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1. Politiek moet menselijker in Aalst 

Voor CD&V Aalst moet politiek vertrekken vanuit mensen, omdat mensen belangrijk zijn. 
De mens is de maat van de dingen. Elke mens -ook de Aalstenaar- voelt diep in zich de 
behoefte een ‘Ik’ te zijn, in alle vrijheid én verantwoordelijkheid, met rechten én plichten 
tegenover de medemens en de leefomgeving. Tegelijk verlangt eenieder op te gaan in het 
‘Wij ’ van een gemeenschap. Een gezin, familie, vriendenkring, buurt of vereniging schept 
met andere mensen om ons heen door empathie, sympathie, medeleven, vriendschap, 
engagement en liefde.  

Met {Iedereen inbegrepen}  wil CD&V Aalst onderstrepen dat elke inwoner van onze stad 
uniek is maar tegelijk ook deel uitmaakt van een gemeenschap van medemensen waarin 
men zichzelf kan zijn; waarin men zich tegelijk vrij, geborgen én verantwoordelijk kan 
voelen. Respect is het koppelteken tussen {‘Ik’ en ‘Wij’} , hetgeen mensen goed en 
gelukkig doet samenleven in Aalst.  

CD&V Aalst staat voor een politiek project dat de moeilijke en moedige koppeling maakt 
tussen {persoonlijke ontplooiing en intermenselijke solidariteit} . CD&V ijvert voor een 
Aalsterse gemeenschap waar ieder lid van die gemeenschap thuis is, waar niemand uit de 
boot valt en waar we de diepe betekenis van ons leven en samenleven kunnen realiseren. 
Dat is {authentieke en toegepaste} christendemocratie. 

Dit impliceert dat we als partij elke beleidsbeslissing onderwerpen aan een 
‘toegankelijkheidstoets ’. In welke mate kunnen alle inwoners van Aalst genieten van het 
gecreëerde aanbod? In hoeverre worden mensen met een beperking betrokken bij of 
geholpen door een maatregel? Laat men ouderen niet in de kou staan? Kunnen mensen 
met een lage of zonder schoolse opleiding nog volgen? Het betreft zowel een mentale als 
een fysieke toegankelijkheidstoets. 

De morele grondslag voor deze politieke benadering putten we uit de christelijke waarden 
die intussen gemeengoed zijn geworden en die algemeen worden erkend in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. 

CD&V is niet voor het individu als ‘egoïst’ maar ook niet voor het collectief dat met het 
opgeheven vingertje bepaalt wat goed is voor ons en hoe we moeten leven.  

CD&V Aalst is een beleidspartij die door te besturen mensen de kans wil geven hun eigen 
weg te vinden en hen tegelijkertijd wil laten meewerken aan sociale samenhang en sociale 
rechtvaardigheid. Daarbij moeten we vandaag ook oog hebben voor de toekomstige 
generaties. CD&V ziet een noodzakelijke samenhang tussen {persoonlijke en sociale 
emancipatie} 

{Iedereen inbegrepen}  wil voor CD&V zeggen dat elke inwoner van Aalst {rechten en 
plichten}  heeft ten overstaan van de Aalsterse gemeenschap. Niet enkel de huidige maar 
evenzeer de toekomstige. 
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Een lokaal beleid dat doet aan samenlevingsopbouw en dat van beslissing tot uitvoering 
een menselijk gelaat toont, kan het algemeen onbehagen verlichten dat momenteel bij heel 
wat mensen leeft. Omgekeerd moet elke inwoner zich opnieuw meer verantwoordelijk 
voelen voor zijn stad. Door de creativiteit en inzet van elkeen kan de levenskwaliteit in Aalst 
verhogen. Samen sterk. Burger en bestuur, hand in hand. 

Voor CD&V is Aalst besturen meer dan een dikke catalogus van partijprogrammapunten 
realiseren boven de hoofden van de Aalstenaar. 

Voor CD&V moeten politici tussen de mensen in Aalst staan en meer naar hen luisteren.  
Dan zullen beleidsmakers meer oog hebben voor zowel individuele als gemeenschappelijke 
noden en bezorgdheden van de inwoners en kunnen ze zich laten inspireren door hun 
opbouwende voorstellen. Pas dan kunnen politieke mandatarissen succesvol ijveren voor 
rechtvaardige oplossingen op mensenmaat die het algemeen belang niet schaden. 

 
 

2. Naar een kordater aanpak van overlast 

Met meer mensen samenleven binnen steeds minder stedelijke ruimte maakt onvermijdelijk 
dat de maatschappelijke tolerantie tegenover overlast verkleint. Anderzijds stelt men vast 
dat in Aalst onverdraagzaamheid groeit tegenover alles dat actief is en beweegt.  

Sommige vormen van overlast zijn ontoelaatbaar. We willen in Aalst immers blijven 
samenleven met jong en oud, blank, zwart en andere huidskleuren, armen en rijken, 
vrouwen en mannen, automobilisten en fietsers, schoolgaanden en werkenden, 
kunstenaars en ondernemers, eigenaars en huurders, winkelaars en wandelaars.  

