Het
verkiezingsprogramma
vanuw

Verkeer &
Mobiliteit
Parkeren moet gratis
blijven!
Beperkte duurtijd op
sommige parkeerplaatsen
in de dorpskern

Eénrichtingsverkeer
waar mogelijk zodat
beide straatkanten
parkeerruimte bieden!
Duidelijk afgelijnde
parkeervakken zodat
parkeerzones ten volle
benut worden

Invoeren van een
bewonerskaart!
Opheffen van beurtelings
parkeren

Volledige uitvoering van
het parkeerbeleidsplan!
Meer mindervalide
parkeerplaatsen op
openbare parkings

Aartselaarse scholen en
de politie

De Aartselaarse
kruispunten op de A12
moeten dringend
aangepakt worden door
de verantwoordelijke
overheid!
Alle middelen aangrijpen
om de uitvoering van de
Streefbeeldstudie A 12 bij
de overheid aan te
kaarten

De Expresweg moet
volgens de voorziene
planning uitgevoerd
worden!
Continue waakzaamheid
en opvolging voor dit
project

Ontmoedigen van het
doorgaand verkeer in
woonwijken!
Een betere en veiligere
verkeersafwikkeling voor
de dorpskerh LaarKa pellestraat

Verkeersremmende
maatregelen bij de
heraanleg van straten!

Duidelijk afgescheiden
tussenruimte tussen
fietspad en rijweg!
Schoolfietsroutekaart
jaarlijks uitgedeeld bij de
aanvang van het
schooljaar

Fietspaden voorzien in
beto nasfalt!
Veilige fietsroutekaart ook
voor niet-schoolgaand
verkeer

Vroem & Zoenzones
aanleggen waar
mogelijk in de
schoolomgeving!
Samenwerken met de
verkeerswerkgroep van
de scholen voor een
optimaal verkeersveilige
omgeving

Veilige op- en
afstapplaatsen voorzien
voor schoolbussen!
Dragen van fluo-hesjes
verplicht maken

Blijven deelnemen aan
de jaarlijkse Car Free
Day!
Organiseren van
verkeersdag met alle

Feestelijkheden
Continue samenwerking
met middenstand en
ondernem ingen!

Met de openbare
vervoersmaatschappij
streven naar een zo kort
mogelijke reistijd!
Geregeld overleg met de
openbare
vervoersmaatschappij
voor een optimale woonwerkverbinding
AARTSELAAR &
VERKEER, een bijzonder
aandachtspunt voor:
Kris WilsBart Verbruggen Michael Wijnen

Gunstiger retributies
voor inwoners dan voor
niet-inwoners!

Steeds het lokale
verenigingsleven
betrekken bij
gemeentel ijke
organisaties

AARTSELAAR &
FISCALITEIT, een bijzonder
aandachtspunt voor:
Lea Den Abt

Bij de keuze van
plaatsen voor
evenementen steeds
rekening houden met:

Openbare
Werken

-Een vlotte
verkeersdoorstroming
-Zo weinig mogelijk
omleidingen
-De veiligheid garanderen
door een compacte
opstelling
-De bereikbaarheid van
openbare parkings
garanderen

Verbeteren of opnieuw
aanleggen van straten,
fiets- en voetpaden blijft
topprioriteit!

AARTSELAAR &
FEESTELIJKHEDEN een
bijzonder aandachtsp'unt
voor:
Kris Wils - Ludo Segers Meentje Verlooy

Nutsmaatschappijen
verplichten aanvang en
eÎnde van de werken op
voorhand kenbaar te
maken

Behoud gratis openbaar
vervoer voor 60plussers!
Behoud financiële
tussenkomst voor
abonnementen -25jarigen, feest- &
weekendbussen

Samenwerking tussen
Gemeente en private
partners waar mogelijk

Jaarlijks één miljoen euro
voorzien voor werken

Werken aan het wegdek
steeds combineren met
geplande werken van de
nutsmaatschappijen!

Bij grote werken ruim
tevoren een
i nfonnatievergaderi ng
organiseren voor de
betrokken inwoners!
Tijdens de werken de
inwoners blijven
informeren

Onderwijs
Behoud van de
Muziekacademie te
Aartselaarl

De hinder voor de buurt
beperken tijdens de
werken!

