Onze Christendemocratische visie bepaalt hoe onze Westerse maatschappij er vandaag uitziet. Wij blijven de verdedigers van
normen en waarden in onze samenleving, gelijkheid van man en vrouw, gelijke kansen voor iedereen, aanmoedigen van de familie, de buurt en het verenigingsleven als motoren tot samenhorigheid en zelfontplooiing. Alles begint bij wederzijds begrip en
respect. Vele meningen en visies moeten we zien als rijkdom om daarbinnen de juiste lijn te trekken.

CD&V Aalst heeft de laatste twaalf jaar meegebouwd aan de stad Aalst die momenteel een positieve transformatie ondergaat.
Denk maar aan het bouwen van een zorgstad op internationaal niveau. Onze partij heeft haar stempel op een heleboel projecten
weten te drukken. Denk maar aan de aankoop en de ontwikkeling van de Pupillen waar Utopia al verwezenlijkt is. Ook de tunnel
onder de Gentse Steenweg draagt onze stempel en zal ervoor zorgen dat de Sint-Annawijk opnieuw een leefgemeenschap
wordt. Sportcomplex Schotte geeft een boost aan alle sportverenigingen en is ook een leuke ontmoetingsplaats. De bouw van
drie rusthuizen (Hopperank, Sint-Job & Faluintjes), het nieuwe zwembad dat eraan komt en jeugdzaal Cinema zijn allen projecten die mensen samenbrengen.
Er zit bovendien nog heel wat aan te komen waarvoor we de laatste jaren actief geijverd hebben. Drie bedrijventerreinen zitten
in een herinrichtingsdossier dat weldra zichtbaar wordt. Dit met aanzienlijke subsidies van Vlaanderen. Ook aan de Dender zal
een nieuwe sluis en een fietsverbinding de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens verbinden. De bouw van een multifunctionele
zaal, die in de eerste plaats bruikbaar zal zijn voor evenementen en ook voor basketbalwedstrijden, wordt een project om naar
uit te kijken.

Aan de hand van vijf thema’s willen wij de stad verder transformeren naar een leefbare stad op mensenmaat.
Een verbonden Aalst, voor en door mensen
Publieke ruimte om maat van iedereen
Leefbaar en veilig verkeer in en rond Aalst
Aalst als aantrekkelijke werk– en winkelstad
Een inclusief kansenbeleid voor elke Aalstenaar, met rechten en plichten

CD&V hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. We willen mensen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen, elk op zijn of haar niveau. Voor zij die uit de boot vallen, willen we zorg dragen.
Dit wil ook zeggen dat we belang hechten aan het verenigingsleven. De overheid heeft als taak een kader te creëren die de verenigingen nodig hebben om soepel te kunnen werken, vrijwilligers aan te trekken en hun doelstellingen te bereiken. Wij stellen
ons garant dat de huidige subsidieregeling gehandhaafd blijft en waar mogelijk uitgebreid wordt. Daarom stimuleren we de deelgemeenten en wijken om zich te verenigen en initiatieven te nemen die de mensen en buurten ten goede komen.
Een passend vrijwilligersbeleid leidt vrijwilligers naar de vereniging of het evenement dat het beste bij hen past.

Veiligheid is belangrijk. Het is een basisrecht. De manier waarop we dit willen bereiken, is uniek. We hechten veel belang aan
preventie. Wijkploegen zijn hierbij noodzakelijk en moeten leiden tot meer blauw op straat. Door te werken met plein en buurtspotters wordt de verantwoordelijkheid deels bij de individuen gelegd in de vorm van BIN’s (Buurt Informatie Netwerken). Repressie is voor ons de laatste handrem. Voorkomen is belangrijker dan genezen.

Aalstenaars moeten zelf inspraak krijgen voor grote projecten. Hoe meer ideeën aangereikt worden, hoe rijker het uiteindelijke
project zal worden en hoe meer het gedragen zal zijn. Veel problemen vallen gewoon weg als men zich betrokken voelt bij de
ander.
In deze context heeft de stad een sleutelrol te vervullen door verenigingen te ondersteunen, co-creatie aan te moedigen, fondsenwerving voor beloftevolle ideeën en goede doelen.