Overlast die onze dierbare stad voor mensen onleefbaar maakt, zijn: vandalisme, 
straatgeweld, hondenpoep, sluikstorten en straatvervuiling, agressie en intimidatie, het 
systematisch niet naleven van sluitingsuren, drugsoverlast, kleine en grote diefstallen en 
andere criminaliteit. Dit lijstje is geenszins limitatief. Elke vorm van overlast met een 
egoïstische inslag die weinig of geen respect toont voor de openbare orde en veiligheid is 
vanuit het algemeen belang niet te tolereren.  

De stad dient in dit beleid tegelijk voorzichtig te zijn en op te merken wanneer het om 
overlast, dan wel over onverdraagzaamheid gaat. Zo merken we een stijgende 
onverdraagzaamheid tegenover alles waar kinderen en jongeren aanwezig zijn. Een beleid 
dat voeling heeft met wat er leeft bij mensen of in wijken moet is staat zijn dit onderscheid 
te maken.  

Voor CD&V moet een overlastbeleid enerzijds rechtszeker en rechtvaardig zijn maar 
anderzijds voldoende  billijk en warm. Zo wordt straffen geen doel op zich maar wordt 
onaanvaardbaar en terugkerend overlastgedrag ontraden.  
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Voor CD&V moet een overlastbeleid in Aalst kort op de bal spelen vanaf het ontstaan van 
de overlast. Dit is een absolute prioriteit om Aalst een kwalitatieve, leefbare centrumstad te 
laten zijn. 

Voor CD&V moet het huidige proefproject met een gemengd wijkteam (stadsambtenaar en 
wijkagenten) in de Hovenierswijk na evaluatie ook in andere stadsdelen worden ingevoerd.  

CD&V is daarenboven voor een beperkt maar duidelijk toepasbaar GAS-reglement 
(Gemeentelijke Administratieve Sancties). De snelheid van vaststelling en administratieve 
afhandeling van  inbreuken van overlast moeten een sterk ontradend en opvoedend effect 
genereren.  

Voor CD&V is een goede afstemming op het vervolgingsbeleid van de parketten 
aangewezen om van het GAS-reglement een efficiënt middel tegen overlast en 
politieovertredingen te maken.  

 
 

3. ‘Gezellig Aalst’ als antwoord op de wereldwijde versnelde verstedelijking 
  

Volgens de Verenigde Naties zullen in 2030 meer dan 8 miljard mensen op aarde leven. 
Het aantal stadsbewoners in de hele wereld stijgt met 1.000.000 mensen per week. 
Geloven dat Aalst als enige ter wereld hier als een afgesloten eilandje aan kan ontsnappen, 
is zelfbedrog.  

Stadsvlucht is een wereldwijde evolutie. We moeten dus af van de kwakkel dat de stad 
verantwoordelijk is voor een toename van het aantal inwoners in Aalst. Ook de 
opeenvolgende Vlaamse regeringen waar CD&V, Open VLD, sp.a, Groen én N-VA deel 
van uitmaakten, beslisten dat de centrumsteden de groeiende woonbehoefte in Vlaanderen 
dienen op te vangen. Recent pleitte Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Muyters nog 
voor een verdichting van de steden om het buitengebied deels te vrijwaren. 

Treuren en zeuren helpt Aalst niet vooruit. De komende jaren zullen in Aalst veel meer 
mensen moeten samenleven binnen dezelfde stedelijke ruimte. Deze evolutie brengt 
uitdagingen met zich mee. We moeten die aanpakken nu het nog kan. De vraag is dus niet 
hoe we Aalst kunnen afsluiten van de wereld. De vraag is hoe de stad er proactief kan voor 
zorgen dat het hier goed blijft om te wonen, werken, winkelen, ondernemen en schoollopen. 
Ook wie aan sport doet, de stad bezoekt als toerist of er cultuur komt opsnuiven, moet dat 
op een kwalitatieve manier kunnen blijven doen.  

Vergeten we ook niet dat als gevolg van de stijgende wereldwijde mobiliteit vele 
Aalstenaars voor korte of langere tijd in het buitenland zullen verblijven. Sommigen zullen 
zich er zelfs definitief vestigen. Toch keren velen regelmatig terug naar hun moederstad. 
Aalst blijft een permanent bruisende stad onderhevig aan immigratie- en emigratiestromen. 



5 

 

Voor CD&V zijn respect  voor Aalst, haar inwoners en de gedeelde waarden en de normen 
die deze samenleving kenmerken sleutelbegrippen  voor iedereen die in onze stad komt 
wonen of verblijft. 

