
   



 

De Weg Vooruit!  

Lokaal kan je het verschil maken. Grote thema’s die onze samenleving bezighouden, vind je even 

goed in de Senatorlaan, de Pastoor Dergentstraat of het Heiken. Grote uitdagingen zoals 

duurzame ontwikkeling starten op lokaal niveau. In de burgemeesterconvenant onderstreepten 

we al dat de strijd tegen de opwarming van het klimaat ook in Aarschot begint. Andere uitdagingen 

zijn globaal, maar zorgen er wel voor dat we in Aarschot nood hebben aan een plek om je thuis te 

voelen. CD&V-Aarschot wil met dit programma aantonen dat we concrete doelstellingen, acties en 

suggesties hebben om die warme samenleving samen met jou vorm te geven. Want we rekenen 

ook op jou. Samen kunnen we Aarschot verder zetten op de weg vooruit. Het engagement van de 

voorbije jaren gaan we voortzetten; En dat doen we samen met onze inwoners, buurten en 

verenigingen. Mét creativiteit en inspraak, mét durf en ambitie en mét gezond verstand. 

We hebben in de vorige beleidsperiode het DNA van Aarschot in kaart gebracht. Een actieve stad, 

met de Demer als blauwe draad er doorheen, op de snijlijn tussen de Kempen en het Hageland, 

aan de rand van de Vlaams ruit als A-locatie, maar ook als een groene pool, dicht bij vele 

vrijetijdsinitiatieven, waar het aangenaam wonen is in de fijne deelgemeenten. Dat DNA koestert 

CD&V-Aarschot. Het is onze identiteit, waar we iedereen een warm welkom heten, waar we 

terugblikken naar meer dan 800 jaar rijke geschiedenis en waar iedereen mee is. 

Dat engagement dat we bij vele verenigingen, buren en onze administratie voelen, die tomeloze 

inzet van vele papa’s en mama’s, de zorg van onze mantelzorgers en zorgend personeel, de kracht 

van onze ondernemers en de werkkracht van onze pendelaars, die voelen we tot in onze partij. 

Onze lijst – en bij uitbreiding heel onze partij – bestaat uit zo’n groep geëngageerde 

Aarschottenaren die Aarschot verder op de weg vooruit willen zetten. Ze komen uit alle buurten en 

wijken, uit alle deelgemeenten. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Alle achtergronden zijn 

aanwezig. Dat is #TeamAarschot: een groep die zich wil smijten na de verkiezingen. 

We beginnen ons programma met meteen te stellen dat we participatie en inspraak in de stad nog 

meer naar voren zullen schuiven. Elke inwoner kan mee het meerjarenplan 2020-2025 maken. Wij 

nodigen daarom iedereen uit om alle ideeën, suggesties en voorstellen te mailen naar 

info@aarschot.cdenv.be.  

We willen dat Aarschot een leeftijdsvriendelijke stad is, waar iedereen mee kan en waar we voor 

elkaar zorgen. Op vlak van mobiliteit mag het gerust ambitieuzer, met een krachtig 

fietsbeleidsplan. We doen concrete suggesties die passen binnen het STOP-principe. We denken 

buurt- en wijkgericht, en zorgen er ook voor dat het veilig is in onze stad. De kracht van 

ondernemen willen we versterken. Daarnaast denken we  op  lange termijn: wat moeten we nu 

doen voor een nog beter Aarschot in 2030? Een duurzame stad getuigt van ons rentmeesterschap: 

een visie die verder kijkt dan de dag van vandaag.  

 Raf Rosseels, voorzitter CD&V-Aarschot 
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Ons programma is gebaseerd op onze vele gesprekken met adviesorganen, 

middenveldorganisaties, en met fijne Aarschottenaren die we ontmoetten tijdens onze jaarlijkse 

activiteiten,  huisbezoeken en de actie ‘CD&V, dat is de crème de la crème’. Tijdens dat laatste 

bezochten we alle deelgemeenten en gehuchten met een ijskar, en ging we de dialoog aan. We 

kunnen dus met recht en rede zeggen dat wij weten wat er leeft in Aarschot, en we vertalen naar 

concrete actiepunten voor de komende zes jaar en verder. 

 We willen samen met het buurtwerk buurtbabbels organiseren, waarbij de mensen ideeën 

kunnen aanleveren; 

 Met de kinderen worden “budgetgames” gespeeld: welke prioriteiten zien onze kinderen 

en jongeren in het lokale beleid? In een kindvriendelijke stad moeten ook de kinderen 

bevraagd en beluisterd worden. We toonden deze legislatuur al dat we daar ook echt 

rekening mee houden; 

 We werken met begrotingsparticipatie. Eén miljoen euro wordt jaarlijks aan Groot-

Aarschot ter beschikking gesteld; die centen worden evenredig het aantal inwoners per 

deelgemeente verdeeld. Waar de centen naartoe gaan, bepalen jullie; 

 Het DNA van Aarschot wordt verder gedefinieerd. De sfeer en de fierheid van Aarschot 

moeten de visieteksten van het beleidsplan halen. Het verlengstuk, de campagne 

#fieropAarschot, moet in het meerjarenplan en de citymarketing zichtbaar worden. 

Iedereen is een stukje zijn stad en mag eigenaar zijn van een gezamenlijke visie voor 

Aarschot 2030; 

 De adviesraden worden betrokken bij diepgaande uitwerking van beleidsdomeinen. We 

werken ook aan een systeem van adviesraden 2.0 waarbij er meer wordt gewerkt met 

‘ambassadeurs’ binnen een bepaald terrein. Dat moet er eveneens voor zorgen dat het 

werk van de adviesraden op elkaar wordt afgestemd; 

 In de periode 2020-2025 wordt inspraak en participatie een rode draad. Niet alleen bij 

thema’s als inclusieve zorg, jeugdbeleid of buurtwerk willen we de Aarschottenaren 

betrekken. Met de ervaring van succesvolle participatietools zoals de Droomfabriek, de 

Stadsfabriek en de Veranderfabriek, willen we hun rijke ideeën constant opspeuren. Een 

digitaal stadslabo op de website modereert al die ideeën en vanuit die noemer worden 

nieuwe initiatieven offline gecoördineerd. 

 We gaan ook langs in alle deelgemeenten. We houden per trimester mobiele colleges van 

burgemeester en schepenen, waar inwoners uit de deelgemeenten op uitgenodigd worden 

om samen beleid te maken. 

  



 

 

1. Leeftijdsvriendelijk 

We zijn superfier dat we vanuit de VN gedecoreerd zijn met het label ‘kind- en jeugdvriendelijke 

gemeente’. Het programma moet de volgende jaren verder worden gerealiseerd. Maar we mogen 

niet stoppen bij de jongsten onder ons. We willen er nu voor zorgen dat ons beleid elke leeftijd 

bereikt.  Van de luierzakken en het peuterspeelpunt voor de jongsten tot een goede zorg en 

toegankelijkheid voor onze ouderen. Dat is een leeftijdsvriendelijke gemeente. Een gemeente 

waarbij elke actie en maatregel wordt afgetoetst of iedereen mee is. Een stad waar zowel een 

achtjarige als een 80-jarige zich thuis voelt. Dat is het moto van de organisatie 8 80 cities, waar 

Aarschot zich wil bij aansluiten als leeftijdsvriendelijke gemeente.  

Zo zorgen we voor een leeftijdsvriendelijke publieke ruimte: 

 Kinderen en jongeren gaven aan dat ze meer groen en meer kleur in de stad wensen. 

Daarom creëerden we meer groen op de Grote Markt, eenkleurrijke sfeer in de 

winkelstraten en zorgden we voor fijne speeltoestellen. Maar we willen verder gaan dan 

dat! We willen investeren in een mobiele pop-up-speeltuin, waarmee een logistieke ploeg 

bij regelmaat speelkansen kan bieden op de Grote Markt. Deze mobiele speelplek kan dan 

ook worden gebruikt bij kindvriendelijke evenementen en op andere pleinen in groot-

Aarschot. Een waterpartij op de Grote Markt, eveneens een vraag van de kinderen van de 

jeugdraad, maar evenzeer een extra troef naar beeldkwaliteit, moet opnieuw worden 

geïnstalleerd; 

 We zorgen voor een goed bankenplan. Waar zijn rustpunten nodig? Waar kunnen mensen 

van alle leeftijden elkaar gemakkelijk ontmoeten? Hoe kan een bank als rustpunt toch een 

stimulans zijn voor een bewegingscultuur? Allemaal elementen die er voor moeten zorgen 

dat mensen op hun manier en op hun voorwaarden kunnen bewegen; 

 We investeren in nog betere ontmoetingsruimten. Enkele topplekken zoals de Dopjesboom 

in Wolfsdonk, het Elzenhof, de Kortakker in Rillaar, de Sint-Pieterssite in Langdorp, de 

zandheuvels in Gijmel, Ter Klasse in Bergvijver, de Eikelberg en de Moedermeule in 

Gelrode, Sport- en Speeltuinen Bekaf, de Orleanstoren, de museumtuin, de Laaksite, het 

stadspark en de site rondom de zaal Centrum in Ourodenberg. Allemaal zijn het 

ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Daartussen ligt een netwerk van veilige paden en 

toffe buurten zodat Aarschottenaren uit verschillende hoeken hun hele stad verkennen; 

 Het beheer van de openbare ruimte is nog steeds onze kerntaak: het onderhoud van het 

openbaar domein blijft de belangrijkste investering. In een aparte uitgave vind je het 

overzicht van alle bijzondere investeringen in riolering, wegenis, fietspaden, pleinen en 

gebouwen. We maken van de openbare ruimte nog meer een plek voor de Aarschottenaar. 

Voor ontmoeting, voor verschillende functies en voor een recreatief en duurzaam gebruik. 

Zo kan voedselproductie aan bod komen in volkstuintjes, kunnen pleinen dienen voor 

speelruimten en kunnen verbindingen ook dienst doen als biodiverse plekken. De groen-

blauwe dooradering van onze stad is een troef. Ons milieubeleid moet ervoor zorgen dat 

de Aarschottenaar daar ook naar handelt: water-, natuur- en milieuverontreiniging wordt 

streng aangepakt; 

 We richten beleeftuinen in op onze scholen, bij kinderopvanglocaties en in het openbaar 

domein. In plassen springen, moddertaarten bakken, padden zien oversteken,… kinderen 



 

vinden het geweldig. De beleeftuinen laten hen ook ontdekken waar ons voedsel vandaan 

komt. Supertof; 

 Sociale economiebedrijven en andere externen ondersteunen onze fantastische 

stadsploegen in het onderhoud. Ook streekgebonden landbouwers kunnen via 

agrobeheerploegen een toegevoegde waarde bieden;  

 We gaan ons publiek domein anders invullen, zodat de druk op het onderhoud van het 

groen (door de nieuwe richtlijnen inzake gebruik van pesticiden) wordt weggenomen. 

