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Programma Sp.a-Groen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vooraf 

 
 

Sp.a en Groen willen zo sterk mogelijk op het gemeentebeleid wegen om zo 

beslissende stappen te zetten naar een groener, socialer en opener Aartselaar. 

Daarom dit programma opgehangen aan de tien volgende “kapstokken” :  

1. Financieel beleid, economie en werk. 

2. Mobiliteit en verkeersveiligheid. 

3. Ruimte en wonen. 

4. Natuur, milieu, gezondheid en energie. 

5. Sociaal beleid en OCMW. 

6. Onderwijs, jeugd en ouderen. 

7. Vrije tijd, cultuur en sport. 

8. Veiligheid. 

9. Democratie en participatie. 

10. Samenleven en diversiteit, internationale samenwerking. 

 

 

Het spreekt vanzelf dat ieder van deze tien “kapstokken” niet los kan gezien 

worden van de andere. Overlappingen en raakpunten zijn dan ook niet alleen 

onvermijdelijk, maar zelfs noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel beleid, economie en werk 

 
Financieel beleid 

 

Naast een efficiënt gebruik van ruimte, energie en grondstoffen is een 

rechtvaardige en gerichte fiscaliteit hét middel om tot duurzame productie en 

consumptie te komen. 

Het  lokaal bestuursniveau heeft een directe impact op zijn inwoners. Daarom is 

het belangrijk dat dit niveau de nodige middelen heeft om een doordacht en 

kwaliteitsvol beleid te voeren. Naast subsidies en dotaties zorgen de 

gemeentelijke belastingen hierbij voor de noodzakelijke inkomsten.  

 

Aan de inkomstenkant moet als principe vooropstaan “belast enkel negatieve 

zaken en niet wat goed is”. Daarom moeten ondoelmatige belastingen worden 

afgeschaft en dient voor elke belasting nagegaan te worden of ze nog de functie 

heeft te mijden gedrag te ontraden of bepaalde kosten te compenseren.  

Een aantal meer concrete voorbeelden : 

- De gemeente stimuleert duurzaam gedrag: bijvoorbeeld door een 

premie voor energie- en/of wateraudit. 

- De gemeente heft een belasting op te mijden gedrag: op overbodige 

reclame, niet nuttige bedrijfsruimtes of  parkings, vastgoed- 

speculatie en leegstand. 

- Bedrijfsbelastingen moeten doorzichtig en sturend zijn: zo moet 

bijvoorbeeld de belasting op drijfkracht vervangen worden door een 

belasting op energieverbruik. 

 

Aan de uitgavenzijde is het richtprincipe dan weer “ aan wat geven we op een 

zinvolle manier ons geld ?” 

Verder streven we naar een afschaffing van de forfaitaire belastingen, zij treffen  

iedereen immers verschillend en zijn als dusdanig  onrechtvaardig. Sociale 

correcties zijn overigens nodig bij iedere vorm van belasting. 

En tenslotte nog dit : de gemeente maakt de begroting - al dan niet online - 

raadpleegbaar met begrijpelijke grafische voorstellingen. Zo kunnen inwoners 

een duidelijke kijk krijgen op waar het geld vandaan komt en wat ermee gebeurt. 

Dit geldt voor alle belastingen en retributies. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Economie  
 

Een efficiënt gebruik van energie, ruimte en grondstoffen werkt voor bedrijven 

kostenbesparend . 

De gemeente stimuleert daarom 

a) een efficiënte gegevensuitwisseling met andere/hogere bestuursniveaus; 

b) duurzame bedrijventerreinen waar de infrastructuur geoptimaliseerd en 

gedeeld wordt. Een eerste opstap hierbij bestaat uit het enkel toelaten van 

bedrijven die hernieuwbare energie gebruiken; 

c) structureel overleg tussen bedrijven onderling en met het bestuur via een 

economische raad waarvan ook horeca, vrije beroepen en (kleinere) 

handelszaken en hun organisaties( ATA,Unizo) deel uitmaken; 

d) buurtwinkels, de lokale horeca en de openbare markt; 

e) de verkoop van streekproducten (bijvoorbeeld via voedselteams). 