We moeten alle nieuwkomers formeel aanmoedigen de Nederlandse taal te leren en te 
spreken. CD&V vindt dat de stad extra middelen moet vrijmaken om zo veel mogelijk 
mensen de kans te geven om Nederlands te leren op zowel formele als informele wijze. 
Een betere samenwerking met scholen en opleidingscentra en de door de stad 
gefaciliteerde inzet van vrijwilligers bij het geven van taalcursussen zijn daarbij nodig. Deze 
zullen de actieve inburgering vooruithelpen.  

De administratieve dienstverlening aan stad en OCMW dient onverminderd en volgens de 
toepassing van taalwetgeving in de Nederlandse taal  te gebeuren.  

Voor CD&V dient met een geïntegreerd stadsbeleid concrete preventieve maatregelen te 
nemen om de goede levenskwaliteit maximaal te vrijwaren tegen de versnelde urbanisatie 
die het aanzien van Aalst de komende jaren ingrijpend zal veranderen. Besturen is immers 
vooruitzien . Zo moet de stad samen met publieke en private partners de komende jaren 
voldoende investeren :  in kwaliteitsvolle én betaalbare woningen voor jonge 
tweeverdieners en voor gezinnen met jonge kinderen,  in veilige groene openbare ruimte, in 
voldoende kinderopvang en kleuterscholen dicht bij thuis, in noodzakelijke sport- en 
speelinfrastructuur, in het permanent proper houden van straten en pleinen, in het strikt 
doen naleven van wetten en reglementen, in het stimuleren van het rijke aanbod van het 
Aalsterse verenigingsleven op vlak van sport, cultuur, muziek en carnaval. Deze laatste 
helpen immers bij de integratie in onze stad.  

Voor CD&V kan en mag niet alle heil van de stad verwacht worden. Verdraagzaamheid  
tussen gemeenschappen, generaties en mensen van welke afkomst ook is een even 
belangrijk sleutelbegrip . De kunst van het samenleven in een stad maakt dat je zelf 
verdraagzamer wordt tegenover anderen.  

 
 

4. Aalst is geen eiland dat ontsnapt aan de storm v an wereldwijde crisissen  
 

De veelvuldige crisissen overal ter wereld (economische crisis, financiële en bankencrisis,  
ecologische crisis, demografische crisis, stedencrisis, plattelandscrisis, politieke crisissen 
als gevolg van een globaliserende wereld) maken dat vele mensen de droom van 
vooruitgang kwijtraken. Angst, verslaafd consumentisme, ongebreideld winstbejag, afgunst, 
agressie, vernietigingsdrang, druggebruik, racisme, egoïsme grijpen als gevolg daarvan 
verder om zich heen. Ook aan deze ingrijpende wereldwijde stormen ontsnapt Aalst anno 
2012 niet.  

Eenvoudige recepten verdoven mensen even en laten ze versuft  achter, met nog meer 
angst en onzekerheid tot gevolg. Wat dan rest, zijn veel onbeantwoorde vragen over de 
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toekomst van onze stad. Partijen zullen dus nieuwe creatieve antwoorden moeten vinden 
om de angst, het wantrouwen en het algeheel onbehagen bij mensen weg te nemen.  

De uitdagingen van de komende jaren zijn groot en verscheiden. Dit wordt versterkt door 
steeds krimpende budgetten op elk niveau, door verder stijgende pensioenuitgaven, door 
groeiende investeringskosten voor wegen, gebouwen en allerhande noodzakelijke 
voorzieningen, door onvermijdelijk stijgende kosten voor veiligheid en bescherming, door 
toename van kosten in de zorg voor een sterk verouderende bevolking.  

Om onze stad zonder veel ongelukken of tegenspoed doorheen deze stormen van het 
begin van de 21e eeuw te loodsen zijn visie, moed, vaardigheid en veel 
verantwoordelijkheidszin  nodig, maar vooral ook openheid en soepelheid , om 
daadkrachtig in te spelen op de sterk veranderende wereld  

CD&V pleit voor een stadsbestuur als ‘goede huisvader’ door middel van gezonde 
stadsfinanciën. Niet meer middelen uitgeven dan er binnenkomen, is de beste garantie 
om deze woelige tijden als stad te overleven.  

Het devies voor CD&V in Aalst de komende jaren is ‘meer en beter doen voor mensen  
met minder beschikbare middelen ’.  

Voor CD&V is er geen sprake van dat de gemeentebelastingen worden verhoogd.  

De tering naar de nering zetten, is voor CD&V absoluut niet synoniem aan passief blijven in 
deze boeiende tijden. We moeten verstandig investeren en goed gekozen, duurzame 
partnerschappen in publieke en private samenwerkingen opzetten. Rechtszeker, snel en 
transparant beslissen voor kandidaat-investeerders zal ons in tijden van schaarse middelen 
helpen Aalst als centrumstad op de Vlaamse kaart te zetten.  

