
Veel inzet en veel engagement. Dat is wat burgers verwachten 
volgens vele onderzoeken. Maar burgers willen ook gehoord 
worden en willen betrokken worden. CD&V-Aarschot vindt dit 
evident. “Onze mandatarissen werken dag in dag uit om een 
sterk beleid op maat van de Aarschottenaar vorm te geven.  
In stadsfabrieken als plekken van innovatie, creativiteit en  
ondernemerschap of in het OCMW of de Bouwmaatschappij 
waar zorg voor elkaar centraal staat”. 

“In ‘harde’ materies, zoals de heraanleg van wegenis en het 
onderhoud van pakweg begraafplaatsen en in ‘zachte’  
materies, met een sterk jeugdwerkbeleid, veel cultuur en  
sport voor iedereen. CD&V werkt hard, voor jou en onze stad”, 
aldus afdelingsvoorzitter Raf Rosseels.  

“Met het charter ‘werftransport’ slaan de stad Aarschot, 
andere lokale overheden en de bouwsector de handen  
in elkaar om de omgeving van onze scholen veiliger  
te maken”, verduidelijkt raadslid Stijn Van Ouytsel.  
“Aarschot is een scholenstad. Veilige schoolomgevingen 
zijn voor ons een prioriteit: zo’n mastodont kan beter de 
drukke momenten aan de schoolpoort vermijden”, aldus 
raadslid en Gijmelse bouwmaterialenhandelaar Hans 
Heens. “Het weren van zwaar verkeer aan onze scholen is 
een zeer goede zaak. Ik ben dan ook in de wolken met dit 
initiatief”, bevestigt schooldirecteur Gerda Vandegaer.  

 
Schoolomgevingen 

Een sterk team voor

CD&V werkt hard,  
voor jou en onze stad



 

Burgemeester André Peeters drong er bij de opening van de  
nieuwe parking bij de NMBS op aan de kosten van de installatie 
van camera’s te dragen. 

Hij maakte hiervoor afspraken met Sophie Dutordoir (foto), 
aanwezig bij de opening. Spijtig genoeg doorkruiste een oproep 
van de Aarschotse N-VA in de (sociale) media het initiatief van de 
burgemeester. De oppositiepartij vroeg immers dat de stad zélf 
de camera’s zou prefinancieren. Na dit spijtige initiatief verander-
de de NMBS het geweer plots van schouder en drong aan dat 
de stad inderdaad zélf voor de kosten zou instaan. Het resultaat 
is dat de Aarschot nu zelf de investeringskost van ca. 40.000 
euro en de eraan verbonden jaarlijkse onderhoudskost van 800 
euro per camera per jaar zal moeten ophoesten. CD&V-Aarschot 
dringt bij oppositiepartij N-VA in elk geval aan om voortaan wat 
voorzichtiger te zijn met initiatieven naar de pers toe in het be-
lang van de portemonnee van de Aarschotse belastingbetaler.  

Ourodenberg
Werken aan veilige schoolomgevingen en een goede 
bereikbaarheid van onze stad, is zo’n voorbeeld van het 
werk van CD&V’ers (op de foto zie je een delegatie van sectie 
Aarschot). Er wordt hard gewerkt aan de Herseltsesteenweg 
en de omgeving van de beide basisscholen. In het voorjaar 
kunnen we de tweede fase van de werken beëindigen  
en de overlast achter ons laten. CD&V’er Luk Testelmans 
superviseert de werken.

De sociale cohesie in Ourodenberg is voor ons van uiter-
mate belang. Ruimte voor de nieuwe lokalen van de Chiro, 
goede infrastructuur voor de lokale kinderopvang en 
speelruimte voor de basisscholen. Het kan allemaal geïn-
tegreerd worden. Voor Chiro Ourodenberg maken we de 
volgende jaren 50.000 euro vrij en ook voor de parochie-
zaal, waar Luk Testelmans medebeheerder is, onderzoeken 
we ondersteuning voor energiezuinige werken.  