 

Beginnende zelfstandigen krijgen naast een starterspremie, het nodige advies en 

dito informatie om hun plannen op een duurzame manier te realiseren. 
 

 

 

 

 

Werk  

 

De gemeente moet zich bewust zijn van haar rol als werkgever. Daarom is zij 

niet enkel een voorbeeld van kwaliteit en diversiteit, maar heeft zij ook oog voor 

sociale tewerkstelling en promotie in haar diensten (bijvoorbeeld van leefloners 

via artikel 60). 

Op een breder vlak willen wij ook de volgende tewerkstellingsmaatregelen 

gerealiseerd zien : 

a) bij het onthaal van nieuwe inwoners en op de gemeentelijke website vacatures 

in onze gemeente meedelen; 

b) de gemeentelijke kinderopvang na een behoeften onderzoek eventueel verder 

uitbreiden. De bijdrage van de ouders wordt berekend  in functie van hun 

inkomen; 

c) de gemeente en haar inwoners worden klanten en/of leveranciers van de 

regionale kringloopwinkels en stimuleren zo de (sociale en duurzame) economie 

in de streek. 

 
 

 

 

 

 



 

Mobiliteit en verkeersveiligheid 

 
Voorrang voor voetgangers 

 

Iedereen is op een zeker moment voetganger, daarom moet extra aandacht gaan 

naar veilige, brede en goed onderhouden voetpaden met accentverlichting. 

Hierbij wordt iedere (her)aanleg of ingreep zorgvuldig getest op de 

gebruiksvriendelijkheid, vooral voor kinderen, ouderen en mensen met een 

beperking. Het preventief  onderhoud van voet- en fietspaden verhoogt de 

veiligheid en is kostenbesparend. Daarom is een jaarlijkse inspectie meer dan 

aangewezen. 

 

 

 

Voorrang voor fietsers 

 

Twee derde van onze verplaatsingen zijn korter dan 5km. Het merendeel hiervan 

kan perfect met de fiets. De fietser is dus de basisschakel in een duurzame 

mobiliteit. Daarom moet de gemeente : 

- investeren in een fijnmazig fietsnetwerk zodat de lokale 

fietsverplaatsingen sneller zijn dan de autoverplaatsingen; 

- veilige en kwaliteitsvolle fietspaden aanleggen volgens het Vlaams  

fietsvademecum (zeker langs wegen met een toegelaten snelheid  

groter dan 30km/uur,  anders is gemengd verkeer aangewezen); 

                -   fietspaden net als voetpaden ijsvrij houden; 

- een plan opstellen voor veilige fietsstallingen; 

- bij elke nieuwbouw een fietsparkeernorm invoeren; 

- oplaadposten voor elektrische fietsen voorzien; 

- een gemeentelijke fietsroutekaart uitbrengen met functionele en 

toeristische fietspaden. De heraanleg/herwaardering van 

buurtwegen is daarbij (ook voor voetgangers) essentieel. 

 

Voorrang voor het openbaar vervoer 

 

“De Lijn” is een belangrijke factor in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en 

alhoewel reeds goed uitgebouwd moet er nog extra aandacht gaan naar  

- het aanbod van laatavond en nachtelijk openbaar vervoer; 

- de rechtstreekse bediening van ziekenhuizen en revalidatiecentra. 

Belbus of –taxi kunnen hierbij net als een verder uitgebouwde 

MMC als alternatief gezien worden; 

- comfortabele halten met aangepaste fietsstallingen; 

- sociaal rechtvaardige lijnabonnementen. 



 

 

 

 

En wat met de auto ? 

