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De zorgzone: 
zorg altijd in de buurt.
De uitdaging van de toekomst is voldoende zorg 
aanbieden voor diegenen die het nodig hebben. 
Wij kiezen resoluut voor een buurtmodel. Kin-
deropvang, ouderenzorg, mantelzorg en gezond-
heidsdiensten: we willen ze perfect laten samen-
werken in wijken en buurten. 

Elke dag een buurtfeest!
Wij gaan voor 60 buurtfeesten tijdens de zomer. 
Dit is er één per dag. Waarom? Iedereen die een 
buurtfeest organiseert is steeds enthousiast: het 
zorgt voor sociale cohesie en je leert je buren 
écht kennen. Bovendien is het ook nog eens ple-
zant.  Ons team van buurtwerkers ondersteunt! 
Elk buurtfeest krijgt een subsidie.

We versterken de buurtwerking.
Er is in Aarschot één echte buurtwerker. Dat is 
te weinig. Wij willen  een team dat niet alleen bij 
problemen actief is maar zoekt naar positieve 
ideeën om het samenleven te verbeteren in élke 
straat.
Er is extra aandacht voor de stem van de kinderen 
uit de buurt.

Wonen doe je in een buurt
of straat!
CD&V gaat voor de nabijheid van alle belangrijke 
functies die het leven kwaliteitsvol maken. Een 
goed aanbod, dicht in de buurt is belangrijk. Zorg, 
groen, een buurtwinkel, de school: ze moeten 
voor iedereen een goede buur zijn.

Inspraak staat voorop: 
de buurttoets.
Hoe gaan we er voor zorgen dat de stem uit elke 
buurt of wijk écht gehoord wordt? CD&V kiest 
voor een degelijke aanpak en richt een ‘cel in-
spraak’  op en kiest voor een schepen die hier-
voor bevoegd is. Samen stimuleren ze buurt– en 
wijkraden en organiseren ze inspraakvergaderin-
gen. We proberen ook de sociale media hiervoor 
positief te gebruiken. We introduceren de ‘buurt-
toets’: wat is de impact van een beslissing op een 
buurt? Zo nemen we samen de juiste beslissin-
gen!

Staten-Generaal
van de deelgemeenten.
Deelgemeenten voelen zich soms wat wegge-
drukt tegenover het centrum van de stad. Om de 
stem van de deelgemeenten luid genoeg te la-
ten klinken creëren we een bevoegdheid “deel-
gemeenten”. Tegelijk starten we de toekomstige 
bestuursperiode met een grote consultatieronde 
van de deelgemeenten. Pas na de ‘Staten-Gene-
raal van de deelgemeenten’ werken we het nieu-
we meerjarenplan uit. 

“ In onze buurtwinkel merk ik 
het elke dag: het is belangrijk dat 
mensen zich ergens thuis voe-
len en hun buren toch minstens 
een beetje leren kennen. Daarna 
komt het gesprek. Fantastisch om 
het telkens te zien gebeuren!”

Lisette Van Hoof
13ste pl.  // Buurtgerichte ondernemer //  uit Wolfsdonk

“ In de tuinwijk organiseer ik al 
enkele jaren een buurtfeest. Fan-
tastisch hoe het de mensen bij 
elkaar brengt en de sfeer in de 
wijk versterkt. Een aanrader aan 
iedereen met een kloppend hart 
voor zijn straat of buurt.“”

Willy Van Thielen
17de plaats  // IJvert voor een toegankelijke stad  //  
uit Aarschot, Tuinwijk

Wist je dat...

… sinds Steven Omblets in 2009 een regle-
ment en een subsidie voor buurtfeest in-
voerde we van 8 naar 32 feesten gingen? 
Zelf een buurtfeest organiseren? Contac-
teer hem!

“ Bergvijver, daar liggen mijn 
roots. Zo fijn, als je ergens écht 
thuishoort. Samen met een 
straffe groep vrijwilligers run-
nen we hier Ter Klasse.  Plezier 
maken en je inzetten voor je 
gemeenschap, daar doe ik het 
voor.”
Kevin Michiels
22ste pl. // Rijdt graag met de grootste tractor uw berm af //  
uit Bergvijver 

Het buurtbudget.
1.000.000 euro gaat de komende zes jaar recht-
streeks naar ideeën uit uw buurt. Buurtbabbels 
en een buurtraad tonen ons de weg.
Er is extra aandacht voor de stem van de kinderen 
uit de buurt.

Het is de buurt 
die stuurt  !

Over hoe wij straten, 
buurten en deelgemeenten 

centraal stellen.

Elke deelgemeente of wijk
heeft minstens
één fijne ontmoetingsplek.
En of we het ernstig menen met uw deelge-
meente of buurt! Wij willen ontmoetingskansen 
bieden in de nabijheid van elke Aarschottenaar. 
Enkele topplekken waar we willen voor gaan: de 
dopjesboom in Wolfsdonk, het Elzenhof, Kortak-
ker in Rillaar, de Sint-Pietersite in Langdorp, de 
zandheuvel in Gijmel, Ter Klasse in Bergvijver, de 
Eikelberg en de parochiezaal in Gelrode, Sport en 
speeltuinen Bekaf, de Laaksite, het stadpark en de 
zaal in het centrum van Ourodenberg. Een zaal of 
buurthuis, een dorpskroeg die zijn vergaderzaal 
ter beschikking stelt voor buurten en verenigin-
gen, een vereniging die wil delen met anderen: ze 
kunnen op onze (financiële)  steun rekenen. 

In mei trakteerde CD&V meer dan 2000 ijsjes in buurten 
en op pleinen. In ruil vroegen we uw ideeën over uw buurt 
en straat.

>>
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Een ketting van zorg. 
Al onze zorg schakelen we nog beter aan elkaar. 
Het aanbod van zorg- en thuisdiensten blijft, met 
extra financiering om het hele continuüm van 
voorzieningen in te vullen: van thuiszorg, over 
dagopvang en crisisopvang, naar het woonzorg-
centrum en de assistentiewoningen. We willen 
extra  aandacht voor psychische gezondheid. We 
strijden tegen zogenaamde ‘onderbescherming’: 
niet iedereen die recht heeft op hulp, heeft die al 
kunnen krijgen. De drempels moeten weg.  

Nieuwkomers enthousiast 
integreren. 
De wereld is een dorp. Ook in Aarschot merken 
we dat. Als kleine stad willen we onze bijdrage 
leveren aan het integreren van nieuwkomers in 
onze gemeenschap. We werken nauw samen met 
Basiseducatie, buurtwerkers en de VDAB. Ons 
OCMW blijft inzetten op inburgeringstrajecten. 
Samenwerken is het sleutelwoord. 

Mantelzorgers: 
de madeliefjes van de zorg.
Mantelzorgers zijn niet meer weg te denken. Te-
gelijk heeft ook een mantelzorger soms extra 
ondersteuning nodig. Zorgen voor een ander kan 
uitgroeien tot een zware taak en leiden tot soci-
aal isolement Daarin wil CD&V erkenning bren-
gen en investeren. De Dag van de Mantelzorger is 
de jaarlijkse check-up voor het beleid. We kijken 
dan hoe ver we staan en wat beter kan. 

Dierenwelzijn. 
Aarschot blijft ook de volgende jaren een dier-
vriendelijke gemeente. Met andere gemeenten 
starten we een nieuw initiatief rond dierenwelzijn 
en -opvang. De kracht van de vrijwilligers wordt 
aangesproken om het verhaal mee te schrijven.

Gimme a Break! 
Voor jongeren die dreigen uit te vallen op school, 
bieden we alternatieven. We leggen de brug tus-
sen secundair onderwijs en de arbeidsmarkt, gaan 
op zoek naar talenten en kijken naar een zinvolle 
vrijetijdsbesteding na school. 
We inspireren ons op het Brusselse initiatief  
ToekomstATELIERdelAvenir. In samenwerking 
met Arktos zorgen we zo voor kansen en meer 
weerbaarheid.

“ De gezondheidsongelijkheid 
groeit. Niet iedereen heeft even-
veel kans op een gezond leven. 
Tegelijk vindt iedereen gezond 
zijn zowat het belangrijkste in het 
leven. Als vrijwilliger bij de CM  
merk ik dat elke dag. Ik wil me 
inzetten om hier lokaal aan te 
werken ”

Marie-Jeanne Vanden Eynde
16de pl  // Blijft gezond door veel te wandelen  //  
uit Ourodenberg

“ Welzijn en zorg zijn 
basisrechten. Het gaat over de 
levenskwaliteit van mensen. 
Iedereen heeft recht op een 
inkomen, gezondheid en sociale 
waardigheid. ”
Julia Mellaerts

lijstduwer // Al 12 jaar uw OCMW –voorzitter //  
uit Rillaar

Een welzijnshuis
in de buurt van het stadhuis.
Alle sociale diensten worden samengebracht in 
de buurt van het vernieuwde stadhuis. Vaak is er 
naast hulpverlening ook administratieve hulp no-
dig. Dat zal op die manier makkelijker kunnen.