Grondig maaien zorgt voor meer biodiversiteit, kerkhoven worden herbekeken (zoals er nu 

al mooie voorbeelden zijn op ons grondgebied), de toegankelijkheid blijft gewaarborgd 

met bijvoorbeeld een grind gazon en door te werken met koesterplekken vinden kinderen 

het supertof om buiten op de publieke domeinen in hun buurt te spelen. 

Het Huis van het Kind wordt een fysieke vaste locatie op Sport- en Speelpleinen Bekaf. De site 

ademt al jaren kindvriendelijkheid uit. De provincie en de stad ondersteunen dit met investeringen 

en op werkingsniveau. De samenwerking met de ouderadviesraad blijven we mee vorm geven. 

 Het Huis van het Kind is een toegankelijke, laagdrempelige samenwerking tussen vele 

diensten en middenveldorganisaties (zoals o.a. Kind & Gezin), waar iedereen welkom is. De 

peuterspeeltuin, de vele vormingen, de speelpakketten,… ze zijn ondertussen al wel 

bekend; 

 Relevante gegevens over gezondheid en noden van gezinnen op vlak van welzijn worden 

verzameld door de medewerkers; 

 De ouderenadviesraad bezoekt alle 80-jarigen om hen te informeren over relevante 

voorzieningen. De stad ondersteunt deze adviesverlening en zorgt ervoor dat de toegang 

tot de dienstverlening optimaal verloopt; 

 De seniorenhoogdagen blijven elk jaar… hoogdagen. Ontmoeting, lekker eten, 

amusement,… een succesrecept. 

Aarschot heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan vrijetijdsdiensten. Op vlak van sport, cultuur en 

jeugd heeft de stad onder impuls van CD&V altijd aangetoond dat ze ambities kunnen waarmaken. 

De Weg Vooruit betekent echter niet dat we op onze lauweren gaan rusten. Enkele van onze 

speerpunten: 

 We investeren in sportverenigingen, door middel van infrastructuursubsidies en 

werkingssubsidies. Extra klemtonen worden gelegd op jeugdsport waarbij iedereen wordt 

betrokken;  

 De Laaksite wordt ontwikkeld tot een groene long in de stad, met heel wat 

buitensportinfrastructuur zoals een extra pump track voor BMX, een Finse piste en 

kunstgrasvelden. Het wordt ook een fijne verblijfplaats met heel wat aandacht voor groene 

linten en de opwaardering van de Laak en de andere waterlopen doorheen heel het 

gebied. Op korte termijn willen we er een koesterspeeltuin ontwikkelen, die een mooie link 

legt met woonzorgcentrum Oase. Zo wordt het een biodiverse en intergenerationele 

publieke ruimte. De nodige middelen worden hiervoor voorzien; 

 Kleutersport, gezinssport, sporten rond de leeftijd van 16 jaar (vaak een periode van uitval 

in de sportclub) en seniorensport krijgt specifieke aandacht. We promoten de Sport Na 

School(SNS)-pas, het online beweegplatform van Gezinssport Vlaanderen, 

seniorenfitnesstoestellen en beweegbanken. Sport voor Allen blijft het uitgangspunt, met  



 

initiatieven zoals Aarschot Fietst of een openlucht recreatief volleytoernooi in het 

stadscentrum. Want sporters beleven inderdaad meer.  

 

Bibliotheek 

De zelfontlening in de bib werd succesvol ingevoerd. We blijven doorgaan om onze service te 

moderniseren en te digitaliseren. Door de ontlening te organiseren via de zelfscans komen er 

personeelsmiddelen vrij om in te zetten voor het organiseren van meer activiteiten ivm lezen en 

literatuur. Onze bib wordt daardoor nog meer een deel van Het Gasthuis: onze culturele literaire 

hotspot voor lezingen, workshops, voorleessessies en zoveel meer. 

 We houden het aanbod op peil. Onze bib is geen archief, wel een plek waar je de meest 

recente boeken vlot kan bekomen. Een breed aanbod van titels is de norm. 

 Alternatieve films en kwaliteitsvolle series op een democratische wijze ter beschikking 

stellen van iedereen , blijft een doel. 

 Via e-readers en daisy-readers blijven we ook de mogelijkheden exploreren voor personen 

met een beperking 

 Door het investeren in een nieuwe Foyer, die museum en bib met elkaar zal verbinden, 

maken we een extra ontmoetingsplaats bij. Een bib- en museumcafé zal weldra  een van de 

gezelligste plekjes van onze stad worden. 

 Aanbod in uitleenpunten zoals Wolfsdonk en Rillaar blijft behouden; We moeten wel 

nadenken over de aanpak en ons misschien nog meer richten op de scholen. 

 

Cultuur 

Al 20 jaar is Het Gasthuis de gastvrije thuishaven voor elke cultuurliefhebber. Dat willen we zo 

houden. We investeren verder in een toegankelijk en betaalbaar programma en laten het CC, 
museum en bib nog beter samenwerken. We investeren in de gebouwen van zowel het CC als bib 

en museum. 

 Het Gasthuis blijft het centrum van cultuurbeleving in onze stad. Wij houden het aanbod 

op peil. Via de Uit-pas willen we ook bezoekers bereiken die minder makkelijk de drempel 

over raken. 

 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 kunnen buurthuizen en wijkwerkingen rekenen op onze steun bij het 
organiseren van een eigen aanbod. Waarom geen drive-in op het buurtplein? 

 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 nauwe samenwerking met de bestaande dansopleidingen in onze stad. 
Waarom geen kerkgebouw herbestemmen om er onze dansscholen in onder te brengen? 

 Cultuur wordt nog mobieler. Met kindercultuurevenementen in deelgemeenten, met de 

culturele site in centrum Aarschot, met parken als Elzenhof of de nieuwe parking van de 

NMBS die als unieke locatie kunnen dienen. Je moet dicht bij je thuis en in je buurt kunnen 

proeven van toegankelijke cultuur. 

  



 

 

Evenementen 

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!  

 We voorzien een handig hulpmiddel waarbij je digitaal je aanvragen van evenementen kan 

indienen. De afhandeling door onze diensten kan vervolgens vlugger verlopen, want veel 

verloopt geautomatiseerd. Een evenementenconsultant ondersteunt de organisator. 

 In de programmatie van onze eigen activiteiten houden we rekening met de 

leeftijdsvriendelijkheid. Meer evenementen voor tieners bijvoorbeeld, wat nu wat 

ontbreekt in het programma-aanbod.  

 We breiden het aanbod in de uitleendienst uit en investeren in een grotere logistieke 

ruimte zodat alles nog beter gecentraliseerd worden. 

 

Jeugd 

 Ondanks de besparingen van de Vlaamse Overheid kiezen wij er voor om de  grootte van de 

subsidies voor de jeugd te behouden. De indexering van alle subsidies voor verenigingen 

zorgt er ook voor dat de middelen voor jeugdwerk toenemen met de tijd;  

 Voor het jeugdcentrum gebeurt een haalbaarheidstudie voor heel de site op de Klinker: 

wat zijn de infrastructurele noden binnen een masterplan voor nog eens 15 jaar sterk 

jeugdwerk aan de Demervallei? De uitleendienst, een afgezonderde vergader- en 

gespreksruimte en nieuwe burelen krijgen prioriteit; 

 Het JAC krijgt een permanente plek in ons jeugdwelzijnsaanbod in een goede structurele 

samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). In de Klinker krijg je enkele 

ombudsdiensten, de werking zelf kan plaats vinden binnen het CAW; 

 De Grabbelpas en de Vakantieclub zijn blijvers. De versterking van de monitorenwerking en 

het sterke aanbod kinderwerking wordt nu infrastructureel ondersteund. Huis Verdonck 

wordt energiezuinig, toegankelijk en modern gerenoveerd. De vertreksite voor de 

Grabbelpas aan het station van Aarschot en Elzenhof wordt nog sterker benut voor betere 

verbindingen met de trein;  

 De geweldige ondersteuning van Arktos blijft behouden: het is een meerwaarde om het 

kwaliteitsvolle jeugdwerk van Arktos te behouden voor een jeugdzorg en –werk 

datactiverend, inclusief en buurtgericht werkt. Er wordt nog meer ingezet op het meer 

weerbaar maken van onze jongeren; 

 De toename aan politie-opdrachten in jeugd- en sociale zaken valt op. Dit heeft enerzijds te 

maken met de prioriteit die in het actieplan van onze politie gegeven is aan jeugd (met o.a. 

een “jeugdflik”), maar anderzijds geven ook kinderen en jongeren aan dat ze zich niet goed  

in hun vel voelen of zich onveilig voelen (traject kindvriendelijk Aarschot). Een nauwe 

samenwerking met de scholen, het jeugdwerk en het CLB zullen niet genoeg zijn. We 

kiezen er resoluut voor om de specifieke dienst voor jeugd uit te breiden met extra 

politieagenten. Naast het sensibiliseren en preventieve werk is er nu éénmaal ook nood 

aan repressief werken bij drugs, overlast, beboeten van onveilig rijgedrag in de buurt van 

de schoolpoort of gevechten op jongerenfuiven; 



 

 Jong ondernemerschap moeten we stimuleren. Een groep van jongeren met een fijn idee, 

dat de toetssteen van een brede jury kan doorstaan, krijgt een projectsubsidie van 2.000 

euro. Wanneer een thema draait rond klimaat én inclusie kan dat 5.000 euro worden. Deze 

subsidie kan gekoppeld worden aan andere subsidies van de stad, zoals de pop-up-

subsidie. We maken per jaar ruimte vrij voor zeven van zulke projecten. Het jeugdhuis 

wordt een bevoorrechte partner.  

 De investeringen in het speelweefsel en zijn speeltuinen is in de huidige legislatuur 

toegenomen tot 2,5 euro per inwoner per jaar. Dat is meer dan het Europese gemiddelde. 

Dat investeringsritme moeten we behouden . Enkele suggesties: Wolfsdonk, een 

natuurlijke speelzone in de Gijmelbergwijk, de zandheuvels van  Gijmel, een overdekte 

hangplek voor tieners en speelprikkels voor kinderen rondom de Klinker, een vlonder en 

parcours rond de Demerarm op de grote parking, aanvullingen op de speeltuin in Gelrode, 

een nieuw fort in de Bronstraat,… De grootste investering gaat naar de speelzone in de 

Laaksite, met een combinatie van water en groen. 

In het woonbeleid wordt dit idee van ‘Iedereen Mee’ eveneens een handvest. Betaalbaar wonen 

voor alle generaties en inkomensgroepen zal een cruciaal punt zijn.  

