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Kijk welke investeringen
we plannen in je deelgemeente,

buurt of straat

Handige uitneembare 
katern !

Investeringsplannen

2018-2024

“ In deze handige katern presenteert CD&V haar investeringsplannen voor heel 
Aarschot. We kijken daarbij in de eerste plaats naar de komende zes jaar. Uit 
ervaring weten we dat investeringen plannen én uitvoeren soms langer kan duren 
dan verwacht. Daarom willen we eerlijk zijn: niet alles kan even snel en tegelijk 
worden gerealiseerd.
We kiezen er bewust voor om elke deelgemeente aan bod te laten komen en zo 
duidelijk te maken dat we gaan voor een goede spreiding van de investeringen 
over het hele grondgebied.
Voor heel wat investeringen zijn we afhankelijk van partners. We doen ze niet 
alleen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan grote rioleringswerken of investeringen 
in monumenten en erfgoed. We krijgen daarvoor subsidies dus moeten we onze 
timing hieraan aanpassen. Dat zorgt vaak voor vertraging.
Ten slotte nog dit: een kostprijs ramen is niet makkelijk en daarom zijn we erg 
voorzichtig. Toch denken we dat er de komende zes jaren ruim 20 tot 22 miljoen 
euro investeringsruimte is. Tegelijk gaan we voor elke subsidie die mogelijk is. 
Daar moeten we het mee doen. Alles tegelijk aanpakken is nooit mogelijk. We 
willen immers altijd een realistisch financieel beeld ophangen. Dat mag u van ons 
verwachten. ”

André Peeters
Lijsttrekker en Burgemeester 
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Aarschot
Bergvijver

Restauratie
Gasthuisapotheek.

Renovatie voorvleugel 
Gasthuis en integratie bib 

en museum met
nieuwe foyer

//2020//

Vernieuwing
Elisabethlaan

alsook
parkings en groen

//2022//

Woonproject
Poortvelden

//in uitvoering//

Heraanleg
fiestpaden

op de
Betekomsesteenweg 

//2019//

Rioleringswerken
Nieuwlandlaan
en vernieuwing
van het wegdek

//2021//

Ontwikkeling
van ‘Kop van Nieuwland’

tot bedrijventerrein
voor kennis- en 

diensteneconomie
//2020//

Nieuwe
inrichting

voor het Elzenhof en 
nieuwe gebouwen

voor het
Bijzonder Onderwijs

//vanaf 2019//
Er is

steeds aandacht
voor algemeen

onderhoud van wegen en 
fietspaden. Voor het

hele grondgebied
voorzien wij

800.000 euro
per jaar.

 
Via het project

“Zonnedeel” kunnen
inwoners op een collectieve

manier investeren in
zonnepanelen die in groten 
getalen op openbare daken

(bib, sporthal,
stadsfeestzaal,…)

worden geplaatst.

Heraanleg
Tieltsebaan

en verniewing van de
Braeckepoort

met rotonde en
fietspaden
//2021//

Nieuw
logistiek centrum

voor de uitleendienst
aan De Klinker,

extra
vergaderruimte

//2022//

Heraanleg
en verfraaiing

Martelarenstraat
//2020//

Rioleringswerken
en collector
Bekaflaan en
heraanleg en

verfraaiing
van de ‘Koemarkt’

//2019//

Nieuw
speelfort in de

Bronstraat
//2022//

Rioleringswerken
en vernieuwing

Godshertogestraat,
vernieuwing van

pleinen en parkings’
//2020//

Derde fase
van heraanleg 

Herseltsesteenweg
//2019//
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Rillaar Gelrode

Rioleringswerken
Molendreef

met extra aandacht
voor aanleg fietspaden

//2020//

Aanleg
Kortakkerplein

en parking
//in uitvoering//

Aanleg
fietspaden

in Langestraat
//2020//

Heraanleg
Leuvensesteenweg

en aanpalende straten
mét nieuwe fietspaden

//2022//

Investeringen
in veiligheid

van voetgangers
en fietsers in de dorpskern 

en vernieuwing
van de speeltuin

//2022//
Investeringssubsidie

voor 
vzw Ontmoetingscentrum

Strooien Dorp
Gelrode //2019//

Aanleg
fietssnelweg

Aarschot-Gelrode-
Rotselaar

langs de spoorweg
//2020//

Extra maatregelen
tegen wateroverlast
en erosiebestrijding

//vanaf 2020//

Aanleg
fietspaden

Rillaarsebaan
//2022//

Rioleringswerken
Heiken

//2022//

Aanleg
nieuwe fietspaden

Tieltseweg
vanaf Klopperberg

//2020//

Er is
steeds aandacht
voor algemeen

onderhoud van wegen en 
fietspaden. Voor het

hele grondgebied
voorzien wij

800.000 euro
per jaar.

Er is
steeds aandacht
voor algemeen

onderhoud van wegen en 
fietspaden. Voor het

hele grondgebied
voorzien wij

800.000 euro
per jaar.
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Langdorp
Wolfsdonk

Gijmel

Aanleg speelplein
en speeltuin

in het dorpscentrum
en verenigingslokaal
boven kinderopvang

//2020//

Aanleg
fietssnelweg

Langdorp - Testelt
langs de spoorweg

//2021//

Vernieuwing
fietspaden 

Gijmelsesteenweg
//2022//

Verfraaiing
keermuur met

wandtekening/schildering
//2020//

Rioleringswerken 
Echostraat en

vernieuwing wegdek
//2019//

Rioleringswerken
Abrikozenstraat

//2019//

Rioleringswerken
Egdstraat en
Hamerstraat

en verbetering
wegdek
//2020//

Rioleringswerken aan
de Collector Bekaf zullen 
ook invloed hebben op de 
riolering in het centrum

van Langdorp en de 
Testeltsesteenweg.

Rioleringswerken
Grote en kleine Meur,

Winterstraat en
Boshuisstraat

en aanpak wegdek
//2021//

Energie-
en toegankelijkheids-

investeringen voor Huis 
Verdonck voor de buurt, 

verenigingen en
Vakantieclub

//vanaf 2021//

Vernieuwing
Fietspaden

Rhodestraat
en

Testeltsesteenweg
//2022//

Rioleringswerken
Veelsebaan,

Veerlestraat, ...
//2020//

Vernieuwing
Fietspaden

Wolfdonksesteenweg
en

Mouthorensteenweg
//2022//

Er is
steeds aandacht
voor algemeen

onderhoud van wegen en 
fietspaden. Voor het

hele grondgebied
voorzien wij

800.000 euro
per jaar.
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Ourodenberg
Bloemse
Hoeve

Derde fase
heraanleg

Herseltsesteenweg.
//2019//

Avontuurlijke
speelzone

in de
Gijmelbergwijk

//2020//

Ontwikkeling
van bedrijven- en

ambachtszone
‘Witte Molen’
//vanaf 2018//

Restauratie
Witte Molen

//2018//

Ontwikkeling
van een sociaal 
woonproject

aan de
Ter Heidelaan

//2019//

Er is
steeds aandacht
voor algemeen

onderhoud van wegen en 
fietspaden. Voor het

hele grondgebied
voorzien wij

800.000 euro
per jaar.