We investeerden in AED-toestellen, verspreid over  
de hele stad, waarvan ook één mobiel toestel voor  
onze uitleendienst.  

CD&V-Aarschot dringt bij NMBS aan op  
snelle afhandeling dossier camerabewaking

Wist je dat Aarschot  
een hartveilige stad is? 



 

De sociale huisvestingsmaatschappij van Aarschot bouwde 20 assistentie-
woningen op het domein Poortvelden. “Deze woningen zijn specifiek  
voorbehouden voor kandidaat-huurders vanaf 65 jaar. We spelen  
hierdoor in op de behoefte dat mensen langer in hun woning kunnen  
blijven wonen. De bewoners van deze assistentiewoningen kunnen 
gebruik maken van de dienstverlening van het nabijgelegen Vulpia”,  
aldus CD&V-voorzitter Raf Rosseels. 

Leo Janssens zich met hart en ziel inzet in voor onze stad en  
zijn inwoners. En voor Wolfsdonk in het bijzonder. Elders las  
je dat de toegangsweg naar de begraafplaats werd opgefrist. 
Leo zorgde samen met onze burgemeester ook voor elek-
tronische stopborden met voertuigdetectie aan het kruispunt 
van de Mouthorensesteenweg met de Rhodestraat. 

De hevige regens van vorig jaar hebben veel schade aangericht, met 
bijvoorbeeld overstroomde weides in Wolfsdonk, modder in Rillaar 
dorp en ondergelopen school, huizen en garages in Gelrode.  
De provincie Vlaams-Brabant helpt met raad en daad. “Om de modder 
tegen te houden werd door de provincie een erosieplan opgemaakt. 
Samen met de landbouwers zal het plan uitgewerkt worden en de  
provincie zal mee betalen om alles op ons grondgebied te realiseren”, 
zegt Monique Swinnen. Onze bestuursleden volgen het bij jou in de 
buurt op. Zo zal bijvoorbeeld OCMW-raadslid Caroline Van Den Bergh 
dit voor Gelrode opvolgen. 

Kom de Stadsfabriek in de Martelarenstraat ontdekken!  
De voorbije twee weken organiseerden we er samen  
met Vormingplus de ‘Veranderfabriek’, een hal vol met duur-
zame ideeën. In december kan je op bezoek bij de kerstman, 
want dan wordt de stadsfabriek de thuislocatie van ‘Harry 
de Kerstman’, tijdens het Winterfeest. In 2018 zijn heel wat 
invullingen voorzien, waaronder een project met alle mini-
ondernemingen van de Aarschotse secundaire scholen.  

Interesse om ook een invulling te doen?  
Neem contact op met: mattias.paglialunga@aarschot.be 

Foto: Mattias en raadslid Greet Lauvrijs snijden de taart van  
de Veranderfabriek aan bij de lancering.

Opening 20 assistentiewoningen poortvelden

“Waterproblemen op het platteland voor zijn”

Erosiebestrijding

De Stadsfabriek

Wist je dat...

Op de foto: Lisette Van Hoof, Gerda Vandegaer, Raf Rosseels en Dirk Van Rymenant: de bestuurders  
van CD&V-Aarschot in de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen.



“Pluim voor onze onderhoudsploegen”.  
Met de allerheiligen periode achter ons willen we graag alle  
medewerkers van onze stad bedanken voor het puike werk  
dat ze hebben geleverd. Dat zien ook Caroline Van Den Bergh, 
Frans Deboes, Raf Rosseels, Monique Swinnen en André Peeters 
in Gelrode, net zoals in alle andere kerkhoven. Zo werd in  
Wolfsdonk de toegangsweg aangepakt.  

CD&V-Aarschot hecht veel belang  
aan de monumentenzorg in onze stad. 
Het schepencollege heeft beslist om in 
2018 een aantal kleinere monumenten 
te renoveren.  