Verkeerslessen voorzien
in het lessenpakket

Hedendaagse
technieken toepassen in
het onderwijs, zoals
smart-borden
Samenwerken met alle
Aartselaarse scholen rond
thema's zoals milieu ...
AARTSELAAR &

Gebrui ksvriendelijke
oversteekplaatsen voor
mindervaliden en
slechtzienden

ON DERWIJS, een bijzonder

Groenvoorzieningen
moet, maar zonder
schade te veroorzaken
aan het wegdek of
hinder voor de zwakke
weggebruiker!

aandach~puntvoo~

Kris Wils - Lea Den Abt

Fiscaliteit
Aartselaar moet een
fiscaal vriendelijke
gemeente blijvenl
Behoud van lage
belasting voor KMO's en
andere ondernemingen

Liever besparende
maatregelen dan
belastingverhog ing!

AARTSELAAR &
OPENBARE WERKEN, een
bijzonder aandachtspunt
voor:
Rudy Siebens Lea Den Abt

Kinderopvang
Naschoolse opvang in
de cadé-vestiging
uitbreiden!
Betere leeftijdsverdeling
tijdens de opvang: groot &
klein apart
Speelpleinwerking
tijdens de
vakantieperiodes
behouden!
Sluitingsperiodes van
Robbedoes tijdens de
grote vakantie beperken
Gemeentel ij ke
gebouwen gebruiken
voor bijkomende
opvangplaatsenl
Betere
inschrijvingsperiode voor
opvang tijdens de
vakanties
Opvangmogelijkheden
bekend maken via de
gemeentelijke kanalen!
Samenwerking met sport,
cultuur en bib tijdens de
opvangperioden
AARTSELAAR &
KINDEROPVANG, een
bijzonder aandachtspunt
voor:

Ann RoeteJamina Geuens

Verenigingen
Behoud van
gemeentelijke subsidies
aan verenigingen!
Verenigingen betrekken
'bij gemeentelijke
activiteiten
Behoud van logistieke
ondersteuning!
Vereenvoudiging
uitleensysteem voor
gemeentelijk materiaal
Jaarlijkse organisatie
'Dag van de Vrijwilliger'!
AARTSELAAR &
VERENIGINGEN, een
bijzonder aandachtspunt
voor:

Erna Nuyts - Henriette
Gerarts - Rina Van de
Weyer - Meentje Ver/ooyRaou/ Heyrman

Patrimonium
Investeren in
gebruiksvriendelijkheid
en toegankelijkheid van
de gemeentelijke
gebouwen!

Optimaal gebruik:
opvullen van leegstaande
periodes
Onderhoudsfiches
opstellen om opvolging
mogelijk te maken!
Organisatie
projectwedstrijd: bij het
verdwijnen van het oude
gemeentemagazijn moet
er een multifunctioneel
project ontstaan
AARTSELAAR &
PATRIMONIUM, een
bijzonder aandachtspunt
voor:

Rudy Siebens - Lea Den
Abt - Rina Van de Weyer

Jeugd
Behoud van de
logistieke en financiële
ondersteuning!
Behoud financiële
tussenkomst bij
infrastructuurwerken aan
jeugdlokaleri
Gemeentelijke
communicatiekanalen
ter beschikking stellen!
Behoud van 5
fuifmomenten in de
gemeentelijke turnzaal
van cadé
Optimale communicatie
tussen jeugd en
gemeentebestuur en
inspraak!
Instandhouden &
ondersteunen
jeu gd 0 ntm oeti ngs centru m
Q-bus
Jeugd betrekken bij
gemeentel ij ke
festiviteiten!
Behoud financiële
tussenkomst voor
kampvervoer
Uitleendienst met
voldoende
werkingsmiddelen voor
nieuwe en hedendaagse
materialen
AARTSELAAR & JEUGD,
een bijzonder
aandachtspunt voor:

