
Onze stad en onze dorpen zijn rijk, rijk aan mensen en rijk aan 
ideeën. Het stadsbestuur wil graag met die rijkdom iets doen.  
Het is aan ons om ervoor te zorgen dat door creatieve ideeën  
en door blijvend standvastig beleid jij je kan thuis voelen bij ons.  
Ga gerust eens binnen in onze nieuwe winkels en neem plaats op 
de nieuwe bankjes of tulpjes op de Grote markt. Kom zeker eens 
een kijkje nemen in onze dorpsscholen, waar samenwerking troef 
is of fiets eens een rondje op de nieuwe uitgewerkte fietspaden, 
om zo te stoppen bij lokale boeren en/of winkeltjes. Weet je nog 
niet waarheen? Wil je alvast even kijken wat er de laatste tijd 
gebeurd is in Aarschot en waar we nog meer werk van willen 
maken, neem dan zeker een kijkje in onze brochure, wij leiden 
je graag rond in onze stad en onze dorpen, waar iedereen altijd 
welkom is!  

Welkom in 

WIJ ZIJN ER ALVAST TROTS OP

Beste inwoner van Aarschot, Langdorp, Rillaar, Gijmel, 
Wolfsdonk en Gelrode, WIJ zijn er overal graag bij en  
willen graag elke dag bouwen aan onze stad en dorpen. 



Wolfsdonk feest

Ga je mee onze  
sportieve eer  
verdedigen in Tienen?

Wolfsdonk viert feest! 

In januari herdenkt Wolfsdonk traditioneel zijn patroon
heilige Sint Antonius Abt met een ‘kopverkoop’, elk jaar 
een fijn feest! 

Dit jaar bestaat de parochie van Wolfsdonk 175 jaar en  
feesten wij door in juli. Kom jij ook mee feesten? 
Verschillende organisaties zullen Wolfsdonk drie dagen in 
feeststemming hullen. Enthousiaste vrijwilligers kunnen 
zich nog steeds melden op info@denabt.be. 

Kom zeker eens een kijkje nemen! Leo Janssens, OCMW- 
raadslid ontvangt je graag om zijn ‘dorp’ en al de investe
ringen die er al ingedaan werden, te laten ontdekken want 
‘al wat VAN de mensen komt, moet gebruikt worden VOOR de 
mensen’.  

Vorig jaar ging de Aarschotse gemeenteraad onze sportieve 
eer verdedigen op de T-run in Tienen. Ondanks de inspanningen 
van de burgemeester van Tienen en Vlaams Volksvertegenwoor
diger, Katrien Partyka, konden onze gemeenteraadsleden de be
ker mee naar huis nemen! Wil je dit jaar graag mee supporteren  
of lopen om onze stad te verdedigen: 2 september gaan we onze  
beker verdedigen in Tienen, iedereen die meewil, is welkom! 
Inschrijven kan via: nele.pelgrims83@gmail.com  

CD&V Aarschot ging met veel inzet aan de slag op het  
afgelopen Winterfeest waar we ‘wafels voor ’t hofke’ ver
kochten alsook lekkere drankjes. CD&V Aarschot doneerde  
aan ’t Hofke 1.000 € waarmee zij prachtige terrasmeubels  
kochten. ‘Als inwoner van Langdorp vind ik dat ’t Hofke  
niet alleen centjes verdient maar ook een extra bloemetje  
voor hun inzet die dorp, mens en omgeving aangenamer 
maakt. Bedankt Hilde Verbinnen en team om ons dorp zo te 
laten leven!’ aldus Hans Heens, gemeenteraadslid Aarschot. 
Wisten jullie trouwens ook al dat je vanaf nu ook verse 
groenten kan bestellen bij www.boerentoer.be en kan afha
len bij ‘t Hofke? Weer een topinitiatief van eigen bodem!  

Samenwerking tussen scholen
Leerlingen van BuSO de Brug leef
den zich uit in de O.L.V. Fatima school 
in de Gijmel. Ze voerden er grond
werken uit, legden klinkers, leverden 
boomschors aan en zorgden voor 
aanplanting van fruitbomen. Met dit 
initiatief ondersteunt de scholenstad 
Aarschot de maximale ontplooiing 
van elke leerling en promoot het  
samenwerking tussen de scholen.  

Volkstuinproject

In maart werd het volkstuinproject ter hoogte van de Orleanstoren 
in gebruik genomen. Met de aanleg van 47 percelen van 30m² speelt 
de stad in op de nood aan een landschapspark waar ruimte is voor 
natuur, landbouw en recreatie. Langs deze volkstuintjes zal er voor 
de allerkleinsten een ecologische speelzone ontwikkeld worden.  

Wafels voor 
terrasmeubels



Joggen en lopen in onze eigen bossen! 

Weer een wervelend seizoen 
bij CC Het Gasthuis!