 Het succesrijke stadsvernieuwingsproces van de afgelopen jaren wordt onverminderd 

verder gezet. Het stedenbouwkundig masterplan Amer - 's Hertogenmolens werd 

inmiddels volledig uitgevoerd (o.m. restauratie 's Hertogenmolens, Raskinkade, 

Drossaerdebrug, vernieuwing Amerstraat, woonprojecten Sasstraat...). Het masterplan 

Aarschot op Sporen is grotendeels uitgevoerd (fiets- en voetgangersbrug, aanleg parking 

achter station, vernieuwing parkeergelegenheden voor de sporen...). In dit masterplan 

kadert ook de aanleg van het hoogtechnologisch bedrijventerrein Kop van Nieuwland 

tijdens de volgende legislatuur. Het derde masterplan De Torens wil de vernieuwing van de 

Aarschotse binnenstad verder zetten en vooral de omgeving van de Bonewijk nieuw leven 

inblazen. Het plan voorziet in de realisatie van 260 appartementen gekoppeld aan 

commerciële ruimtes op het gelijkvloers. Direct aansluitend op het Bonewijkplein komen 

100 extra openbare parkeerplaatsen. Ook de Orleanstoren en het aanpalende landschap 

worden met het gelauwerde project Groen in de Stad aangepakt. In dit kader past 

trouwens de aanleg van volkstuintjes in de Geetstraat, die inmiddels een groot succes 

kennen; 

 Het huisvestingsproject Poortvelden wil een 200-tal nieuwe woningen tegen betaalbare 

prijzen voor jonge Aarschotse gezinnen op de markt brengen. De eerste fase van het 

project) is inmiddels gerealiseerd. De tweede fase van een 100-tal woningen start nog voor 

het einde van dit jaar; 

 Daarnaast zullen er in het woonuitbreidingsgebied Nonnenlanden betaalbare woningen 

ter beschikking worden gesteldaan jonge Aarschotse gezinnen. Het RUP Nonnenlanden is 

daarvoor momenteel in volle voorbereiding; 

 Het woonproject Ter Heidelaan wil via de CBO-procedure in een eerste fase 69 sociale 

woningen op de markt brengen. De werken hiervoor starten nog dit jaar. Een mogelijke 

uitbreiding met een 30-tal woningen ligt in het verschiet; 

 Een mooi voorbeeld van een wooninbreidingsgebied is het verkavelingsproject 

Roodhuisberg. De eerste fase hiervan is momenteel gerealiseerd. De tweede fase wordt 

nog dit jaar verkaveld. De wegen hier naartoe zijn inmiddels gerealiseerd. 



 

 We zorgen voor een verwevenheid van functies. In de nabije omgeving moet er aandacht 

zijn voor kinderopvang, groen in de buurt, plein- en spelfuncties, rustpunten, maar ook een 

goede verbinding naar de buurtwinkel en de scholen. Op die manier zorgen we voor 

levens- en woonkwaliteit; 

 We zetten in ons ruimtelijk beleid in op verdichting. Dat betekent echter niet dat je alleen 

nog in Aarschot centrum mag bouwen, maar ook in de deelgemeenten hebben we 

aandacht voor het verdichten, bijvoorbeeld voor het opdelen van grote woonruimten. 

Daarvoor is een nieuw stedenbouwkundig kader met de nodige instrumenten nodig. We 

vrijwaren zoveel mogelijk de open ruimte, zonder dat bepaalde rechten van particuliere 

eigenaars in gevaar komen; 

 Het woonloket blijft een niet te onderschatten bijdrage aan het beleid dat Aarschot al een 

lange tijd voert. Gezinnen kunnen er terecht voor aanvragen van premies en gratis advies 

aan huurders, verhuurders en eigenaars. Wat zijn de premies en fiscale voordelen? Hoe 

woon je duurzaam, ecologisch en energiebewust? Hoe kan je levenslang en aanpasbaar 

wonen? Wat is een goede woonkwaliteit? Hoe kan je veilig en betaalbaar wonen? Wat met 

sociaal huren, kopen en lenen? Hoe kunnen we via samenaankopen het kostenplaatje 

drukken? ... 

 In het aanbod van (sociale) woningen vergroten we het aanbod voor alleenstaanden. Het is 

een steeds groeiende doelgroep die meer aandacht krijgt van CD&V-Aarschot. 

 Bovenwinkelwonen wordt opnieuw een aandachtspunt. Niet alleen met een 

stedenbouwkundig kader qua voorschriften en eisen, maar ook door fiscale stimulansen. 

Dit gaat bovendien ook op voor co-housing en kangeroewoningen. 

 

  



 

2. Zorgzaam voor iedereen 

Welzijn en zorg zijn een basisrecht. Dit gaat over de levenskwaliteit van mensen, waar we in het 

bijzonder aandacht geven aan het inkomen, de gezondheid en sociale en menselijke waardigheid. 

Zorg heeft een maatschappelijke waarde die het louter economische overstijgt. Met de Weg 

Vooruit leggen we verbanden tussen zorg en  thema’s als mobiliteit, wonen, vrije tijd en armoede.  

 De integratie van stad en OCMW zal voor een slagkrachtige overheid zorgen: een bestuur 

dicht bij de burgersneemt de regierol op om samen met vele andere 

middenveldorganisaties een sterk lokaal sociaal beleid uit te rollen. Dicht bij het stadhuis 

kan je op een laagdrempelige manier en in een open, groene omgeving met jouw 

zorgvragen terecht in een nieuw welzijnshuis; 

 We voorzien in een zorgteam met preventieve en kwalitatieve zorg. De thuisdiensten 

worden opnieuw versterkt, het zorgloket wordt verder geoptimaliseerd, met aandacht 

voor de nieuwe persoonsgebonden financiering. De vernieuwing zit hem nu in het GBO: 

een geïntegreerd breed onthaal, met maatwerk voor de cliënt en een gerichte 

doorverwijzing naar de juiste sociale dienst. Naast persoonlijk contact en hulpverlening 

wordt ook de digitale communicatie meer geactiveerd. Ook dan zorgen we dat iedereen 

mee is; 

 De zorg- en thuisdiensten blijven aangeboden, met extra financiering om het hele 

spectrum van voorzieningen in te vullen: van thuiszorg over dagopvang en crisisopvang, 

naar het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Ook een beleid rond psychische 

gezondheid wordt vervat. Mensen die de stap naar hulp niet zetten, noemen we 

‘onderbeschermd’. Deze mensen worden een specifieke doelgroep in een proactief sociaal 

beleid; 

 Met de medische sector en met vrije beroepen in de zorg wordt goed samengewerkt. 

Vanuit een zorgplan helpen we in de eerstelijnszone Demerland mee aan zorg op maat, 

rekening houdend met de uitdrukkelijke wens en prioriteit van de zorgvrager; 

 Vanuit het welzijnswerk zetten we in op gezondheid, samen met partners als Logo Oost-

Brabant en vanuit het principe van een ‘Gezonde Gemeente’. We willen bijvoorbeeld dat er 

niet meer gerookt wordt op plekken waar veel kinderen komen. Daarom geldt in onze 

speeltuinen voortaan een rookverbod. Andere aandachtspunten zijn kankeronderzoeken, 

Tournée Minérale, Bewegen op Verwijzing, valpreventie, orgaandonatie, de 

dopjesacties,…;  

 Samen met het Rode Kruis zetten we extra acties op rond EHBO, AED en toffe inititiavene 

rond bloedinzamelacties. Waarom doen we dat niet met een DJ in de Klinker, met 

speelkansen op de multisport of een gezond hapje tapje tijdens het bloed geven). Het Rode 

Kruis krijgt in de volgende legislatuur een blijvende vaste locatie; 

 We werken het project ‘Vermist’ uit in nauwe samenwerking met de lokale politie, een actie 

die voortvloeit uit het charter ‘dementievriendelijke gemeente’. De voordrachten en 

infoavonden van het OCMW worden verder gezet; 

 We gaan verder op het pad van de strijd tegen armoede en kinderarmoede. Met o.a. 

MyTrustO, over ‘Ethisch Verantwoord Invorderen’, groepswerking met mensen in armoede 

en/of budgetbeheer, met DOMO, samenwerken met Dyzo (ondersteuningen voor 

ondernemers die het moeilijk hebben), het buddysysteem voor gezinsondersteuning dat 

we recentelijk invoerden en het blijvend ondersteunen van Kommaraf, het project ‘Mind 



 

the Gap’ of de dag van verzet tegen armoede.  Ook vanuit werkgelegenheid en sociale 

economie bouwen we bruggen; 

 Basisgezondheidszorg wordt door onze diensten op een vakkundige manier mee 

ondersteund door nog meer vorming aan te bieden. Dringende Medische Hulp is een recht: 

dat wordt extra gecommuniceerd op een toegankelijke manier, maar ook bijvoorbeeld 

naar de eerstelijnszone; 

 We werken zo’n armoedebeleid niet alleen uit. We betrekken ervaringsdeskundigen, niet 

alleen bij de start, maar ook bij de uitvoering. Zo werken we integraal, deskundig en met 

oog voor een goede interne en externe communicatie aan de doelgroepen;  

 De stad investeert in een sociaal cohesiefonds, waar toegang tot cultuur, tot voor- en 

naschoolse opvang of de activiteiten op school voor iedereen mogelijk zijn. De Uit-In Pas 

wordt hier op aangepast. 

Een specifiek aandachtspunt: Mixed kent een uitzonderlijk belangrijke werking in onze stad. De 

Klinker is al meer dan 10 jaar gastheer van deze organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid en 

seksuele oriëntatie, op een laagdrempelige manier en met ontmoetingskansen in het jeugdhuis of 

op één van hun vele activiteiten. Hun provinciale subsidie staat onder druk. 

 De stad neemt bij het wegvallen van de provinciale steun de financiële subsidiëring over; 

 We onderschrijven de drie grote doelstellingen van het memorandum van Mixed en het 

Holebihuis Vlaams-Brabant: genderneutrale formulieren, een anti-discriminatietoets bij de 

toekenning van subsidies en een echt gedragen gelijkekansenbeleid, gecoördineerd door 

de schepen van welzijn (en gelijke kansen). 

Op vlak van woonbeleid worden evenzeer klemtonen rond integrale zorg gelegd. 