Rudy Siebens - Jamina
Geuens - Julien Coeck

Ontwikkelings
samenwerking
Behoud van de
logistieke en financiële
steun voor verenigingen

die zich hiervoor
inzetten!
Het subsidie budget
behouden en, in overleg
met de raad, toekennen
aan controleerbare
projecten
Gebruik maken van
eerlijke
handelsproducten op
gemeentelijke
festiviteiten!
Het verhaal achter eerlijke
handel brengen via de
gemeentelijke
informatiekanalen
AARTSELAAR &
ONTWI KKELINGSSAMEN
WERKING, een bijzonder
aandach~puntvoor

Lea Den Abt
-:~
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Politie en
Veiligheid

Prioriteit voor
diefstalpreventie,
snelheidscontroles,
handhaving van het
parkeerbeleidsplan en
crimi na Iiteitsbestrijd ing
in het zonaal
veiligheidsplan!
Maandelijkse bijeenkomst
verkeerscel moet in stand
gehouden worden
Info-avonden
organiseren rond
thema's als beveiliging
en preventie!
Een éénduidige
ve rkee rsreg Iementering
doorvoeren
Dagelijks politietoezicht
rond schoolomgeving!
Bevoegde ambtenaren
aanstellen voor het
opstellen van
administratieve sancties
Plaatsen van
snelheidcamera's!
AARTSELAAR & POLITIE
EN VEILIGHEID, een
bijzonder aandachtspunt
voor:

Bart Verbruggen Kris Wils

...

.-

Middenstand en
KMO
Tijdig kenbaar maken
van geplande
werkzaamheden!
Handelaars moeten
bereikbaar blijven tijdens
werken
Aanspreekpunt voor
KMO en middenstand
oprichten!
Middenstand en KMO
ondersteunen via
gemeentelijke website
Overlegvergaderingen
organiseren en
handelsorganisaties
betrekken bij
adviesraden!
Voldoende
parkeergelegenheid op
wandelafstand van de
handelskern
Parkeerplaatsenkaart
verspreiden via de
handelszaken!
Eénderde van het
grondgebied reserveren
voor ondernemingen
maar eerst leegstand
invullen
Zodra bekend,
beschikbare gronden en
panden bekend maken
via de gemeentelijke
kanalen!
AARTSELAAR &
MIDDENSTAND EN KMO,
een bijzonder
aandachtspunt voor:

Kris WilsMarc Kerssebeeck

Toerisme
Wandel- en fietsroutes
in kaart brengen en
bewegwijzeren!
Samen met verenigingen
een folder maken om de
Aartselaarse
bezienswaardigheden
aan te prijzen
Jaarlijkse evenementen
ook buiten de gemeente
promoten!
AARTSELAAR &
TOERISME, een bijzonder
aandach~puntvoor

Meentje Ver/ooyChris LauwersHenriette Gerarts

Milieu
Investeren in
energiebesparende
maatregelen voor de
gemeentelijke
gebouwen!
Werken uitvoeren in
milieuvriendelijke
materialen
Waar mogelijk groen
voorzien bij heraanleg
van straten!
Gemotoriseerd verkeer
weren in natuurgebieden
'Adopteer Een Berm' in
samenwerking met
verenigingen of
bewonersg roepen
verder zetten!
Ook andere
natuuraspecten
ondersteunen
Milieuraad moet
adviesraad blijven!
Vlottere
verkeersdoorstroming om
CO-uitstoot te beperken
Uitstoot van de ISVAGverbrandingsoven
nauwlettend opvolgen!
Eénderde van het
grondgebied reserveren
voor open ruimte
Behoud van de
wedstrijd 'Mooier
Aartselaar'!
AARTSELAAR & MILIEU.
een bijzonder
aandach~puntvoor

Maria Van Hissenhoven

Sport en Cultuur
Meer aandacht en steun
voor minder gekende
sporten!
Organisatie van
gezamenlijke
evenementen stimuleren
Alle kunst- en
cultuurvormen
aanbieden in
programmatie CC!
Aartselaarnaren krijgen
voorrang bij reservatie
optredens
Retributies voor
accommodatie moet
verenigingsvriendelij k
blijven!
Cultureel Centrum
hoofdzakelijk voor
Aartselaarse verenigingen
ter beschikking stellen
Aanleg van een om nisportveld op het

gemeentelijk
sportcentrum!
Uitsluitend organiserende
verenigingen moeten ook
financieel ondersteund
worden
Behoud van sport- en
cultuursubsidies!
Aanleg van
petanquebanen op het
spo rtcentru m
AARTSELAAR & SPORT
EN CULTUUR, een

bijzonder aandachtspunt
voor:
Erna Nuyts - Purdey Van
Desse/- Wa/ter TopsMarc Kerssebeeck - Raou/
Heyrman

