Toekomstprogramma Open VLD
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
1. Financiën
Open VLD zet net als tijdens de vorige legislatuur expliciet in op een gezonde financiële
huishouding. In de aanloop naar de verkiezingen werd de partij alom geprezen voor haar lage
belastingsdruk en daar zal ze ook in de toekomst naar streven.
Een gemeentebegroting in evenwicht is een absolute prioriteit. Daarvoor moeten gezonde
inkomsten gecombineerd worden met een doordacht investeringsbeleid. Alle uitgaven van de
gemeente zijn weloverwogen en gericht op efficiëntie.
Waar het kan zullen we subsidies en premies door de provinciale, gewestelijke of federale
overheid aanspreken om gemeentelijke projecten uit te voeren. Daarnaast zet Open VLD in op
de samenwerking met private partners die mee de kost van publieke realisaties financieren.
Ook samenwerking met de buurgemeenten kan leiden tot efficiëntere uitgaven. Dit is onder
meer mogelijk voor het zwembad en de accommodatie van het sportcentrum.

2. Openbare werken
Open VLD pleit voor een grondige renovatie van de dorpskern in de omgeving van het Laar. Via
een architectuurwedstrijd zullen we een plan selecteren voor de oude terreinen van het
gemeentemagzijn en de turnzaal. Onder dit vernieuwingsproject voorziet Open VLD een
ondergrondse parking. Historische gebouwen worden bewaard en geïntegreerd in een modern
project met een mix van woongelegenheden en ontspanningsruimten. Daarin krijgen de
aanwezige verenigingen en de muziekschool een plaats.
Open VLD verstrekt een aanzienlijke verhoging van het budget voor de heraanleg van de
Aartselaarse straten met sterke aandacht voor voet‐ en fietspaden. Elke nieuwe investering in
openbare werken kadert in een doordacht verkeers‐ en parkeerplan en wordt vergezeld van
optimale communicatie naar de inwoners.
De heraanleg van de A12 en en de realisatie van de verbindingsweg, de Banaan, blijft een
belangrijk agendapunt. Open VLD zal dan ook blijven druk uitoefenen op dit dossier.
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3. Sociaal beleid
Open VLD streeft naar een consequent ruimtelijk planningsbeleid met behoud van een gezond
evenwicht tussen wonen, bedrijven en groen. Een gezonde mix in het woonaanbod is een must,
zodat wonen betaalbaar blijft voor iedereen, ook voor jongeren, senioren en sociaal zwakkeren.
Open VLD voorziet betaalbare meegroeiwoningen rond het OCMW‐gebouw. Zo kunnen burgers
van Aartselaar die hiervoor in aanmerking komen een betaalbare woning vinden in de
dorpskern en kunnen onze senioren lang zelfstandig blijven wonen.
De dienstverlening en het zorgbeleid van het OCMW wordt uitgebreid, zodat alle senioren de
mogelijkheid krijgen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarom wordt de inzetbaarheid
van het woonkantoor en de huisvestingsambtenaar uitgebreid. Om de mobiliteit van onze 60‐
plussers te stimuleren, behoudt Open VLD de gratis lijnkaart in samenwerking met de Lijn.

4. Milieu, gezondheid, groen en dierenwelzijn
Open VLD vocht hard voor het groen in Aartselaar. Ze wil dan ook de groene zones in onze
gemeente beschermen en zal bijkomende gronden in de Reukens verwerven. De diversiteit in
onze natuurgebieden verdient onze blijvende aandacht, zowel de fauna, als de flora. De
wandelwegen in de groene zones wil de partij uitbouwen en in kaart brengen.
Open VLD wil de realisatie van volkstuintjes onderzoeken en waar mogelijk ook uitvoeren.
Energiebesparende maatregelen worden gestimuleerd, zowel voor de overheid, als voor de
burgers: door de samenaankoop groene stroom te bevorderen, maar ook door de aankoop van
elektrische wagens voor het wagenpark van de gemeentediensten. De verbrandingsoven blijft
een doorn in het oog voor de partij, waar mogelijk zal ze er tegen reageren. De werking van de
gezondheids‐ en milieuraad wil ze ten volle blijven ondersteunen.

5. Jeugd en onderwijs
Open VLD streeft naar een gevoelige uitbreiding van het secundair onderwijs en zal bij de
bevoegde instanties alle mogelijkheden daartoe onderzoeken. Technologische ontwikkelingen,
zoals de installatie van smartboards, worden opgevolgd.
De toelage voor de muziekacademie moet behouden worden.