De focus van het stadsbestuur moet liggen op het samenbrengen en verbinden van mensen. Aalst verkleurt
steeds meer. Er is nog een lange weg te gaan om alle Aalsterse neuzen in dezelfde richting te krijgen. Toch
zal het een grote uitdaging van de komende jaren zijn.
De subsidiereglementen voor sport, cultuur, carnaval, jeugd en buurtwerkingen worden aangepast aan de
grotere noden maar de grootte van de steun blijft minstens gelijk.
Evenementen die mensen bij elkaar brengen, krijgen steun. Het evenementenloket en de veiligheidscel werken hierin veel meer ondersteunend.
Carnaval is het hoogfeest van de Aalsterse creativiteit en moet ook de andere 362 dagen van het jaar zichtbaar en voelbaar zijn in de stad.
Leefstraten, speelstraten, schoolstraten en feeststraten worden actief aangemoedigd. Liever een spelend
kind voor de deur dan een bumperende auto.
Burgerparticipatie, bewonersbewegingen, wijkfora en dorpsraden worden aangemoedigd en actief betrokken in beslissingen.
De stad doet niet alles zelf maar ondersteunt actief initiatieven die zelf inspraak nemen. Co-creatie is een
werkwoord en crowdfunding wordt aangemoedigd.
Gemeenschapsopbouw is de beste criminaliteitspreventie. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in wijkinspecteurs, preventiewerkers, buurtopbouwwerk, jeugdwerk,… als in politie-interventie.

De Grote Markt is het middelpunt van ons stervormig kernwinkelgebied. Door een eigentijdse heraanleg kunnen we deze plaats
alle kansen bieden om van Aalst een sterkere toeristische troef te maken. Ook de Houtmarkt is aan opfrissing toe, waarbij Pontstraat en Begijnhof mee betrokken worden in de vernieuwing. We zijn van oordeel dat Aalst een aantal stiltegebieden kan ontwikkelen. Het Esplanadeplein wordt heraangelegd met inbegrip van een ondergrondse parking waarbij omwonenden de mogelijkheid krijgen om een parkeerplaats te kopen.
Als kanttekening moeten openbare werken binnen de kortst mogelijke tijdspanne afgewerkt worden.
De dorps– en stadsgezichten moeten beschermd worden tegen visuele vervuiling door reclame en appartementsbouw. We roepen een halt op tegen verstedelijking.
Hierbij zoeken we voor de herbestemming van kerken naar invullingen die een meerwaarde betekenen voor het gemeenschapsleven en rust kunnen bieden in drukke centra.

De klimaatopwarming vereist meer aandacht voor groen binnen de openbare ruimte. Het spelende kind vinden wij belangrijk en
moet bij elk openbaar project zijn plaats krijgen in de plannen. Ook voor de ouders en grootouders investeren we in meer rustbanken. Leegstaande pastorieën en pastorijtuinen zijn ideale plekken voor ontmoetingen indoor en outdoor midden in het
groen.
Om het groene karakter te bewaren, blijven we strijd voeren tegen zwerfvuil en sluikstorten via preventie, camera’s en boetes.

De site van het huidige zwembad moet de ambitie hebben om een bovenlokale uitstraling te hebben. Scholen, clubs en gezinnen
met kinderen hebben een ruim aanbod aan zwemplezier en beleving.
De Pupillensite heeft een belangrijke functie in ons stadscentrum. Naast de vaste stek van de Bibliotheek & Academie in Utopia
beogen we een gemengde invulling van wonen, horeca en een publieke functie. De binnenpleinfunctie wordt behouden en ingezet als gezellige binnentuin.

Aalst is bestaat uit een grondgebied dat veelzijdig is met een sterk verstedelijkte kern en daarrond dorpen
met hun eigenheid. Stedelijk gebied en buitengebied vinden elkaar in de fantastische eigenheid van heel
Groot-Aalst.
We blijven investeren in pleinen, straten en markante gebouwen die de uitwerking zijn van topontwerpen
en toparchitectuur.
Meer groen en biodiversiteit moet tot in het stadscentrum worden binnengetrokken. Het stadscentrum
moet ook een aangename én gezonde plek zijn om te wonen.
Speelruimte voor kinderen worden plekken ze hun speelsheid en creativiteit de vrije loop kunnen laten
gaan. De aanleg zal niet louter meer met kant en klare speeltuigen uitgevoerd worden.
Het huidig “Klimaatplan 2020” blijft onze leidraad.
Vanaf 2021 stellen we alles in het werk om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs ook lokaal te
halen (CO2 uitstoot vermindering met 40% tegen 2030).