 Het loket ‘Wonen aan de Demer’, de dienst ruimtelijke ordening, sociale 

huisvestingsmaatschappij CNUZ, de sociale diensten en sociale verhuurkantoren werken 

een woonbeleid uit waar iedereen mee is en men gezond kan wonen; 

 Wonen op lange termijn in optimale omstandigheden, betekent bijvoorbeeld het 

aanbieden van rookmelders en CO-melders, het opsporen van ongezonde factoren in 

huizen zoals schimmels en vocht. Wonen is een recht (met extra doorgangswoningen om 

dakloosheid op te vangen); 

 Iedereen mee betekent dat in je aanbod van woningen er meer aandacht mag gaan naar 

alleenstaanden en grote gezinnen. Meer dan 45% van deze doelgroep kan de loonlast op 

de private huurmarkt niet aan;  

 Op vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid voeren we een doelgroepenbeleid. 

Inwoners die het moeilijk hebben om noodzakelijke investeringen inzake energie te 

maken, willen we financieel ruggensteunen. Inkomensgerelateerde energiepremies komen 

zowel de portefeuille van de inwoner als het milieu ten goede. Dit geldt voor de installatie 

van superisolerende beglazing, dakisolatie en muurisolatie, maar ook voor de aankoop 

van energiezuinige toestellen. 

  



 

Een zorgzame stad, waarbij iedereen mee is, denkt ook aan de toegankelijkheid van de publieke 

ruimte. De knelpuntwandelingen houden we jaarlijks samen met de werkgroep toegankelijkheid, 

zodat we constant probleempunten in kaart brengen en verhelpen. 

 We investeren in rateltikkers aan grote kruispunten en blindgeleide tegels; 

 We gaan zorgparkings oprichten. De thuiszorgdiensten krijgen gratis parkeerplaatsen in de 

stad, een aanvulling op de parkeermogelijkheden voor particuliere parkings;  

 We maken een inhaaloperatie voor de voetpaden onder de noemer “De trotse trottoirs”. 

Het plan zal dubbel zoveel vervangingen en aanpassingen van voetpaden omvatten. Met 

plaatsbeschrijvingen voor grote werken en een app voor bewoners en eigen diensten, 

willen we zo vlug mogelijk gevaarlijke situaties op voetpaden oplossen. Pro-actief werk 

van onze ruimdiensten heeft oog voor werk dat vlug moet opgelost worden via een 

mobiele interventieploeg. Kasseien worden afgevlakt waar nodig en we kiezen voor 

duurzame materialen. We bakenen wandelzones duidelijker af, we signaleren 

voetgangersroutes in het centrum; 

 De straatverlichting blijft aan, maar we willen de armaturen wel duurzamer en slimmer. 

Niet altijd hoeft het licht fel te schijnen, maar een basisverlichting zorgt voor een 

veiligheidsgevoel; 

 Het plan rond toegankelijkheid van publieke gebouwen kan gekoppeld worden aan het 

vergunningenbeleid voor nieuwe private grote gebouwen en winkels.  

We denken zeer buurtgericht en op wijkniveau. Samen met de talentenbank, met jeugdcentrum de 

Klinker en met de wijkcomités worden buurten goed ondersteund in de zorg voor elkaar. De strijd 

tegen eenzaamheid is een gezamenlijke strijd. . 

 De buurtwerker legt linken tussen alle hier vermelde acties. Extra buurtwerk zorgt voor die 

nabije zorg, maar ook voor creatieve initiatieven zoals de voedselbakken, de rijdende 

groentekar en sensibiliseringsacties rond armoede. Buurtfeesten en speelstraten worden 

gesubsidieerd. Ongevraagd en van onderuit beweegt er een positieve spiraal van ‘voor 

elkaar zorgen’. Dat moeten we goed ondersteunen; 

 Een mobiele zorgambtenaar en een jeugdwerker van de Klinker worden gedetacheerd naar 

het buurtwerk. Op die manier wordt dat gouden aanbod verder versterkt. Ook de 

wijkagent wordt versterkt in zijn rol en proberen we op een participatieve manier de 

wijkraden en comités te betrekken. Het zorgt voor veilige, goed onderhouden en bruisende 

buurten, waarbij we zorg ook een stuk meer betrekken in de maatschappij zelf; 

 Projecten als “buur uit de duizend”, “Nergens beter dan thuis”, maar ook buurtgerichte 

zorg voor elkaar met ondersteuning van de technische ploegen zorgen voor elkaar. Het zijn 

onze Aarschotse varianten van een buurtzorgnetwerk, naar analogie met de 

buurtinformatienetwerken. 

  



 

Participatie en vrijwilligerswerk verbinden mensen. We ondersteunen onze mantelzorgers, de 

“madelieven” in het zorglandschap. Maar ook in het verenigingsleven, in de parochiale omgeving 

en in het dienstencentrum zijn geweldige krachten aan het werk om op vrijwillige basis te zorgen 

voor elkaar. Een geweldige return naar de maatschappij, maar één dat we ook moeten 

ondersteunen. 

 De “dag van de mantelzorgers” wordt vanuit het beleid een ankerdatum om al die 

vrijwilligers te ondersteunen. Ze verdienen een feestelijke erkenning; 

 Het dienstencentrum Orleanshof bewees de laatste jaren al zijn meerwaarde. Het mag 

gerust gezien worden als een topplek van vrijwillig en professioneel engagement, niet 

alleen voor senioren, maar voor iedereen in de buurt. Het is een echt ontmoetingscentrum, 

waar je een gezellige kop koffie kan drinken, iets kan eten, een vorming volgen, elkaar 

ontmoeten,… Ook andere middenveldorganisaties kunnen er terecht; 

 Het talentenverhaal wordt ook de motor van de ondersteuning van bepaalde (zorg- of 

hulp)vragen. Een voorbeeld? Als de FOD Financiën bespaart op het aantal zitdagen voor 

het invullen van de belastingen, dan zijn er zeker vrijwilligers die je kunnen helpen. Net als 

bij ICT of pakweg de veelvuldige keukenprins of -prinses die je leert taarten te bakken. 

 

  



 

3. Koning Fiets en een goede mobiliteit 

Koning Fiets mag gerust meer het gezicht worden van onze stad. Net als Bonheiden of Deinze moet 

Aarschot een fietsstad worden. In deze gemeenten heb je ambitieuze besturen die aantonen dat je 

op korte termijn veel kan doen en zo een stad van fietsers en gezonde vervoersmogelijkheden 

worden. Net als bij de openbare investeringen moet het fietsbeleid echt wel meer aandacht krijgen 

dan voorheen. CD&V wil hierin het voortouw nemen, met een pak ervaringsdeskundigen die de kar 

willen trekken. 

 Bovenop het bestaande jaarlijkse budget én de subsidies die we kunnen halen, vergroten 

we de ruimte om te investeren in fietspaden met 1,8 miljoen extra (of zo’n 10 euro per 

persoon per jaar extra ). Een fijnmazig fietsnetwerk van hoofdroutes zijn de basis van het 

mobiliteitsplan; daarop sluiten kleinere routes aan. We maken afspraken met de 

buurgemeenten; 

 De doorstroming op de hoofdroutes moet optimaal verlopen. Aftelpalen, beugels, 

fietsbruggen en -tunnels,… zorgen hiervoor; 

 We hanteren vanaf nu specifieker het 30/50/70-principe. 30km/u maximumsnelheid: 

gemengd verkeer en fietsstraten, 50km/u (zeker bij hoge intensiteit van autoverkeer): 

aanliggende fietsinfrastructuur en afgebakend/verhoogd, 70km/u: noodzakelijke 

gescheiden fietspaden; 

 We zorgen mede voor een ‘modal shift’, dat meer mensen op de fiets zet. Dat kan via 

deelfietsen, overdekte fietsparkeerplekken en lummelzones voor schoolgaande jeugd. De 

fietsstallingen zijn collectief en eventueel voorzien van fietspompen of oplaadpunten. Voor 

mensen die geen garage hebben, bieden we mogelijkheden aan om boxen te plaatsen in 

de publieke ruimte, waar ze hun fietsen kunnen afschermen; 

 CD&V-Aarschot wil de trekker worden van de twee te realiseren fietssnelwegen (Aarschot-

Leuven én Aarschot-Diest) en de studie voor Aarschot-Lier starten. De voorbije jaren is daar 

te weinig aandacht voor geweest; 

 Belangrijk wordt de inrichting van het openbaar domein. Voor die modal shift mogelijk te 

maken moeten we kruispunten conflictvrij maken en goede fietspaden aanleggen. 

Verkeerslichten worden aangepast aan de fietser. Middeneilanden worden ingevoerd, 

beukenhaagjes schermen de fietser af, het prioritaire gebruik van asfalt, afvlakkingen van 

kasseiwegen,… Build it and they will come: goede fietsinfrastructuur trekt gebruikers aan, 

vooral op de hoofdroutes. En we geven het goede voorbeeld: Hoog tijd voor een fietser als 

schepen van mobiliteit; 

 Het onderhoudsprogramma, het beheer en schoonmaken, het ijs- en sneeuwvrij maken 

van de wegen krijgt een fietstoets. Het meldpunt voor openbare ruimte dat we als een 

smart city tool elders voorstellen, biedt een mogelijkheid aan de fietser om vlug iets te 

melden dat veilig fietsen waarborgt; 

 We promoten ‘naar school met de fiets’ via een activatietool, waarbij de kinderen 

‘dukaten’ kunnen verdienen voor op de kermis;  

 De fietser is bovendien een sterke consument. Het fietsbeleidsplan wordt een puzzelstuk 

voor de vernieuwing van het strategisch-commercieel plan en het horecabeleidsplan. Een 

fietsbeugeloverzicht, goede fietsstallingen,… gekoppeld aan toffe, groene 

ontmoetingsplaatsen, nodigen de fietser uit naar het kernwinkelgebied. Aan het stadhuis 

maken we nog een grotere fietsstalling. Idem aan de Demervallei ter hoogte van de 

Demerarm; 



 

 De stad en de politie geven het goede voorbeeld: fietsende, gelukkige en gezonde 

ambtenaren, de fietsbrigade van de politie wordt uitgebreid, we stellen heel wat e-fietsen 

ter beschikking van het personeel en de leraren promoten actief het fluo-hesje en de 

fietshelm; 

 Dicht tegen de school zijn er fietsstallingen en de schoolomgeving kan een schoolstraat 

worden, met aan de rand daarvan Kiss & Rides of een ‘Stapspot’ (je moet nog even een 

afstand te voet afleggen naar de schoolpoort). Een traject van fietsstraten van 

deelgemeenten naar de schoolplekken en centrum Aarschot zorgt voor veilige 

verbindingen naar de scholen; daar waar het niet lukt en toch een grote intensiteit van 

verkeer is, gaan we voor gescheiden fietspaden; 

 Bereikbaarheidskaarten tonen de beste fietsweg naar school, de sporthal of het 

jeugdlokaal; 

 We denken inclusief. Een verhuursysteem voor kinderfietsjes, fietsen in veilige buurten, 

een fietscarpoolsysteem in lagere scholen, een tegemoetkoming voor fietsherstellingen en 

-aankoop bij Vélo voor bepaalde groepen,… De toegang tot fietslessen mag eenvoudiger 

voor bepaalde groepen die moeilijk de toegang tot fietsen kennen; 

 Met slimme maatregelen zoals een sensor of fiets-ID’s pakken we fietsdiefstallen aan, in 

samenwerking met de fietsverkopers en Vélo; 

 In het vergunningenbeleid op vlak van stedenbouw hebben we fietsnormen, kijken we 

naar verdichting (zodat je alleen korte verplaatsingen hoeft te doen naar de winkel, bvb. 

met de fiets), hebben we aandacht voor de deeleconomie,…;  

 De stuurgroep en het fietsparlement (Tournée Pédale) blijven we ook na de opmaak van 

het fietsbeleidsplan samenroepen, voor opvolging, beleidsadvies en blijvend onderzoek. 