 

 

5. Stadsvernieuwing brengt gezelligheid op mensenma at in Aalst 

Steden en gemeenten ondervinden bij stadsontwikkeling de sterke greep van enerzijds 
neoliberale projectontwikkelaars en speculanten én anderzijds de impact van een aantal 
technici en experten die te veel in bepaalde dogma’s denken. En wat voor andere steden 
en gemeenten geldt, is zeker waar voor een centrumstad als Aalst. Planologen, architecten, 
milieudeskundigen, experten mobiliteit werken volgens CD&V vaak in hun eigen wereldje, 
zonder oog te hebben voor de complexiteit en het multidimensionale karakter van de 
stedelijke opportuniteiten en bedreigingen waarmee Aalst vandaag wordt geconfronteerd. 
Daardoor zijn deze ook minder in staat om over de stad na te denken in haar complexe 
alomvattend geheel, inclusief haar dikwijls regionale centrumfunctie.  

CD&V vindt dat de politiek haar verantwoordelijkheid moet nemen tegenover de inwoner 
van Aalst. De stad kan en mag niet worden overgelaten aan het vrije spel van 
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projectontwikkelaars, architecten, technocraten en niet-Aalstenaars. De vastgoedmarkt is 
immers veel te vaak louter op winst gericht. Daarbij wordt te weinig nagedacht over de 
impact op het stedelijke weefsel op lange termijn.  

Nieuwe projecten dienen steeds uit te gaan van kwaliteit en leefbaarheid. Maar ook de 
menselijke behoeften aan autonomie, aan vriendschappelijke en sociale omgang, aan 
solidariteit en veiligheid moeten worden gewaarborgd. De inrichting van de publieke ruimte 
en het voorzien van publieke functies moeten op een transparante wijze hieraan getoetst 
worden. 

 

Voor CD&V moet een woning een ruimte zijn die intimiteit en privacy biedt en waar het 
gezin en zijn leden vrijheid genieten. Tevens biedt een woonomgeving aspecten van 
materieel, moreel en psychologisch welzijn. Niet te verwaarlozen hierbij zijn de sociale en 
solidaire aspecten van de woonstraat, woonwijk en zelfs stadsdeel. Een woonbeleid in onze 
stad dient vanuit al deze facetten de woonkwaliteit voor mensen -en vooral jonge gezinnen- 
te optimaliseren.  

Een permanent isolement van gezinnen, of zichzelf van het sociale leven afsluitende 
groepen, is volgens CD&V nefast voor de sociale cohesie van Aalst. Net als gettovorming 
dienen deze te worden opgespoord van bij het ontstaan en moeten ze met alle wettelijke 
middelen worden tegengegaan.  

Getto’s, of het nu van armen of van vermogenden is, of het van vreemdelingen of  niet-
vreemdelingen is, kunnen absoluut niet voor CD&V. Getto’s maken het ‘samen-leven’ en 
‘samen-wonen’ onmogelijk. Gezellige gemengde woonontwikkelingen moeten de norm zijn 
in Aalst.  

CD&V wil geen stedelijke concentratie van arme, hulpeloze en aan hun lot overgelaten 
mensen die in Aalst alleen reikhalzend uitkijken naar de volgende bijstandsbijdrage en/of 
gratis dienstverlening. Om vervolgens nog meer slachtoffer te worden van drugdealers, 
straatbendes of andere vormen van uitbuiting. 

Voor CD&V dient een volgend bestuur zo nodig werk te maken van stedenbouwkundige 
initiatieven, hetzij ruimtelijke uitvoeringsplannen, hetzij verordeningen en/of 
politiereglementen om dit in Aalst ook af te dwingen. 

 

Met het AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf Stad Aalst) heeft de stad een goed instrument 
in handen om bij grote projectontwikkelingen of in verouderde buurten of wijken minstens 
de regie te voeren om kwalitatieve en gezellige woon-, winkel, werk- en 
ontspanningsomgevingen neer te zetten. 
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Inzake woonbeleid dient de stad in eerste instantie louter haar regiefunctie te realiseren. 
Slechts in tweede instantie, wanneer andere actoren op de private en sociale markt lacunes 
laten, kan de stad optreden. 

Voor CD&V is betaalbaar wonen voor iedereen een basisrecht. Binnen de bestaande 
mogelijkheden en middelen moet het in Aalst maximaal worden nagestreefd.  

CD&V wil in Aalst extra inspanningen voor betaalbare woningen voor jonge tweeverdieners 
en gezinnen met jonge kinderen. Deze zijn absoluut noodzakelijk om van Aalst opnieuw 
een levendige, gezellige stad te maken. Het aantal jonge gezinnen met kinderen in een 
stad wordt algemeen erkend als indicator voor de levensvatbaarheid van die stad. Aalst 
scoort daar steeds slechter in. 

Bij nieuwe projecten in de stad moet ook meer over compactheid worden nagedacht. De 
vraag daarbij is hoe men een grote bevolkingsdichtheid kan combineren met de 
aanwezigheid van handels- en dienstverlenende bedrijven. En dat in een context waar niet 
vervuilend openbaar vervoer in combinatie met hoofdzakelijk voetgangers- en fietsgebieden 
de afstanden voor woon-, werk-, en schoolverkeer tot een minimum beperkt. Ook 
dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn.  