 

De druk van koning auto moet verminderen, dit kan ondermeer door : 

-  de noodzaak tot autoverplaatsingen te verminderen, bijvoorbeeld door de 

werk-,woon- en winkelfuncties bij elkaar te concentreren; 

- mensen zonder auto en mensen die autodelen een groene mobiliteitskaart te 

bezorgen; 

- woonstraten en wijken te (her)inrichten als zone 30 of als woonerf; 

- sluipverkeer tegen te gaan door circulatieplannnen, tonnagebeperking en 

asverschuivingen; 

- het opmaken van een gemeentelijk mobiliteitsplan , best in samenspraak met 

de buurgemeenten. In dit plan worden ook maatregelen opgenomen waarbij 

dienstfietsen ter beschikking staan en het personeel wordt aangespoord om zich 

op een duurzame manier naar/van het werk te verplaatsen. Politici hebben 

hierbij een voorbeeldfunctie; 

- het autoluw maken van de schoolomgeving; 

- snelheidscontroles, het tegengaan van fietsdiefstallen en het beboeten van 

foutparkeerders. Het resultaat van deze acties wordt meegedeeld aan de 

bevolking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimte en wonen 
 

Besturen die op een doordachte manier omgaan met de openbare ruimte 

verdienen veel terug: men krijgt tevreden inwoners, een levendige dorpskern, 

verhoogde private investeringen en een bloeiende middenstand. Kwaliteitsvolle 

en duurzame publieke ruimten zijn een hefboom voor maatschappelijke, 

economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het begrip “openbare ruimte” 

betekent dus meer dan de loutere inrichting van straten, pleinen en parken. 

 

 

Wonen 

 

Ons basisprincipe hierbij is het optimaal en duurzaam gebruik van de 

beschikbare ruimte. 

Nieuwe wijken worden duurzaam en compact bebouwd met een mix van 

verschillende woningtypes en een mix van jongeren, ouderen, eigenaars en 

huurders. De woon- , werk- en winkelfunctie zijn samen aanwezig. Om dit alles 

te bereiken stelt het bestuur een woonbeleidsplan op, met daarin onder andere 

opgenomen: 

- renovatiepremies met bijzondere aandacht voor rationeel energiegebruik; 

- de verplichting dat minstens 10% van de nieuwe woningen sociale huur- of 

koopwoningen moeten zijn; 

- het ondersteunen van sociale verhuurkantoren . Hierdoor kunnen ook lagere 

inkomens via een huursubsidie een woning vinden op de privémarkt; 

- het oprichten van een “community land trust”. Hierbij blijft de gemeente 

eigenaar van de grond, de daardoor betaalbare woning wordt via een recht van 

opstal marktconform verkocht aan particulieren. De gemeente verkoopt dus geen 

publieke gronden maar blijft eigenaar. 

 

 

 

Open en publieke ruimte 

 

Een goede ruimtelijke ordening heeft oog voor de open en groene ruimte 

waardoor de kwaliteit en de leefbaarheid toenemen. 

De gemeente versterkt/verdicht de kern en de wijken en vergroent de 

tussenliggende ruimte. Daarvoor hanteert de gemeente een groennorm met als 

maatstaf de aanwezigheid van wijkgroen op wandelafstand. 

 

 

 



 

Open ruimte is een schaars goed. Daarom moeten we er spaarzaam mee 

omspringen via: 

- het verminderen van de hoeveelheid verharde oppervlakte; 

- het verder uitbouwen van publieke ruimtes zoals het Laar. Dit biedt 

kansen op wandel- en verblijfscomfort en op zitplaatsen met veel 

belevingswaarde. Hierdoor verminderen de verkeersdrukte en de 

geluidsoverlast en neemt de verkeersveiligheid toe; 

- het aanpakken van de leegstand op (bedrijven)terreinen via een 

belasting op leegstand; 

- het prioriteit geven aan KMO/ middenstand; 

- het kiezen voor bedrijven met grote toegevoegde waarde en/of veel 

arbeidsplaatsen per ha op de bedrijventerreinen; 

- het inschakelen en ondersteunen van landbouwers  in een KLE; 

- het opnieuw laten meanderen en het grondig onderhouden van 

grachten en beken zodat ze meer water kunnen bufferen; 

- het van bij het begin betrekken van inwoners bij de inrichting van de 

open ruimte (bijvoorbeeld door het toekennen van wijkbudgetten) . Dit 

voorkomt frustratie en verhoogt de betrokkenheid; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Natuur, milieu, gezondheid en energie 
 

Natuur en milieu 

 

Voor ons is het belangrijkste principe hierbij dat iedere gemeentelijke maatregel 

of beslissing moet getoetst worden op zijn milieuvriendelijkheid. 

