
Aarschot, waar we elkaar
gezellig ontmoeten

Ontmoeten, het is een warm
woord, met een aangename
betekenis.

Net waar CD&V voor staat.

In het stadsbestuur zorgt CD&V er-
voor dat er ontmoetingskansen
worden gecreëerd. Of het nu op de
Grote Markt is bij het EK voetbal of
Aarschot Zingt, tijdens één van de
vele joggings in onze deelgemeen-
ten, in de zorg die het OCMW biedt
of in knappe groeneomgevingenals
het Elzenhof. Ookdeprovinciewerkt
mee aan deze ambitie. Zo kunnen
we onder impuls van gedeputeerde
Monique Swinnen trots zijn op de
heropwaardering van onze plat-
telandskerkhoven in Wolfsdonk en
Langdorp. Dat Aarschot blijft inves-
teren, bewijst burgemeester André
Peeters verderop. “Als voorzitter
ben ik fier op wat onze mandataris-
sen presteren in het stadsbestuur,
OCMW of de provincie. We werken
concreet aan een toffe stad waar
iedereenmee is en het goed samen-
wonen is”, klinkt het bij afdelings-
voorzitter Raf Rosseels.
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Elzenhof, groene long in de ‘bedrij-
vige’ stationsomgeving

Dankzij Europese middelen kunnen we
werk maken van een nieuw beheersplan
voor het Elzenhof. Op korte termijn wordt
er geïnvesteerd in een nieuwe inrichting.
Schepen van lokale economie en Eu-
ropese Zaken Mattias Paglialunga: “Op
termijn moet het mogelijk zijn voor onze
werknemers van Nieuwland om hun bo-
terhammen op te eten in het parkgebied.
We realiseren twee nieuwe doorsteken,
een betere fietsverbinding en we houden
de auto’s buiten het parkgebied.” Het pro-
ject kadert binnen de versterking van de
biodiversiteit. We gaan delen, zoals het
bos, de Moutlaak en de vijver verbeteren
zodat de plaatselijke fauna en flora zich
kan versterken. In het najaar zitten we
met alle betrokkenen rond tafel om ook
rond recreatie en jeugdvriendelijke invul-
ling na te denken.

In zijn bevoegdheid van jeugdschepen
ziet Paglialunga ook verbanden met de

uitbouw van het speelweefsel. Die wordt
in het najaar verder bestudeerd. “In 2017
openen we bovendien nieuwe speelzo-
nes in Meetshovenbos, verbeteren we de
speelpleinen in de Gijmelbergwijk en de
Bronstraat en krijgt Rillaar een volledig
nieuwe speelzone. Via een frisse speel-
kaart kan iedereen deze speelplekken
ontdekken”, besluit schepen Paglialunga.

“Via een frisse speelkaart kan
iedereen onze speelplekken
ontdekken”

Op 27 mei werd het gerestaureerde kruis op
het Ourodenbergkerkhof in Aarschot inge-
huldigd en kreeg de steun van de provincie
Vlaams-Brabant in het kader van de 360°-erf-
goedprojecten.

Met de restauratie van het kruis in Aarschot
zorgen we voor een herwaardering van het
niet-beschermd klein historisch erfgoed én
het omringende landschap, dat meestal on-

losmakelijk met het erfgoed verbonden is.

In 2014 werd het gietijzeren kruis op het kerk-
hof van Ourodenberg weggehaald. Het kruis
verkeerde immers in zo’n slechte staat dat
het een potentieel gevaar betekende voor de
bezoekers. Ondertussen werd het kruis geres-
taureerd en prijkt het weer als nieuw op zijn
sokkel.

Opnieuwkruis opOurodenbergkerkhof in Aarschot
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ontdekken”, besluit schepen Paglialunga.
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Nieuwe volkstuinen
achter Orleanstoren

Kun je binnenkort terecht aan de
Orleanstoren voor je eigen versge-
kweekt groente en fruit? Toch als
het van CD&V-Aarschot afhangt!
Onze ploeg ging alvast een kijkje
nemen.

