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SCHAATSFESTIJN
Zondag 4 januari 2015

Op de Grote Markt van Aarschot,
vanaf 14 uur.

Lees het hier op pagina 4!

PRETTIGE FEESTEN !
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Samen op de ijspiste!

Koesterspeeltuin in Ourodenberg

We verwelkomen je op zondag 4 januari 
2015 vanaf  14.00u op de Grote Markt 
van Aarschot.

Ook wie niet schaatst, mag zeker 
langskomen op dit gezellig ontmoetings-
moment met onze Aarschotse CD&V. 
Wie weet loopt u er wel een nationaal 
partijboegbeeld tegen het lijf.
Het is de laatste keer dat de schaatspiste 
in Aarschot staat. Onze grote dank aan 
alle vrijwilligers die dit mogelijk maak-

ten. Als CD&V willen we ook de vol-
gende jaren inzetten op toffe evenemen-
ten die onze binnenstad doen bruisen.

- Over welke vrijwilligers gaat het dan?
Julia: De mantelzorgers thuis, de men-
sen van ziekenzorg, de vrijwilligers in de 
woonzorgcentra, vele verenigingen. Zij doen 
dat niet voor het geld, maar omdat het hun 
leven verrijkt.’

- Kan je een concreet voorbeeld geven van 
zo’n vrijwillige actie?
Julia: Elk jaar organiseren we in Aarschot de 
actie ‘Doetjes en weetjes’ voor senioren. Dit 
jaar lag de focus op veilig elektrisch fiet-

sen. We organiseerden enkele workshops, 
bijvoorbeeld om vallen te vermijden.

- Wat is de meerwaarde van werken met 
vrijwilligers?
Julia: Vrijwilligers zetten anderen in bewe-
ging en trekken zo een sociaal netwerk op 
gang dat mensen helpt in een kwetsbare situ-
atie. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers 
van het dienstencentrum Het Anker, waar 
senioren terechtkunnen voor activiteiten.

- Welke toekomst zie jij voor Het Anker? 
Julia: Het Anker zal verhuizen naar een 
nieuwe locatie, in het Orleanshof. Daardoor 
kunnen we nog beter werken. Het moet de 
kroon op het werk worden van onze inzet 
om een sociaal netwerk uit te bouwen waar 
elke senior welkom is.

Wil je graag kennismaken met 
de Aarschotse CD&V?
Kom dan naar de schaatspiste 
op zondag 4 januari 2015.

Het Aarschotse OCMW werkt intens samen met vele vrijwilligers. 
Zonder hen zou de professionele werking veel minder ruimte  
krijgen, zegt OCMW-voorzitter Julia Mellaerts.

CD&V Aarschot wil elke vrijwilliger 
hierbij uitdrukkelijk danken. Daarnaast 
reikt Julia Mellaerts hen de hand om 
hun engagement te blijven opnemen. 
Vrijwilligerswerk blijft het kloppend 
hart van een warme stad en buurt!

“OCMW kan niet zonder vrijwilligers”

Bij elk 
jaareinde 

hoort 
vooruitkijken.

Jeugdschepen Mattias Paglialunga is 
bijzonder fier op deze natuurlijke ontmoe-
tingsplaatsen. Kinderen spelen in natuurlijke 
elementen waar koesterburen zoals vlinders 
en bijen, maar ook bloemen en planten hun 
plaats hebben. “Wat ik vooral fantastisch 
vind, is dat de buurt zelf  de handen uit de 

mouwen moest steken. Zij maakten speel-
elementen en bedachten samen de naam. 
Samen en van onderuit doe je echt meer!” 

“Zo realiseren we trouwens ons engage-
ment als ‘Goe Gespeeld Gemeente’. Daarin 
spelen kinderen in de publieke ruimte en 

in het groen, ontwerpt de buurt mee de 
speelruimte en zorgen we voor veilige 
ruimte rond jeugdwerkplaatsen. Dankzij het 
open maken van trage wegen in Aarschot 
kan je op een natuurlijke en veilige manier 
van de ene plek naar de andere. Ideaal om 
te voet of  met de fiets van speelruimte naar 
speelruimte te gaan. Zo ontstaat over de 
ganse stad een speelweefsel”. 

