
COLOFON
Wil jij mee werken of mee schrijven aan het CD&V verhaal in Aarschot? Heb jij leuke ideeën om onze stad nog aangenamer te maken?  
Wil jij samen met ons een maatschappelijk engagement opnemen?
Neem dan als de bliksem contact op met de voorzitter van CD&V Aarschot 
Raf Rosseels • raf.rosseels@telenet.be of & 0477 63 79 57
VU: Nele Pelgrims, fractieleider en gemeenteraadslid CD&V • nele.pelgrims83@gmail.com
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06/07 > 08/07/2018
FUNDAYS & BRADERIE 

21/07
ROOTS IN HET PARK

03/08 > 05/08/2018 
HAP FOODTRUCK 
FESTIVAL 

04/08
ARTUUR FEEST

10/08
ZOMERBAR KAMP A 

10/08
AARSCHOT ZINGT

12/08
AARSCHOT FIETST 

HET STADHUIS 
VAN DE TOEKOMST

 

Voor meer info: Stadsmagazine, nieuwe app Happy Hageland en Uit In Aarschot

Ik ben als voorzitter van CD&V Aarschot fier om mezelf Aarschottenaar te noemen. De afgelopen jaren zijn er talloze 
initiatieven genomen en uitgevoerd waardoor we onze stad met nog meer reden de Parel van het Hageland kunnen noe-
men. En dat dankzij de inspanningen van de CD&V’ers in het stadsbestuur en de provincie. Tijdens en na de zomer zullen 
wij onze plannen voor de toekomst uit de doeken doen, maar nu kijken we graag nog eens terug naar de resultaten.  
Want wij weten wat er leeft in Aarschot. Want wij zijn #TeamAarschot!.  Raf Rosseels – voorzitter CD&V   

CD&V Aarschot trekt volop de kaart van vernieuwing en 
verbetering van de dienstverlening. En daarbij hoort de 
verbouwing van het stadhuis tot een open en toegankelijk 
stadskantoor. Alle belangrijke loketten zitten nu samen,  
daar waar je binnenkomt. Ons plan zal er voor zorgen dat  
je heel wat officiële documenten van thuis kan aanvragen  
die via mail of smartphone bezorgd worden. Verplaatsin-
gen naar het stadskantoor willen we vermijden. Als je toch 
wil of moet langskomen willen we natuurlijk dat niemand 
tijd verliest. In het najaar starten we met een uitgebreid 
aanbod voor werken op afspraak, zodat je een bezoek kan 
inplannen wanneer het voor jou het beste past.
 
Schepen van burgerzaken Steven Omblets is erg trots op 
dit vernieuwingsproject: “Je kan afspraken op verschillende 
manier maken: thuis, via onze website of via telefoon.  

 
 

Zo vermijden we wachttijden en zorgen we ervoor dat onze 
medewerkers 100% voor jou klaar zullen staan. Ze zullen  
ook weten waarvoor je komt en kunnen je daarom beter  
bedienen. Gewoon het stadhuis binnen stappen blijft  
mogelijk. De onthaalmedewerkers maken dan graag voor 
jou een afspraak of  
helpen je onmiddel- 
lijk verder.”   

# TEAM

AARSCHOT

HEB JE ONS GEZIEN 
MET ONZE IJSJES? 

Wij stonden voor jou klaar in al onze deelgemeenten om te komen luisteren. Dit nemen we allemaal mee in ons  
programma voor Aarschot. Hou zeker onze website in het oog: http://aarschot.cdenv.be/  

16/09
OPENSTRATENDAG
MET ZEEPKISTENRACE 

22/09
OPENINGSWEEKEND
CULTUREEL SEIZOEN

22/09 > 23/09/2018
HERFST-OPENDEUR

15/08
ST-ROCHUS VIERING

18/08 > 27/08/2018
AARSCHOT KERMIS

24/08
MUZIKAAL VUURWERK

25/08 > 27/08/2018
FESTIVAL VAN DE
VERLOREN ONSCHULD

08/09
EZELSOOR 
BOEKENKAFTDAG 

09/09
BUSKERFESTIVAL

Binnenkort kan je dus op verschillende  
manieren afspraken maken:



Om modderstromen tegen te gaan, worden in Gelrode  
en Rillaar poelen en dammen aangelegd! 
“Monique Swinnen, trekt de CD&V-lijst voor de provincie 
Vlaams-Brabant.” 