Het RUP De Torens voorziet niet enkel de
ontwikkeling van een belangrijk stedelijk
gebiedmidden in ons stadscentrummaar
wil ook deOrleanstoren restaureren en de
directe omgeving rond ditmonument een
nieuwe toekomst geven. Voor de restau-
ratie van Orleanstoren wordt momenteel
een beheersplan opgesteld.

Onder impuls van burgemeester Peeters
wil het stadsbestuur in de velden rond
de Orleanstoren ook een modelproject
rond volkstuinen en / of plukboerderijen
opzetten. De stad wil dit overigens doen
in samenwerking met de vereniging Aar-
schot Bebloemd, die dit jaar haar 100ste
verjaardag viert, enmet de overkoepelen-
de volkstuinvereniging Tuinhier die haar
jarenlange expertise terzake ter beschik-
king stelt.

De stad heeft ondertussen al enkele per-
celen grond van het OCMW Aarschot ver-
worven en plant ook nog de aankoop van
enkele andere aanpalende percelen. Be-
doeling is de jonge gezinnen en uiteraard
ook andere bevolkingsgroepen opnieuw
vertrouwd te maken met de geneugten
van het tuinieren en het zelf kweken van
groenten.

Op initiatief van CD&V Aarschot kun-
nen sportverenigingen gebruikmaken
vandenieuwesportzaalaanBekaf. Een
goede oplossing voor het plaatsgebrek
in de stedelijke sporthal.

Eind november 2015 opende het Sint-Jozefs-
college van Aarschot zijn nieuwe sporthal.
In aanwezigheid van minister Crevits zorgde
Scala voor het startschot van een nieuw spor-
tief hoofdstuk.

In zijn toespraak deed de algemeen directeur
van het college een open oproep aan alle ver-
enigingen om naschools gebruik te maken
vande sporthal.

Dat was voor Bart Den Hondt, gemeente-
raadslidmeteenpassievoorsport,hetsignaal
omhiermeeaande slag tegaan.

Dat er behoefte is in Aarschot aan binnen- en
buitensportinfrastructuur is duidelijk. Dat be-
wijsthetoverzichtvandezaalbezettingvande
nieuwesporthal nual!

Hetplanwasomeenconsortiumopte richten
waar de verenigingen een gedeelde verant-
woordelijkheidhadden.Destadwasookpart-
ner in dit verhaal en zou gefaseerd het beheer
op zichnemen.

Onder impulsvanBarteninsamenspraakmet
de schepen voor Sport is het voorstel in een
stroomversnellinggeraakt.

Hetresultaatmagerzijn.Hetbeheer iszogoed
als volledig opgenomen inhet lokaal sportbe-
leid. De sportraad heeft ook een prominente
rol gekregenalsderdepartner.

100parkeerplaatsenworden eigendomvande stad

Burgemeester André Peeters staat bekend
als een ervaren onderhandelaar. Hij heeft dit
nogmaals bewezen met de onderhandelin-
gen voor de ontwikkeling van de voormalige
fabrieksterreinen van Geens International. Er
komen in de toekomst op dit terrein midden
in ons stadscentrum zomaar eventjes ca. 220
nieuwe woongelegenheden, naast commer-
ciële ontwikkeling, assistentiewoningen voor
bejaarden, mogelijks een crèche en ca. 350
parkeerplaatsen. Van deze 350 parkeerplaat-
sen worden er 100 volledig eigendom van de
stad!Zijwordenmee ingeschakeldalsparkeer-
ruimte voor de omgeving van de Bonewijk. De
stad stelt op haar beurt deze parkeerplaatsen
opnieuw ter beschikking van de ontwikkelaar

die instaat voor het beheer ervan. De stad ont-
vangt hiervoor een jaarlijks geïndexeerde ver-
goedingvan50.000euro!Zij doetdaarmeeeen
uitstekendezaak!
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