Verder lijkt ons het volgende noodzakelijk : 

- Toegankelijke natuur (Reukens, Kleidaalbos) en voldoende groen in 

wijken en straten; 

- De ontwikkeling van het stadsrandbos en de aankoop van gronden voor 

natuurbehoud met daarbij ondersteuning voor terreinbeherende 

verenigingen; 

- De opmaak van een bermbeheersplan; 

- De aanleg van volkstuintjes in samenwerking met Velt, zeker in nieuwe 

verkavelingen; 

- Ondersteuning voor de “behaag natuurlijk” actie; 

- De plaatsing van een container voor groenafval in de wijk Lindenbos; 

- De ondertekening van het charter over biodiversiteit (bijenvriendelijk 

gedrag, niet uitroeiende maatregelen om schade door vossen te 

vermijden,enz.). 

 

Gezondheid 

 

Hier moet via een gezondheidsplan – opgesteld in samenwerking met de 

gezondheidsraad – preventie vooropstaan. 

Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van snelheidsbeperkingen,zeker in de 

omgeving van scholen en bejaardenwoningen. Zo krijgen we de kans om de 

lawaaioverlast te beperken, de door de ISVAG-oven (waarvan we de sluiting 

onverminderd blijven bepleiten) al zo bedreigde luchtkwaliteit te verbeteren en 

de kans op ongevallen te verminderen. Aandacht voor klachten, herhaalde 

metingen en controle door onder- meer de milieuambtenaar zijn hierbij 

essentieel. 

Ook wordt aan de Aartselaarse scholen aandacht gevraagd voor acties als “soep 

in plaats van snoep”, “veilig traag naar school”, enz. 
 

 

 

 



 

 
Energie 

 

In 2010 moesten 40000 Belgische gezinnen leven met een budgetmeter en dit 

aantal loopt nog op. Stijgende energieprijzen hebben een zware impact op ons 

budget, dus moeten we energie besparen.  

Omdat  we dikwijls te groot, te ver van het werk en niet  altijd in goed 

geïsoleerde huizen wonen zijn andere woonvormen (dichter bij elkaar en met 

meer gemeenschappelijke delen) noodzakelijk.  Het E-peil moet naar beneden 

en meer dan 2 miljoen huizen moeten gerenoveerd worden. Isolatie betaalbaar 

houden en lage energiewoningen bouwen of renoveren is een prioriteit. Ook de 

gemeente heeft hier een subsidiërende/stimulerende taak. 

Bedrijven moet gewezen worden op de impact van energiebesparing en efficiënt 

energiegebruik, niet alleen op het milieu maar ook op hun concurrentiekracht. 

Daarna volgt de versnelde invoering van hernieuwbare energie. 

 

Vanuit haar voorbeeldfunctie moet onze gemeente de doelstelling hebben om 

tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom maakt ze een lokaal klimaatplan op, 

waarin ondermeer dient opgenomen : 

- de aankoop van echte groene stroom; 

- energiezuinige openbare verlichting; 

- het opvolgen van de energieprestaties van de eigen gebouwen; 

- energie besparingsacties in scholen waarbij deze het uitgespaarde bedrag 

voor eigen projecten kunnen gebruiken. Het educatief aspect is daarbij 

van groot belang ; 

- het beperken van water- en papierverbruik . 

 

Zowel voor burgers als voor bedrijven ontwikkelt de gemeente 1 centraal loket 

waar voor wonen,water, energie- en grondstoffengebruik kosteloos geadviseerd 

wordt via de huisvestingsambtenaar. Speciale inspanningen worden geleverd om 

sociaal kwetsbare personen hierbij actief te betrekken (bijvoorbeeld door een 

derde betaler financiering voor energiebesparing) en te informeren. 

Verder ondersteunt de gemeente duurzaam bouwen via stedenbouwkundige 

voorschriften en reglementen en geeft ze renovatiepremies voor isolatie. Ook 

plaatst ze zonnedaken op eigen gebouwen, beginnend met de scholen, en 

onderzoekt ze de mogelijkheid tot lokale energieproductie (bijvoorbeeld via een 

windplan). 

