waar kinderen in samenspraak met de ouders een goede vorming en opvoeding krijgen. Ze
leren er samen leven, spelen en werken: samen met de directie, de leerkrachten, de ouders
en de kinderen, zorgen we voor een goede basis voor de toekomst van de kinderen. In de
opvoeding leren kinderen samenleven, met respect voor ieders mening. Met de
Blokkendoos en met de parochiale kleuterschool werken we graag samen, en steunen we
ook al hun activiteiten. Ook zij maken deel uit van het onderwijsaanbod van Aartselaar. De
gemeente steunt hen voluit.

-

De chalet de Hamer is een ontmoetingsplaats voor heel wat verenigingen. De Hamer wordt
in samenspraak met de verenigingen en de buurtbewoners vernieuwd, zodat iedereen hier
terecht kan, en er op een hygiënische manier een hapje, een drankje, of een feestje
georganiseerd kan worden. Ook op het sportcentrum komt er een feestzaaltje dat
iedereen kan huren.

-

Voor Aartselaar en de hele omgeving pleiten we er voor om de zondag als zondag te
behouden. Alleen met speciale dagen kan er ook op zondag gewinkeld worden. Ook de
middenstand verdient een rustdag om samen te genieten en te ontspannen met het gezin.

-

Aan onze gemeentelijke administratie vragen we om mee te denken met de inwoner als
klant. Door vooruit te denken wordt de burger geholpen en moet hij niet zelf achter alles
aan lopen. Je krijgt volledige informatie. Als er mogelijkheden zijn voor subsidies, dan
helpen we je verder zodat je niet verward geraakt in een administratieve mallemolen.

-

Door steun aan de activiteiten van de middenstand zorgt Aartselaar er mee voor dat er
een ruim en mooi winkelaanbod is, zodat ook tweeverdieners hier snel al hun aankopen
kunnen doen, of voldoende aanbod hebben voor al hun inkopen.

Uw rol als volwassene opnemen, gesteund door een goede gemeentelijke organisatie, het
maakt uw leven beter en meer comfortabel. Zo hebt u tijd voor wat voor u belangrijk is.

Vandaag inbegrepen

Niet alle ingrepen moeten duur en kostelijk zijn. Iedereen weet dat het leven duurder geworden is.
Met kleine ingrepen kunnen we ons dorp gezelliger maken en leefbaar houden.
-

Met enkele eenvoudige ingrepen laten we de groene zone voor de turnzaal aansluiten op
het Laar. Zo wordt ons dorpsplein bijna dubbel zo groot.

-

Voor alle wijzigingen van het verkeer of het stratenplan wordt er overlegd met alle
betrokkenen. Het aangepaste mobiliteitsplan wordt op voorhand toegelicht: voor tijdens
en na de werken is er overleg: Geen werken zonder informatie!

-

Ook wordt er op voorhand overlegd en worden de mensen van Aartselaar niet voor
voldongen feiten gesteld. Als er overleg is, wordt er geluisterd, en kunnen plannen nog
bijgestuurd worden. Het kan zijn dat sommige zaken dan trager beslist worden. Maar
iedereen moet zijn of haar mening kunnen geven.

-

Zodra het nieuwe gemeentemagazijn in de Oudestraat klaar is, raadplegen we de inwoners
van Aartselaar wat er met de hele omgeving van het huidige gemeentemagazijn gebeurd:
wat doen we hier als herbestemming? We vragen uw mening en zetten uw mening om in
een architectuurwedstrijd: inloopflatjes voor jonge koppels, serviceflats voor ouderen, een
ondergrondse parking? Het zijn de ideeën van de inwoners zelf die we realiseren.

-

Het Laar zelf wordt opgesmukt op een kostvriendelijke wijze. Het centrum wordt een zone
30 waar de fietsers en voetgangers veilig zijn. Autoverkeer blijft nodig, mogelijk en
belangrijk, maar met de voetganger en fietser als gelijkwaardige gebruiker van de
openbare weg.

-

Aartselaar is nog gevoelig voor wateroverlast. Waar nodig doen we dadelijk de nodige
investeringen om overstromingen in Aartselaar te voorkomen. Dit kan
infrastructuurwerken met zich meebrengen maar het is voor niemand prettig als na een
noodweer de kelder of de gelijkvloerse verdieping onder water staat.

-

Aartselaar kent een stijgend % aan werkloosheid. Samen met de lokale handelaars en
ondernemers activeren we de tewerkstelling cel. Bedrijven uit de buurt kunnen zo gebruik
maken van de arbeidskrachten die er in Aartselaar zijn.

-

Voor de verplaatsingen naar het werk zorgen we er voor dat aan alle bushokjes er
aangepaste fietsstalling is zodat diefstal van fietsen vermeden wordt.

-

Onze bibliotheek, ons cultureel centrum blijven we dynamisch steunen, en we zorgen er
voor dat iedereen toegang kan hebben of kan deelnemen aan hun activiteit. Dit kan door
alles betaalbaar te houden en waar nodig, een participatiekorting te voorzien.

-

Alle openbare gebouwen worden perfect toegankelijk voor al wie moeilijker te been is.