De fiets is het aangewezen vervoersmiddel voor de binnenstad. Bij nieuwe projecten moet zoveel mogelijk rekening worden
gehouden met gescheiden ruimtes voor gemotoriseerd– en fietsverkeer. Tijdens de schoolspits staat al het verkeer muurvast in
de binnenstad. Het is dan ook aangewezen dat het openbaar vervoer en de fiets voorrang krijgen op het autoverkeer tijdens de
schoolspits. Flexibele snelheidsregimes met een zone 30 beperking op de Wallenring tijdens de schoolspits is aangewezen.
Evenwel moet de stad ook vlot bereikbaar blijven met de wagen. Parkings aan de rand van de wallenring of aan de rand van de
stad, eventueel met een pendelbus of elektrische citybus maken het mogelijk het autoverkeer in de binnenstad te reduceren.
Een fietsspinnenweb stelt een vlotte en veilige verbinding mogelijk tussen centrum en deelgemeenten.

Veilige en verlichte fietspaden zijn een must, ook vanuit de deelgemeenten naar de stadskern.
De tunnel aan de kruispunt Gentse Steenweg is een verbetering voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook de drie andere
zwaarst belaste punten in Aalst, namelijk Haring, Albatros, Colruyt moeten heringericht worden.

Binnen alle keuzes rond mobiliteit moet er meer aandacht zijn voor de problematiek van het klimaat en fijn stof.

We blijven uitgaan van het STOP-principe: stappen en trappen gaan voor op openbaar vervoer en deze drie
verdienen voorrang ten opzichte van privaat vervoer.
We werken een fietsspinnenweb (fietsroutenetwerk) uit om zo veilig en vlot mogelijke verbindingen van
deelgemeente/stadswijk naar het centrum te creëren. Voldoende verlichting op oa. het Jaagpad, Leirekensroute en de verbinding Moorsel-Baardegem is een aandachtspunt.
De binnenstad moet zo autoluw mogelijk zijn. Een vlotte stadsring is hiervoor vereist dus zijn er bijkomende
maatregelen en vernieuwingen nodig aan de punten Haring, Albatros en Colruyt.
Vlot en veilig thuisgeraken, zelfs in de vroege uurtjes is een must. Het avondaanbod van De Lijn moet uitgebreid worden en ‘s nachts de taxi nemen met zelfs de fiets achter op het rek moet kunnen.
Wijkcirculatieplannen, in overleg met bewoners, zorgen voor bereikbaarheid maar vooral ook voor veilige
woonstraten.
Het stadsbestuur speelt een belangrijke rol om meer groene stroom te produceren, het autoverkeer drastisch te verlagen en meer bomen aan te planten om CO2 te capteren.
Fijn stof komt vooral voor in dichte centra en plaatsen met veel autoverkeer. We moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wonen en leven in het stadscentrum op een gezonde manier kan.
Een pendel– of wallenbus bv. elektrische Citybus

Aalst is een echte zorgstad en moet zich zo verder ontwikkelen door meer vrijwilligers in de zorgsector aan te moedigen en te
voorzien in meer zorgberoepen. De ontwikkeling van de Health & Care Valley Siesegem realiseert meer jobs in eigen streek te
midden in een groene oase. We gaan resoluut voor zoveel mogelijk behoud van groene ruimte en duurzaamheid van het terrein.
Enkel bedrijven uit de zorgsector worden toegelaten.

Bestaande bedrijventerreinen en oude industrieterreinen worden opgewaardeerd om meer jobs te creëren en de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Hierbij worden gemeenschappelijke vrachtwagenparkings voorzien om geparkeerde vrachtwagens
uit woonstraten te weren.
Handel en horeca krijgen de volle ondersteuningen. Hun samenwerking en initiatieven zijn belangrijk. We moedigen wonen boven winkels zo veel mogelijk aan.
Starters zullen nauw begeleid en gecoacht worden. Jongeren worden aangemoedigd om te ondernemen met behulp van het
Broeikas project.

Streekproducten en lokale handelaars moeten gepromoot worden. De stad zal een systeem voor cadeaubonnen ondersteunen
waarbij een cadeaubon aangekocht kan worden om bij de lokale handelaars te verzilveren.