Bij de bouw van nieuwe  wijken legt de gemeente wijkverwarming op en verder 

stimuleert ze de groepsaankoop van – liefst groene – energie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sociaal beleid en OCMW 

 
 

Enkel een autonoom OCMW kan het sociale karakter van het lokaal beleid 

vrijwaren. Tegelijkertijd is echter een praktische samenwerking met de 

gemeente noodzakelijk. 

Nu het aparte sociaal beleidsplan verdwijnt bewaakt het OCMW  de 

uitwerking van een sterk luik sociaal beleid binnen de gemeentelijke 

meerjarenplanning. Dit impliceert een degelijke analyse van de zorgnoden 

waarbij een brede waaier aan partners –jeugddienst, seniorenraad, het 

middenveld, vrijwilligersorganisaties maar ook OCMW- cliënten – betrokken 

worden. Doelstellingen worden vertaald in concrete acties en budgetten. 

 

Een sociaal beleid houdt in dat de gemeente zich onvoorwaardelijk inzet voor 

het garanderen van een menswaardig bestaan voor elke inwoner. 

In dat verband pleiten we voor blijvende aanvullingen bovenop het leefloon. 

Concreet gaat het hem ondermeer over huur- en verwarmingstoelagen, de  

bijpassing van medische en schoolkosten en een tegemoetkoming voor 

éénmalige duurzame uitgaven. 

Het OCMW werkt preventief om zoveel mogelijk cliënten uit het 

budgetbeheer of de collectieve schuldbemiddeling te houden. 

 

     Door de stijgende energieprijzen wordt de factuur voor gas en elektriciteit  

     voor sommigen te duur. Het OCMW zet maximaal de middelen in die het  

     kan recupereren van het federaal energiefonds en het sociaal 

     verwarmingsfonds. Wij willen immers niet dat inwoners in de kou zitten.   

     Daarom moet ook bij niet-OCMW cliënten de minimum regeling voor  

     aardgas onder de  aandacht worden gebracht. 

Verder begeleidt het OCMW gezinnen actief om hun energiefactuur te doen 

dalen, dit via gratis energie-audits. Personen met een laag inkomen kunnen 

een beroep doen op de derdebetalingsfinanciering voor energiebesparende 

investeringen in hun woning. 

 

 

 



 

Activering op de arbeidsmarkt langs de weg van de sociale economie (art 60) 

of in samenwerking met het PWA wordt gestimuleerd en gecoördineerd 

vanuit het beleid om te resulteren in een doorstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt. 

 

Het OCMW stimuleert cliënten om een vaste huisarts te nemen en te kiezen 

voor het globaal medisch dossier. Het maakt tariefafspraken met huisartsen 

en ziekenhuizen en zorgt er voor dat ook mensen zonder papieren hun recht 

op dringende hulp kunnen laten gelden. Dit kan via een medische conventie 

waarin het OCMW – zoals wettelijk voorzien - garant staat voor de betaling 

van medische kosten. 

 

Veel armoede blijft nog verborgen. De weg naar het OCMW blijft moeilijk. 

Daarom moet het sociaal huis zich profileren als een open en warm 

onthaalpunt bij sociale thema’s en noden. 

Naast die voor de financiële armoede moet er ook aandacht zijn voor de 

contactarmoede en de vereenzaming. Voor de alleenstaande senior of andere 

kan gedacht worden aan een sociaal restaurant waar eens per week of per 14 

dagen aan een sociaal tarief kan getafeld en nagepraat worden en/of aan een 

uitbreiding van de activiteiten in de OCMW-cafetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderwijs, jeugd en ouderen 

 
Onderwijs 
 

De gemeente streeft naar een goede samenwerking met en tussen alle op haar 

grondgebied aanwezige onderwijsnetten. 

Het eigen gemeentelijke basisonderwijs heeft naast haar pedagogische opdracht  

aandacht voor iedere levensbeschouwing , probeert taal- en leerachterstand liefst 

preventief  aan te pakken en verbetert de samenwerking met en de 

betrokkenheid van de ouders. 