Iedereen
zorgt

voor iederen
Wij gaan
voor een

zorgzame stad.

“ Als directrice van twee lagere 
scholen in Gijmel en Landorp zie 
ik elke dag wat het betekent om 
kansen te geven én te nemen. 
Onderwijs is hierin cruciaal. Aar-
schot is een onderwijsstad en we 
beseffen niet altijd wat een troef 
dat is.”

Gerda Vandegaer
11de pl  //  Leiderstype met het hart op de juiste plaats //  
Uit Gijmel

Orleanshof verder uitbouwen.
Al schitterend gestart en nog zoveel plannen 
voor de toekomst! Het dienstencentrum zal ver-
der worden uitgebouwd. Iedereen moet er te-
recht kunnen. 

Meer investeren in ‘Zorgteams’
voor preventieve en 
kwalitatieve zorg. 
De thuisdiensten worden opnieuw versterkt, het 
zorgloket wordt verder geoptimaliseerd. We gaan 
voor laagdrempelige  hulp.
Extra aandacht voor de nieuwe persoonsge-
bonden financiering en maatwerk voor de cliënt.  
Meer gerichte doorverwijzing naar de juiste soci-
ale dienst. Naast persoonlijk contact en hulpver-
lening activeren we de digitale communicatie nog 
meer. We zorgen dat iedereen mee is. 

Wist je dat...

… Het OCMW en de stad vanaf 2019 één 
geheel vormen. De impact moet daardoor 
groter worden.

Armoede bestrijden. 
We gaan verder op het pad van de strijd tegen 
armoede en kinderarmoede. In het bijzonder fo-
cussen we op vernieuwende initiatieven rond 
schuldbemiddeling en gaan we actief op zoek 
naar onderbeschermde Aarschottenaren. Waar 
heeft men recht op maar heeft men nog niet ge-
kregen?  
De voedselbank ’Kommaraf’ blijven we onder-
steunen.
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Waar
voor uw geld!

Hoe wij uw belastinggeld
beheren en de

dienstverlening
die u mag verwachten.

“ Als medewerker van de groot-
ste bank van ons land, ben ik 
dagelijks bezig met financiën en 
klantgerichte processen. De uit-
dagingen zijn niet min, ook voor 
een stad als Aarschot. Met een 
goed beheer van de centen, kun-
nen wij zeker onze uitgebreide 
dienstverlening behouden. De 
Aarschottenaar centraal!.”

Ward Janssens
27ste pl. // Teamspeler én basketbalscheidsrechter //  
uit Rillaar

“ Ik volg al jaren nauwgezet en 
kritisch de financiën van de stad 
op. Het is niet altijd de meest op-
windende taak maar zonder ge-
zond financieel beleid kunnen we 
geen ambitieuze plannen ma-
ken.”

Stijn Van Ouytsel
12de pl. // Ingenieur en cijfermens // uit Wolfsdonk

Vernieuwd onthaal: steeds beter! 
De dienstverlening in het stadhuis deed een gro-
te sprong voorwaarts en we horen hierover al-
leen maar positieve geluiden. We zijn er echter 
nog niet. Binnenkort kan u ook op afspraak naar 
het stadhuis komen. Er zijn dan geen wachtrijen 
meer.

We gaan 
voor een open boekhouding.
Een revolutionair voorstel: CD&V wil dat iedere 
Aarschottenaar zicht heeft op de uitgaven die de 
stad doet. Daarvoor ontwikkelen we een toepas-
sing die maximale transparantie garandeert en u 
in staat moet stellen om zélf te checken wat de 
stad met uw geld doet. Daarnaast bezorgen we 
elk gezin jaarlijks een persoonlijke financiële brief, 
waarin we zeggen wat we hebben gedaan met de 
Aarschotse centen.

Financiën gezond houden, 
belastingen stabiel, 
het aanbod blijvend hoog houden.
Aarschot moet, net zoals elke stad, op de cen-
ten letten. Besparingen van bovenaf  hebben ons 
hier en daar pijn gedaan. Toch heeft CD&V nooit 
de dienstverlening, de zorg en het vrijetijdsaan-
bod willen terugschroeven. We maakten andere 
keuzes: investeringen werden in de tijd gespreid, 
de personeelskost mocht niet stijgen. Daardoor 
konden wij bijvoorbeeld ons zwembad openhou-
den (en binnenkort zelfs op zondag) waar ande-
re gemeenten het dienden te sluiten. Een voor-
zichtig beleid en goed nadenken bij elke uitgave: 
dat is eigen aan CD&V.

Geen belastingverhoging met 
CD&V maar koken kost wel geld...
We moeten tegelijk niet flauw doen: dat aanbod 
kost geld. Wij vinden uw belastinggeld goed be-
steed als u er dit allemaal voor terugkrijgt. Tegelijk 
willen we het blijven doen met de middelen die 
we nu van u vragen. Wij gaan de belastingen in 
geen geval verhogen. Dat is een garantie.

Digitaal én lokaal: Het buurtloket.
Meer en meer diensten bieden we digitaal aan. Je 
hoeft dan zelf niet meer naar het stadhuis te ko-
men. Tegelijk willen we graag onze diensten aan-
bieden in buurtloketten. Elke deelgemeente krijgt 
er zo één tegen 2022.

Wist je dat...

… het OCMW en de stad samen jaarlijks een 
budget beheren van ruim 65 miljoen euro.  
De helft gaat naar personeelskosten.
… lage rente de schuldenlast heeft doen 
dalen. 

“ Als werkende moeder van 
twee tieners moet ik al mijn 
planningstalent goed inzetten. 
Soms voel ik me een echte ma-
nager! Daarom verwacht ik ook 
een efficiënte dienstverlening van 
mijn stadsbestuur. Ik kijk uit naar 
het ’werken op afspraak’: geen 
wachtrijen meer aan het loket.”

Ansje Vicca
15de pl.  // HRM-talent en recent in Rillaar geland  //  
Oorspronkelijk uit Bergvijver

“ Ik pleit voor een snelle inter-
ventieploeg van arbeiders die ge-
specialiseerd is in het herstellen 
van kleinere ongemakken op het 
openbaar domein.  Scheve palen, 
losse stenen, kleine herstellingen 
in het wegdek: we willen graag 
dat burgers dit snel opmerken, 

het ons laten weten en dat er vlug gevolg aan wordt 
gegeven. We maken er een digitale tool voor.”
Hans Heens
14de pl.  // Ondernemer die niet vies is van vuile handen //  
Uit Gijmel

Een sterk aanbod houden.
Aarschot heeft, voor een stad van 30.000 inwo-
ners, héél wat aanbod dat je niet in elke verge-
lijkbare stad op deze wijze zal vinden. CD&V vindt 
het belangrijk dat onze inwoners kunnen genie-
ten van het meest ruime aanbod van diensten. 
Een zwembad, sportzalen, een cultuurcentrum, 
kinderopvang, Grabbelpas, een jeugdcentrum, 
academies, bibliotheek, zovele evenementen… 
We willen hier geen enkele stap achteruit zetten!
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Aarschot
veilig houden

Ambities
over veiligheid
én leefbaarheid

Eén gemeente, één politie.
De politie van Aarschot is alleen verbonden aan 
onze stad. Dat willen we zo houden. Wij willen 
geen politiezone met meerdere gemeenten. Zo 
blijft de aansturing van het veiligheidsbeleid een 
zaak van de burgemeester van Aarschot. 

Buurtinformatienetwerken 
en premiestelsels.
Een versterkt team van wijkagenten werkt ac-
tief mee aan het uitbouwen van buurtinforma-
tienetwerken  (BIN) als dat nodig is. Zo gaan we 
inbraakgolven samen aanpakken. Daarnaast kan 
een buurt met een BIN rekenen op premies om 
de woningen te beschermen tegen diefstal.

Een veilig fietsnetwerk, 
een veilige schoolomgeving.
Een traject van fiets- en schoolstraten moet 
ouderen en kinderen overtuigen dat veilig naar 
school fietsen kan. Minstens willen we voor ge-
scheiden fietspaden gaan die deelgemeenten 
met het centrum verbinden.

Veilige evenementen.
In Aarschot is er steeds veel te doen. Deze eve-
nementen vragen een sterke organisatie en de 
inzet van de veiligheidsdiensten. Politie en brand-
weer werken samen om elk evenement veilig te 
laten plaatsvinden. Het is werk achter de scher-
men maar voor CD&V een prioriteit. 