2

Jongeren en jongerenorganisaties zullen de Q‐bus kunnen afhuren voor info‐avonden en
festiviteiten. Via info‐avonden kunnen ouders en jongeren gesensibiliseerd worden over items
die de jeugd aanbelangen. Jeugdbewegingen zullen blijvend kunnen rekenen op logistieke en
financiële steun voor de organisatie van activiteiten.

6. Dienstverlening en communicatie
Open VLD pleit voor een uitbreiding van de dienstverlening via de communicatieambtenaar en
de uitbouw van een gemeentelijke infobalie. De bestaande communicatiekanalen (op papier,
online en infoborden) worden verder ontwikkeld. Om de communicatie en service nog te
verbeteren en te versnellen wil de partij een interactief digitaal loket voor burgers en
ondernemers uitbouwen.

7. Middenstand en KMO
Middenstand
Open VLD wil een nog nauwere samenwerking en communicatie met de plaatselijke handelaars
om op die manier de lokale middenstand voluit te blijven steunen. De actiepunten van de
middenstandsvereniging, zoals de variatie in het winkelaanbod, een levendige en nette
winkelstraat en een ruim parkeeraanbod, zijn ook voor de partij streefdoelen.

KMO
Open VLD blijft overleggen met alle partners van de lokale economie. Via infosessies en andere
fora worden vragen en opmerkingen van de KMO’s nog beter opgevolgd.
De uitbouw van een KMO‐loket, waar bedrijven en startende ondernemers begeleiding krijgen,
maakt ondernemen in Aartselaar nog aantrekkelijker. Jonge ondernemers zullen eerlijke kansen
en informatie krijgen over subsidies om hun zaak uit te bouwen. Het aantrekken van nieuwe
bedrijven dringt de leegstand terug en creëert nog meer werkgelegenheid in Aartselaar. Het
bestendigen van een financieel bedrijfsvriendelijk klimaat is een prioriteit voor Open VLD.
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8. Veiligheid en mobiliteit
Open VLD streeft naar een grotere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie om een veilig
gevoel te blijven geven aan de burgers. Vandalisme en andere criminaliteit worden streng
aangepakt.
Een nog veiligere schoolomgeving, meer controles op foutparkeerders en toezicht op de
naleving van de zone 30 is een prioriteit. Kortom: verkeersveiligheid, via onder andere
verkeersremmende maatregelen, blijft erg belangrijk.
Er worden meer fietsenrekken voorzien in het centrum en aan de bushaltes. Voorts worden
verkeersborden gecontroleerd en geactualiseerd.

9. Verenigingsleven en festiviteiten
Open VLD blijft activiteiten, zoals de carnavalstoet, de wielerwedstrijden, de jaarmarkt en het
vuurwerk, ondersteunen. De gemeente moet een actieve rol spelen in de aanmoediging van
het plaatselijke verenigingsleven.
Onze verenigingen kunnen blijven rekenen op subsidies en logistieke steun van de gemeente.
Daarin is het oplijsten van accomodaties een bruikbaar instrument. De gemeente wil een
schakel zijn om de samenwerking en coördinatie van de verenigingen te verbeteren. De dag van
de vrijwilliger blijft voor Open VLD bestaan.

10. Sport, cultuur en bibliotheek
Sport
Open VLD wil sport in Aartselaar verder stimuleren door subsidies en logistieke steun. Sporten
wordt onder meer aangemoedigd door onderhoud van bestaande accomodaties op peil te
houden en de infrastructuur te blijven verbeteren en uit te bouwen.
Het scala aan sportinitiatieven moet nog beter bekend gemaakt worden in de scholen en aan
alle burgers. De partij overweegt de nieuwe voorstellen voor de uitbreiding van het aanbod
grondig. Om het zwembad uit te vernieuwen en uit te baten, kijkt de partij naar een
samenwerkingsverband met de buurgemeenten.
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Cultuur
Open VLD zal het sterke cultuuraanbod nog meer richten naar de noden van de bevolking. Om
het aanbod verder in de verf te zetten, werkt de gemeente verder mee aan nationale
evenementen.

Bibliotheek
Open VLD laat het goede aanbod en de voortdurende actualisering van de bibliotheek niet
verloren gaan. Extra intiatieven, zoals voorleesmiddagen op woensdag voor de jeugd, moeten
nog meer bekend worden bij het publiek. In de zomer kan een leeshoek in open lucht de bib nog
toegankelijker maken.
In het algemeen streeft de partij naar een behoud van het goede aanbod aan
vrijetijdsactiviteiten. De samenwerking tussen sport, cultuur en bibliotheek blijft ze
ondersteunen en promoten.
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