Zo worden de kerkhofmuur van Ourodenberg, het dodenhuisje 
van Rillaar, de poort tussen het begijnhof en ’s Hertogenmolens 
en de waterput van Haterbeek gerenoveerd. Het stadsbestuur 
trekt hiervoor in haar begroting 142.000 euro uit. 
CD&V-gedeputeerden Monique Swinnen en Tom Dehaene 
zorgden voor de nodige provinciale subsidies.  

Onderhoud 
kerkhoven

CD&V Aarschot werkt vandaag aan het stadhuis van de toe-
komst. Binnen enkele maanden zal  je daar alle vruchten van 
kunnen plukken. Ons plan zal ervoor zorgen dat je heel wat 
officiële documenten van thuis kan aanvragen. Wij bezorgen 
ze dan onmiddellijk via mail of smartphone. Verplaatsingen 
naar het stadskantoor willen we vermijden. Als je toch moet 
komen , wensen we dat je geen tijd verliest en jouw bezoek 
kan plannen wanneer het jou goed uitkomt.

Steven Omblets, als schepen verantwoordelijk voor dit vernieu-
wingsproject: “We kiezen er daarom voor om de meeste contac-
ten met het stadhuis binnenkort via een afspraak te organiseren. 
Je maakt ze thuis, via onze website of de telefoon, zoals je ook 
een afspraak bij de kapper of de dokter maakt. Zo vermijden  
we wachttijden en zorgen we ervoor dat onze medewerkers 
100% voor jou klaar zullen staan.” 

We verliezen niet uit het oog dat niet iedereen even vertrouwd is 
met een computer of  met internet. Iedereen moet mee kunnen 
genieten van de nieuwe dienstverlening. Gewoon het stadhuis 
binnen stappen blijft mogelijk. De onthaalmedewerkers maken 
dan graag voor jou een afspraak of helpen je onmiddellijk verder.
Een beter toegankelijk stadhuis hoort ook bij dit plan.  
Alle belangrijke loketten brengen we samen op het gelijkvloers. 
Jouw weg zoeken in het stadhuis zal niet meer nodig zijn.  

CD&V Aarschot trekt hiermee duidelijk de kaart van  
vernieuwing en verbetering van de dienstverlening.  
Dat mag je van ons verwachten.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het gelijkvloers van  
ons stadhuis. Steven nam er zowaar zijn eerste selfie :-))

Stadhuis van  
de toekomst

Onderhoud 
monumenten



Burgemeester André Peeters droomt er al jaren van om van  
Aarschot een heuse molenstad te maken. Doorn in het oog  
bleef echter de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg. 
De molen, die eigendom is van de nv Primo uit Geel,  
raakte zienderogen steeds meer in het verval. 

Na een bezoek van onze burgemeester samen met een  
Aarschotse N-VA-delegatie aan het kabinet van minister- 
president Geert Bourgeois,  is de restauratie van dit molen-
monument in een stroomversnelling geraakt.  
 
Er werd een restauratiepremie van 542.922,36 euro toegekend 
aan de eigenaar. Onze burgemeester heeft samen met de  
eigenaar en diens architectenteam ondertussen al enkele keren 
rond de tafel gezeten. De aanbesteding is lopende en er wordt 
nog voor nieuwjaar een bouwvergunning aangevraagd. 

De restauratiewerken kunnen in het late voorjaar van start gaan. 
Volgens de private-publieke samenwerking die eerder werd 
opgesteld, komt de molen na de restauratie voor een periode 
van 27 jaar voor een symbolische euro in handen van de stad 
en mag de eigenaar in ruil  aan de overkant van de Herseltse-
steenweg een taverne oprichten in functie van de toeristische 
uitbating van de molen. In de molen zelf kan een klein molen-
museum worden ingericht.  

