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Wij maken er een zaak van!
Monique Swinnen, gemeenteraadslid en CD&V gedeputeerde provincie 
Vlaams-Brabant, lijstduwer Kamer. 
Steven Omblets, schepen cultuur en burgerzaken, 5e plaats Kamer 
Nele Pelgrims, CD&V-fractieleider, 8e plaats Vlaams Parlement.

Wij heten je welkom in ‘het Hof van Oranje’ voor een babbel over onze 
stad, over ons Hageland. Maar ook gewoon voor een koffiekletske, een 
streekbiertje of een leuk doe-moment.

Mensen zijn gelukkiger als ze hun eigen leven richting kunnen geven. 

De lokale CD&V-bestuursploeg zorgt voor een omgeving die dit mogelijk 
maakt. Samen met Vlaanderen, Europa en de provincie kunnen we meer 
realiseren in Aarschot. Een stevige CD&V komt er maar met uw stem op 
CD&V op 25 mei.  CD&V kan het verschil maken in onze stad en haar deel-
gemeenten,” zegt André Peeters, burgemeester van Aarschot.
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Aarschot,  
één van de  
martelaarssteden

Wij bouwen aan ontmoetingsplaatsen met 
de steun van Vlaanderen en heel veel vrij-
willigersinzet! De kerkfabriek bouwde een 
nieuw parochiecentrum in Rillaar. De paro-
chiekerk in Wolfsdonk werd gerestaureerd 
en kreeg  4 nieuwe glasramen. De vrije 
basisschool  in Gijmel Langdorp opende 
leuke moderne klaslokalen. Chiro Gijmel 
zette een rolstoel toegankelijke heem neer 
waar ook bivakkers welkom zijn.

Zelf de handen uit de mouwen steken

‘De Poort’, een nieuw dagverzorgingscentrum van het OCMW Aarschot 
opende de deuren. Mensen willen immers zo lang mogelijk thuisblijven 
en deze tussenvorm is dan ook meteen volgeboekt. 

Er kunnen 10 senioren terecht voor een gezellige dag samen leven 
onder de zorgende aanwezigheid van professionele verzorgenden. 
Samen koffie drinken, een kaartje leggen, foto’s kijken op de computer: 
het kan allemaal en niets moet. Vlaanderen en de provincie financieren 
deze nieuwe vorm van dagopvang. 

Zorgen voor mensen

Herdenking ‘100 jaar Groote Oorlog in 
Aarschot’ wordt mogelijk gemaakt met 
Vlaamse en plattelandsmiddelen. 

De Groote Oorlog speelde zich niet alleen 
af in de loopgraven. Ook de burgerbevol-
king kreeg het hard te verduren en het dage-
lijks leven werd drastisch omgewoeld. Als 
één van de zeven martelaarssteden bleef 
Aarschot niet van oorlogsleed gespaard. 
Met meer dan 170 burgerslachtoffers, een 
300-tal verwoeste gebouwen en duizenden 
vluchtelingen betaalden de Aarschottenaren 
een zware tol. 

Meer info rond de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog vind je terug op de website 
www.aarschot1914.be

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND
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In Aarschot hebben we veel bruggen 
gebouwd. Zij verbinden en overbruggen 
letterlijk de grens die soms door het water 
of de spoorweg getrokken wordt. Europa, 
België, Vlaanderen en de provincie hebben 
dit mee mogelijk gemaakt. 

De aanzet voor een hele nieuwe site met par-
king, ruimte voor fietsen en kantoren is op 
gang getrokken. 

In het kader van de opmaak van het stati-
onsproject wordt nagedacht over het opti-
maal gebruik van het bestaande bedrijven-
terrein. Door kleine ingrepen op het terrein 
door te voeren, hopen we snel ruimte vrij 
te maken. We ontwikkelen daarnaast ook 
nieuwe bedrijfsruimten zoals de Kop van 
Nieuwland, het lokale bedrijventerrein Witte 
Molen en een uitbreiding van het regionale 
bedrijventerrein Nieuwland. De stationspar-
king is dringend aan een heraanleg toe. In de 
loop van 2014 zouden de werken van start 
gaan. De architecten van de NMBS zijn volop 
bezig met het uitwerken van een technisch 

ontwerp voor het ‘parkeerpark’. De heraanleg 
past binnen het project ‘Aarschot op Sporen’ 
dat van de stationsomgeving een werk- en 
woonlocatie wil maken. Er wordt een ruime 
parking van 1000 plaatsen voorzien, een ver-

hoging met 300 plaatsen. De ingang van de 
parking zal in de toekomst via een nieuwe 
weg gebeuren die aansluit op de Nieuwland-
laan. In het parkeerpark komen er bomen en 
een wandel- en fietspad.

Bruggen verbinden

Ook de “Demersprong” aan het zwembad en 
de nieuwe wandelkade zijn een meerwaarde 
voor de stad. N.V. Waterwegen en zeekanaal 
investeerde fors in de Demer.

Demersprong

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

De afwerking van de ring en de Liersesteenweg, waar Vlaanderen zwaar in 
investeerde, zijn structureel sterke realisaties voor de verbetering van de 
mobiliteit en de leefbaarheid in en rond Aarschot. Het doorgaand verkeer moet 
immers niet meer door het centrum.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Bruggen verbinden letterlijk de grens die 
door water of de spoorweg ontstaan.
Europa, België, Vlaanderen en de provincie 
maken dit mogelijk.

OCMW Aaarschot bouwt 35 assistentie-
woningen en een lokaal dienstencentrum, 
gefinancierd door Vlaanderen.

‘Demersprong’ aan het zwembad en de 
nieuwe wandelkade. N.V. Waterwegen 
en zeekanaal en de gemeente verbinden 
mensen.
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