Het onderhoud van schoolgebouwen en -infrastructuur (ook te gebruiken na de 

schooluren en tijdens de schoolvakanties) maakt het onderwerp uit van een 

meerjarig investeringsplan. 
 

Jeugd 

 

We moeten af van het idee dat spelende kinderen automatisch een hinderlijke 

bron van lawaai vormen of dat jongeren die elkaar opzoeken noodzakelijkerwijs 

voor overlast zorgen. Daarom pleiten wij voor : 

- het toetsen van iedere beleidsbeslissing op zijn kind- en jeugdvriendelijkheid; 

- meer speel-,sport- en ontmoetingsruimte ondermeer door het multifunctioneel          

gebruik van terreinen (en veilige routes er naar toe); 

- het beschikbaar stellen van graffitiplekken; 

- een behoeften onderzoek naar een (intergemeentelijke) fuifzaal ; 

- het ondersteunen van actieve muziekbeleving (bijvoorbeeld door het 

beschikbaar stellen van repetitieruimte), waar mogelijk in samenwerking met de 

muziekacademie ; 

- initiatieven voor de niet georganiseerde jeugd 

 

 

Ouderen 

 

 

De kennis en de capaciteiten die ouderen doorheen de jaren verworven hebben 

mogen niet verloren gaan. Ze kunnen uiterst nuttig zijn in het vrijwilligerswerk, 

daarom pleiten wij voor een vrijwilligersbeurs om het aanbod te koppelen aan de 

behoeften. 

Om vereenzaming tegen te gaan moet er meer aandacht gaan naar 

ontmoetingsplaatsen op het Laar en aan de speelpleinen, in de bib, het CC, het 

sportcentrum en in het OCMW-gebouw. 

 

 



 

Zeker voor de  80-plussers moeten speciale inspanningen geleverd worden voor 

maatregelen die het langer wonen in de eigen buurt toelaten zoals ondersteuning 

van de mantelzorg, armoede verhinderende ingrepen, woonaanpassingspremies 

en het aanspreken van het sociaal fonds voor energiebesparing via het derde 

betaler systeem. 

 

Voor de rest lijkt het ons van zelfsprekend dat alle hierboven geformuleerde 

stellingen alleen maar samen met en op aangeven van een goed werkende 

gemeentelijke ouderenraad concreet gemaakt en uitgebreid kunnen worden. 

 

 

 
 

Vrije tijd, cultuur en sport 
 

 

 

 

Vooraf 

 

De drie hier behandelde onderwerpen kunnen niet los van elkaar gezien worden, 

noch van wat al eerder aan bod kwam. De verschillen tussen de onderscheiden 

sectoren vragen weliswaar een eigen aanpak, maar qua doelstellingen bestaat er 

zeker een grote verwantschap. Vandaar een pleidooi voor integratie, zodat 

procedures, reglementen en tarieven zoveel mogelijk op mekaar afgestemd 

worden. 

Daarom willen wij één betaalbare vrijetijdspas per inwoner die naar behoefte, al  

dan niet via online dienstverlening, kan opgeladen worden. 

Ook spreekt het in dit verband van zelf dat de cultuurbeleidscoördinator een 

bredere bevoegdheid  krijgt . Het zelfde geldt voor de cultuurraad (bij voorkeur 

met minder/geen politici, wel met experts en betrokkenen) en bij uitbreiding ook 

voor de raad van bestuur van het CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cultuur  

 

Een cultuurbeleid moet, rekening houdend met steeds veranderende behoeften, 

het belang van verscheidenheid en kwaliteit vooropstellen. Dit werkt immers 

emanciperend, zowel voor de bestaande verenigingen als voor individuele 

bewoners, en geeft aan de gemeente een bruisend karakter. 