Kent u de VIP-aanpak?
VIP staat in dit geval voor ‘Very Irritating Police’. 
Het klinkt wat negatief maar is het niet. Als je 
kampt met overlast en vandalisme, antwoordt de 
politie met hetzelfde: een politie die zéér erg aan-
klampt en niet opgeeft. En zelf zo voor overlast 
zorgt voor diegenen die overlast veroorzaken... 
Die aanpak werkt in specifieke gevallen. CD&V wil 
dit alvast uitproberen

Het licht blijft branden…
In sommige gemeenten heeft men besloten de 
straatverlichting ’s nachts te doven.  CD&V wil dit 
voor Aarschot niet. Openbare verlichting zorgt 
voor veiligheid. De lamp blijft branden, maar we 
kiezen wél voor slimme ledverlichting.

Naar een ‘sociale cel’ 
binnen de politie.
Politiewerk is complexer dan ooit. Omdat de sa-
menleving dat ook is. We verwachten steeds meer 
van de politieman of –vrouw. Daarom is specia-
liseren soms noodzakelijk. Naast de repressieve 
aanpak heeft de politie ook een sociale en pre-
ventieve taak.  Wij pleiten voor een volwaardige 
sociale cel binnen de politie voor de aanpak van 
schooluitval,  de opvolging van jonge daders en 
kwetsbare gezinnen in problemen, contacten met 
jeugdwerkers en het opvangen van slachtoffers.

Iedereen kent zijn wijkagent!
Kent u uw wijkagent? Heeft u al met hem of haar 
gesproken? Wij willen meer inzetten op basispo-
litiezorg en willen dat iedereen tegen 2020 zijn 
wijkagent kent en gesproken heeft. Hij of zij is 
uw eerste aanspreekpunt over de veiligheid in uw 
buurt of straat.

“ Onze politie levert prima werk. 
De criminaliteitscijfers zijn da-
lende en het vertrouwen in het 
korps stijgt. Onderzoek bevestigt 
dit trouwens. Van de Procureur 
des Konings kregen we hiervoor 
felicitaties. Dat doet deugd.”

André Peeters
Lijsttrekker // Burgemeester en daarom hoofd  van uw 
politie //  

Slimme camera’s voor 
slim politiewerk.
Zomaar overal camera’s plaatsen houdt geen cri-
minaliteit tegen. Je moet een plan hebben en ze 
met elkaar verbinden. Tegelijk moet je concreet 
en snel kunnen reageren. Zo voorkom je over-
last en vandalisme, diefstal en onveiligheid. Voor 
CD&V zijn camera’s een onmisbaar hulpmiddel 
maar vervangen ze nooit het politiewerk.

“ Ik woon pal in het centrum van 
de stad en merk dagelijks hoe er 
goed geleefd wordt! Plezier ma-
ken moet natuurlijk kunnen maar 
overlast moeten we vermijden. 
De leefbaarheid van het stads-
centrum is belangrijk.”
Jan Van der Borght
18de pl. // Sociale mens met een hart voor de wijk 
Poortvelden // uit Aarschot-Centrum
 

Wist je dat...

… in Aarschot 50 politiemannen en 
-vrouwen te uwer dienste staan. We 
hebben tegelijk ook 60 brandweermannen 
en ruim 60 vrijwilligers bij het Rode Kruis.

“ Iedereen die kinderen naar 
school moet brengen weet het: 
soms is het bibberen in het ver-
keer. De chaos aan de school-
poort zou volgens experten 
eigenlijk veiliger zijn dan vlot ver-
keer maar zo voelt het toch niet! 
Ik ga voor schoolomgevingen die 
veilig zijn én zo ook aanvoelen.”

Ellen Van Grunderbeek
23ste pl. // Fietsende mama en welzijns-professional //  
uit Aarschot

Ellen, Els en Ansje kiezen 
resoluut voor veilig 
fietsen naar school.

>>
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Voldoende lokalen, overal.
We staan op een kruispunt. Veel club– en ver-
enigingslokalen zijn aan renovatie toe. Omdat ze 
allemaal ongeveer even oud zijn, is het een be-
hoorlijke golf van investeringen. Zonder de no-
dige aanpassingen en bescherming gaan heel 
wat zaaltjes en lokalen de deuren moeten sluiten. 
CD&V wil dit absoluut niet! We reserveren een 
bedrag van ruim 500.000 euro om de komende 
jaren te garanderen dat overal in Aarschot vol-
doende faciliteiten blijven om elkaar te ontmoe-
ten. 

Verenigingen ondersteunen.
CD&V wil de komende jaren nog meer inzetten 
op de ondersteuning van verenigingen. Project-
subsidies moeten terug omhoog. De cel cultuur-
coördinatie levert schitterend werk en zal dat blij-
ven doen. We voorzien ook de nodige subsidies 
voor infrastructuur voor verenigingen.

Verenigingen centraal!
CD&V is de partij van en voor de verenigingen. 
We trekken steeds de kaart van iedereen die zich 
samen engageert. Onze kandidaten geven zelf 
het voorbeeld en zijn allemaal actief in één of 
meerdere verenigingen. Verenigingen zijn de ce-
ment van je samenleving: onmisbaar voor de so-
ciale cohesie. Ze maken Aarschot sterk. Elk team 
telt!

Logistiek centrum 
voor uitleendienst.
Veel evenementen en verenigingen maken ge-
bruik van materiaal uit de stedelijke uitleendienst. 
Stilaan barst deze uit z’n voegen en tegelijk heeft 
CD&V hiermee nog wel wat ambitie! Wij pleiten 
voor een vernieuwde locatie en werking met een 
uitbreiding van het aanbod nog meer gericht op 
evenementen. Denk hierbij aan een toiletwagen, 
een afwasmachine voor herbruikbare bekers, ...

Sportclubs blijven steunen.
We doen het al maar willen dat zeker blijven doen. 
Vooral duurzame investeringen in infrastructuur 
kunnen op hulp blijven rekenen. Clubs die fuse-
ren of nauwer samenwerken, en daardoor willen 
investeren, willen we extra ondersteunen.

Traditie respecteren, 
vernieuwing aanmoedigen.
Aarschot telt een aantal grote verenigingen met 
een lange traditie. Ze zijn niet weg te denken 
uit onze stad. Denk bijvoorbeeld aan sport– en 
speelpleinen Bekaf, nog altijd een vrijwilligersor-
ganisatie! Straf! Zulke prestaties verdienen 100% 
onze steun. Tegelijk zoeken mensen ook nieuwe 
vormen om zich te verenigingen rond nieuwe 
thema’s. Zo ontstond bijvoorbeeld enkele jaren 
geleden SADA, het Stedelijke Archief en Docu-
mentatiecentrum Aarschot.  Vrijwilligers behe-
ren, klasseren en ontsluiten er zéér divers ar-
chiefmateriaal. Elke dinsdag komen ze bij elkaar 
in onze stedelijke bib. Ze verzetten bergen. Die 
rijkdom aan nieuwe verenigingen willen we voluit 
steunen.

Evenementenloket-bis.
Veel evenementen in Aarschot worden door ver-
enigingen georganiseerd. Het organiseren van 
een evenement wordt er echter niet makkelij-
ker op.  Goede steun van bij de start is belangrijk.  
Correcte, haalbare en aangepaste adviezen, ook 
over veiligheid zijn een must. Ons huidige eve-
nementenloket kan hierin nog erg groeien. De 
communicatie kan beter. CD&V gaat voor een 
betere aanpak.

“ Het sociale leven in een dorp 
speelt zich nog steeds voor een 
belangrijk deel af in de vele ver-
enigingen. Die zijn van goud-
waarde voor de sociale cohesie 
in elke deelgemeente. Ik smijt mij 
hier100% voor! ”

Leo Janssens
10de pl. //  Lid van een record aantal verenigingen //  Heel 
erg thuis in Wolfsdonk

Wist je dat...

… de cultuurraad, sportraad , welzijnsraad 
en jeugdraad meer dan 180 Aarschotse 
verenigingen vertegenwoordigen? Er 
komen er nog steeds bij. Wat een rijkdom!

“ Mensen kansen geven om el-
kaar te ontmoeten, daarvoor wil 
ik gaan. In Gelrode zijn we met  
een vernieuwd team aan een fris 
verhaal voor de parochiezaal be-
gonnen. Ik wens dat CD&V ra-
dicaal kiest voor zulke projecten 
van onderuit, ook elders in de 
stad. Ik pleit voor ruime steun 
zodat onze zaal het centrum van 
het verenigingsleven kan blijven.”