Er staan grote woonontwikkelingen op stapel aan de Immerzeel, het stadspark, de Pierre 
Corneliskaai, het gebied rond de Albrechtlaan, de Rozendreef en de Tragelsite. Bij 
dergelijke projecten of in de buitenwijken moet men opnieuw durven denken aan nabijheid 
en kleinschaligheid. Op die manier krijgen wijkpolitiebureau’s, medische praktijken, 
buurtwinkels, kleinhandelszaken (kapper, slager, bakker, kleine ondernemingen), 
ontmoetingsplaatsen, lokalen voor jeugdbewegingen en stedelijke functies een plaats in het 
geheel.  

 

 

6. Bezinnen, is niet vertragen 

Over het levendige en complexe karakter van onze centrumstad moet in het beleid 
permanent worden nagedacht.  

Voor CD&V moet met een volgend bestuur op strategisch niveau een dynamische 
toekomstvisie voor Aalst worden uitgetekend. En dit niet enkel vanuit een kwantitatieve 
benadering (meten is weten) maar evenzeer vanuit een menselijk-kwalitatieve benadering 
(identiteit, levensbehoeften en cultuur- en gemeenschapsgevoel). Een stadsbestuur moet 
permanent de vinger aan de pols houden, wil ze adequate beslissingen nemen in een snel 
evoluerende centrumstad als Aalst. Permanent strategische  visievorming is geen dure luxe 
maar noodzakelijk om Aalst een mooie toekomst te geven.  

Nadenken over Aalst is tegelijk ook nadenken over de vele verschillende stadsbewoners. 
Stereotypen en standaardmodellen werken niet meer om de woonbehoeften te vatten. En 
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toch is de woonsfeer van het grootste belang voor elke mens. Daarenboven heeft het iets 
onschendbaars.  

Over Aalst nadenken, is ook nadenken over haar uitbreiding en haar toekomst. Door de 
afbakening ‘stedelijk gebied’ koos men in 2003 impliciet voor concentratie van activiteiten 
en woningen op een vaste ruimte. Dit betekent dat woon- en werkbehoeften en andere 
nieuwe functies in de hoogte een oplossing dienen te krijgen. Ofwel dient onderzocht te 
worden of een uitbreiding van het stedelijk gebied een antwoord kan bieden aan 
maatschappelijke noden die zich stellen in Aalst.  

Voor CD&V heeft Aalst nood aan een ‘reflexieve stadsplanning ’ waarbinnen ideeën over 
heden en toekomst kunnen ontstaan op basis van bestaande en nieuwe maatschappelijke 
behoeften. Deze dienen voldoende afgetoetst te worden aan verschillende relevante 
vakgebieden. Daarbij kunnen we gebruik maken van historische, economische, 
ecologische, sociologische, geografische, demografische, volkskundige en psychologische 
inzichten. Die inzichten worden met elkaar verbonden, met een sterk humaniserende inslag 
als rode draad. 

Daarbij zal men moeten durven loskomen van het weinig visionaire en veel te rigide 
structuurplan dat in 2003 door de Aalsterse gemeenteraad werd vastgelegd. 

 

 

7. De mobiele burger versus een immobiele stad 

De mobiliteit van de mens is de laatste vijftig jaar exponentieel toegenomen. Kinderen 
worden naar en van school, het sportterrein en de muziekschool gevoerd. Met de wagen 
naar en van het werk, naar en van het winkelen, naar en van de bioscoop, restaurant en 
zelfs sportclub.  

Niettegenstaande vormt mobiliteit voor vele mensen de grootste kopzorg. Om dit probleem 
te verhelpen, zijn echter geen wondermiddelen voorhanden. Zolang vele mensen zich op 
hetzelfde moment, met hetzelfde vervoermiddel en langs dezelfde verkeersweg willen 
verplaatsen, zullen er fileproblemen en parkeerproblemen zijn. Wat geldt voor heel 
Vlaanderen, geldt dus ook voor Aalst. Gegeven de centrale ligging van onze stad -in de 
directe omgeving van Brussel en de economische ruit van Vlaanderen- is Aalst geen eiland 
waar wondermiddelen werken.  

CD&V ervaart de moeilijke mobiliteit in Aalst als één van de punten waar de Aalstenaars 
het meest van wakker liggen. Daarom moet het geheel grondig opnieuw overwogen 
worden. Vooraleer drastisch en definitief in te grijpen door bepaalde verkeersstromen te 
knippen of om te leiden, dient er eerst een grondig mobiliteitsplan  te worden opgemaakt. 
Een globaal parkeerplan en een verkeerssimulator  voor heel Groot Aalst moeten daar 
deel van uitmaken. Op basis van het verzamelde feitenmateriaal kan het beleid vervolgens 
een accuraat en dynamisch verkeers- en parkeerbeleid voeren.  
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CD&V Aalst is pionier van het STOP-principe : eerst stappers , dan trappers , vervolgens 
openbaar vervoer  en tenslotte het privaat voertuig . Een modern stedelijk mobiliteitsbeleid 
moet gestaag verder dit STOP-principe faciliteren en invoeren. Dat mag niet abrupt en 
ongenuanceerd vanuit verkeerskundige dogma’s, wel goed overwogen en op mensenmaat. 