WERKEN AAN  
WATERVEILIGHEID

Als gedeputeerde voor Vlaams-Brabant slaat Monique Swinnen 
al meer dan tien jaar de brug tussen het provinciebestuur en 
de stad Aarschot. Zo werd het bestaande fietsknooppunten-
netwerk helemaal vernieuwd met 350 kilometer extra. 
 
De nieuwe fietskaart is er! Snelle fietsverbindingen liggen  
op de tekentafel van de procincie en de fiets-o-strades vanuit 
Aarschot naar Lier en Leuven worden binnenkort gerealiseerd. 
Bovendien volgen er nog richting Herentals en Diest.  

FIETSPLEZIER

Een van de vele realisaties van burgemeester André Peeters 
tijdens deze legislatuur is de aanleg en ontwikkeling van 
het parkeerpark achter het station Aarschot, een belang-
rijke stap in de realisatie van het masterplan ‘Aarschot op 
Sporen’, waarmee de stad Aarschot laureaat werd van de 
wedstrijd Stedenbeleid van het Vlaamse Gewest. De doel-
stelling van dit plan is de stations omgeving om te vormen 
tot een echte verbinding tussen het stadscentrum, het 
industrieterrein en het parkgebied Elzenhof.

NMBS en de stad Aarschot willen van de huidige achterkant 
van het station een voorkant maken. Het is de ambitie van onze 
burgemeester om van de stationsomgeving een aangename 
plaats te maken, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers, 
waar reizigers vlot van het ene op het andere vervoermiddel 
kunnen overstappen. 

Zowel de autoparking als de nieuwe fietsenstalling zitten  
in een fris groen jasje met bomen en groenaanplantingen.  
De stad, Infrabel en NMBS werken samen aan een gebruik-
scharter waarin vermeld wordt dat zowel de stad als verenigin-
gen openluchtactiviteiten op deze ruimte kunnen organiseren, 
zoals bijvoorbeeld optredens, allerlei markten, sporthappe-
nings enz. Ook de aangrenzende terreinen van het Elzenhof,  
de groene heuvel en de Demerkade kunnen in de toekomst 
voor dergelijke activiteiten gebruikt worden.

Omdat meer en meer mensen met de fiets naar het station 
komen, is het noodzakelijk om de fietsenstalling goed te be-
veiligen. Om de plaag van beschadigde en gestolen fietsen en 
schade aan voertuigen in te dijken werd in de zomer van 2017 
een proefproject opgestart met een dynamische bewakings-
camera in het nieuwe fietsengebouw. Deze dynamische camera 
heeft zijn effect niet gemist. Daarom zal de stad Aarschot op 
initiatief van burgemeester André Peeters nog voor dit bouw-
verlof elf camera’s laten installeren in de fietsenstalling. 

AARSCHOT  
OP SPOREN

Na het verdwijnen van wijnhandel Geens in 2007 wacht de 
Geenssite op een nieuwe bestemming. Een internationaal 
team van architecten werkt aan een nieuw en ambitieus 
stadsgedeelte. Dit stedenbouwkundig project, op initiatief 
van burgemeester André Peeters, is zonder meer het  
belangrijkste van de afgelopen 25 jaar in onze stad.

Het ontwerp van ‘De Torens’ verwijst naar de oude  
Orleanstoren op de achterliggende heuvel. Het terrein  
verbindt de historische binnenstad met de oude stadswallen 
en het achterliggende open landschap. 
 
Vanaf de Bonewijk en de Leuvensestraat wordt de oude 
Orleanstoren opnieuw zichtbaar en toegankelijk gemaakt. 
Aansluitend aan de Leuvensestraat komt er een stedelijk 
plein, geflankeerd door nieuwe winkelruimtes. 

Het woonproject omvat een 220-tal nieuwe woningen en  
richt zich op een brede doelgroep, met woningen voor  
starters, tweeverdieners en ouderen. Elke woning krijgt  
een specifiek karakter en terrassen gericht op het plein of  
de Orleanstoren. De karakteristieke hellende daken van de  
binnenstad worden doorgezet in de nieuwe architectuur.  
De eigenlijke bouw start onmiddellijk na het bouwverlof.  