-

Niet iedereen heeft het gemakkelijk. Sommige diensten van de gemeente zijn betalend en
voor sommigen nog te duur. We voieren een ‘Leonarduspas’ in. Met deze pas kan je
betalende diensten, volgens uw eigen behoefte, gratis maken door het inzetten van uw
Leonardus-krediet.

-

De Kapellestraat blijft het handelscentrum van Aartselaar. Handelspanden blijven
handelspanden, om de commerciële druk op andere straten te beperken.

Morgen inbegrepen

Vandaag zorgen we er voor dat onze kinderen in de toekomst gelukkig zijn in Aartselaar. We kunnen
alleen grotere kosten maken als we zeker zijn dat dit de toekomst van Aartselaar ten goede komt.
-

We werven een duurzaamheidambtenbaar aan: zijn of haar taak bestaat er in ons te
helpen om efficiëznter te besturen, beter te plannen, subsidies mogelijk te maken,
samenwerkingsmodellen uit te tekenen met de privé.

-

Goedkoop is niet beterkoop. Goed onderhoud voorkomt oplopende kosten. De
infrastructuur en het rollend materiaal van de gemeente wordt duurzaam onderhouden
zodat het kostenefficiënt beheerd wordt. Met energie wordt spaarzaam omgesprongen,
de luchtvervuiling beperkt.

-

Aartselaar geeft als lokale overheid het goede voorbeeld: we bouwen het gemeentelijk
wagenpark stilaan af en vervangen het door elektrisch aangedreven wagens. Waar
mogelijk worden zonnepanelen geplaatst. Aartselaar wordt niet alleen een groene
gemeente maar ook een groene en ecologische gemeente. We investeren nog meer in het
voorkomen van afval.

-

Op de gemeentegrond in het Oeyvaersbosch komt een jongeren-milieuplein dat naast
ontspanning ook creatief en lerend de toegang geeft tot de Reukens. We doen beroep op
jeugdverenigingen en milieuverenigingen om deze groen plek te onderhouden zoals zij dat
zelf willen. Deze toegang tot de Reukens zou al veel veiliger zijn dan de huidige toegang
vanuit de bocht van de Langlaarsteenweg.

-

Het onderhoud en de vernieuwing van sommige delen van onze sportinfrastructuur zijn
zeker mogelijk als we het gebruik hiervan kunnen verhogen.

-

Als de inkomsten van Aartselaar moeten verhogen, dan opteren we eerder voor het
verhogen van de gemeentelijke opcentiemen. We vermijden extra lasten op de laagste
inkomens.

-

Voor investeringen kunnen we lenen als dat redelijk is. We gaan niet werken met de eigen
middelen. Die dienen voor we werkingskosten. Voor grotere werken betalen we de kosten,
gespreid in de tijd.

-

Als inwoners van Aartselaar zich inzetten voor een sociaal project, hier of in een
ontwikkelingsland, dan wordt een budget voorzien om deze acties, volgens bepaalde
criteria, ook te steunen. Onze betrokkenheid gaat verder dan de grenzen van onze
gemeente.

-

Senioren vormen vanaf 2025 de grootste groep inwoners van Aartselaar. Er komt een
seniorenraad zodat ook deze groep er zeker van is dat hun belangen behartigd worden bij
de gemeentelijke besluitvorming.

-

Als rustige en groene gemeente heeft Aartselaar een aantal toeristische troeven: we
stimuleren kleinschalig toerisme: oplaadpunten voor elektrische fietsen, rustplaatsen op
de wandelwegen, enkele plaatsen voor mobilhomes op het sportcentrum. We heractiveren de wandelingen die er vroeger waren in Aartselaar. We kopelen alle
wandelingen in een wandel netwerk.

Politiek is er voor de inwoners van Aartselaar.
We luisteren naar wat de verenigingen als behoefte hebben, naar wat gezinnen, inwoners
van Aartselaar nodig hebben.
Daar werken we samen aan, zodat het rustig en aangenaam wonen is in Aartselaar.

Heb je nog ideeën of heb je vragen bij ons programma? Spreek gerust onze bestuursleden aan. Ze
gaan graag in op jouw voorstel, jouw idee, of jouw opmerking.

Dank u
Voor het opmaken van ons programma hebben we met verschillende organisaties gesproken of hun
adviezen geraadpleegd: we zijn onder andere de milieuraad en de jongerenraad, sportraad en
cultuurraad dankbaar. Verschillende instanties zijn bereid geweest enkele gedachten met ons te
delen, de scholengemeenschap, ambtenaren, gemeentelijke diensten.
Onafhankelijke verenigingen zoals de fietsersbond, wijkraden, de ouderraad, , hebben hun ideeën
met ons gedeeld.
Andere organisaties, zoals de jeugdbewegingen, ACW, Okra, Unizo, het parochieteam, NSB, de
seniorenraad en Vrouw en Maatschappij van cd&v, en anderen hebben ons hun aandachtspunten
gegeven.
We zijn graag bereid met alle verenigingen verder te overleggen hoe Aartselaar het best bestuurd
wordt.
Wij zijn alle inwoners van Aartselaar dankbaar die hun mening aan ons gegeven hebben, tijdens de
markt, tijdens culturele activiteiten, tijdens allerhande ontmoetingen waar jullie spontaan uw
bekommernissen, uw zorgen, en uw hoop op een mooi en leefbaar dorp, op een leefbaar Aartselaar
meegedeeld hebben.