CD&V wil geen verkeersingrepen waarvan niet kan aangetoond worden dat ze voor mens 
en verkeer verbeteringen inhouden. Veranderingen die niet gebaseerd zijn op een 
impactanalyse en studie van veilige alternatieven of performante flankerende maatregelen  
zijn uit den boze, te meer omdat ze nodeloos kwaad bloed zetten bij de inwoners en het 
draagvlak voor een goed mobiliteitsbeleid verminderen. 

CD&V pleit voor een pragmatisch mobiliteitsbeleid op mensenmaat. Een kleine dosis 
gezond verstand leert ons dat de auto nog vele jaren het straatbeeld in Aalst en de rest van 
Vlaanderen zal beheersen. 

CD&V pleit voor meer parkeercapaciteit op wandelafstand van het stadscentrum en in de 
nabijheid van openbare voorzieningen. Deze kunnen bij evenementen tevens dienst doen 
als bufferparkings. Deze mogelijkheden doen zich concreet voor aan de Houtmarkt, het 
Esplanadeplein, in de omgeving van het stadspark en aan het zwembad. 

De bereikbaarheid van de stad is voor CD&V de hoogste prioriteit in het mobiliteitsbeleid. 
Tweemaal per dag en op zaterdag kent Aalst heel specifieke verkeerspieken. Daarom is 
het aangewezen dat het zware vrachtverkeer aan, bijvoorbeeld, Syral even stilvalt tijdens 
de ochtend –en namiddagstromen van schoolvervoer. 

Specifieke plaatsen waar vrachtwagens en opleggers kunnen parkeren dienen dringend 
voorzien te worden, en dit om de huidige chaos op de wegen tegen te gaan. 

Aalst dient naar aanleiding van de opmaak van het nieuw mobiliteitsplan maatregelen te 
overwegen die het centrumverkeer onmiddellijk vlotter maken. Zo kan worden overwogen 
dat winkels worden bevoorraad met kleiner vrachtvervoer. Die kleinere vrachtwagens 
kunnen vertrekken vanuit een aan de rand van Aalst gelegen overslagplaats, waar de 
grotere trucks hun waar afzetten. Idealiter gebeurt dat buiten de drukke verkeersmomenten.  

Verder dient de stad blijvend en substantieel te investeren in nieuwe en vernieuwde fiets- 
en voetpaden van en naar het centrum van de stad en in de deelgemeenten. 

Bij het onderhoud van onze wegen moeten we systematisch de kaart van de zwakke 
weggebruiker trekken. 

In het hele mobiliteitsvraagstuk mogen we de toegankelijkheid van de openbare ruimte niet 
over het hoofd zien. Ook mensen met een fysieke beperking, ouders met buggy's en 
ouderen die slecht te been zijn of minder goed zien, moeten zich veilig kunnen verplaatsen 
op straat.  
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8. Eenheid in verscheidenheid vraagt een gebiedsger ichte aanpak 

Sinds de fusies van gemeenten in 1976 is Aalst een samenvoeging van een aantal 
landelijke deelgemeenten, enkele dichtbevolkte gemeenten en het oud-industriële Aalst. 

Hoewel deze fusie schaalvoordelen heeft en de centrumfunctie van Aalst versterkte, kan 
men zich de vraag stellen of de budgettaire middelen evenredig besteed worden tussen 
(landelijke) deelgemeenten en problematische stadswijken of een wijk waarin een 
verkeersknooppunt ligt. 

Anderzijds zijn de noden en verwachtingen, net als de sociale samenstelling en samenhang 
van deze wijken, dorpen of stadsdelen totaal verschillend. Dat maakt een aanpak op maat 
noodzakelijk. 

Vanuit het Stedenfonds heeft Aalst de voorbije jaren ingezet op een betere omkadering, om 
gebiedsgericht en per stadsdeel beleid te voeren. Een strategische cel met een 
gebiedsgerichte werker werd aan het organogram toegevoegd. Op termijn moet die op 
basis van wetenschappelijk onderbouwde analyses het beleid informeren en adviseren over 
de specifieke noden, problemen en zelfs opportuniteiten in elk gebied van de stad.  

Voor CD&V is een gebiedsgerichte aanpak dicht bij de mensen écht nodig. Allereerst om 
mensen dichter bij het beleid te betrekken en om adequate oplossingen voor menselijke 
problemen te bieden. Of het nu gaat om verouderde straten of stadswijken, of het gaat om 
deelgemeenten waar men te weinig betrokken wordt bij beslissingen die de woon- en 
leefomgeving grondig wijzigen. Er is nood aan meer overleg, transparantie en coördinatie 
van het beleid.  

