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CD&V Aarschot pakt leegstand resoluut aan
We doen het met 8% leegstand wel beter dan het Vlaamse ge-
middelde. Maar toch maakt het stadsbestuur een prioriteit van 
kernversterking en beleving in Aarschot. 
Aarschot staat onder druk. Mensen kiezen voor baanwinkels 
omwille van de parkeermogelijkheden en het grotere aanbod. 
Ook e-commerce en grote shoppingcentra zijn concurrenten. 
Dat gebeurt niet alleen in Aarschot. De mobiliteitssituatie en 
de wegenwerken speelden hierin een rol. Daarnaast vraagt 
Aarschot en haar omgeving naar meer horeca en een groter 
vrijetijdsaanbod. De beleving in een kernwinkelgebied moet de 
mensen terug naar de winkels brengen.



De gratis parking Centrum wordt uitgebreid 
met nog 35 extra parkeerplaatsen
Uit het strategisch commercieel plan blijkt heel duidelijk dat Aar-
schot over veel troeven beschikt. 
We blijven ook inzetten op commerciële innovatie. In het voorjaar 
komt er extra groen op de Grote Markt.

“Aarschot heeft het grootste aantal 
bouwaanvragen in Vlaams-Brabant. 
Door de toename van het aantal 
bouwaanvragen en door onze positie 

als scholenstad vergroot ons lokaal 
verzorgingsgebied. Dit betekent dat 
het aantal consumenten toeneemt. De 
Vlaamse regering maakt het nu moge-

lijk om vanuit ruimtelijke ordening de 
lokale handel te beschermen tegen de 
concurrentie van baanwinkels. De stad 
Aarschot zal die nieuwe instrumenten 
gebruiken,” belooft CD&V-schepen 
van lokale economie Mathias Pagli-
alunga.

“We bakenen ons kernwinkelgebied 
af  en creëren leuke, sfeervolle aan-
loopgebieden met de Bonewijk en het 
Schaluin. We investeren maximaal in 
het Aarschotse winkelgebied, maar ook 
in Rillaar en de buurtwinkels. In het 
Aarschotse winkelgebied gaan we de 
signalisatie versterken en jonge starters 
en pop-up stores ondersteunen,” zegt 
Nele Pelgrims, CD&V-fractieleider. 
Een subsidiereglement wordt werd 
door Bart Den Hondt, CD&V-gemeen-
teraadslid nog voorgesteld aan de ge-
meenteraad op 24 maart. We zijn klaar 
om Aarschot op de kaart te zetten.
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MIDDENSTAND WERKT SAMEN
“Voor de kernversterking en de promotie van onze binnenstad werken we samen 

met de handelaarsverenigingen. Zij zetten mee hun schouders onder de 
versterking van het winkelgebeuren. Aarschot heeft een leuk aanbod aan 

originele detailhandel, aangevuld met toffe ketens. De passage in de 
Aarschotse winkelstraten zal opnieuw toenemen,” zegt 

CD&V-schepen van lokale economie Mathias Paglialunga. 

Ons parkeerbeleid krijgt een goed rapportcijfer. De gratis parking Centrum wordt uit-
gebreid met nog 35 extra parkeerplaatsen. We moeten de parkeermogelijkheden nog 
meer aangrijpen als een verkoopargument. 

Rillaar: Elke buurt heeft haar eigen kappers- en 
schoonheidssalon!
Ook in een klein centrum voel je de wissel van de wacht. 

Vertrouwde gezichten zoals ‘de Wel-
vaart’ met zaden en tuingerief, Chris 
Coolens optieker, Naulaerts met fietsen 
en grasmaaiers, stoppen. Grotere zaken 
die veel ruimte nodig hebben verhuizen 

als baanwinkels verder buiten het dorp. 
De tuincentra doen gouden zaken om-
dat ze topkwaliteit aanbieden. 
De krantenwinkel van drukkerij Stevens 
heeft gelukkig een stukje dienstverle-

ning van het postkantoor overgenomen. 
Maar aan eten en drinken geen tekort in 
Rillaar en de banken houden ook goed 
stand. Elke buurt heeft haar eigen kap-
pers- en schoonheidssalon! De dames 
lopen er netjes bij in Rillaar! 
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Leven doe je daar waar je anderen ontmoet
Leven doe je daar waar je an-
deren ontmoet. Waar je naar 
school gaat, waar je aan een 
eigen nest kan bouwen, waar 
je droomt van een eigen zaak, 
en waar je een fijne job vindt. 
Maar evenzeer daar waar je met 
je buren de zomer viert, waar je 
fier bent op je eigen sportclub, 
naar het theater en de bib gaat, 
een terrasje doet, … Het cen-
trum van Aarschot is de ideale 
plek voor ontmoeting, met de 
Grote Markt als centraal plein 
of de Bonewijk als volwaardig 
alternatief. 
 