Rozane De Cock
7ste pl. // Verenigt de verenigingen van Gelrode //  Thuis in 
Gelrode 

Elk team telt  !

Aarschot
is de som

van z’n verenigingen,
clubs en vrijwilligers.

Greet, Jan, Rozane en Leo weten 
dat de komende jaren investeringen 
in lokalen nodig zullen zijn.

>>

Speelplein Bekaf tijdens de 
Sint-Rochusverlichting: al 
jaren een topper, ook op 
andere dagen!

>>
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Als ik ooit
eens vijf minuten

tijd heb
Leven en genieten

in onze stad.

De cultuurbuurt !
Elk jaar is er minstens één deelgemeente of buurt 
die we extra bij ons cultuuraanbod betrekken. Het 
Gasthuis landt dan letterlijk in de buurt met een 
aanbod voor kinderen én volwassen. Tegelijk kun-
nen buurthuizen en wijkwerkingen rekenen op 
onze steun bij het organiseren van een eigen aan-
bod. Waarom geen drive-in op het buurtplein?

Eén grote Aarschotse 
kunstacademie mét dans.
CD&V ziet één grote kunstacademie, waar elke 
discipline aan bod kan komen, wel zitten. Tegelijk  
willen we ook dansopleidingen de ruimte bieden 
om te versterken en te groeien, uiteraard in nau-
we samenwerking met de bestaande dansoplei-
dingen in onze stad. Waarom geen kerkgebouw 
herbestemmen om er onze dansscholen in onder 
te brengen?

Meer dan brood en spelen !
Een echt beleid rond evenementen en vrije tijd is 
geen luxe of een extraatje voor CD&V. Het maakt 
volwaardig deel uit van de kwaliteit van leven in 
ons Aarschot. Wij vinden elk initiatief dat mensen 
bij elkaar kan brengen waardevol. Reken op onze 
steun! 

Het Gasthuis: 
knooppunt van cultuur.
Reeds 20 jaar is Het Gasthuis de gastvrije thuis-
haven voor elke cultuurliefhebber. Dat willen we 
zo houden. We investeren verder in een toegan-
kelijk en betaalbaar programma en laten het CC, 
museum en bib nog beter samenwerken. We in-
vesteren in de gebouwen van zowel het CC als bib 
en museum. Van die laatste twee maken we één 
geheel.  Een bib– en museumcafé staan op u te 
wachten!

“ Net voor de zomer trokken 
we met de CD&V –ijskar door 
Aarschot. We hoorden daar on-
der andere dat ook het cultuur-
aanbod in de deelgemeenten niet 
mag vergeten worden. Dat plaats 
ik op de politieke agenda.”

Greet Lauvrijs
8ste pl. // Fan van de bib en altijd enthousiast //  thuis in 
Aarschot én Wolfsdonk 

“ Mag ik hier even van de daken 
schreeuwen hoe dankbaar ik ben  
voor de honderden vrijwilligers 
die zich inzetten in zovele orga-
nisaties?  Samen met de steun 
van de stad zorgen we zo voor 
ontelbare en onmisbare momen-
ten van ontmoeten en plezier 
maken.”

Steven Omblets
4de pl. // Verdediger van iedereen die zich inzet voor de 
stad  //  Uit Aarschot 

“ De Orde van de Hagelanders’ 
organiseert jaarlijks een middel-
eeuws kampement in het Elzen-
hof. Je moet zeker eens afko-
men. Altijd een hele organisatie 
trouwens. De aanvraag gebeurt 
via het stedelijke evenementenlo-
ket. Toch denk ik dat het evene-
mentenloket van de stad nog veel 
gebruiksvriendelijker kan. Daar 
ga ik mij voor inzetten.”

Ivonne Janssens
19de pl. // Middeleeuwse voorzitter en bewaker van het 
Elzenhof //  Uit Aarschot

Wist je dat...

…  Aarschot een echte beeldenstad 
genoemd mag worden? Download de 
fantastische beeldenwandeling via  
www.hetgasthuis.be/toerisme/zien
… CC Het Gasthuis jaarlijks ruim  
40.000 tickets verkoopt, 150 producties 
organiseert en dat iedereen steeds welkom 
is in ons gezellig cultuurcafé?

En of er in Aarschot iets te beleven valt!
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Sporten aan de Laak.
CD&V steunt 100 % de uitbouw van een open-
lucht sportdomein. Buitensport komt hier op de 
eerste plaats maar graag zien wij ook mogelijk-
heden voor extra sport binnen. Tegelijk moet 
deze sportsite een groen en ontspannen karakter  
bieden. 
We werken samen met de scholen en denken aan 
sport voor mensen met een beperking.
Een sportpark voor iedereen!

De Geens-site.
Naast de Bonewijk  ontstaat een volledige nieu-
we stadswijk. Op de voormalige site van Geens 
‘De Torens’ bouwen we aan een aantrekkelijke 
combinatie van verschillende woonvormen en 
commerciële ruimten. Een mooi plein vormt het 
centrale hart van de ontwikkeling. Minstens 600 
nieuwe inwoners zullen daardoor in het centrum 
komen wonen. De werken zijn gestart en zullen 
nog enkele jaren duren.

Werken in uitvoering…
Volgende werken staan reeds op de planning voor 
vernieuwing: Vennestraat, Opperstraat, brug 
Weegstraat, Statiestraat, Begijnhofplein, Jan Van 
Harcourtlaan, en omliggende straten, Wissen-
straat,  Astridlaan, Marten Lemmensstraat, Kou-
terstraat, Gelrodestraat en Elsleukenstraat. De 
komende maanden wordt de Betekomsesteen-
weg  heraangelegd tussen de kruispunten met de 
Nijverheidslaan en de Ter Heidelaan. De fietspa-
den en de kruising met de Ter Heidelaan worden 
verbeterd. Ook het wegdek wordt vernieuwd.

Blijven werken 
aan het bedrijventerrein.
Het bedrijventerrein van de toekomst komt in 
Aarschot. Met de modernisering van het bedrij-
venterrein Nieuwland voorzien we niet alleen in 
nieuwe wegenis en rioleringen, maar krijg u ook 
betere fietspaden, meer groen en een nieuw uit-
zicht. Met de Kop van Nieuwland achter het stati-
on en met extra ruimte aan de Gaston Geenslaan 
gaan we verder op dit pad. In Aarschot is het goed 
ondernemen.

Kenniseconomie aan het station:
Aarschot op Sporen.
Al vele jaren werken we aan de stationsbuurt.  
Samen met ‘Leuven Mindgate’ wordt nu bekeken 
of bedrijven uit de kenniseconomie, de creatieve 
en de gezondheidssector hun plaats hier kunnen 
vinden. Dat is net wat spin-offs van KU Leuven, 
IMEC of Gasthuisberg zoeken

Wist je dat...

... er in de voorbije legislatuur al 45000 m² 
aan bijkomende ruimte voor KMO’s werd 
gerealiseerd? 

“ Als het kriebelt moet je spor-
ten ...en bij mij kriebelt het altijd! 
Sportclubs zijn dé plek om jonge 
mensen samen te brengen en 
zich te ontwikkelen op zoveel 
vlakken. Je hebt er natuurlijk wél 
voldoende infrastructuur voor 

nodig. Een toegankelijke buitensportsite missen we 
nog in Aarschot. Daar wil ik voor gaan.”
Bart Den Hondt
6de pl. //  Sportieve ondernemer die zich thuis voelt op elk 
sportterrein // Uit Rillaar  

We zijn
er bijna

maar
nog niet helemaal...

Waar we zeker
aan moeten verder werken.

Gestart
maar nog niet af!

“ Ik vind het belangrijk dat we 
als stad voldoende duurzame in-
vesteringen plannen in gebouwen 
en wegen.  Openbare werken 
vragen véél geld en tijd en zor-
gen altijd wel voor overlast. Niet 
plezant maar onvermijdelijk. Toch 

wil ik mee nadenken over hoe we dit tot een mini-
mum kunnen beperken. Ik ben van Ourodenberg en 
weet waar ik over spreek....”
Luk Testelmans
20ste pl. //  Gepensioneerd ingenieur //  Thuis in 
Ourodenberg en vaak ook in de parochiezaal daar
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De Uit-pas: iedereen er in !
Vrije tijd is een belangrijk deel van onze levens-
kwaliteit. Toch is hier veel ongelijkheid en kan niet 
iedereen deelnemen wanneer hij of zij dat wil. De 
Uit-Pas wil hieraan iets doen. Hoe? Iedereen kan 
punten verzamelen door deel te nemen aan vrije-
tijdsactiviteiten. Deze punten geven toegang tot 
weer andere activiteiten. Door sommigen sneller 
punten te laten verdienen, verlagen we de drem-
pels. We ontwikkelen dit samen met heel wat an-
dere steden in Vlaanderen. 