CD&V zal in een volgend bestuur ijveren voor de verdere uitbouw van een gebiedsgericht 
beleid op de maat van Aalst en haar bewoners. Dit beleid steunt op twee belangrijke pijlers: 
‘participatie van bewoners’ en ‘integrale benadering van problemen’. ‘Participatie’ moet 
daarbij meer zijn dan pro forma een hoorzitting houden wanneer alles al beslist is, en 
‘integrale benadering’ gaat in tegen tunnelvisies als gevolg van te ver doorgevoerde 
verkokering van de stedelijke organisatie. 

CD&V wil dorps- of wijkraden  invoeren in dorps- of wijkwerkingen waar bewoners sterk 
betrokken zijn. Die raden zullen een adviserende stem krijgen in belangrijke beslissingen. 
Deze raden kunnen zelfs autonoom een wijkbudget  beheren waarmee ze kleine ingrepen 
laten uitvoeren die hun wijk of dorp fraaier en gezelliger maken.  

 
 

9. De tering naar nering zetten om het beter te doe n in Aalst 

De hoofdtaak van een lokaal bestuur is de dienstverlening aan de bevolking. Ook die moet 
in Aalst terug meer op mensenmaat worden georganiseerd. 
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Voor CD&V moet de stad verder gaan op de ingeslagen weg om de dienstverleningstaak 
efficiënter en adequater te organiseren. ‘Beter doen met minder middelen’ en liefst voor 
meer mensen is het haalbare devies. Minder bureaucratie waar kan, meer geleverde 
klantvriendelijke diensten. Het Engels vertaalt ambtenaar in ‘civil servant’ (dienaar van 
burgers). Dit dient het leidmotief te worden van de dienstverlening aan de Aalstenaar. 

Voor CD&V moet verder en versneld werk worden gemaakt van ‘één-loketfuncties’, 
gekoppeld aan een elektronische aanvraag, verwerking, opvolging en levering van 
diensten. 

Daarnaast groeit eveneens het besef dat de stad niet alles zelf kan blijven doen. Een goed 
partnerschap tussen stad en privé-initiatief moet mensen en middelen optimaal inzetbaar 
maken. 

Het is duidelijk dat een aantal keuzes zullen moeten worden gemaakt in het 
dienstverleningsaanbod van de stad aan haar inwoners. In een stad waar vele duizenden 
mensen samen wonen, werken, vertoeven, studeren en ontspannen kan de stad niet alles 
zelf willen doen.  

Voor CD&V moet de stad meer betrouwbare en succesvolle partners zoeken om gericht het 
ruim dienstverleningsaanbod aan haar inwoners te garanderen. Daarbij mag de stad 
geenszins winstmaximalisatie nastreven maar moet het ruimer maatschappelijke belang 
vooropstaan.  

In Aalst wordt door heel wat mensen zorg gedragen voor elkaar. Er zijn niet alleen de 
private en publieke partners die kinderopvang, zieken- en rusthuizen en andere 
zorginstellingen organiseren. Mantelzorgers, familiehelpers, vzw’s en verenigingen dichten 
vaak met vrijwilligerswerk de gaten in het net.  

Maar ook buiten de zorg is Aalst een stad waar mensen -vrijwilligers en professionelen- 
zich maximaal inzetten zodat anderen zich kunnen ontplooien of ontspannen. Denken we 
maar aan alle muziekscholen, academies, sportverenigingen, jeugdbewegingen en 
buurtcomités die Aalst rijk is. Daarenboven zetten velen zich belangeloos in voor het 
patrimonium van de plaatselijke gemeenschap (kerkfabrieken, vzw’s van 
jeugdinfrastructuur of parochiegebouwen), voor het leefmilieu (Natuurpunt), voor het 
bewaren van onze cultuur en traditie (heemkundige kringen), voor carnaval en voor het rijke 
verenigingsleven.  

De enorme inzet van talloze vrijwilligers en deskundigen in het rijke verenigingsleven is een 
zwaar onderschatte troef voor de aantrekkingskracht van het gemeenschapsleven van 
onze stad en haar rijk verleden. 

CD&V vindt dat de stad de talloze waardevolle privé-initiatieven maximaal moet 
ondersteunen met logistieke faciliteiten, een gehele of gedeeltelijke regiefunctie en/of  
subsidies. Dit voor zover deze initiatieven het stimuleren van het gemeenschapsleven, het 
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bevorderen van het imago van onze stad of een verbeterde dienstverlening aan de 
Aalstenaar tot doel hebben. 

 

 

10. Integrale veiligheid is ieders recht en duurzaa m goed 

Een integrale veiligheidsaanpak moet de objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel van 
elke Aalstenaar verbeteren. Van politie, over brandweer en preventiedienst tot 
noodambtenaar: allen zetten ze zich dag en nacht in om de veiligheid van de inwoners 
permanent te waarborgen. De ingezette middelen en specialisaties nemen jaarlijks toe. 