Inspraak
Ontbrekende wijkraden
terug opstarten!
Maandelijkse
overlegvergaderingen
tussen wijkraden en
bevoegde schepen
Jaarlijkse bepaling van
werkingsmiddelen voor
de wijkraden!
Cultuur- en
sportevenementen
moeten ook in wijken
kunnen
Samenwerking tussen
wijkraden en gemeente
zonder politieke
inmenging!
AARTSELAAR &
INSPRAAK. een bijzonder
aandach~puntvoor

Kris Wils - Lea Den Abt Rudy Siebens - Rina Van
de Weyer

Communicatie
Gebruiksvriendelijke en
service-verlenende
gemeentelijke website!
On-line opvragen van
documenten promoten
Volwaardige
onthaal balie in het
gemeentehuis!
Optimaliseren van
gemeentelijke infokanalen zoals
lichtkranten
informatieblad en
publicatieborden
Jaarlijks 2 info-avonden
organiseren om de
bevolking te
informeren!
Continu actualiseren van
het communicatieplan
I

Vragen en meldingen
moeten kordaat en snel
aangepakt worden!
Communicatiedienst moet
ook buiten het
gemeentehuis actief zijn
AARTSELAAR &
COMMUNICATIE, een

bijzonder aandachtspunt
voor:
Erna Nuyts - Purdey Van
Desse/ - Meentje Ver/ooy

Landbouw
Evenwicht tussen
landbouw en natuur!
Geen bestemmingswijzigingen meer
voor bestaande
landbouwgronden
Behoud van subsidies
voor kleine
landschapselementen !
Landbouwers moeten
activiteiten op
economisch
verantwoorde manier
kunnen uitvoeren
AARTSELAAR &
LANDBOUW. een bijzonder
aandach~puntvoor

Maria Van Hissenhoven Lea Den Abt - Rina Van de
Weyer

OCMW>
Sociaal Huis
OCMW als naam
vervangen door Sociaal
Huis!
Sociaal Huis niet alleen
voor hulpbehoevenden
maar dienstverlener voor
ganse bevolking
Uitbreiding van het
aantal serviceflats!
Andere vormen van
hulpverlening buiten
maaltijdverzorging en
poetsdienst voorzien
Mantelverzorging moet
gesubsidieerd blijven!
Het voorziene aantal
sociale woningen
realiseren
Samenwerking en
overleg met de
aanwezige rusthuizen is
noodzakelijk!
Uitgebreide thuiszorg
voorzien om senioren zo
lang mogelijk thuis te
laten wonen

AARTSELAAR & OCMW>
SOCIAAL HUIS, een

bijzonder aandachtspunt
voor:
Jamina Geuens - Erna
Nuyts - Chris LauwersLudo Segers

Gezondheid
Gezondheidsraad
logistiek en financieel
ondersteunen!
Gemeentelijke infokanalen ter beschikking
stellen van de
gezondheidsraad
Samen met de
gezondheidsraad
jaarlijks 3 themaavonden organiseren!
Beter promoten van de
bloedinza melacties
Blijvende
ondersteuning van de
Kom Op Tegen Kankeractie!
AARTSELAAR &
GEZONDHEID. een

bijzonder aandachtspunt
voor:
Ludo Segers

Senioren
Senioren moeten deel
uitmaken van alle
gemeentelijke
adviesraden!
Uitgebreid aanbod in
sport- en
cultuurprogrammatie
Senioren-chalet Den
Hamer moet
hedendaags blijven qua
accomodatie!
Gemeente organiseert
evenementen en
initiatieven voor senioren
Administratiekosten
beperken voor
senioren!
Overleg momenten
organiseren tussen
gemeente en alle
seniorenverenigingen
AARTSELAAR &
SENIOREN een bijzonder

aandachtspunt voor:
Maria Van den EyndenEtienne De Loenen· Julien
Coeck - Henriette Gerarts
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