Mattias: “We houden ook rekening bij elke 
beleidsmaatregel met de impact op kin-

Sinds kort beschikt Ourodenberg met ’t Bijenspoor over zijn eer-
ste koesterspeeltuin in de Felix Daelslaan. Op korte termijn wordt 
iets verderop een andere natuurlijke speeltuin gerealiseerd. En we 
hebben heel wat plannen voor Meetshovenbos.
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‘Bloednacht’ enorm succes

“Hof van Oranje steunt goede doelen”

Tijdens de augustusmaand 2014, 100 jaar 
na datum, herdacht de stad Aarschot haar 
burgerslachtoffers met een uitgebreid 
herdenkingsprogramma. Eén van de 

hoogtepunten was de openluchtvoorstelling 
Bloednacht, evocatie van een oorlogsdrama.
173 burgers in koelen bloede geëxecuteerd, 
honderden huizen opgegaan in vlammen, 
duizenden Aarschottenaars op de vlucht. 
De eindbalans van de “Groote Oorlog” in 
Aarschot oogt bijzonder zwaar. Niet voor 
niets kreeg de stad de trieste titel Martelaar-
stad. 
Schepen van Cultuur Steven Omblets: 
‘Samen met een team van ruim 100 vrijwil-
ligers werkten we 14 maanden intensief  
aan de voorstellingen. Alleen dankzij het 
vrijwillig engagement van velen is zoiets 
straf  mogelijk. Samen cultuur maken mét 

vrijwilligers is een van mijn speerpunten. Zij 
moeten echt niet onderdoen voor profes-
sionelen!’
Met resultaat! Vier uitverkochte voorstellin-
gen! Zo’n 2 000 toeschouwers vonden hun 
weg naar de Museumtuin achter CC Het 
Gasthuis. Unaniem lovende reacties! We 
kijken nu al uit naar de volgende evocatie 
in 2016! 

Gedeputeerde Monique Swinnen: “Het 
programma beloofde acties, samenkomsten, 
eetgelegenheden, … en natuurlijk kwam 

iedereen een kijkje nemen. Bart Den Hondt 
liet dat aan heel Vlaanderen zien: hij kwam 
in het VRT-programma ‘mee op campagne 
met de CD&V-militant’”.
 “Politiek zonder aan politiek te doen was 
de insteek”, zegt schepen Steven Omblets. 
Er was maar een tafel met wat verkiezings-
drukwerk. We werkten samen met vereni-
gingen, partijgenoten, sprekers en organisa-
toren van activiteiten allerhande. ”
“Door onze streekproducten, maar ook 
door een jogging te organiseren, Europa 
kenners uit te nodigen, goede muziek te 
programmeren of  lekker te ontbijten, 
wilden we mensen samenbrengen op een 
gezonde en plezierige manier”, stelt CD&V-
fractieleidster Nele Pelgrims. 

Volgende projecten kregen elk 550 euro: 
Kommaraf  (Aarschot), Hof  van Vlaande-
ren (Aarschot), Brotherhood (Begijnendijk) 
en de Katholieke Vereniging voor Gehandi-
capten (Tielt-Winge).

Ruim 100 vrijwilligers zetten 
samen een prachtevocatie neer

De Aarschotse verkiezingskan-
didaten Monique Swinnen, Ste-
ven Omblets en Nele Pelgrims 
openden het Hof van Oranje tij-
dens de verkiezingscampagne. 
Onze drie kandidaten hebben 
niet alleen een goed verkie-
zingsresultaat neergezet, maar 
steunden ook drie organisaties 
uit onze regio. 

Van v.l.n.r Monique Swinnen, Steven 
Omblets, Nele Pelgrims, minister van 

justitie Koen Geens en minister van werk 
Kris Peeters.