“Vaak is die ontmoeting spontaan, 
soms wordt ze een handje geholpen en 
organiseren we zelf  een heleboel activi-
teiten. Denk aan de zomeranimatie met 
Aarschot Zingt, de Sint-Rochusverlich-
ting of  de Fietseling. Steeds werken we 

nauw samen met verenigingen of  vrij-
willigers. Zonder de inzet van zovelen 
zou er niets mogelijk zijn. 

Steeds meer toeristen vinden hun weg 
naar de Aarschotse B&B’s en hotels. 
Leegstand is hier geen optie! Soms zijn 
er kamers te kort… Dat is geen toeval. 

Het Hageland is een aantrekkelijke 
streek met innoverende ondernemers 
in het toerisme. En voor de heruitgave 
van het échte Aarschotse Bruine bier 
werd de stad de fiere uitbater van de 
enige stadsbrouwerij van het land!” 
getuigt Steven omblets, CD&V-schepen 
van cultuur. 

Wolfsdonk: Wij hebben hier al vele jaren een panda! 
Een fijn dorp met een vernieuwde dorpskern. De lokale ‘Wolfs-
feesten’ worden stilaan een fenomeen. 

Op zondagochtend wordt het dorpsle-
ven weer ter harte genomen door het 

herinvoeren van de zondagsviering, 
maar dan wel een tintje anders… Kom 

gerust een kijkje nemen. Onze dorpsge-
noten nemen het sociale leven hier zeer 
ernstig! Tijd voor een glimlach en een 
babbel kan altijd: 

Langdorp: Een prachtige plek om te wonen
Een prachtige plek om te wonen. Maar een winkel of café was er 
niet. Tot voor enkele jaren het ‘Hof van Vlaanderen’, tegenover de 
kerk, haar deuren opende. 

Hilde Verbinnen, samen met bewoners 
van Huize Eigen Haard, verwelkomen 
je daar voor een ijsje, een pint, een bab-
bel. En vers brood, gebak en streek-
producten. Haar grootmoeder baatte 
tot 1950 deze dorpsherberg en -winkel 
uit. Het Hof  van Vlaanderen was een 
belangrijke sociale draaischijf  in het 
dorpsgebeuren. Het is tevens één van 
de oudste herbergen uit de regio. Het 

oudste deel dateert uit de zeventiende 

eeuw. 
’t Hof  is gelegen in de historisch be-
schermde Langdorpse dorpskern aan 
de oevers van de Demer en bossen en 
is een unieke uitvalsbasis om het lande-
lijke Hageland te ontdekken. We sluiten 
onmiddellijk aan op heel wat bijzonder 
mooie wandel- en fietsroutes.
Het project wordt ondersteund door 
Stad Aarschot en provincie Vlaams-

Brabant in het kader van een Europees 

Programma voor Plattelandsontwikke-
ling.
Het is een ontmoetingsplek geworden 
waar KVLV haar brei- en haakcafé 
installeerde. 

Open elke dag van 8 tot 18 uur.  Herberg vanaf  11u. Maandag gesloten. 
Vzw Hof  van Vlaanderen,Arbeidszorgtraject ’t Hof
Langdorpsesteenweg 246, 3201 Langdorp, hildeverbinnen@telenet.be, 0494/12.27.97
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Bouwen aan een sterke samenleving
“Verkiezingen gaan ook daarover: wat 
doen we met diegenen die achterblij-
ven? Voor CD&V Aarschot is het een 
uitgemaakte zaak. Zowel onze nationale 
als onze lokale politici gaan voor een 
verhaal waarin iedereen mee is. Daarom 
moet de politiek mensen bij elkaar 
brengen. Daarom willen de Aarschotse 
CD&V-kandidaten ook deze verkiezin-
gen hun boodschap krachtig uitdragen. 
Zij geloven in een actieve aanpak: de 
handen uit de mouwen en werken aan 
je stad, buurt of  straat. Zo bouw je aan 
een sterke samenleving!” besluit Raf  
Rosseels, CD&V-voorzitter Aar-
schot. 

ALLES KRIJGT EEN 
TWEEDE LEVEN IN 

AARSCHOT

Winkelen voor wie het met min-
der moet doen? De kringwinkel 
Hageland, op zijn nieuwe plaats 
in het oude postgebouw, roept 
je vriendelijk naar binnen. 

Het is een leuke supermarkt geworden 
van huishoudtoestellen, kleren, stoelen, 
kadootjes en speelgoed… En je kan er 
je eigen spullen die je niet nodig hebt 
afgeven. Een beter idee dan gewoon 
weggooien. 
Maar ook in Gelrode is er zo een 
bijzondere plek: Kommaraf. Droge 

en verse voedingsweren worden daar 
verzameld en tweewekelijks kunnen 
mensen uit kwetsbare groepen hun 
pakket afhalen. 
Monique Swinnen, gedeputeerde 

voor welzijn, ondersteunde reeds 
verschillende jaren deze buitengewone 
winkel. 