DE TORENS 

De stad Aarschot kampt al enige tijd met een tekort aan ruimte 
voor kmo’s. Burgemeester André Peeters en zijn stedenbouw-
kundig team hebben de afgelopen jaren aan een oplossing 
van dit probleem gewerkt. Met het nieuwe bedrijvenpark Witte 
Molen komt er nu extra plaats. 

Dit nieuwe park biedt ruimte aan een 30-tal bedrijven. Het 
situeert zich op een toplocatie, vlakbij Shopping Witte Molen, 
met trekpleisters als Albert Heijn en is goed bereikbaar via de 
op- en afritten van de E314. Het bedrijvenpark zal ook zicht-
baar zijn vanop de Ring rond Aarschot. Binnen het zuidelijke 
gedeelte van het nieuwe bedrijventerrein zullen we voorrang 
verlenen aan zonevreemde Aarschotse bedrijven. Hiermee wil 
de stad Aarschotse bedrijven die vandaag zonevreemd buiten 
een bedrijventerrein gevestigd zijn, de kans geven om zich  op 
een erkend bedrijventerrein te vestigen.

Met de verschillende unieke molens die Aarschot kent, heeft 
de stad het potentieel om zichzelf uit te roepen als dé molen-
stad van Vlaanderen. Doorn in het oog is echter al jarenlang 
de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg. De bouwvallige toe-
stand van de molen vraagt een snelle restauratie. Op initiatief 
van burgemeester André Peeters zal deze onmiddellijk na het 
bouwverlof van start gaan. Het is de bedoeling om in de toe-
komst van Aarschot de molenstad van Vlaanderen te maken. 
Geen enkele Vlaamse gemeente heeft immers zoveel molens 
op zijn grondgebied.  

WITTE MOLEN-SITE
OURODENBERG



Eén van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van burge-
meester André Peeters en de CD&V was deze legislatuur  
om betaalbare woningen aan te bieden aan de Aarschotse 
jonge gezinnen. Er is immers sinds de laatste jaren een  
hoge nood aan betaalbare woningen in onze stad. Met de 
ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Poortvelden  
willen we een antwoord bieden op dit acute probleem.  
Gezinnen die zich in Aarschot, dichtbij de stad willen  
vestigen, worden geconfronteerd met de schaarser en  
bijgevolg ook duurder wordende bouwgronden. 

Het project Poortvelden is één van de grootste woonpro-
jecten in Aarschot van de afgelopen jaren. In totaal worden 
hier 260 woningen gerealiseerd, waarvan 166 eengezins-
woningen en 116 appartementen. In combinatie met het 
woonzorgcentrum Oase, met rusthuisbedden en assis-
tentiewoningen en het geplande woonproject van Huize 
Eigen Haard, kwamen er woningen voor verschillende 
doelgroepen. Zo ontstaat hier een nieuwe, gezellige buurt 
voor jong en oud. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van 
een nieuwe, levendige stadsbuurt op mensenmaat waar 
iedereen zich thuis voelt.

Het stadsbestuur wil op deze manier onze gezinnen de 
kans geven om een stadswoning met eigen tuin te kopen 
voor een betaalbare prijs.  

In 2016 vulden meer dan 600 Aarschottenaren een enquête 
in over wat volgens hen typerend is voor onze stad.  
Vertegenwoordigers van de verschillende bevolkings-
groepen gingen daarna aan de slag met de resultaten en 
bepaalden het DNA van onze stad. Daaruit ontstond een 
nieuwe en frisse huisstijl voor Aarschot. 

Schepen van communicatie Mattias Paglialunga is een van 
trekkers van dit project, waarbij het nieuwe logo het meest 
opvallende luik van de nieuwe huisstijl is. Het logo  
is een hoofdletter A waarin het icoontje verwerkt zit dat een 
locatie aanduidt. Het rood van de ijzerzandsteen, de over-
heersende kleur van het oude logo, is verrijkt met blauw en 
groen, verwijzend naar de Demer, en geel, de kleur van trots. 
Zwart, de oorspronkelijke kleur van de stad, mocht niet ont-
breken. Het logo beklemtoont de centrale ligging, het groene 
karakter van Aarschot en de waaier van faciliteiten. Tegelijk 
werd het Stadsmagazine in een nieuw kleedje gestoken.  
 
Voortaan verschijnt het tweemaandelijks voor én door Aar-
schottenaren, waar sterke verhalen, mensen en beelden de 
lezer enthousiasmeren. Ook de website heeft een opfrisbeurt 
gekregen waarbij de pagina’s per thema zijn opgebouwd 
en de structuur helderder is gemaakt. Zo vindt de gebruiker 
vlotter zijn weg naar de juiste stadsdienst.  