Een mooie deelgemeente krijgt er een mooie picknickbank 
bij: de kronkelende Demer is terug te vinden in het patroon 
dat landschapsarchitect Hans Tuerlinckx maakte voor deze 
bank op de Sint-Pieterssite. Dankzij de ondersteuning van de 
provincie en gedeputeerde Monique Swinnen kan je er zelfs 
naast een openluchtbarbecue verbroederen en genieten  
van het plattelandszicht en de prachtige Sint-Pieterskerk.  
Op de foto zie je de sectie Langdorp. Zij organiseren in zaal 
Demervallei op 19 november “Smullen na de noen”. Trek er 
gerust wat tijd voor uit, zodat je een kleine wandeling kan 
maken door de Demerbroeken tussen Rillaar en Langdorp.  

Op vraag van Dirk Smekens en Herman Pelgrims van Bergvijver- 
Cultureel hebben onze stadsdiensten omgevingswerken aan de 
kapel uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren. De trappen 
werden opnieuw aangelegd in functie van  rolstoelgebruikers.  
Met een minimum aan financiële middelen en de vakkundigheid  
van onze mensen van de dienst wegenwerken en de groendienst 
werd een mooi project voor Bergvijver gerealiseerd. 
 
Kers op de taart wordt het beeld ‘Spelende kinderen’, dat schepen  
van cultuur Steven Omblets op de plek mee voorziet.  
Op de foto ziet u organisator Dirk Smekens, CD&V-bestuurslid  
van Bergvijver Kevin Michiels en burgemeester André Peeters.  

Witte Molen

Bergvijver

Afdeling Langdorp, Gijmel & Wolfsdonk nodigt uit... 

‘Smullen na de noen’  
19 November vanaf 14u • Zaal Demervallei Langdorp!

Langdorp
smult na de noen



Het is al een tijdje bekend dat er zal geïnvesteerd worden in de 
parkeerruimte aan de Kortakker. Niet alleen de bezoekers aan  
zaal Den Akker of cursisten aan de Hagelandse Academie voor  
Beeldende Kunst kunnen hier gebruik van maken. Op initiatief van 
Julia Mellaerts en de sectie Rillaar wordt de parking ook uitgebreid 
naar zaal Kortakker, waar vele verenigingen van Rillaar te gast zijn.  
Op een slimme én toegankelijke manier wordt het reliëf rondom 
de zaal verwerkt in het design van de parking. De parking moet 
voldoen aan de nodige waterdoorlaatbaarheid en buffercapaciteit. 
Ook daar wordt rekening mee gehouden. Enkele slimme groene 
elementen accentueren het beeld van de parking. 

Aan de fietsers wordt zeker gedacht: de fietsstallingen  
worden overdekt. Iets wat CD&V graag voor alle nieuwe  
fietsstallingen ziet gebeuren. De parking krijgt in de toekomst  
nog enkele kindvriendelijke toetsen, zoals tulpenstoeltjes,  
maar CD&V geeft in dat opzicht prioriteit aan de vernieuwing  
van de speeltuin aan Huis Theyskens, wat voorzien is voor het  
voorjaar 2018. Opnieuw een bewijs dat we ook in onze openbare 
ruimte en infrastructuur de focus leggen op kindvriendelijkheid,  
fietsvriendelijkheid en ontmoeten.  

Tijdens het ‘Week van het bos’ konden een pak kinderen en  
ouders genieten van het zonnig weer en de activiteiten van 
jeugdcentrum de Klinker. De grote held was Meetshovenbos: 
een toplocatie om te ravotten, waar we volgend jaar een grote 
investering plannen om avontuurlijk spelen nog te bevorderen. 
Dat wordt meteen ook één van onze kerndoelen om het label  
van ‘kindvriendelijke gemeente’ te halen. Want dat gaat veel 
verder dan spelen alleen.