De fietsersbond krijgt mee de pen in handen om acties te formuleren in het meerjarenplan 

(2020-2025); 

We zetten in op 10 concrete oplossingen voor fietsknelpunten. Fietsonvriendelijke situaties 

zoals in de stationsomgeving moeten verholpen worden op een praktische manier. Out of the 

box denken kan, zonder dat we het concrete uit het oog verliezen. Een voorbeeld? Het 

vlonderpad boven de Demer, gesuggereerd door Tournée Pedale, zorgt ervoor dat het voetpad 

ter hoogte van ‘s Hertogenmolens een fietspad kan worden, zodat de supergevaarlijke situatie 

aan de brug naar de Betekomsesteenweg verholpen wordtKoning Fiets is geen concurrent van 

de andere vervoersmogelijkheden. We hanteren het STOP-principe: Stappen, trappen, 

openbaar vervoer en dan pas de personenwagen. Niet dat die laatste wordt verbannen, 

integendeel. Ook de auto heeft te weinig aandacht gekregen in het verleden, al vinden we de 

prioriteiten wel terug in dit principe. Sommige partijen zien het blijkbaar opnieuw anders, 

maar CD&V en vele middenveldorganisaties, zoals de Gezinsbond, blijven het principe 

verdedigen. Als leeftijdsvriendelijke partij doen we volgende voorstellen: 

 We zorgen voor basismobiliteit vanuit duidelijke knooppunten en mobipunten waar ook 

ruimte is voor fietsparkings, autodelen en andere economische en sociale activiteiten;  

 Via een derdebetalersysteem blijven we investeren in veilig eindejaarvervoer en 

nachtvervoer van en naar Leuven. Dat derdebetalersysteem wordt uitgebreid naar de 

schoolgaande jeugd én naar de zaterdagen en shoppingsopendeurdagen; 

 Ook voor de auto is er een plaats. De geleiding, signalisatie en parkeermogelijkheden 

worden verbeterd, zonder dat we afstappen van het autoluwe concept van onze stad. 

Toerisme- en fietssignalisatie (met bvb. ook de reistijd) vult dit verder aan; 



 

 De toegankelijkheid van onze stad kan ook voor de auto beter. Vooral de leesbaarheid van 

de stad moet beter, waarbij het duidelijk is waar de stadsparkings liggen. We breiden de 

blauwe zone uit, ten koste van het betalend parkeren. Shop & Go parkeerplaatsen 

daarentegen zorgen voor een bereikbaarheid van winkels die het moeten hebben van 

korte aankopen, ook in de kern; 

 Doorgaand verkeer wordt ook aan scholen en woonkernen vermeden. Mobiele camera’s 

zorgen dat de snelheid naar beneden gaat. Vrachtverkeer wordt weg van scholen én de 

winkelkern gehouden door slimme stadsdistributie met city depots aan de rand; 

 Anderzijds waken we erover dat onze ondernemingen goed ontsloten zijn. De 

mobiliteitsmix die we voorzien heeft aandacht voor goed ondernemen, wat eveneens een 

prioriteit is voor ons (zie verder). Met de buurgemeenten maken we concrete afspraken 

rond vrachtverkeer op onze wegen. Dit maakt deel uit van ons mobiliteitsplan en wordt 

getoetst met de bedrijventerreinvereniging, Unizo en VOKA. Ook inzake het 

evenementenbeleid van de stad (en de vergunningen die we daartoe verlenen) is er zo’n 

bereikbaarheidstoets die we met een commerciële bril bekijken. Een digitaal platform 

daartoe berekent daarin de druk op ondernemingen, die bijvoorbeeld ook in het weekend 

werkzaam zijn. Bij wegenwerken wordt het in de voorbije legislatuur opgestelde minder 

hinder plan opgevolgd. Extra capaciteit op vlak van bereikbaarheidsadvies en externe 

communicatie zal nodig zijn om die acties in te willigen; 

 We voeren een autoloze zondag in, in de stad én op buurtniveau. Een mooi programma 

nodigt de mensen uit om te voet of met de fiets op bezoek te komen; 

 Via ons speelweefselkaart en de bereikbaarheidskaarten die in opmaak zijn willen we 

missing links tussen betekenisvolle plekken voor kinderen en jongeren verbeteren. We 

ondersteunen zoals elders gezegd veilige schoolomgevingen. 

 

  



 

4. Veilige buurten 

In het voorjaar trokken we rond in alle deelgemeenten om te praten met onze inwoners. Daar was 

een ding zonneklaar: mensen willen levenskwaliteit. Dat betekent verbinding zoeken met elkaar en 

dat kan in onze fijne buurten. Buurtgericht werken wordt een stokpaardje. We hebben hierboven al 

een mooie invulling gegeven aan buurtgerichte zorg, maar we kunnen nog meer doen in onze 

buurten. Enkele aanvullende ideeën. 

 Een rijdende groentekar doorheen de buurten die streekproducten en de korte keten 

distributie versterkt. Daar waar de buurtwinkel te ver ligt, kunnen we zo toch verse 

producten tot bij minder mobiele of oudere mensen brengen; 

 Ons evenementenbeleid wordt nog meer op de buurten ingezet, wat kan gaan van ‘spelen 

in je buurt en buitenspeeldagen op verplaatsing of de speelstraat XL’, maar evenzeer 

toegankelijke cultuur en sport in je eigen wijk; 

 Door de efficiëntere dienstverlening gaan we naar de buurten, zowel politiek als ambtelijk, 

om dichter de burger bij te staan. Met een laptop en de website geraak je zeer ver in onze 

dienstverlening; 

 Een nieuwe communicatietool: de buurtvitrine. Via de digitale weg (al dan niet via de 

sociale media) kunnen buren toffe evenementen uit de buurt aan elkaar kenbaar maken en 

via het stadsmagazine wordt een uitneembare buurtgerichte poster uitgedeeld: door een 

affiche (offline) aan het raam te hangen maken buren promotie voor dat ene wijk- of 

buurtgerichte event; 

 We voorzien elk jaar 50.000 euro investeringssubsidies voor de toegankelijkheid en 

energiezuinigheid van sociaal-culturele ontmoetingsruimten; 

 Eén keer per maand en roterend per deelgemeente organiseren we sociale 

buurtrestaurants, waar ook gezonde, duurzame en te ontdekken culinaire gerechten uit 

pakweg de Syrische keuken op het menu staan. We nemen dit op met de vrijwilligers uit de 

buurten zelf; 

 Naast de opvang van vluchtelingen, stellen we daar zaken tegenover zoals taallessen (o.a. 

door samenwerking met OKAN-klassen aan te gaan vanuit onze vrije tijdsdiensten en ons 

onderwijs), integratie in socio-cultureel werk en een begeleiding op maat. Maar ook met 

het toebedelen van verantwoordelijkheden, buurtgericht, in dialoog en met een open blik. 

Dat komt van twee kanten. Een inclusieve samenleving heet iedereen een warm welkom, 

maar daarin kan niemand zich individueel of in eigen groep terugplooien: daar staat wat 

tegenover; 

 Het Nederlands is een belangrijke tool voor anderstaligen en asielzoekers die in onze stad 

wonen. We ondersteunen hen met o.a. de samenwerking met basiseducatie; 

 Ook de samenwerking met het VDAB kan beter om mensen bij ons in de buurt vlugger naar 

de arbeidsmarkt te brengen. Vanuit het middenveld worden echter ook projecten opgezet 

waarbij de talenten van deze mensen kunnen ingezet worden in de nabijheid van elkaar. 

Het is een vorm van maatschappelijk engagement, dat we dan ook graag koesteren. 

  



 

Die buurten moeten ook veilig zijn. Onze burgemeester, verantwoordelijk voor politie, brandweer 

en preventie, is voortrekker. Niet met cameraschilden die niet verbindend werken, maar juist door 

slimmer te zijn. Slimme camera’s bieden extra ondersteuning aan het politionele werk, maar dat 

werk moeten we ook consolideren in een ééngemeentezone en de klasse A houden.  

 De wijkagent, de 24u meldpost, een lik-op-stukbeleid, samenwerkende controlediensten, 

de aanpak van zwerfvuil,… het wordt alleen maar sterker op die manier. Maar we denken 

buurtgericht en met een sterk preventief luik, naar schooluitval of kwetsbare jongeren toe, 

waarvoor we de samenwerking met Arktos behouden; 

 Buurtinformatienetwerken (BIN) worden verder uitgebouwd. Alle extra ogen en oren zijn 

zeer welkom in de strijd tegen inbraken en overlast. Verdachte handelingen worden door 

buren gemeld en kunnen een extra puzzelstuk zijn in het vinden van daders. Rond 

inbraken gaan we niet alleen tips geven rond goede sloten, verlichting en een 

alarmsysteem; we voorzien ook in een premiestelsel. BIN-Z worden specifiek voor 

zelfstandigen georganiseerd; 

 Screening en toezicht is nodig. Ook bij grote evenementen zijn er nu éénmaal grotere 

veiligheidsvereisten. Bijkomende onderzoeken, screenings, een aanklampende aanpak 

(Very Irritating Police) bij hardnekkige problemen in buurten of parken, veiligheidsanalyses 

en noodscenario-oefeningen, ze vereisen natuurlijk ook meer capaciteit; 

 Netwerken en verbanden als het LIVC, LTF zorgen voor een integrale aanpak van 

veiligheidsthema’s. Zo moet er niet alleen beboet worden, maar kunnen 

overlastproblemen ook voorkomen worden, door een goede samenwerking met 

verschillende betrokkenen naast de politie; 

 We staan achter GAS-boetes voor +16 en alternatieve trajecten voor -16-jarigen, wanneer 

er écht sprake is van overlast (bvb. vandalisme, sluikstorten, zware geluidsoverlast,…). Dit 

geldt dus niet voor een papa met zijn kindje skate over de kade, iemand die een broodje zit 

te eten op het prieeltje in het stadspark of rijstkorrels die worden gegooid aan het 

Capucienenklooster na een trouwpartij. Een aanpak van overlast vereist nu éénmaal ook 

instrumenten en een kader van rechtszekerheid. Wat kan en wat niet kan, wordt duidelijk 

gecommuniceerd; 

 De nieuwe digitale tools komen het politiewerk binnen. We gebruiken het als hefboom 

naar een beter politioneel werk, al betekent dit dat er gespecialiseerde ICT-politietaken 

verschuiven naar het dagelijks eerstelijnspolitiewerk; 

 De aanpak van alcohol- en drugsmisbruik, verkeersveiligheid, spijbelen, overlast in 

buurten,… ze vereisen, net zoals we eerder stelden bij de prioriteit jeugd, extra vrouw- en 

mankrachten. 