AARSCHOT 
IN ’T NIEUW  

BETAALBAAR 
WONEN

Gemeenteraadslid Nele Pelgrims zag op sociale media 
een stijgende vraag naar een tussenkomst in de onkosten 
voor huisvuilophaling en luierzakken. Ze bracht dit in 2015 
voor het eerst op de gemeenteraad, waarna burgemeester 
André Peeters de kostprijs per jaar liet onderzoeken. Het 
resultaat: Aarschottenaren die buiten het normale aantal 
luierzakken dat ze ter beschikking krijgen, toch nog nood 
hebben aan meer, kunnen bijkomend luierzakken aanko-
pen. De stad stelt 100 luierzakken ter beschikking per kind 
jonger dan 3 jaar, aan onthaalouders, aan mini-crèches en 
aan patiënten die lijden aan incontinentie. Tevens krijgen 
dialyse en-stomapatiënten een tussenkomst van 25€. Een 
gezin kan in plaats van de 100 luierzakken ook kiezen voor 
een premie van maximaal 125 euro voor de aankoop of 
huur van herbruikbare luiers.  

Gemeenteraadslid Nele Pelgrims kreeg regelmatig 
opmerkingen dat mensen niet weten hoelang ze kunnen 
parkeren en wat dat precies zou kosten. Daarom riep ze 
de schepen van Mobiliteit op om die informatie duide-
lijker te maken voor de Aarschottenaar. Op de parkeer-
automaten in de stad vind je daarom voortaan extra 
stickers met de uren waarop je moet betalen, hoe je een 
ticketje voor een gratis kwartier kan nemen en wanneer 
je gratis mag parkeren tijdens het Happy Hour.   

Wandelen, lopen of fietsen naast de Demer doe je nooit alleen. 
Naast een prachtig decor voor een sportieve inspanning is de  
vallei ook een uitstekende plek om te onthaasten. Sinds de zomer 
van 2016 staat er dankzij gedeputeerde Monique Swinnen een  
35 meter meanderende picknickbank in Langdorp die je uitno-
digt voor een pauze of zelfs een barbecue na een spannende  
kanotocht. Smakelijk!  

LUIERZAKKEN:  
HULP WANNEER  
HET NODIG IS 

PARKEREN  
IN AARSCHOT:  
MEER  
DUIDELIJKHEID

LANGDORP  
GENIET VAN HET 
DEMERLANDSCHAP



Aarschot wordt helaas geconfronteerd met leegstand,  
en vooral de Martelarenstraat lijdt onder dit  
economische fenomeen. 9% van het totale aanbod  
zijn beschikbare handelsruimten. 

Schepen van lokale economie Mattias Paglialunga  
ondersteunt tijdelijke initiatieven sfeer en beleving  
creëren in de binnenstad in plaats van leegstand.  
Want net die ervaring zorgt er voor dat een stad een  
verschil kan maken met e-commerce en baanwinkels.  
 
De stadsfabriek is een pand dat de stad zelf aanbood aan 
creatievelingen, starters of mini-ondernemingen. Elk idee is 
goed, als het maar een openbaar karakter heeft. Denk hierbij 
aan het huis van de Kerstman, de Veranderfabriek of het  
Fair Trade café. Elk jaar was er een aanzienlijke toename  
van pop-ups, waarvan een aantal hebben besloten om zich 
er definitief te vestigen.  
 
Zo is er een blijvende invulling in het oude pand van Esprit,  
dat vanaf juni een permanente sportwinkel van 650 m² 
wordt. Dat maakt van het beleid een duurzame maatregel en 
geen druppel op een hete plaat waarbij winkelende bezoe-
kers telkens een nieuw en verrassend aanbod krijgen. Boven-
dien is dit een unieke aanpak, die in andere gemeenten een 
gevolg krijgt. De stad kreeg hiervoor het laureaat ‘Bedrijvige 
Kern’, uitgereikt door middenstandsorganisatie Unizo.  

Kinderen zijn de meest kwetsbare burgers in onze samen- 
leving. Een kindvriendelijke stad houdt daar rekening mee  
in haar beleid. Tegelijk kan kindvriendelijkheid gehanteerd  
worden als een barometer voor een goed lokaal beleid dat  
de leefbaarheid voor iedereen verhoogt.
 