We blijven handelaars ondersteunen en stimuleren. Een goede communicatie is hiervoor van belang.
Alle bestaande en verouderde bedrijventerreinen worden gemoderniseerd.
Korte keten is dé manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Duurzaamheid is de toekomst, we zetten volop in op het aanmoedigen van korte ketenproducten en
andere duurzame initiatieven en gebruiken zelf korte ketenproducten op evenementen.
Handelaars en horeca-zaken krijgen meer lokale uitstralingen als creativiteit uitdragen en kunnen hiertoe
uitgedaagd worden via diverse acties zoals Droomzaak.
Regelmatig overleg met horeca-uitbaters moet de reputatie van oa. het uitgaansleven verbeteren. Dekenijen in de binnenstad en deelgemeenten kunnen hierbij helpen.
Beginnende ondernemers krijgen een warm en degelijk onthaal, kunnen rekenen op ondersteuning, correcte inlichtingen en een jaarlijks starters-ontvangstmoment.
De wekelijkse markten, avond– en jaarmarkten, kermissen en foren moeten in al hun glorie blijven bestaan.
Ze zijn economisch belangrijk en staan garant voor veel sociaal contact.
Onze Aalsterse ziekenhuizen zijn top en geven ons uitstraling. We moeten een actieve rol spelen om de samenwerking goed te houden.
Aalst Zorgstad betekent de zorg op topkwaliteit houden, zowel in de ziekenhuizen als woonzorgcentra.

We stimuleren mensen om hun kansen te grijpen en talenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd beseffen we dat meerdere groepen
hiervoor extra steun moeten krijgen. Die steunen willen wij hen bieden.
Integratie kan via taal, cultuur, sport en jeugd aangemoedigd worden. Een groep van vrijwilligers moet samengebracht worden
om anderstaligen Nederlands aan te leren. Ook huiswerkbegeleiding voor kinderen bij Broeiklas helpt zowel kinderen als ouderen om zich goed te voelen in de stad.

Het kinderarmoedeplan bestaat uit een gecoördineerde aanpak van de armoede in Aalst en zetten we ook na 2018 verder.
Buurtsport en cultuur worden aangeboden via het kansenpastarief om de drempel te verlagen. Sensibilisering over de mogelijkheden moet blijven.
De stad blijft opdrachten geven aan sociale economie. Op die manier steunen we mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
Kinderopvang en vakantieopvang moet beter afgestemd worden en de capaciteit moet verhoogd worden.

Voor veel ouderen is eenzaamheid een zwaar probleem. Bij de realisatie van nieuwe projecten in de sociale huisvesting moet er
een gezonde mix zijn op vlak van leeftijden en moet een percentage woningen voldoen aan de nieuwe normen van kangoeroe
wonen. We gaan voor een concreet beleidsplan tegen eenzaamheid. Rusthuizen kunnen een spil zijn in de buurt. De vergrijzing
van onze bevolking maakt het evenwel onmogelijk om in dezelfde snelheid rusthuizen bij te bouwen. Daarom is het belangrijk
dat thuiszorg een evenwaardige plaats verdient voor de verzorging van zieken en ouderen.
Er is nood aan een laagdrempelige gezondheidszorg. Een goed voorbeeld is het Huis van Klara. Deze plaatselijke wijkgezondheidscentra vervullen een cruciale rol.

Rusthuizen en kinderdagverblijven op initiatief van de stad moeten blijven. Een Aalsters zorgbedrijf moet dit
professionaliseren en kwaliteit garanderen.
Met sterke inhoud en voldoende financiële middelen gaan we door met het kinderarmoedeplan.
Onze stad wordt generatie-vriendelijk: kinderen en senioren krijgen in alle beleidsdomeinen de nodige aandacht.
Lokaal sociaal beleid en armoedebeleid voeren we in nauwe samenwerking met de vele sociale partners en
organisaties die actief zijn binnen dit domein. Een gebiedsgerichte aanpak op maat van elkeen moet de regel worden.
De integratie van de stad en OCMW is een bestuurlijke uitdaging die niet ten koste mag gaan van de inhoud
van het lokaal sociaal beleid. De stad treedt hierbij op als regisseur en moet laagdrempelig en wijkgericht
werken.
Speciale aandacht voor éénoudergezinnen.