De gemeente zorgt daarbij voor de randvoorwaarden waaronder verenigingen en 

bewoners hun activiteiten kunnen organiseren. De gemeente moet er dus voor 

zorgen dat de inwoners en hun verenigingen hun ding kunnen doen. Het 

beschikbaar stellen van de nodige ook voor mensen met een beperking 

toegankelijke infrastructuur (Laar,bib, CC, maar ook ruimtes in de scholen en 

andere al dan niet gemeentelijke gebouwen) en het geschikte materieel (podia, 

tafels, stoelen…) is dus noodzakelijk. 

 

Het cultuuraanbod moet niet alleen  makkelijk toegankelijk en verspreid over de 

verschillende wijken beschikbaar zijn, maar ook betaalbaar met daarbij 

bijzondere aandacht voor kansengroepen, kinderen, jeugd en ouderen. Een 

programmering (niet alleen voor de klassieke manifestaties maar ook voor 

bijvoorbeeld taalcursussen en het aanleren van allerlei vaardigheden)  op 

streekniveau kan hierbij helpen. 

 

 

Sport 

 

Sport heeft een grote positieve kracht, werkt ontspannend en bevordert sociale 

kontakten. 
Zoveel mogelijk mensen – en dan niet uitsluitend in clubverband – laten sporten 

is dan ook dé doelstelling. Sport voor allen dus. 

De gemeente moet hierbij ondersteunend werken met bijzondere aandacht voor 

de jeugdsport via scholen en clubs. De sportdienst is zowel coördinator als  

stimulator en een intergemeentelijke samenwerking moet tot meer 

mogelijkheden leiden.         

Vooral de niet formele sporter is gebaat bij de uitbouw en de beschikbaarheid 

van drempelverlagende wijk- en buurtpleinen, bij open ruimte als landelijke 

wegen, bos of park en bij ook na de lesuren beschikbare infrastructuur in de 

scholen. 

 

 

 

 



 

Veiligheid 

 

 
Veiligheid is een basisrecht. Iedereen moet zich in de gemeente veilig kunnen 

voelen. Het gaat hierbij zowel om reële veiligheid als om meer subjectieve 

veiligheidsgevoelens. 

Wij kiezen voor een integraal veiligheidsbeleid van preventie tot strafuitvoering. 

Een integraal veiligheidsbeleid is meer dan alleen maar een politiebeleid. Politie 

én burgers hebben immers allebei een cruciale taak. Het debat rond veiligheid 

wordt gevoerd in de gemeenteraad, de prioriteiten voor het politiebeleid liggen 

bij de politieraad. 

 

Belangrijke factoren bij de uitbouw van een preventiebeleid zijn het onderwijs, 

de huisvesting en de werkomgeving. Straten en pleinen moeten veilig zijn en 

ook zo aanvoelen. Inwoners en bestuur moeten samen problemen bespreekbaar 

maken zoals burenlawaai en sluikstorten. Buurtbemiddeling vermindert hierbij 

de kans op langdurige conflicten. Bij deze bemiddeling spelen wijkagent, 

gemeenschapswachter en preventieambtenaar een belangrijke rol. In plaats van 

“meer blauw op straat” opteren wij voor “blauw meer op straat”. Dit betekent 

dat de politie makkelijker en meer aanspreekbaar moet zijn, niet alleen via de 

duidelijk aanwezige wijkagent maar ook via zitdagen, buurtgesprekken of een 

permanente contactlijn. 

 

Gemeentelijke administratieve sancties/straffen zorgen voor een effectieve 

aanpak van de kleine criminaliteit. Daarom ook het belang van een duidelijk 

politiereglement.  Bij lichte inbreuken worden afspraken gemaakt met alle 

partijen en in een contract vastgelegd om ze in het vervolg te voorkomen.  

Het bestuur heeft ook oog voor het vermijden van intrafamiliaal geweld, dit via 

studiedagen, opvoedingsondersteuning en professionele vorming. Als nazorg 

gaat er veel aandacht naar slachtofferbegeleiding. 

Het subjectieve onveiligheidsgevoel ten slotte kan verminderd worden door 

kleine strategische ingrepen als een goed geplaatste verlichting .   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Bestuur, democratie en participatie 
 

 

Burgers willen ten allen tijde kunnen meedenken over het beleid. Wij willen dan 

ook naast een mondige  gemeenteraad de participatie van de inwoner versterken. 