In april vond de Run With Wolves plaats in Wolfsdonk.  
De ‘Run’ is een pittige jogging voor sportieve heren en 
dames. Intussen is het de 13de editie van het evenement 
dat vaak wordt geprezen voor zijn steile beklimmingen, 
kronkelende singletracks en idyllische vergezichten in  
het Demerlandschap. 

Gemeenteraadslid Bart Den Hondt, de organisator van 
deze jogging en bezieler van het huidige joggingcriterium 
van Aarschot vertelt: “Destijds waren er al heel wat succes-
volle joggings die doorgingen op het grondgebied van 
Aarschot. Ik ben blij dat we aan tafel zijn gaan zitten met  
alle organisatoren. Het resultaat van vandaag mag er zijn!”  

CC Het Gasthuis biedt ook volgend seizoen een programma aan om U tegen te zeggen. 
De grote namen uit het Vlaamse theater, muziek en comedycircuit zakken opnieuw af 
naar Aarschot. Wim Helsen, Sien Eggers, Koen De Graeve, Wim Opbrouck,  Matteo Simoni,…  
om er maar enkele te noemen. Enkele spraak makende artiesten zoals Lady Linn, Frank 
Vanderlinden, Liliane Saint-Pierre en Jonas Van Geel staan voor hun Gasthuisvuurdoop.  
Zij staan voor het eerst op het podium van Het Gasthuis, zegt schepen Steven Omblets.
Bestel je tickets online: www.hetgasthuis.be  

Welke joggings zijn er nog dit jaar? 

> Zaterdag 5 augustus 2017 • Stratenloop Gelrode 
Dorpskern • 15.30 uur: 3, 6 en 12 km. 
Info: Sportiva Gelrode • www.gelrode.be 

> Vrijdag 25 augustus 2017 • BSJ-jogging 
Kerkstraat Ourodenberg • 18.45 uur: 4,5 / 9 en 13,5 km. 
Info: Chiro Ourodenberg • gerd.joos@siba.be  
& 0495 20 70 83.

> Vrijdag 1 september 2017 • Waterloop 
Terreinen SC Aarschot • 19.30 uur:  4, 9 en 14 km. 
Info: Knoet vzw • www.knoet.be • knoet@knoet.be

> Vrijdag 15 september 2017 • Wijnbergloop 
FC Rillaar Sport Langestraat • 18 uur:  
200, 400 en 600 m + 5 en 10 km. 
Info: FC Rillaar Sport • www.fcrillaarsport.be

> Zaterdag 14 oktober 2017 • Dubh Linn Jogging 
Dubh Linn • Testeltsesteenweg 236 • 15 uur: 5, 10 en 15 km. 
Info: Irish Pub Dubh Linn • & 0479 41 61 90
www.dubh-linn.be

Heropluistering  
van onze markt! 
De Grote Markt is dankzij het werk van schepen van lokale 
economie Mattias Paglialunga in een nieuw groen jasje 
gestoken. Tegen de kunstige handjes aan de pomp mag  
je gerust je fiets kwijt. Bovendien werden nieuwe bankjes 
en speelse zittulpjes geïnstalleerd. De kers op de taart 
wordt een ‘groene muur’ tussen de Demervalleiparking  
en de markt. Heb je bovendien de leuke lampionnetjes  
in pastelkleuren opgemerkt in de Martelarenstraat?  



Dynamische camera  
tegen fietsdiefstallen  
in station Aarschot

Aarschot kent een heel laag werkloosheidscijfer, bijvoor
beeld door de goede pendelmogelijkheden met Brussel. 
Maar ook werk in eigen streek is belangrijk. De versterking 
van onze economie wordt nog kracht bijgezet met de 
KMOzone Witte Molen en met de vernieuwingsplannen  
op bedrijventerrein NieuwlandMeetshoven. 

Onze ondernemers lusten het wel: er bestaan een pak 
investeringsplannen voor de komende maanden en jaren. 
Ondernemen in Aarschot: dat is één van de belangrijke 
doelen voor CD&V.  

Aarschot online
Nieuwe website wordt het nieuwe portaal van de stad! 
Herken je in ons hip, nieuw logo onze groene stad, onze  
dyna mische verenigingen, onze fijne deelgemeenten en Aarschot 
als ‘the place to be’ ? Bovendien kozen we resoluut voor wit en 
zwart: de originele kleuren van onze stad, zoals je ze ook kan  
bewonderen op de shirts van onze kampioen in 2de provinciale 
voetbal of in de carnavals outfits van de Kasseistampers.  

“Deze bewakingscamera zal van 11 mei tot en met 3 juli  
specifiek ingezet worden in de strijd tegen fietsdiefstallen  
aan het station en om de extra stroom aan festivalgangers 
tijdens Rock Werchter te monitoren”, aldus burgemeester 
André Peeters. 

Jong CD&V op de  
kroegentocht

Traditiegetrouw was Jong CD&V Aarschot aanwezig op de  
afgelopen Nacht der Kroegen. Jij gaf ons leuke ideeën voor  
een gratis hotdog. Wij toonden jullie de initiatieven die we  
tijdens deze legislatuur al hebben verwezenlijkt voor de  
Aarschotse jongeren. Heb je nog goede ideeën, kom zeker ook 
op 15 augustus eens een kijkje nemen op onze stand tijdens  
‘de lichtekes’ in het stadspark van Aarschot!  
I JongCDenVAarschot

Ondernemen in  
Aarschot, het kan!