‘Zeg nu zelf...’: 
inspraak ernstig nemen.
CD&V meent het zéér ernstig als het gaat over 
participatie. Onder de noemer ‘Zeg nu zelf...’ , 
richt CD&V een eigen inspraakbureau op binnen 
de stad. Hun taak? Alle vormen van inspraak en 
participatie coördineren en organiseren, over alle 
domeinen en doelgroepen heen. Ze organiseren 
de buurttoets (zie p. 4). Een stad waar iedereen 
telt moet ook écht willen luisteren naar iedereen.

In Aarschot is iedereen even jong.
Leeftijd mag geen rol spelen in het al of niet mee-
draaien in onze stad. CD&V maakt er een punt 
van dat iedereen, ongeacht in welke fase van het 
leven, ongeacht geaardheid, hier steeds voldoen-
de levenskwaliteit kan vinden. Een volwaardig 
jeugd-, senioren- en gezinsbeleid zijn onmisbaar.

Iedereen een bank vooruit.
Vele inwoners vragen aan het stadsbestuur vol-
doende zitbanken in de openbare ruimte. Volledig 
terecht.  Plekken om elkaar te ontmoeten zorgen 
voor sociale veiligheid en geven senioren de kans 
tot meer bewegen én rusten. CD&V plaatst, na 
inspraak, volgende jaren minstens 50 banken en 
beweegtafels extra over het hele grondgebied.

Huis van het kind.
Het Huis van het Kind is het eerste, laagdrem-
pelige aanspreekpunt voor alle vragen met be-
trekking tot gezondheid en welzijn, opvoeding en 
dienstverlening voor kinderen en hun ouders.

“ lk ijver voor een toegankelijke 
stad voor mensen met een be-
perking. Ik ga ook graag naar de 
vele evenementen die overal in 
Aarschot worden georganiseerd. 
Dikwijls kan ook daar de toe-
gankelijkheid beter. Ik stel voor 

om een coach aan te stellen die organisatoren hierbij 
helpt en tips geeft.”
Tania Van Dyck
21ste pl. // Kent als geen ander de werkpunten rond 
toegankelijkheid // Uit Aarschot  

“ lk ben een jonge starter en 
hoop in Aarschot mijn toekomst 
te kunnen uitbouwen. Ik ben de 
jongste op de lijst van CD&V en 
denk graag vooruit. Wat kunnen 
we doen om jonge gezinnen in 
Aarschot alle levenskwaliteit te 

bieden? Een ambitieuze vraag maar ik ga daar he-
lemaal voor.”
Dries Van Horebeek
26ste pl. //  Oplossingsgerichte bio-ingenieur met een 
missie //  Uit Langdorp 

“ lk kom zowat overal en merk 
dat we niet altijd goed beseffen 
dat niet iedereen altijd even mak-
kelijk mee kan. Aandacht voor  
onzichtbare én zichtbare drem-
pels, dat is een kernopdracht 
voor de politiek.”

Nele Pelgrims
2de pl. // Altijd midden de mensen //  Grensgeval uit 
Aarschot /Langdorp 

Wist je dat...

… een toegankelijkheidscommissie  met 
ervaringsdeskundigen de stad advies geeft 
over dossiers, investeringen en klachten 
i.v.m. toegankelijkheid?

Iedereen mee !
Aarschot is een mooie verzameling van 30.000 
spelers, van 0 tot 100 jaar. Iedereen moet zich 
hier kunnen thuis voelen, zijn plaats vinden. Toe-
gankelijk en laagdrempelig zodat iedereen mee 
aan boord kan.
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Innovatieve projecten.
CD&V  zet verder in op vernieuwende projecten 
zoals bovenwinkel-wonen in de stad, co-housing 
voor gezinnen die samen hun woonplannen wil-
len realiseren en kangeroe-wonen waar zorg en 
wonen kunnen samengaan. Daar maken wij het 
juridisch kader voor klaar en zorgen voor finan-
ciële steun.

Een duidelijke visie 
op het verkeer in onze stad.
Elke stad heeft een mobiliteitsplan nodig . Dat is 
verplicht. Keuzes maken is dus aan de orde. CD&V 
kiest voor leefbare stads– en dorpskernen waar 
een combinatie van bereikbaarheid, toegankelijk-
heid én leefbaarheid moeten samengaan. Van-
daag betekent dit ook dat de auto z’n plaats heeft 
maar niet meer de koning van de openbare ruim-
te kan zijn. 

20 euro per Aarschottenaar per 
jaar in nieuwe fietsinfrastructuur.
Wie goed kijkt ziet het: de fiets is onmisbaar in de 
mobiliteit van de toekomst. Wij kiezen hier voor 
een duidelijke investering want Aarschot en de 
fiets is een gedroomde combinatie:
Een Demerdijk die fietsers tot het centrum kan 
brengen, scholen die beter af zijn met fietsende 
scholieren, onze deelgemeenten die we zo beter 
met elkaar kunnen verbinden,….
De drie fietssnelwegen moeten er nu écht ko-
men. Vertragingen dulden we niet meer. 
Lees er meer over in onze investeringskatern.

Goede mobiliteit 
is goed communiceren.
CD&V wil graag de bevoegdheid mobiliteit in 
handen hebben. Beter communiceren, betere 
bewegwijzering zijn belangrijk. De leesbaarheid 
van de stad moet beter. Bovendien willen wij de 
capaciteit van onze centrumparking verhogen

Zorgparkings in elke buurt.
Thuiszorgdiensten spe-
len een grote rol in het 
zorgaanbod van elke dag.  
Om vlot patiënten te 
kunnen verzorgen zor-
gen wij voor parkeer-
plaatsen voor thuiszor-
gers. 

Het woonloket: 
‘wonen aan de Demer’.
Het woonloket is de centrale plaats voor vragen 
en hulp rond wonen en bouwen. Ze zullen vanaf 
2019 ook meer inzetten op veiligheid in de wo-
ning en gezond wonen. Rookmelders worden 
gratis ter beschikking gesteld aan iedereen die wil 
meewerken aan de veiligheid van z’n eigen wo-
ning.

Spaarzaam met de ruimte.
Er wordt veel gebouwd in Aarschot. Dat is nodig 
want onze stad groeit. Dat willen we blijven mo-
gelijk maken. Tegelijk willen we verstandig om-
springen met de ruimte en het groen. Een duide-
lijke ruimtelijke ordening met nadruk op wonen in 
de kernen is belangrijk.

“ Ik ben geboren en getogen in 
Aarschot en wil hier ook blijven. 
Ik hoop mijn twee kinderen hier 
te kunnen grootbrengen met de-
zelfde mogelijkheden die ik heb 
gehad. Een leven uitbouwen dicht 
bij familie en vrienden, ik vind dat 
belangrijk.”

Els Mathijs
25ste pl. // Wil meer Aarschot op alle gebied //   
Thuis in Langdorp

Ruimte om
te bewegen,
ruimte om

te leven
Over mobiliteit

en wonen
in onze stad.

Wist je dat...

… dat Aarschot écht aan het groeien is? 
Sinds het voorjaar van 2018 wonen we 
met 30.000 in onze stad. Nog nooit waren 
we met zoveel!

“ De Aarschotse handelsker-
nen hebben zoveel troeven. Dat 
vergeten we soms. We moeten 
hierover véél positiever zijn. Be-
langrijk is bijvoorbeeld  parking in 
de nabijheid. En dat hebben we! 
Daarom ga ik voor een uitbrei-
ding van parking Demervallei. 

Ook Rillaar krijgt eindelijk z’n vernieuwde parking. Ze 
moeten gratis blijven ook! .”
Pieter Schuermans
24ste pl. // Liep al vele marathons om uw koffie  
te serveren //  Uit Langdorp

“ Wie mij kent weet dat ik me 
al jaren inzet voor het recht op 
waardig wonen voor iedereen. 
Sociale huisvesting is ook in Aar-
schot daarom zéér belangrijk. 
Maar er is nog werk aan de win-
kel. Soms gaat het te traag. Maar 
ik blijf aan de kar trekken.”

Dirk Van Rijmenant
9de pl. //  Wijkburgemeester van de Gijmelbergwijk // 
Thuis in Ourodenberg 

Lisette, Dirk en Gerda 
verdedigen de belangen 

van de sociale huurder in 
Aarschot

>>

Marie-Jeanne, Nele, 
Mattias en Hans weten dat 

de fiets de toekomst is. 
Met of zonder batterij….