Kindvriendelijkheid is eigenlijk een toets voor een open,  
toegankelijke samenleving. Daarom startten de stad Aarschot 
en jeugdcentrum De Klinker eerder een traject om het label 
‘Kindvriendelijke stad’ te halen. Schepen van Jeugd Mattias 
Paglialunga heeft er met alle diensten een leerrijk anderhalf 
jaar op zitten. Op 17 juni is het ook zo ver: Aarschot en zijn 
inwoners mogen zich met heel veel fierheid een “kind- en 
jeugdvriendelijke stad” noemen. De jury bewonderde het  
enthousiasme, het politieke draagvlak en de ambitie voor  
de toekomst. Op 4 augustus vieren we dat met de Ketnetband 
op de Grote Markt. Super!  

OCMW-voorzitster en schepen van senioren en ouderenzorg 
Julia Mellaerts ervaart uit eerste hand de problemen en 
gevolgen van de snel toenemende vergrijzing, vereenzaming, 
en de nieuwe noden en behoeften van de zwakkeren in onze 
maatschappij. Verder zien we meer kansarmen, vergroot de 
zoektocht naar betaalbare huisvesting en is het belangrijk 
aandacht te hebben voor pyschosociale problemen. Een 
geïntegreerde hulpverlening is daarbij cruciaal. 

De afgelopen jaren werden de bestaande zorgvoorzieningen 
van OCMW Woonzorg uitgebouwd met aanvullende initiatie-
ven zoals de renovatie van het Begijnhofgebouw, de opstart 
van het zorgloket en een dagverzorgingscentrum. Daarnaast 
opende Residentie Orleanshof de deuren met aan aantal 
assistentiewoningen en een sociaal buurtrestaurant, een  
samenwerking met het buurtrestaurant van het WZC Sint- 
Jozef in Rillaar. Ook bij ‘Nergens beter dan thuis’, of beter 
gekend als ‘Project 80+’, heeft Julia Mellaerts een voortrek-
kersrol. Dit project begeleidt senioren rond brandveiligheid, 
participatie, sociale bescherming en zorgdienstverlening.  
Het OCMW heeft hierin een signaalfunctie; het doet huis-
bezoeken en detecteert zorgtoestanden. De onderlinge 
contacten met private zorgpartners en andere diensten en 
adviesraden versterken dit zorgnetwerk.

Tenslotte zet de sociale dienstverlening van het OCMW ook 
sterk in op juridische hulp, armoedebeleid en ondersteuning 
van de eigen stadsdiensten op het vlak van sport-, cultuur- en 
jeugdactiviteiten. Kortom: een geïntegreerd zorgbeleid met 
oog voor iedereen!  

AARSCHOT  
ZORGT

STADSKERN- 
VERNIEUWING  
EN POP-UP  
BELEID

Een brede visie over betekenisvolle plekken voor kinderen 
en jongeren, dat is het engagement waar schepen van 
jeugd, Mattias Paglialunga voor staat. Aarschot wil  
een toffe en veilig haven zijn voor kinderen en jongeren.  
Voor de jongsten wordt er stevig gewerkt aan de uitbrei-
ding van het speelweefsel. Schepen Paglialunga investeer-
de de afgelopen jaren zwaar in de bestaande speelpleinen. 

Zo wordt nog dit jaar de speeltuin aan Huis Theyskens in 
Rillaar compleet vernieuwd. Maar een speelweefselplan 
betekent vooral inzetten op extra plekken. Denk aan de 
koesterspeeltuinen in Ourodenberg, waar de link wordt 
gelegd met leefmilieu. Of in buurten zoals in de Gijmel-
bergwijk, waar gemeenteraadslid Dirk Van Rymenant op 
aandrong, en de Molendreef. In Meetshovenbos werd dan 
weer een ‘speeldernis’ gerealiseerd. Voor de iets oudere 
jeugd werd de ruimte rondom De Klinker aangepakt  
met een betere toegankelijkheid van de repetitieruimten,  
extra’s op het skateterrein en een multisportterrein. Dit 
alles komt overeen met 2,6 € per inwoner aan jeugdruimte, 
een bedrag dat ver boven het Europese gemiddelde ligt.  

AARSCHOT  
SPEELT

STAD
KIND 
VRIENDELIJKE