Dit leidt niet enkel tot een groter draagvlak, maar ook tot betere beslissingen. 

Daarom krijgen de inwoners toegang tot beleidsdocumenten via internet en 

sociale media. Zij kunnen terecht bij één vertrekloket waar ze rechtstreeks 

bediend worden of doorverwezen naar de bevoegde dienst. Elke vraag, elk 

bezwaar en elke klacht worden binnen een redelijke termijn beantwoord. 

 

De secretaris maakt een volledig (dus ook met de motivatie van het stemgedrag) 

verslag van elke gemeenteraad. Een samenvatting hiervan komt in het 

informatieblad. 

Inwoners hebben de mogelijkheid om vragen te stellen in een vragenuurtje. 

Vragen moeten wel op voorhand ingediend worden. Er is ook aandacht voor de 

goede werking van de commissies en hun regelmatige bijeenkomst. Voorstellen, 

vragen en opmerkingen van bewoners worden hierin besproken. 

 

Een goed personeelsbeleid versterkt de inzetbaarheid en de competentie van de 

ambtenaar. Elke ambtenaar moet de mogelijkheid krijgen om zijn carrièretraject 

mee uit te zetten. Gestemde procedures in de gemeenteraad worden tevoren 

afgetoetst met de uitvoerende ambtenaar inzake hun werkbaarheid.  

Vacatures worden zo breed mogelijk bekend gemaakt en niet alleen het diploma 

maar ook de werkervaring telt bij aanwerving of promotie. 

 

Inspraak en participatie zijn noodzakelijk voor een goede besluitvorming. Het 

bestuur bepaalt hierbij de werkwijze en de doelstellingen. Het volgende spreekt 

echter van zelf : 

a) er is speciale aandacht voor kansengroepen; 

b) wijk- en adviesraden zijn waardevolle organen en moeten au sérieux 

genomen worden. Zij verdienen een gefundeerd antwoord op al hun adviezen. Is 

dit  antwoord negatief dan wordt dit uitvoerig gemotiveerd. Adviesraden kunnen 

hun standpunten toelichten in de commissies en in de gemeenteraad; 

c) participatieve democratie, waarbij inwoners actief bij  het besluitvormings-

proces betrokken worden, betekent ook macht afgeven. Dit kan bijvoorbeeld 

door budgetten voor wijkgebonden projecten die de wijkraad zelf beheert. 

Controle blijft wel noodzakelijk. 

 

 

 

 



 

 

 

Samenleven, diversiteit en internationale samenwerking 

 

 
Het actief burgerschap bevorderen is voor ons erg belangrijk. Dit wil zeggen dat 

inwoners mee beslissen over wat goed en nodig is voor de gemeenschap, zich 

veilig voelen in de publieke ruimtes en er zich mee verantwoordelijk voor 

kunnen achten. 

Uitgangspunt is hierbij de aandacht voor alle personen, dus ook voor mensen die 

het op een of andere manier moeilijker hebben en voor migranten en 

asielzoekers. Zij zorgen immers voor etnisch-culturele diversiteit, ook in  onze 

gemeente. Dit vereist een menselijk-zakelijke visie met aandacht voor de 

plaatselijke gemeenschap, de migrant/asielzoeker en zijn thuisland. 

 

Omdat Aartselaar geen geïsoleerd eiland in de wereld is vinden wij de volgende 

beleidsopties erg belangrijk :   

a) een volwaardige Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

(met een vast budget en uitgewerkte doelstellingen en verslagen) 

coördineert en denkt structurele en noodacties uit voor wie het elders 

moeilijk heeft; 

b) verbroederen met een gemeente in de derde wereld; 

c) het behalen van de norm voor de toekenning van de “fairtrade”- en 

“schone kleren”- gemeente labels; 

d) het trapsgewijze verhogen van de beschikbare middelen voor 

ontwikkelingssamenwerking tot minstens 0,7% van het gemeentebudget 

(naast het zo veel en zo goed mogelijk ethisch beleggen van de 

inkomsten). 

 

 