>>
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Een transparant 
vergunningenbeleid.
CD&V wil sneller vergunningen afleveren. Onder-
nemers en inwoners vragen dat.  Tegelijk moeten 
we duidelijker communiceren over de voorwaar-
den. Ondernemers worden vooraf betrokken in 
de aanloop naar een vergunning. Verschillende 
spelers zetten zich samen in een stuurgroep zo-
dat de rechtszekerheid al vroeg in kaart wordt 
gebracht.

Pop-ups blijven, 
‘Start-schot’ komt er aan.
Enkele pop-ups waren zo succesvol dat ze ble-
ven. Dat willen we blijvend mogelijk maken. Tege-
lijk schiet ‘Start-schot’ uit de startblokken:  een 
pandendatabank van beschikbare winkels koppe-
len aan de zin tot ondernemen van jonge starters. 
Premies voor zowel starter als vrijstellingen van 
leegstandspremie moeten ook eigenaars over-
tuigen. CD&V pakt effectief de leegstand aan.

Aarschot is een belevenis !
We bouwen Aarschot  en de deelgemeenten ver-
der uit tot een belevingsstad met meer groen, een 
autoluwe binnenstad, gratis wifi in de kernen, par-
keerpromoties tijdens evenementen, voldoende 
fietsenstallingen en een goede verbinding met de 
randparkings, soms via een pendelbusje. We gaan 
voor kindvriendelijke shoppingdagen. Elk seizoen 
een extra winkelactie.  We blijven investeren in 
een aantrekkelijk straatbeeld.

Onderwijs is 
menselijk kapitaal verhogen.
Elke regio die investeert in onderwijs floreert. 
Aarschot plukt hier dagelijks de vruchten van. 
Geen files voor inschrijvingen aan onze Aar-
schotse scholen! Tegelijk moeten we ook durven 
nadenken over een goede afstemming tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. We zorgen voor een 
coördinator die voor samenwerking tussen de 
verschillende netten zorgt. CD&V wil hier actief 
op inzetten.

‘Huis van het Werk’.
Het ‘Huis van het Werk’ brengt alle spelers bij el-
kaar die samen kunnen inzetten op het koppelen 
van talenten aan het vinden van werk. CD&V ge-
looft dat lokale besturen versterkt moeten wor-
den in hun opdracht om kansen te creëren voor 
diegene die moeilijker de arbeidsmarkt op gera-
ken.  VDAB, CAW, sociale economie, het midden-
veld en het Aarschots onderwijs: samen gaan we 
voor meer arbeidskansen

Lokaal kopen stimuleren, 
baanwinkels afremmen.
Er zijn twee grote uitdagingen voor een  stad als 
Aarschot. Enerzijds zorgen dat mensen bij lo-
kale handelaars blijven kopen en zo de impact 
van online-shoppen matigen. Anderzijds hebben 
grote baanwinkels een vaak negatief effect op de 
activiteit in het centrum. CD&V wil met slimme 
initiatieven deze uitdagingen aanpakken. Een ste-
denbouwkundige samenwerking is nodig om de 
komst van baanwinkels te reguleren en meer in 
te zetten op een uniek aanbod, horeca, streek-
producten, thema-markten en citydepots voor 
pakjes van onze lokale handelaars.

“ Overal zie je hetzelfde: onder-
nemende mensen maken je stad, 
dorp of streek tot wat het is. Of 
het nu in de zorg is, als landbou-
wer, of  in de nieuwe economie: 
ze kunnen op onze steun reke-
nen.”

Monique Swinnen
5de pl. Gemeente en lijstrekker Provincie // 
Streekproduct met een hart voor streekproducten en 
streekondernemers //  Thuis in Rillaar en heel de provincie

“ Ik vind het belangrijk dat we 
inzetten op lokale producenten 
en de korte keten. Zelf ben ik vol 
passie als streekproducent actief 
en weet dus waar het over gaat. 
De uitdagingen zijn groot maar 
een duurzame aanpak is de toe-
komst en steeds meer mensen 

denken er zo over. Ik wil dat CD&V hier mee achter 
staat”
Ann Geys
28ste pl. //  Hedendaagse ondernemende landbouwster //  
Helemaal van Rillaar en van haar 40 melkschapen

Aarschot is een ‘A’-locatie!
We beseffen het soms te weinig maar Aarschot 
heeft voor ondernemers vele troeven. Er is een 
goede ontsluiting en het ligt centraal in de buurt 
van het stedelijk kerngebied. We pakken de uitda-
gingen aan, ook rond mobiliteit, om onze locatie 
verder te promoten naar ondernemers.

Wist je dat...

… Ondernemers uit Aarschot en Rotselaar 
het meest tevreden zijn over hun lokaal 
bestuur in vergelijking met andere 
gemeenten uit de regio?  (cijfers VOKA)
… Aarschot met 5,12 % werkzoekenden het 
laagste cijfers uit de regio laat optekenen? 
(cijfers VOKA)
… sinds 2014 zo’n 33 subsidies aan pop-
ups verleend zijn? Negen daarvan zijn 
ondertussen een permanente winkel 
geworden, met recent nog een sportwinkel 
in de Martelarenstraat van 600 m².
… sinds 2016 de leegstand daalt? Dat is 
uniek in Vlaams-Brabant. We staan nu 
op 8,6 %, wat lager is dan het Vlaamse 
gemiddelde. 

“ Ik ben radicaal positief  over 
de toekomst van ons handels-
centrum. We doen het beter dan 
de ons omringende steden. Toe-
gegeven: er is nog een weg af te 
leggen maar iedereen begint het 
nu wél te zien: het gaat duur-
zaam vooruit. Creatieve onder-

nemers krijgen terug zin in Aarschot en investeerders 
volgen dat verhaal.”
Mattias Paglialunga
3de pl. // met zuiderse passie voor het Aarschots 
ondernemerschap //  Thuis in Aarschot en Bekaf

Handen
uit de mouwen  !

Over werken
en ondernemen.

Mattias inspecteert de 
‘Groene muur’ en werkt 

aan een aantrekkelijk 
stadscentrum

>>

Ward, Monique, Ann, Julia en Bart geloven 
sterk in het belang van lokale producenten. >>
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Voor wie
kan u kiezen?

Uw team voor
Aarschot !

Waar staan we voor?
Hoe kan je ons
contacteren?

Wolfsdonk

Aarschot

Rillaar

3

5

 Mattias Paglialunga
 › Schepen van lokale economie, jeugd, 

communicatie en inspraak, Europese Zaken
 › Licentiaat Moderne Geschiedenis en Master in 

Educatieve Studies
 › Leraar  in het Sint-Jozefscollege 
 › Fervent loper met o.a. vier marathons op de 

rekening, aangesloten bij atletiekclub ROBA en de 
GOOR Manne

 › Papa van Mauro (6 maanden) en echtgenoot van 
Eva

 › 35 jaar
 › Gaat voor ontmoetingskansen voor alle leeftijden, 

kansen voor ondernemers én we worden volgen-
de legislatuur de nieuwe Vlaamse fietsstad

Zo kan je me contacteren
Marten Lemmensstraat 40 - Aarschot //
0495/233314 // mattias_paglialunga@hotmail.com //
facebook, instagram, twitter, linkedIn

 Monique Swinnen
 › Raadslid van stad Aarschot en de provincie sinds 1985 
 › Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant sinds 2006, bevoegd voor financiën, 

communicatie, welzijn, landbouw, platteland, Europa, waterlopen, toerisme en 
streekproducten.