Niet alleen de organistoren waren ‘van de partij’ maar ook de lokale én nationale mandata-
rissen van CD&V droegen hun steentje bij. “Het was leuk om te zien, al die nationale 
kopstukken samen op bezoek in Aarschot, de dag voor de verkiezingen”. De ape-
trotse kandidaten vervolledigen: “Een dikke merci aan al onze vrijwilligers en deelnemers, 
zonder jullie was dit niet gelukt!”

deren en jongeren. Zo zoek ik samen met 
onze burgemeester naar speel- en ontmoe-
tingskansen in nieuwe verkavelingen. De 
stad Aarschot ziet spelen niet als overlast. 
Spelende kinderen en jongeren zullen nooit 
een GAS-boete krijgen.”
www.goegespeeld.be

Ook in andere deelgemeenten realise-
ren we nieuwe speel- en sportkansen. 
In de Molendreefwijk in Rillaar bouw-
den we een fietsparcours met hinder-
nissen en plaatsten we een duurzame 
tafeltennis. Volgend jaar openen we 
voor jeugdcentrum De Klinker een 
multisportterrein.



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:  
Raf Rosseels
(raf.rosseels@telenet.be)
& Steffen Van Roosbroeck
(svanroosbroeck@cdenv.be)
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
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- Burgemeester, vertel wat meer over de 
vernieuwingen aan ’s Hertogenmolens?
André Peeters: Onder mijn impuls 
werden ’s Hertogenmolens in hun oude 
glorie hersteld, kwam een voetgangers-
brug achter het stadhuis, werd de Pater 
Raskinkade aangelegd en ontstonden 
verschillende woonprojecten (o.m. nu 
in Sasstraat). Het sluitstuk zijn de wer-
ken in de Demerstraat wat nog een deel 
uitmaakte van een afspraak met minis-
ter Hilde Crevits. De buurtbewoners 
zijn terecht in de wolken.

- Wat gebeurde er juist in de Elizabeth-
laan?
Elk jaar investeren we een pak in het 
onderhoud van bestaande wegen. Eerst 
kwam de vernieuwing van de voetpaden 
in de Elizabethlaan aan de beurt. De 
bedoeling van het stadsbestuur is om 
deze werken zoveel mogelijk over de 
verschillende deelgemeenten van onze 
stad te spreiden. 

- U bent ook bevoegd voor wonen in 
Aarschot. Wat staat er op korte termijn 
te gebeuren?
André: Het woonproject Poortvelden 
is zonder twijfel het grootste in onze 
stad sinds decennia. In totaal zullen 
hier 320 woningen gerealiseerd worden, 
waarvan 160 eengezinswoningen, 100 
appartementen en 40 serviceflats. Zo 
creëren we betaalbare woningen en op-
vang voor de jonge gezinnen, senioren 
en andersvaliden in Aarschot. 

- Hoe gaat de toewijzing in zijn werk?
In een eerste fase gaan in 2015 de 
verkoop en de bouw van in totaal 56 
woningen tegen zeer betaalbare prij-
zen van start. De voorwaarden voor 
de aankoop zijn o.a. leeftijd: min. 18 
jaar, woonplaats: minstens één van de 
kopers woont of  werkt in onze stad, en 
inkomen: gezamenlijk netto-belastbaar 
jaarinkomen max. 55 000 euro.

De Demerstraat, Kolkstraat en 
het plein voor ’s Hertogenmolens 
werden recent heraangelegd. 
De Elizabethlaan kreeg nieuwe 
voetpaden. En ook het nieuwe 
woonproject ‘Poortvelden’ start 
weldra. Burgemeester André 
Peeters heeft in alles een hand en 
glundert meermaals tijdens dit 
interview.

Nieuwe betaalbare woningen
in Aarschot Het CD&V-bestuur aan 

’s Hertogenmolens.

De inschrijving gebeurt op zaterdag 28 
februari 2015 om 10u in de raadzaal 
van het stadhuis van Aarschot. De stad 
organiseert ook op 7 januari 2015 een 
infoavond in de grote zaal van CC Het 
Gasthuis.

Meer info over het onderhoud wegen 
en de woonprojecten? www.aarschot.be

De 
onderhouds-
werken zijn 

gespreid over 
de verschillende 
deelgemeenten.