Kortakkerplein

Artuur gaat met jou even op pad:  

•  “Iedereen mee”: gezinsondersteuning met DOMO,  
extra centen voor gelijke onderwijskansen en een verdere 
uitbreiding van de Arktoswerking;

•  “Kinderen de baas”: in de droomfabriek, maar ook in 
de klas, in de Grabbelpas luisteren we naar kinderen en 
geven zij mee de stad vorm; 

•  “Jeugdwerk in Aarschot”: behoud van alle middelen 
+ extra middelen voor jeugdinfrastructuur, zodat elke 
jeugdbeweging goede lokalen kan krijgen;

•  “Muziek en talent”: we investeren in de uitleendienst, in 
de infrastructuur van de club en in het muziekprogramma

•  “Buitenspelen is top”: multisport, extra speeltuinen, 
spelen in natuur en koesterspeeltuinen,…  

Kindvriendelijke 
gemeente

Op de foto herken je misschien schepen van jeugd  
Mattias Paglialunga die in de kledij van Artuur stapt?
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Greet Lauvrijs vanuit de bibliotheekcommissie, samen met schepen 
van cultuur Steven Omblets, lekkere streekproductenmanden aan 
de winnaar van de vakantiefotowedstrijd gaf.   

STRAFFE STREEK! STRAFFE BIBLIOTHEEK! 

Wist je dat...



Wanneer we stellen dat ‘sport er is voor allen’, dan betekent 
dat dat we ook voor alle leeftijden een mooi sportaanbod 
kunnen bieden, zoals badminton, netbal of fitness onder 
leiding van bewegingscoaches. Er worden geregeld  
(begeleide) wandel- en fietstochten voorzien vanuit het 
stadscentrum en onze mooie groene deelgemeenten.  
Een pluim trouwens voor onze sportdienst en alle vrij-
willigers die zich vanuit wandelclubs, de sportraad of 
bijvoorbeeld Natuurpunt inzetten om die vele mooie 
parcours te bewegwijzeren.

De 50-plusactiviteiten worden tegenwoordig SPORTEL- 
activiteiten genoemd. Gemeenteraadslid Bart Den Hondt  
is jarenlang voorzitter geweest van de provinciale Regio-
werking Winge-Demervallei en ligt mee aan de grondslag 
van de SPORTEL-werking.

“In oktober ging de jaarlijkse SPORTELDAG door in  
Aarschot. Het is een mooie samenwerking met de buurge-
meenten om een actieve dag te voorzien voor 50-plussers. 
Het is een ideale manier om mensen samen te brengen en 
samen te laten sporten. Bovendien werken heel wat lokale 
verenigingen mee aan het initiatief. Ik wil samen met  
Julia Mellaerts nog stappen vooruit zetten. Het is belang-
rijk dat we iedereen bereiken. Sommige drempels moeten 
nog overschreden worden. Ook dat is ‘Iedereen Mee’,  
ook dat is verbondenheid”, stelt Bart.  

Ik vrijwillig, jij vrijwilligt, wij vrijwilligen… klinkt niet meteen  
als een veelgebruikt werkwoord? Nochtans doet het woord 
‘vrijwilliger’ ons meteen denken aan bergen werk verzetten. 
Alle vrijwilligers in deze stad verdienen een grote pluim. 
 
Maar misschien kan jij nog wel een beetje hulp gebruiken  
bij jouw organisatie? Langs deze weg willen wij ons met 
CD&V-Aarschot kandidaat stellen om ook een keertje bij  
jouw organisatie te komen helpen. 
 
Kan je onze hulp gebruiken?  
Neem dan contact op met: nele.pelgrims83@gmail.com.

Stel jouw goed doel kandidaat!  
Op het Winterfeest opent ook CD&V Aarschot een hutje  
om lekkere wafels, kerstbier en gezelligheid aan de man of 
vrouw te brengen (17 & 18 december). De opbrengst gaat  
naar een goed doel. Wil je jouw vereniging of sociaal  
project kandidaat stellen, dan kan dat. 

Mail hiervoor naar: nele.pelgrims83@gmail.com.

Vrijwilligers

Week van de
verbondenheid

Sportelen

Tijdens de “Week van de verbondenheid” werd de actie  
‘Geef kleur aan iemands leven’ opgezet.  
Meer dan 1.000 medewerkers en vrijwilligers kleurden  
mandala’s om deze oproep kracht bij te zetten.  