 › Gehuwd met Guy Janssens, mama van Klaartje & Gert, Wouter & Karen, 
oma van Jeff en Josefien

 › Licentiaat rechten KU Leuven 
 › Bezieler van alles wat gezinnen en kinderen nodig hebben om 

uit te groeien tot fijne mensen in een zorgzame samenleving: 
Kind & Gezin, Huis van het Kind, Landelijke Kinderopvang en 
Stekelbees, Oziki, Puuur, Landelijke Thuiszorg, KVLV,  
Vrouwen met Vaart…

Zo kan je me contacteren
Oudebaan 59 - Rillaar // 016/267057 // 
monique.swinnen@vlaamsbrabant.be // 
www.moniqueswinnen.be // facebook, instagram 

 André Peeters
 › Sinds 2007 uw  full-time burgemeester
 › In 1989 werd hij schepen van Onderwijs en 

Ruimtelijke Ordening en vanaf 1995 schepen van 
Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening

 › Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 
2006 en 2012 behaalde hij telkens het hoogste 
aantal voorkeurstemmen

 › André is  getrouwd met Maggy Sempels, verbon-
den aan het SIMA, vader van Liesbeth en Dries en 
grootvader van Simon, Hasse, Magnus en Isaak

 › Licentiaat Germaanse Filologie en gewezen leraar 
aan het Aarschotse Damiaaninstituut

 › Samen met CD&V wil ik een beleid op maat van 
de noden van de mensen. Ook de volgende 6 
jaar willen wij hieraan mee bouwen. Een warme, 
leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid 
en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten. 
Het ene kan niet zonder het andere. Wij willen 
een samenleving die kan versterken, verbinden, 
verzorgen en vooruitzien

Zo kan je me contacteren
Spagniestraat 6 - Wolfsdonk // 0495/581673 // 
andre.peeters@aarschot.be

 Nele Pelgrims
 › Gemeenteraadslid
 › Licentiaat politieke wetenschappen
 › 6 maand gewoond en gewerkt in Ghana
 › 3 generaties politiek
 › Medewerkster van Katrien Partyka, burgemeester 

Tienen en Vlaams Volksvertegenwoordiger
 › Ambitie: mee het beleid van onze stad bepalen en 

fijne ideeën van burgers omzetten in praktijk
 › 34 jaar
 › Partner van Peter Maes (PKV)

Zo kan je me contacteren
Gijmelsesteenweg 105 - Aarschot // 
0496/779231 // nele.pelgrims83@gmail.com // 
facebook, twitter, instagram

 Steven Omblets
 › Schepen van cultuur, evenementen, toerisme, onthaal 

en burgerzaken
 › Docent Sociologie aan University College  

Leuven-Limburg
 › Sociaal werker en socioloog
 › Vennoot en oprichter van Het Atelier 
 › Bezieler van jeugdcentrum De Klinker

 › Papa van Mien (13 j)
 › Geheimpje: Gediplomeerd hobby-slager
 › 44 jaar

Zo kan je me contacteren
Godshertogestraat 56 - Aarschot //
0494/984733 //
steven@stevenomblets.be // 
facebook, twitter

4

1

2
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 Rozane De Cock
 › Professor Mediastudies  KU Leuven en Directeur 

Brussels Center for Journalism Studies 
 › Steunend lid vzw Ontmoetingscentrum Strooien 

Dorp Gelrode en  Initiatiefneemster feestweek 
ZAAL(i)Ge Zomer en Gelroodse Gouden  
(streekbier)

 › Mama van Kaat (15 j.) en Wout (11 j) en getrouwd 
met Steven Daelemans , 42 jaar

 › Meer verenigingsleven, een leefbare, levendige en 
veilige stad, met zorgzaam beleid op mensenmaat

Zo kan je me contacteren
Rillaarsebaan 29 – Gelrode // 0478/316711 //  
rozane.decock@gmail.com // 
facebook

 Bart Den Hondt
 › Gemeenteraadslid
 › Leraar lichamelijke opvoeding secundair onderwijs 

en Master of professional sports management
 › Oprichter en verantwoordelijke vzw High Five 

vakantiekampen voor kinderen
 › Allround sporter
 › 39 jaar
 › Betere sportinfrastructuur, meer verenigingsleven 

en meer aandacht voor de deelgemeenten.

Zo kan je me contacteren
Diestsesteenweg 631 A - Rillaar // 0496/108186 // 
bart.den.hondt@telenet.be // facebook

 Dirk Van Rijmenant
 › Gemeenteraadslid
 › Opgeleid in SIBA en nu actief als polyvalent  

bouwvakker/metselaar/bekister
 › Trotse voorzitter van VZW GIJMELBERGWIJK
 › 53 jaar
 › Gaat voor beter sociaal wonen, huren én kopen. 

Zou graag nog meer ondersteuning zien voor alle 
verenigingen

Zo kan je me contacteren
Gijmelberglaan 78 - Aarschot // 
0496/830671 // 
facebook

 Gerda Vandegaer
 › Al 27 jaar directeur van twee basisscholen in  

Gijmel en Langdorp
 › 58 lentes jong
 › Als kind uit een groot gezin heeft ze een 

realistische, maar ook begripsvolle kijk 
meegekregen op mensen. Grote interesse in 
sterk plaatselijk onderwijs binnen een fietsveilige 
schoolomgeving

 › Bestuurslid van sociale huisvestingsmaatschappij 
CNUZ ligt ook de zorg voor zwakkeren in onze 
samenleving haar nauw aan het hart

Zo kan je me contacteren
Boshuisstraat 4 - Langdorp // 
vandegaer.gerda@gmail.com // 
0477/740742 // facebook 

 Lisette van Hoof
 › Véle jaren zaakvoerder van buurtwinkel De Panda 

en fier dat ze het mocht doorgeven aan haar 
dochter

 › Een luisterend oor voor de problemen van alle dag
 › Bestuurder van de Sociale huisvestings- 

maatschappij
 › IJvert voor sociaal wonen, ondersteuning voor 

handelaars en werk in eigen streek

Zo kan je me contacteren
Dorp 3 - Wolfsdonk // 0496/999447 
lisvanhoof@hotmail.com 

Gelrode

Rillaar

Ourodenberg

Gijmel

Wolfsdonk

 Greet Lauvrijs
 › Zes jaar OCMW-raadslid en al twaalf jaar gemeen-

teraadslid
 › Werkt als administratieve kracht aan de  

KU Leuven, faculteit Economie , 61 jaar
 › Wil gezond blijven en genieten van alle kleine 

dingen die het leven te bieden heeft, en wenst dat 
iedereen toe

 › Ze wil graag het culturele aanbod behouden en 
uitbreiden want dit is een ideale manier om  
mensen samen te brengen

Zo kan je me contacteren
Diestsesteenweg 28 - Aarschot // 0486/601974 // 
Greet.Lauvrijs@gmail.com // facebook

 Leo Janssens
 › Gepensioneerd financieel beambte 
 › Actief bestuurslid in een 10-tal verenigingen
 › Vader van Cindy,  grootvader van Nio
 › Rolling Stones-freak, houdt van natuur, wandelen
 › 65 jaar
 › Wil meer zorgbesteding voor ouderen in onze 

samenleving. Ziet de kracht van de deelgemeenten 
voor het grotere geheel

Zo kan je me contacteren
Senatorlaan 49 - Langdorp // 0477/688624 //
leo.janssens6@telenet.be

 Stijn Van Ouytsel
 › Gemeenteraadslid
 › Rasechte Langdorpenaar
 › Industrieel ingenieur met een kritische blik op de 

begroting van de stad
 › IJvert voor voldoende aandacht voor de deel- 

gemeenten, ook op vlak van verkeersveiligheid

Zo kan je me contacteren
Elsleukenstraat 5b1 - Wolfsdonk // 0498/791392 // 
stijnvanouytsel@hotmail.com 
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 Ansje Vicca
 › OCMW-raadslid
 › Mama van Elisabeth (15) en Victor (11)
 › Personeelsverantwoordelijke
 › Super-tevreden inwijkeling in Rillaar!
 › 39 jaar
 › Blijven inzetten op zorg en welzijn, cultuur,  

leefbaar Aarschot 

Zo kan je me contacteren
Diestsesteenweg 364 - 3202 Rillaar // 
0472/734964 // ans.vicca@gmail.com // 
facebook, instagram 

 Hans Heens
 › Gemeenteraadslid
 › Zelfstandig algemeen aannemer en handelaar in 

bouwmaterialen in de Gijmel
 › Bachelor in Bedrijfswetenschappen, marketing 
 › Affiniteit met horeca, transport, evenementen en 

immobiliën
 › Werkt graag mee aan verkeers- en andere veilig-

heid, wonen en (ver)bouwen en het faciliteren van 
lokale economische initiatieven en lokale tewerk-
stelling

 › 42 jaar

Zo kan je me contacteren
Oudenstokstraat 22  - Langdorp // 0495/258534 //
hans@heens.net // facebook, instagram

 Willy Van Thielen
 › Ondervoorzitter stedelijke welzijnsraad
 › Voorzitter buurtcomite De Tuinwijk
 › Gehuwd met Denise en vader van 2 volwassen 

kinderen, grootvader van Sien
 › 63 jaar
 › Geeft les over rietvlechten, en geleidehonden
 › IJvert voor betere toegankelijkheid, zorgzekerheid, 

dierenwelzijn

Zo kan je me contacteren
Dahliastraat 26 - Aarschot // 0485/022487 //
willyvanthielen@hotmail.com //
facebook, messenger

Rillaar

Langdorp

Ourodenberg

Marie-Jeanne
Vanden Eynde

 › Actief vrijwilliger bij CM Aarschot-Gelrode
 › Gepensioneerd ambtenaar
 › Partner van Freddy Asselberghs
 › Wandelen, films en documentaire bekijken als er 

tijd is
 › Betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk maken, 

dat is haar doel

Zo kan je me contacteren
Schaluin 35 bus 6 - Aarschot // 0478/616584 //
marie.vandeneynde@telenet.be // facebook