Vanzelfsprekend is veiligheid in buurten pas een realiteit wanneer iedereen zorg draagt voor 

elkaar, eigenaar is van een leuke buurt en geïntegreerd is in de samenleving. De wereld is mijn 

dorp, maar mijn dorp is ook de wereld. Dat betekent dat je soms in je eigen buurt de mondiale 

uitdagingen tegen komt. Zoals bij de vluchtelingencrisis. Maar ook dat er vragen vanuit het 

federale niveau tot bij ons komen, o.a. voor de aanpak van terreur en beveiliging van grote 

groepen en evenementen. 

 Inburgeringstrajecten en lokale verwachtingen worden aan elkaar verbonden zodat ook 

onze eigen regels uit het politiereglement duidelijk zijn. 

 De politie werkt samen met de sociale diensten en het welzijnswerk als er 

problemen opduiken. 



 

5. Goed ondernemen 

Aarschot haalde 40 % op ondernemingsvriendelijkheid en zit op het Vlaamse gemiddelde, volgens 

de enquêtering van VOKA. Maar dat is nog steeds onvoldoende. Een echt 

ondernemingsvriendelijke gemeente moet hoger scoren. CD&V-Aarschot wil resoluut verder 

inzetten op ondernemers, werk en onderwijs: beleidsbevoegdheden waar we in het verleden ook 

trekkers waren. En met succes, zo werden we laureaat ‘Bedrijvige kern’ van UNIZO. Wat kan nog 

beter? Hoe kunnen we ons als A-locatie nog beter profileren? 

 Het strategisch-commercieel plan en het in opmaak zijnde horecabeleidsplan worden 

geïntegreerd tot een gedragen kernplan voor ondernemen in Aarschot. Vele bevoegdheden 

worden bij elkaar gebracht. Nu werd er stevig werk verzet door de dienst economie, maar 

op bepaalde domeinen, zoals mobiliteit, werd amper werk gezet, zoals bijvoorbeeld de 

aanpak van de signalisatie en het parkeerbeleid; 

 We bouwen Aarschot verder uit tot belevingsstad met meer groen, een autoluwe context, 

gratis WiFi (met Europese ondersteuning), parkeerpromoties, voldoende fietsstallingen en 

een goede verbinding met de randparkings. Op zaterdag zetten we kindvriendelijke en 

goede verbindingen op, met tuk-tuks op kindvriendelijke shoppingsdagen en een 

shuttlebus op zaterdag. Kerstperiode, paasperiodes, zomerperiodes en de Herfstopendeur 

zijn periodes waarin we extra investeren in het straatbeeld, van etalagewedstrijden, extra 

kerstverlichting, het huis van de paashaas en de kerstman of de opening van het culturele 

jaar… het zijn extra troeven om mensen naar de stad trekken; 

 Lokaal kopen wordt gestimuleerd, met extra braderieën en marktjes in de zomer. Slimme 

logistieke oplossingen zorgen ervoor dat er aan de rand een city depot is. Niet alleen kan 

de werknemer op het bedrijventerrein daar zijn pakje afhalen van de lokale 

detailhandelaar, maar er kan ook aan een slimme en veilige binnenstedelijke distributie 

volgen; 

 We werken aan een stedenbouwkundig kader waarbij de verlinting van baanwinkels wordt 

tegengegaan, winkelluwe en winkelrijke zones worden afgebakend. Aan de ene kant heb je 

dan clusters van shoppingsmogelijkheid met in de kern onze fijne detailhandelaars en toffe 

ketens en aan de rand grootschalige winkels. In winkelluwe zones kunnen bestaande 

winkels een premie krijgen voor herbestemming en herlokalisatie. Dit kader wordt 

besproken met middenstandsverenigingen; 

 Er wordt meer werk gemaakt van het aantrekken van consumenten, met een uitgekiend en 

met handelaars doorgesproken evenementenbeleid in het kernwinkelgebied, met 

activatietools zoals de digitale cadeaubon en met heel wat creatieve acties;  

 De buurtwinkels zorgen voor de lokale binding. Niet alleen in Rillaar en Aarschot-Centrum, 

maar in alle deelgemeenten zijn er fijne winkels. We doen op buurtniveau een 

consultatieronde in 2019 om te horen wat hun vragen en wensen zijn. We maken ons sterk 

dat we dit op actieniveau kunnen budgetteren en uitvoeren. Eenzelfde oefening herhalen 

we met onze marktkramers, streekproducenten, landbouwers en ambulante handelaars; 

 Peer-to-peer vormingen en het stimuleren van ondernemerschap wordt ondersteund door 

de dienst lokale economie. Experimenteren, pilootprojecten en innovatie krijgen een extra 

stimulans. De stadsfabriek wordt hiervoor gebruikt, maar kan ook dienen als co-

workingplace voor bedrijven die hun werknemers dicht bij huis laten werken of voor start-

ups; 



 

 Het pop-up-beleid blijft behouden, maar krijgt er nu een extra tool bij. Ondernemers in 

wording of die tijdelijk iets willen proberen, kunnen op de pandendatabank terecht op een 

goede en overzichtelijke inventarisatie van beschikbare panden; 

 Project ‘Start-Schot’: aan de pandendatabank wordt een vrijstelling van de 

leegstandheffing en een premie voor starters gekoppeld, wanneer een ondernemer zich 

vestigt in het afgebakende kernwinkelgebied; 

 Met de ondernemers zelf wordt opnieuw de dialoog aangegaan over de grootte van het 

kernwinkelgebied, het te voeren ondersteunend beleid en de financiering daartoe. Een al 

dan niet verplicht karakter voor co-financiering door handelaars zelf mag geen taboe zijn. 

Alleen op die manier krijg je een echt centrummanagement. De huidige subsidies worden 

op zijn minst behouden. 

De werkloosheid is laag in Aarschot, maar toch moeten we ons al wapenen tegen de nieuwe 

economische uitdagingen van de arbeidsmarkt. We zullen flexibel moeten zijn, meer 

oplossingsgericht moeten kunnen denken. Een goede leer-werkrelatie zal nodig zijn om onze 

mensen voor te bereiden op de digitalisering van de lokale arbeidsmarkt. Van de traditionele jobs 

wordt verwacht dat er 30% zal verdwijnen. Een lokaal bestuur kan ervoor zorgen dat niet alleen de 

lokale arbeidsmarkt hierop voorbereid is, maar vooral door een context bieden waarbij mensen 

hun arbeidstijd beter kunnen afstemmen op woon-werkverkeer, de fysieke arbeidsplaats en de 

vrije tijd. 

 Vanuit het nieuwe ‘Huis van het werk’ worden die toekomstige uitdagingen door 

verschillende betrokkenen zoals VDAB, dienst economie, welzijn- en onderwijspartners en 

andere arbeidsgerelateerde diensten (ook in de sociale economie) besproken en op 

actieniveau benaderd. Via kinderopvangplekken, het aanbieden van polyvalente ruimtes 

in de stadsfabriek, taallessen,… bieden we een goede link tussen leven en werken; 

 De stad biedt tijdelijke werkervaring en begeleiding van leefloners zowel op niveau van de 

lokale diensten economie als op niveau van de sociale economie. De stad neemt zijn 

regierol in de sociale economie ter harte, in samenwerking met andere gemeenten. Het 

biedt bovendien zelf plekken aan waar de sociale economie zijn werknemers ervaringen 

kan opdoen. Voor groenonderhoud van locaties van middenveldorganisaties, maar ook 

voor het ondersteunen van scholen en kinderopvanglocaties wordt beroep gedaan op 

sociale economiebedrijven in een klaverfinanciering waarin de stad een aandeel opneemt; 

 Voor kwetsbare groepen van kinderen en jongeren, om schooluitval tegen te gaan, maar 

ook om bruggen te bouwen tussen het secundair onderwijs en de arbeidsmarkt inspireren 

we ons op het Brusselse initiatief toekomstatelierdelavenir (tada). We verruimen de 

werking ‘Gimme A Break’, onder begeleiding van Arktos, om jongeren weerbaar te maken 

en ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 

  



 

Bedrijvigheid is een aandachtspunt van het kernplan. Maar misschien is het zaak om even apart te 

kijken naar onze bedrijfsruimten en onze verspreide bedrijvigheid. 

 Samen met UNIZO wordt een performant systeem uitgewerkt van eerstelijnszorg naar 

startende ondernemingen. Bij problemen bij wegenwerken, brandschade,… wordt dit het 

eerste aanspreekpunt. Er worden vademecums voor starters, ondernemers uit de horeca, 

pop-uppers en vrije beroepers aangeboden; 

 Bedrijvig Aarschot is de sturende kracht voor de bedrijvenzone Nieuwland-Meetshoven. 

Qua vergunningen- en uitgiftebeleid wordt op niveau van de stuurgroep, waar ook VOKA 

vertegenwoordigd is, de dialoog aangegaan met de ondernemers. We zetten onze 

schouders mee onder een bedrijventerreinvereniging wanneer daartoe door de 

ondernemers zelf initiatief genomen wordt. Een succesvolle methodiek kan naar de 

nieuwe KMO-zone aan de Witte Molen, dat volop in ontwikkeling is, worden gekopieerd of 

op maat vorm gegeven; 

 De dienstverlening aan de ondernemer, zowel formeel als informeel, is de kerntaak van de 

dienst lokale economie. Unizo raadt ons het volgende aan: Sta open voor ondernemers die 

op informele wijze raad vragen bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Bij 

verzoeken (tot voorafgaande projectvergaderingen voor) vergunningsaanvragen moeten 

deze georganiseerd, gefaciliteerd en begeleid worden op een constructieve manier, 

eventueel met aanwezigheid van derde-belanghebbenden als de ondernemer-

vergunningsaanvrager daarom verzoekt. De methodiek die we in de stuurgroep ‘Bedrijvig 

Aarschot’ reeds hanteren, wordt een inspiratie voor een betere ondersteuning inzake 

aanvragen van alle vergunningen; 

 We maken van Nieuwland-Meetshoven spoedig een modern bedrijventerrein, met nieuwe 

riolering, betere fietspaden, een modern uitzicht, meer groen en een aansluiting naar het 

Elzenhof, waardoor de biodiversiteit op het industrieterrein verder toeneemt en een 

werknemer in het groen zijn boterhammen kan gaan eten of enkele toertjes kan gaan 

lopen. De smoel van het terrein wordt duidelijker. Nu al zie je op het terrein dat er 

geïnvesteerd wordt, o.a. dankzij het nieuwe stedenbouwkundige kader. De Kop van 

Nieuwland krijgt definitief vorm als een personeelsintensieve zone, die de brug maakt naar 

de binnenstad, de stationsomgeving, het groene Elzenhof en de rest van de bedrijvenzone. 