OCMW-voorzitter Julia Mellaerts feliciteert met een ‘ 
opgestoken duim’. Knap werk! Onze CD&V-mandatarissen  
drukken bovendien, met deze symbolische duim, hun  
waardering uit voor de dagelijkse inzet van alle vrijwilligers.  



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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17/11 > 21/01/2018
Expo (Het Gasthuis): 
Meer dan 50 jaar zwemplezier

18/11
Smullen na de noen 
(CD&V Langdorp, Wolfsdonk, Gijmel)

17/12 
Hoogdagen van  
de derde leeftijd

20/11 > 21/11
Kinderconcert de Planken
(De Klinker) 

25/11
The Fashion House 
(Parthenon) door  
middenstandsraad

26/11
Kapitan Korsakov
(De Klinker)

02/12  
Familievoorstelling:  
Sinterklaas Zingt  
(Het Gasthuis)

10/12
•  Benefietconcert  

Moi Kochani (tvv Kommaraf ), 
door Neos

•  Flor Colebunders,  
Ann Verhoelst &  
Wim Vermunicht (Knoet)

15/12
Cityrun SIBA t.v.v.  
Warmste Week

15/12 > 31/12
Winterfeest  
(Grote Markt-Bonewijk)

16/12 > 01/01/2018
Huis van de Kerstman  
(Stadsfabriek)

17/12
•  Familiedag CD&V Aarschot 

op Winterfeest
• Kerstbraderie  
(Aarschot Parelt)

22/12
Kerstconcert Fanfare  
Wolfsdonk (125 jaar)

23/12
Shoppingdag Aarschot Parelt  
(gratis parkeren!)

In 2018 plannen wij heel wat onderhoudswerken aan 
wegenis en fiets- en voetpaden. Zo gebeuren er onder-
houdswerken in de Vennestraat (gedeelte Gijmelsteenweg 
– Venneloopstraat), Opperstraat, Elsleukenstraat,  
brug Weegstraat, opbraak vele kapotte betonvakken  
in Langdorp, Stationsstraat en Begijnhofplein,  
Jan Van Harcourtlaan en aanliggende straten, Wissenstraat,  
Astridlaan en Marten Lemmenssstraat, Kouterstraat en  
Gelrodestraat. De kostprijs van deze werken worden ge-
raamd op 1.655.044 euro. Deze werken starten normaliter 
in het late voorjaar. Er staan ook heel wat rioleringswerken 
op het programma. Zo starten na de winter de werken  
in de Dorenbergstraat, gevolgd door die in Hamerstraat  
en Egdstraat. Deze werken worden gekoppeld aan de  
collectorwerken Bekaf die in 2019 wordt aangelegd.  
Ook in de Geburenstraat komt een nieuwe riolering. 

In Molendreef en Langestraat in Rillaar wordt een nieu-
we riolering gekoppeld aan nieuwe fietspaden. En in de 
Veerlestraat en Veelsebaan in Wolfsdonk willen wij nieuwe 
rioleringswerken combineren met een vernieuwde en 
verkeersveilige schoolomgeving van Onze School. 
Verbeteringswerken aan de water- en rioleringsafvoer  
zijn o.m. voorzien in de Sparrenweg, Echostraat en  
Abrikozenstraat en op het Schaluin. Onder impuls van 
CD&V wordt er de komende jaren ook veel aandacht 
besteed aan de fiets- en voetpaden. Zo staat er voor 
2018 een nieuw fietspad langs de Betekomsesteenweg 
op het programma. De fietssnelwegen Aarschot-Testelt 
en Aarschot-Leuven zijn in volle voorbereiding. Voor de 
toekomst plannen wij ook nieuwe fietspaden langs Wolfs-
donksesteenweg, Mouthorensteenweg,Testeltsesteenweg, 
Rillaarsebaan en Leuvensesteenweg.  

CD&V blikt vooruit op wegeniswerken

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