19 21
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 Ivonne Janssens
 › Voorzitster van de Orde van de Hagelanders
 › Secretaris van de Aarschotse Cultuurraad
 › Geheimpje: heeft een officiële vergunning om een 

middeleeuws kanon af te vuren!
 › 68 jaar
 › Gaat met passie voor het verenigingsleven

Zo kan je me contacteren
Nieuwland 3 - Aarschot // 0495/530221 //
Ivonne.janssens@skynet.be // facebook 

 Tania Van Dyck
 › Heeft haar droom kunnen verwezenlijken: 

zelfstandig wonen in een aangepaste woning en 
gunt het graag ook anderen

 › Reist graag en deed vroeger intensief aan 
rolsstoeldansen

 › 50 jaar, pas getrouwd met Luc
 › Gaat voor een toegankelijke stad, openbare ruimte 

en openbare gebouwen.  Extra kritisch voor 
evenementen die onvoldoende aandacht geven 
aan toegankelijkheid

Zo kan je me contacteren
Bekaflaan 4b0 - Aarschot // 0479/369996 // 
Luc.Tania1@telenet.be // 
facebook 

Aarschot

Ourodenberg

 Jan Van der Borght
 › 25 jaar inzet voor personen met een handicap,  

al 10 jaar medewerker van de stad
 › Licentiaat Pedagogische Wetenschappen.
 › Gehuwd met An Roefmans, pa van Tinneke en 

Bart en opa van Zeno
 › Voorzitter van Buurtcomité Ter Poortvelden
 › Geboren in het jaar van de Expo met als sterren-

beeld ‘waterman’ (en toch zwem ik niet graag)  
60 jaar dus

Zo kan je me contacteren
Schaluinevest 1/1 - Aarschot // 0495/368067 //
jan.vanderborght@aarschot.be

 Luk Testelmans
 › Ingenieur bouwkunde bij Regie der Gebouwen
 › Voorzitter KWB Ourodenberg, Penningmeester 

AVO (Alle verenigingen Ourodenberg) , vrijwilliger 
woonzorgcentrum St-Rochus

 › Bestuurslid Vrije Basisschool Ourodenberg
 › Hobby’s: dansleraar, sterrenkunde 
 › Gehuwd: Greta Van der Borght, kinderen Hilde & 

Filip en Erik & Jessica, kleinkinderen Jules en Cas
 › Gaat voor betere mobiliteit, veiliger verkeer en rijk 

verenigingsleven

Zo kan je me contacteren
Waterstraat, 21 - 3200 Aarschot //
luk_testelmans@skynet.be // 0478/205105
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 Ellen Van Grunderbeek
 › Juriste  - Adviseur pensioenen en sociale zaken
 › Nieuw op de CD&V-lijst
 › 29 jaar 
 › Mama van Leonie (3 jaar) en baby 2 op komst 
 › Wonend in Aarschot, werkend in Brussel 
 › Wil meer ‘koning fiets’ en gaat voor  zorg en  

ondersteuning op maat voor elke inwoner van  
0 tem 99 jaar

Zo kan je me contacteren
Pieter Verhaeghenlaan 18 bus 5 - Aarschot  //
0494/334867  // e_vangrunderbeek@yahoo.com  //
facebook  // instagram

 Kevin Michiels
 › Geëngageerd in alles wat Bergvijver aangaat,  

zeker ook Ter Klasse
 › Ziet zich eerder als buurtwerker dan ‘politieker’: 

mensen bij elkaar brengen en problemen oplossen
 › 27 jaar

Zo kan je me contacteren
kevin_michiels91@hotmail.com // 0475/512393

 Els Matthijs
 › Leerkracht en opvoeder in SIMA
 › Bachelor in de agro- en biotechnologie optie 

dierenzorg én lerarenopleiding
 › 35 jaar
 › Getrouwd met Roel, mama van Warre (4 j.) en 

Hasse (2 j.), baasje van Brikke
 › Graag nog meer ondersteuning voor jeugd en 

sport. Onderwijs is een sterk punt voor Aarschot. 
Houden zo!

 › Lid van de Aarschotse Hondenvrienden

Zo kan je me contacteren
Testeltsesteenweg 8 - Langdorp //
elsmatthijs@hotmail.com // 
facebook, instagram

Aarschot

Bergvijver

Langdorp

Pieter
Schuermans

 › 20 jaar werkzaam in Brasserie De Zwaan op de 
Grote Markt en daardoor goed op de hoogte van 
wat er leeft

 › Breng 12 jaar ervaring als gemeenteraadslid in 
Tielt-Winge mee naar Aarschot

 › 40 jaar
 › Gaat voor uitbereiding crèches en kinderopvang/

betere ondersteuning bij schoolgaande kinderen 
(revalidatie, logo, kiné, ...) en meer aandacht voor 
verkeersveiligheid

Zo kan je me contacteren
Vleminckstraat 63 - Langdorp // 0496/547308
pieter_schuermans@hotmail.com // facebook

27
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 Ward Janssens
 › Processmanager Sparen & Beleggen bij KBC 

Groep NV
 › Mede-oprichter fusiebasketbalclub GSG Aarschot
 › Scheidsrechter basketbal en voorzitter Provinciale 

Scheidsrechterscommissie 
 › 52 jaar - gehuwd met Marleen Bogaerts
 › Vader van Bregt, Lennert, Matthias en Robin

Zo kan je me contacteren
Diestsesteenweg 167 - Rillaar // 0473/360873 //
Janssens.ward@skynet.be // 
facebook, twitter, whatsApp, linkedIn 

 Julia Mellaerts
 › Al 12 jaar uw OCMW-voorzitter en schepen
 › Gepensioneerd als onderwijskracht in GBS , SIBA 

en SIMA
 › Gelukkige echtgenote, moeder en oma  (67 jaar) 

van Viktor, Jozefien, Leonie, Rune en Liene
 › Lid van KVLV, OKRA,  Kon. fanfare de Mottegalm, 

wijn- en biergilde ‘t Alternatief
 › Passie: (berg)wandelen

Zo kan je me contacteren
Langestraat 41 - Rillaar // 0479/240557 //
Julia.mellaerts@aarschot.be

Rillaar

 Dries Van Horebeek
 › Als bio-ingenieur werkzaam in een familiale KMO
 › Draagt graag zorg voor anderen
 › Met een passie voor “den boerenbuiten”
 › Gelukkig samen met Marlot
 › Lid van loopclub “Sportiva Gelrode”
 › 26 jaar - eerste keer kandidaat en heeft er heel 

veel zin in!

Zo kan je me contacteren
Echostraat 6 - Langdorp // 0479/345330
dries.vanhorebeek@gmail.com // 
facebook, instagram, twitter

 Ann Geys
 › Orthopedagoge en begeleidster van jongeren met 

gedragsproblemen uit kwetsbare gezinnen
 › Mama van 4 kinderen: Lies (14), Jules(13), Rik (12) 

en Gust (8)
 › Volwassenbegeleidster van de chiromeisjes van 

Rillaar en voetbaldelegee van de U9 van RWL
 › Meewerkende echtgenote van “ons” schapen-

melkbedrijf, Het Nijswolkje.
 › Voor Ann is een dorp een plaats waar iedereen 

zich “thuis” voelt. Daar gaat ze voor.

Zo kan je me contacteren
Schoonderbeukenweg 294 - Rillaar // 
0491/228436 // annekegeys@hotmail.com  // 
facebook
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Monique is ook 
lijsttrekker op de lijst 
voor de Provincie

Hoe geldig stemmen?
Geef uw stem altijd maar aan één 
lijst, uiteraard graag CD&V!

Daarbinnen mag u zoveel 
voorkeurstemmen geven als u 
zelf wil.

Deze uitgave bevat een deel van 
ons programma. De hele tekst kan u 
vinden via www. aarschot.cdenv.be

Het CD&V-programma kwam 
tot stand door vele formele en 
informele gesprekken en liet zich 
inspireren door de memoranda van 
VOKA, Unizo, de Welzijnsraad, de 
jeugdraad, Mixed, de fietsersbond, 
beweging.net, Landelijke beweging, 
... Dank u daarvoor! Samen doen we 
meer.

Een vraag? Blijf er niet mee zitten 
en contacteer één van onze 
kandidaten. Wij bestaan ook op 
Facebook

Verkiezingsdrukwerk - Verantw. uitg.: Voorzitter CD&V Raf Rosseels, Venneheidestraat 2, 3202 Aarschot