De stationsomgeving en de Laaksite liggen op het kruispunt, van werken en pendelen, van 

wonen en ontmoeten, van sporten en verblijven, van naschoolse activiteiten en 

muziekeducatie; 

 Zonevreemde bedrijvigheid blijft onze aandacht krijgen, hetzij via het vergunningenbeleid 

dat rechtszekerheid biedt, hetzij via herlokalisatie (naar de daartoe bestemde zones); 

 We werpen door middel van onze deelname aan Leuven Mindgate onze lijn uit naar de 

kennisindustrie, de creatieve sector en de gezondheid. We hebben een goed ontsloten 

ruimte voor bedrijvigheid én dat is net wat bedrijven gelieerd aan de KU Leuven, IMEC of 

Gasthuisberg zoeken. 

  



 

De aansluiting van de arbeidsmarkt, de kennisindustrie en de vraag van onze schoolgaande jeugd 

wordt goed afgestemd op het onderwijsaanbod. Aarschot is een scholenstad. En daar moet het 

lokale bestuur nog meer op inzetten, o.a. met een echte onderwijsdienst met een coördinator die 

samenwerkt, o.a. ook op het niveau van het ‘Huis van het werk’ en met de welzijnsdiensten van 

onze stad. De ervaringen van het flankerend onderwijsbeleid zijn goed en moeten worden verder 

gezet. 

 Projecten als de jobbeurs, de schoolverlatersdagen en Gimme A Break maken de brug van 

de school naar de arbeidsmarkt; 

 Het naschools aanbod wordt nog beter afgestemd op de scholen. De SNS-pas wordt door 

de sportdienst verder uitgebouwd richting de ‘brede toekomstgerichte school’. De link met 

de Laaksite en een buurtrestaurant, maken dat jongeren na 16u een zinvolle besteding van 

hun tijd hebben, waarbij kan gestudeerd (desnoods met ondersteuning van een buddy) en 

gesport worden. Muziek en kunst kunnen hierbij aansluiten. De infrastructuur van de 

scholen wordt netoverstijgend aangesproken, via gebruikerscontracten die de stedelijke 

diensten afsluiten; 

 We behouden en ondersteunen het stedelijke secundair onderwijs. De integratie van het 

secundair onderwijs in één campus en één school wordt verder uitgewerkt in nauwe 

samenwerking met directie, leraren, leerlingen en ouders. Duaal leren aan de ene kant en 

een sterke profilering op zorg en welzijn aan de andere kant, zal het SIA meer op de 

(bovenlokale) kaart zetten. We investeren in het digitale aanbod. We geloven in deze 

scholen, net als in ons buitengewoon onderwijs dat één moderne campus moet krijgen, 

aan het Elzenhof in het groen; 

 Het ‘huis van het werk’ zorgt samen met het jeugdwerk, onderwijs en CLB, CAW, Arktos 

voor een aanpak van de schooluitval. De stad ondersteunt het Netwerk Samen tegen 

Schooluitval; 

 De Aarschotse basisscholen worden vanaf 2020 huiswerkvrij. We werken graag mee aan 

deze ambitie van de directies basisonderwijs. Een samenwerking netoverstijgend zal hier 

meteen mee aan de slag gaan. Dat maakt dat er nog meer tijd kan zijn waarbij kinderen 

hun talenten kunnen inzetten of leren kennen. Talentgericht werken wordt uitgebreid naar 

het jeugdwerk en het naschoolse aanbod, zodat na het lager onderwijs en recent het 

secundair onderwijs alle organisaties die met kinderen en jongeren bezig zijn talenten 

aanspreken. Zo wordt Aarschot een stad van ‘talentenfluisteraars’, waar iedereen mee is, 

niet alleen kleine Lionel Messi of mini-Bach. 

 

  



 

6. Aarschot 2030 

Een nat voorjaar en een droge zomer. Het zal niet langer de uitzondering zijn. Aarschot kent een 

geschiedenis van wateroverlast, waar de lokale overheid getracht heeft om optimaal een 

antwoord op te bieden. Maar de uitdagingen blijven gigantisch, als je de opwarming van het 

klimaat in rekening brengt. Periode van droogtes zullen dan weer niet ongewoon zijn. De extremen 

zorgen ervoor dat we lokaal een antwoord moeten bieden. Hoe kan je in 2030 wonen in een stad, 

waar je de ene keer een hitte-eiland bent en de andere keer een kleine moesson over jou krijgt? 

 Lokale waterberging is de eerste stap om overlast te voorkomen. De waterlopen worden 

beter onderhouden. Dit vereist bovendien kennis naar waterbeheer. Vasthouden, bergen, 

afvoeren én hergebruiken wordt de norm. Infiltratie en beperking van verharding worden 

opgelegd via de omgevingsvergunning (watertoets); 

 In Gelrode willen we door de combinatie van erosiemaatregelen en veel meer bufferruimte 

de afstroming ten zuiden van de Rillaarsebaan afremmen. Voor de Heidelaakbeek en 

Vennebeek herstellen we de oude waterhuishouding, gekoppeld aan het vertragen en 

bufferen van de afstroom; 

 In Rillaar zorgen we voor een gecombineerde aanpak: voor ‘normale’ neerslag vallen we 

terug op erosiemaatregelen en het tijdelijk bufferen van water, voor ‘uitzonderlijke’ 

neerslag zoals in ’16 en ’18 willen we potentiële modder- en waterstromen voorkomen en 

desnoods weg leiden van de bebouwing, moet er een betere doorstroming van de Grote 

Motte komen en gaan we ook voorzien in private bescherming; 

 In Aarschot concentreren we ons op een nieuw lanenplan voor de Albert- en Elisabethlaan, 

waarbij er meer ruimte is voor waterafvoer, waterdoorlatendheid en gescheiden riolering. 

De Laak is niet alleen een strategisch project naar inrichting van de publieke ruimte, maar 

ook een opportuniteit voor meer waterberging; 

 In Langdorp concentreren we ons enerzijds op Wolfsdonk (afwatering naar Herselt) en 

anderzijds op Gijmel en Langdorp met telkens meer ruimte voor berging in de broeken en 

met een reeks van beperkte erosiemaatregelen; 

 In de dorpskernen voorzien we veel groen, wat schaduwplekken met zich meebrengt. 

Kleine koesterplekken kunnen water bergen in wadi’s, zodat het plekjes zijn waar het 

aangenaam vertoeven wordt in de zomer. Drinkwaterplekken worden zowel in publieke 

plaatsen als in de publieke ruimte geplaatst, gevoed met ecologisch gezuiverd 

hemelwater; 

 We voeren een subsidie in voor groendaken; 

 De dialoog met de landbouwers, o.a. over de erosiemaatregelen, wordt gevoerd via de 

landbouwraad. Samenwerken loont ook in deze, zoals we ook onder het stuk 

ondernemerschap al schreven. 

  



 

In het DNA werd nog maar eens gesteld hoe groen de omgeving in en rondom Groot-Aarschot is. De 

ecologische uitbouw van lokale natuurwaarden wordt verder ondersteund. Maar daarnaast mag er 

nog meer groen in de stads- en dorpskernen komen. Elders is dit ook al vaak aan bod gekomen. 

 Samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland, maar ook met andere 

samenwerkingsvormen van professionele natuur- en landschapsteams willen we het 

bestaande natuurlijke areaal, dat altijd onder druk staat, versterken. Er wordt bovendien 

gezocht naar nieuwe groene grondstukken; 

 Publieke bossen, natuurgebieden en speelzonen verdienen een ecologische steun. Een 

lokaal biodiversiteitsbeleid en –beheer zorgt voor kleine landschapselementen (vb.: hagen, 

houtkanten, bermen, hooilandjes,…), aanplantingen in natuurgebieden (eventueel via een 

subsidie aan Natuurpunt), soortenbeschermingsmaatregelen,… Een netwerk van migratie 

van soorten vernieuwt een stuk de bestaande visie (zoals ook in het inrichtingsplan van 

Elzenhof al voorzien is). Een stevig pakket uren aan natuur- en landschapswerkers, o.a. uit 

de sociale economie, is een must; 

 In het straatbeeld, in de dorpskernen en in het kernwinkelgebied planten we veel meer 

flora aan, met een biodiversiteitstoets, maar ook met een keuze voor 

onderhoudsvriendelijkheid. We subsidiëren kleine projecten voor de inwoners van de 

stads- en dorpskern, om hun straat of voortuin in te groenen. Ook ondernemers op het 

industrieterrein kunnen zo’n subsidie krijgen, conform de visie van Bedrijvig Aarschot en 

het project Elzenhof; 

 Een meerwaarde wordt de landschappelijke ontwikkeling van de Torens, waar nu al 

volkstuintjes gelegen zijn en waar ruimte is voor een plukboerderij (zie elders). Maar het is 

een goed voorbeeld van een groene stadsontwikkeling. We maken er een groot bedrag 

voor vrij, wat bovendien gesubsidieerd is door de Vlaamse Overheid, gezien er alweer een 

mooie stedenbouwkundige prijs mee werd gewonnen.  

In Aarschot kennen we al langer het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. 

Nochtans zien we dat er nog steeds afval wordt gedumpt, wat een asociaal en hinderlijk 

ontwijkgedrag is. Sensibiliseren, handhaven en alternatieven aanbieden zijn de antwoorden. 

 Sensibilisatiecampagnes worden Aarschots getint en gekoppeld aan enkele acties. 

Meldingen van sluikstorten worden zeer vlug opgevolgd, om geen aanzuigeffect te krijgen. 