Mandataris in the picture

Wijkwerken werkt! 
In de Gijmelbergwijk mochten we in april een prachtig nieuw 
speeltuintje inhuldigen. De Gijmelbergwijk maakte er een onge
lofelijk feest van: een rommelmarkt, een kermis, disneyfiguren, … 
noem maar op! Dirk Van Rymenant, voorzitter van het wijkcomité 
en raadslid voor CD&V in de gemeenteraad, gaf de aanzet om dit 
speeltuintje in de wijk niet zomaar te laten verdwijnen. Onze schepen 
sprong meteen op de kar. Weer wat speelruimte erbij, TOP!  

Wil je graag meer weten over ons programma en hoe wij je  
kunnen ondersteunen in Aarschot? Onze website en Facebook
pagina kan je hierover informeren. Onze jonge en dynamische 
webmaster, Dries Van Horebeek, helpt je graag verder!  
www.aarschot.cdenv.be •  I CDenVAarschot

In ‘haar’ OCMW werkt zij met aandacht en een luisterend oor 
voor bewoners en gebruikers. Ouderenzorg, levenskwaliteit van  
seniorenen en vrijwilligersorganisaties liggen haar nauw aan het 
hart. “Verenigingen blijven het kloppend hart van het sociaal leven. 
Maar jaar na jaar krijgen zij het moeilijker om financieel te overleven. 
Zij verdienen al onze aandacht en steun.” aldus Julia Mellaerts.  

“Eindelijk komt er beweging in het landschap van de Demer”, 
lacht Monique Swinnen. De afgesneden Meanders worden 
weer aangesloten op de brede Demer en langs de oever 
komen vijf kunstige ontmoetingsplekken, poorten van waar 
je vertrekt voor een wandeling of fietsparcours, met de kajak 
of te paard. In Langdorp aan de Demerbrug installeren we de 
Aarschotse poort na de grote vakantie. De ontwerpen zijn van 
Hans Tuerlinckx en Sven Vangodtsenhoven uit Aarschot. 

CD&V online

De buitenschoolse opvang van Landelijke Kinderopvang in Ou
roden  berg krijgt een grondige renovatie. Met Plattelandsmiddelen 
worden de sanitaire ruimte, de keuken en de ramen vernieuwd.  
Alles wordt leuk herschilderd. Ook de tuin biedt meer speelruimte 
en begint al in te groenen. 

De regio staat garant voor een spektakelstuk. In een prachtige  
streek – het Hageland – waar wielergrootheden als Eddy Merckx,  
Sven Nys en Roland Liboton kind aan huis zijn, trekt het peloton  
langs prachtige landschappen. De renner die tussen startplaats 
Aarschot en aankomstplaats Diest de slag weet te overleven 
mag zich met recht en reden een man voor het klassieke werk 
noemen. 

Renovatie  
buitenschoolse 
opvang  
Ourodenberg

In het centrum van Gelrode ver
oorzaken hevige of langdurige re
genbuien vaak wateroverlast. De 
Vennebeek, die op dat moment al  
overvol zit, kan het water dat van 

de hellingen van ’s Hertogen heide via het Kloesbos naar beneden 
stroomt niet slikken. Een bufferbekken in het Kloesbos kan wellicht 
een belangrijke maatregel zijn om de overlast in het dorp te be
per ken. Een werkgroep bracht op voorstel van Monique Swinnen,  
gedeputeerde voor waterlopen , een plaatsbezoek. 

Oplossing voor het 
overstromingsgevaar in Gelrode?

Dwars door het Hageland 

zaterdag 05/08 profs & zondag 06/08 liefhebbers

“De provincie Vlaams-Brabant sponsort deze 2 dagen om  
ons Hageland in de kijker te zetten,” aldus Monique Swinnen.

Ontmoet de Demer



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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zoveel 
te beleven in 
onze stad en 
onze dorpen

23/06 
What’s summer foam Festival

07 > 09/07
Fundays en Braderie

21/07 
Roots in het park 

04 > 06/08 
HAP Foodtruckfestival 

05/08 (Profs)
Dwars door het Hageland

06/08 (Liefhebbers)
Dwars door het Hageland

11/08
Aarschot zingt!

Vanaf 12/08 
Zomerbar Kamp A 

13/08  
Fietseling 

15/08
Sint-Rochusverlichting

15 > 28/08
Festival v/d verloren onschuld

19 > 29/08 
Aarschot Kermis 

25/08 
Muzikaal vuurwerk 

01/09
Aarschot Rockt

09/09
Picknick in harmonie

ZOMER VAN AARSCHOT 2017

Aarschot

Heel de zomer speelstraten, buurtfeesten, sportkampen, grabbelpas en vakantieclub.