De daders worden vlug opgespoord. Het milieukrantje ‘Het Stampertje’ blijft behouden als 

offline communicatie; 

 Ondergrondse containers en ‘brenghoeken’, zoals in Poortvelden worden meer en meer de 

norm. De containers worden ‘slimmer’ gemaakt: kostenefficiënt, dicht bij de deur, 

mobiliteitsvriendelijk. De continuïteit van de afvalophalingen blijft echter eveneens 

gewaarborgd; 

 Samenwerken met jeugdbewegingen, jeugdraad, scholen en sportverenigingen zorgen 

voor bewustmaking. Grote opruimacties, maar ook enkele sessies plogging (al lopend 

zwerfvuil oprapen) worden ingericht. De stad werkt intensief samen met onze scholen om 

mee vorm te geven aan “Milieuzorg op school”; 

 We voeren een gebruiksvriendelijk en algemeen systeem in voor plastic ophaling, nadat de 

resultaten van de proefperiodes met de roze zak bekend zijn. We blijven voorstander van 

statiegeld op plastic flesjes en drankblikjes; 



 

 Luierzakken en tegemoetkomingen voor mensen met een stoma of andere soortgelijke 

problemen en ouderen met incontinentieproblemen blijven behouden. Herbruikbare luiers 

worden gesubsidieerd.  

“Minder uitstoot, meer leven”. Koppel dat maar meteen aan “Think global, act local”. Jawel, de 

strijd tegen de opwarming van het klimaat start lokaal. Met de burgemeesterconvenant 

engageerden we ons in 2014 om tegen 2020 de uitstoot met 20% te doen dalen. Deze SGD’s 

(duurzame ontwikkelingsdoelen) moeten zelfs leiden tot een klimaatneutrale provincie in 2040. 

Willen we aan dat resultaat komen, dan zijn er extra maatregelen nodig. Concrete, lokale 

realisaties maken het verschil. 

 De stad Aarschot toont zich vooral een goede leerling. De stad heeft een voorbeeldfunctie. 

Duurzaamheid in onze openbare gebouwen wordt de norm. Met het dienstencentrum zijn 

we op het goede pad, maar we hebben nog heel wat gebouwen die een investering op vlak 

van duurzaamheid vereisen. Zo mag Huis Verdonck energiezuiniger gemaakt worden, 

isoleren we het dak van de sporthal en willen we overgaan tot nieuwe bouwwerken voor 

het Sociaal Huis en het Elzenhof, wat gerust paradepaardjes op vlak van duurzaamheid 

mogen worden; 

 We werken daarvoor met energieprestatiecontracten: we onderzoeken de meest efficiënte 

en haalbare maatregelen, zoals hoogrendementsinstallaties, superisolerend glas, isolatie, 

relighten en ventilatie. Het principe is eigenlijk simpel: de energiewinst die je over de 

afschrijvingstermijn behaalt, betaalt de investering volledig of ten dele terug. De 

opdrachtnemer neemt hier zowel de financiële risico’s op zich en staat in voor het 

onderhoud; 

 Onze personeelsleden moeten zelf ambassadeur worden van ons lokaal en gezond 

energieverhaal. We bevorderen fietsverplaatsingen, schaffen heel wat elektrische fietsen 

aan en herwaarderen onze energieteams; 

 Via project “Zonnedeel” kunnen inwoners op een collectieve manier investeren in 

zonnepanelen die in grote getalen op openbare daken (bib, sporthal, stadsfeestzaal,…) 

worden geplaatst; 

 Via een lokaal warmtenet op het industrieterrein recupereren we restwarmte voor onze 

werkhuizen en – indien de mogelijkheid ertoe is – voor de nieuwe verkaveling aan de Ter 

Heidelaan; 

 Via het woonloket worden er heel wat begeleidingstrajecten zoals energiesnoeiers, 

infomomenten over bvb. energiezuinig verbouwen en advies op maat. Een goed voorbeeld 

zijn de BENovatietrajecten, met als hulpmiddel de klimaatmobiel, waar je je kan 

informeren en waar je een traject kan starten. De verbouwer krijgt advies van een 

onafhankelijk expert en een deel van je taken als bouwheer wordt uitbesteed aan de 

benovatiecoach. We bieden gratis energiescans aan, we ontlenen energiemeters, IR- en 

thermografische scans en we promoten de V-test. Meten is weten; 

 De netbeheerder is een belangrijke partner. Samen werken we aan een bovenlokaal 

verhaal rond energiezuinige, slimme en dynamische straatverlichting. Slimme info komt 

ons tegemoet over mobiliteit, elektriciteitsverbruik en groene energie. We zetten in op 

minimaal 50% groene energie voor het eigen verbruik en bij nader onderzoek willen we tot 

100% omschakelen, in samenspraak met de netbeheerders; 

 



 

 Korte keten distributie kwam al vaak aan bod. Ook hier vormen we een strijdpunt tegen de 

klimaatopwarming. Via een lokaal voedselnetwerk zijn we goed voor inwoner, handelaar, 

lokale landbouwer en het klimaat. De volkstuintjes en zelfplukboerderijen passen in dit 

verhaal. De stad promoot actief de verkoop van deze landbouwproducten en stelt er 

locaties voor ter beschikking; 

 Via samenaankopen van elektrische fietsen en elektrische toestellen (A+++) vullen we het 

rijke lijstje van schaalvoordelen aan; 

 In het stedenbouwkundig beleid hebben we aandacht voor energiezuinigheid, elektrische 

laadpunten voor wagens en fietsen, deeleconomie…: er wordt dus een klimaattoets 

toegepast bij de aanmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 Een prioriteit worden de bestaande sociale woningen, die CNUZ in zijn aanbod heeft. Hoe 

kunnen we die optimaal renoveren zodat ze energiezuinig zijn? Energieprestatiecontracten 

kunnen ook hier een handig en efficiënt instrument worden. De renovatie van de 

Gijmelbergwijk op een groene manier wordt onderzocht en gefinancierd; 

 Als we het hebben over duurzaamheid, bvb. in ons aankoopbeleid, hebben we ook 

aandacht voor de derde wereld en eerbiedigen we ons label van fair trade gemeente. 

Duurzame aankopen kunnen anderzijds ook bij lokale handelaars en lokale bedrijven 

geplaatst worden. 

Aarschot is een diervriendelijke stad. Maar spijtig genoeg kregen we, nadat we een reeks van 

maatregelen voorlegden en het label behaalden, de melding dat het dierenasiel in Ourodenberg er 

mee ophield. Een doorstart ginds lijkt ver af, maar de vraag van de Aarschottenaar en de inzet van 

de vrijwilligers moeten we vastpakken. 

 We zoeken een regionale oplossing voor het dierenasiel. Dit is geen Aarschots verhaal. We 

bundelen krachten en gaan via een intergemeentelijke samenwerking een nieuw verhaal 

schrijven, wat perfect op Aarschots grondgebied kan;  

 We kiezen voor diervriendelijk vuurwerk (met 60% minder lawaai); 

 Als we inzetten op biodiversiteit en meer groen in de stad, dan gaan we campagne voeren 

voor “Meer bijen in de stad!”. Bijen en hommels zijn zeer belangrijk voor o.a. 

voedingsgewassen. Bijenhotels zal je op vele plekken terugvinden; 

 We blijven permanent werken aan de actiepunten, voorzien in het traject diervriendelijke 

gemeente. 

Aarschot smart city? De voorbije jaren werden we al vaak aangesproken op de digitalisering van 

onze stad. En daar liggen echt een pak kansen. CD&V pleit ervoor om de volgende legislatuur meer 

werk te maken van het slimmer maken van onze dienstverlening, onze producten en onze publieke 

ruimte.  

 We kijken opnieuw bovenlokaal, al dan niet in samenwerking met Leuven Mindgate. Een 

kennisregio die we willen worden, kent hier een prioritaire doelstelling. Door 

samenwerkingsverbanden aan te gaan (bvb. met VERA of met de kenniscentra in Leuven 

en Limburg), willen we, samen met andere gemeenten, heel wat slimme oplossingen 

vinden voor kleine en grote uitdagingen. Ook de inwoners en de scholen worden 

betrokken;  

 Een digitale module om schade aan openbare wegen te melden zorgt ervoor dat mensen 

zeer eenvoudig de tussenkomst van onze technische ploeg kunnen vorderen. Slimme 

sensoren worden geplaatst in parkeerplaatsen, vuilbakjes, verlichting, verkeersborden 



 

of zijn een antwoord op de fietsdiefstallen. De data die uit al deze instrumenten komen 

stellen we openbaar ter beschikking voor onderzoek en ontwikkeling. Op de dienst 

technische zaken stellen we specifiek iemand aan die onderzoek doet naar 

efficiëntiewinsten. Het nodige vormingsbudget wordt vrijgemaakt. 

 

Financieel gezond 

Aarschot moet, net zoals elke stad, op de centen letten. Besparingen van bovenaf  hebben ons hier 

en daar pijn gedaan. Toch heeft CD&V nooit de dienstverlening, de zorg en het vrijetijdsaanbod 

willen terugschroeven. We maakten andere keuzes: investeringen werden in de tijd gespreid, de 

personeelskost mocht niet stijgen. Daardoor konden wij bijvoorbeeld ons zwembad openhouden 

(en binnenkort zelfs op zondag) waar andere gemeenten het dienden te sluiten. Een voorzichtig 

beleid en goed nadenken bij elke uitgave: dat is eigen aan CD&V.  

 Een revolutionair voorstel: CD&V wil dat iedere Aarschottenaar zicht heeft op de uitgaven 

die de stad doet. Daarvoor ontwikkelen we een toepassing 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. 

 Meer en meer diensten bieden we digitaal aan. Je hoeft dan zelf niet meer naar het 

stadhuis te komen. Tegelijk willen we graag onze diensten aanbieden in buurtloketten. 

Elke deelgemeente krijgt er zo één tegen 2022. 

 De dienstverlening in het stadhuis deed een grote sprong voorwaarts en we horen hierover 

alleen 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. 

 Aarschot heeft, voor een stad van 30.000 inwoners, héél wat aanbod dat je niet in elke 

vergelijkbare stad op deze wijze zal vinden. CD&V vindt het belangrijk dat onze inwoners 

kunnen genieten 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! 

 We moeten tegelijk niet flauw doen: dat aanbod kost geld. Wij vinden uw belastinggeld 

goed besteed 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. 

 Voor ondernemers hanteren we een redelijk en billijk belastingsysteem, zonder 

pestbelastingen. Vele belastingen zijn al jaren terug afgeschaft, zoals de belasting op 

drijfkracht. Onze retributies voor vergunningen en aanvragen liggen in de lijn van andere 

gemeenten en dekken ons kostenmodel. Sommige belastingen zoals de belasting op 

reclamedrukwerk hebben dan weer een ecologische inslag. Een terrasbelasting 

bijvoorbeeld is minder dan in andere gemeenten, maar dient dan weer voor de 

privatisering van de publieke ruimte door de ondernemer te bekostigen. 

 