Maar veiligheid is geen taak van veiligheidsdiensten alleen. Ook moeten 
veiligheidsoverwegingen meespelen in beslissingen van andere stadsdiensten. 

Tot ze zelf hulp nodig hebben, beseffen te weinig mensen hoe noodzakelijk een integraal 
veiligheidsbeleid  is. In een complexer en mondialer wordende stad wordt het dat trouwens 
steeds meer.  

Voor CD&V mag niet worden bespaard op middelen voor integrale veiligheid. Veiligheid is 
niet alleen een recht maar tevens een duurzaam goed van elke burger.  

Niettemin moeten we proberen met dezelfde middelen het veiligheidsaanbod voor de 
Aalstenaar te verbeteren met kwaliteits- en efficiëntieverhogingen.   

Ook hier dient dit verstandig te gebeuren. Daarom is het goed aan te sluiten bij 
intergemeentelijke – en/of bovenlokaal beproefde investeringen of veiligheidsprogramma’s. 

Als centrumstad ontsnapt Aalst niet aan de opmars van steeds complexere en brutalere 
misdaden. Misdadigers vinden de weg naar onze stad via de weg, maar komen ook 
rechtstreeks met de trein. Criminele tendensen worden met de tijd internationaler, 
technologischer, gewelddadiger, georganiseerder en gevarieerder. Die evolutie maakt dat 
de aanpak en ingezette middelen specifieker en soms ook duurder worden.  

CD&V gelooft in eerste instantie dat een goede sociale controle door burgers en meer 
wijkgericht politiewerk sterk misdaad-ontradend werkt. Repressie is het laatste redmiddel 
en duidt meestal op tekortkomingen in het preventieve eerstelijnspolitiewerk. 

Voor CD&V moeten er meer politiemiddelen worden voorzien om wijkteams als eerste 
antennes in wijken en stadsdelen in te zetten. Zij kunnen perfect kleine of grotere overlast 
en criminaliteit detecteren om deze vervolgens snel en adequaat door te geven aan 
veiligheids- of stadsdiensten voor een gepaste opvolging en remediëring.   

Het zonaal veiligheidsbeleid moet hierbij afgestemd worden op het vervolgingsbeleid van 
de parketten. Zo zal zowel bij slachtoffers, daders als burgers het besef doordringen dat op 
misdrijven reële pak- en bestraffingskansen staan. 
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CD&V is voorstander om in Aalst het politiekader volledig in te vullen en verder verstandig 
te investeren in de modernisering van de politie. Het extra aangeworven politiepersoneel 
moet worden ingezet in wijkpolitieteams. 

Maar ook hier kan niet alle heil van de stad worden verwacht. Verdraagzaamheid tussen 
gemeenschappen, generaties en mensen is een even belangrijk sleutelwoord. Samenleven 
in een stad maakt dat iedereen wat moet kunnen verdragen.  

 ‘Generatiestewards’ kunnen in de binnenstad bemiddelen tussen oudere inwoners van het 
centrum en de jeugd die in Aalst wil uitgaan. 

Het uitgaans- en nachtleven heeft haar plaats in Aalst, maar moet binnen de grenzen 
blijven van wat toelaatbaar is voor de levenskwaliteit van de buurtbewoners. Ochtendlijke 
uitlopers van dit nachtleven moeten tegengegaan worden. Dat zal eveneens de overlast 
door drank- en drugsgebruik sterk terugdringen. 

CD&V wil een sluitingsuur voor drankgelegenheden die pas opengaan op het moment dat 
andere uitgangszaken hun deuren sluiten. Mensen die diep in de nacht of zelfs ’s ochtends 
vanuit Brussel en Charleroi dronken en onder invloed van drugs afzakken naar Aalst, zijn 
hier niet welkom in het uitgangsleven. 

Er dient verder geïnvesteerd in camerabewaking maar enkel daar waar het een nuttig 
hulpmiddel kan zijn voor de hulpdiensten. 

Om de stijgende golf van vermogensdelicten met of zonder inbraak tegen te gaan, dient te 
worden onderzocht of buurt-informatie-netwerken (de zogenaamde BIN’s) ook in Aalst 
kunnen worden opgericht. 

De laatste jaren heeft Aalst sterk geïnvesteerd in integrale veiligheid. Naast de zonale 
veiligheidsplannen zijn er voor elk groot evenement de verplichte bijzondere nood- en 
interventieplannen. Ook werd de politie betrokken bij overleg over de invulling van het 
openbaar domein. Daarenboven wordt de drugproblematiek in de regio integraal bekeken. 
Preventie, hulpverlening en handhaving door politie en parket worden op elkaar afgestemd. 

CD&V wil samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse regering verder werken 
aan de integrale aanpak van het drugfenomeen. Deze sector is door de staatshervorming in 
volle beweging. Door kort op de bal te spelen, kunnen bijkomende voorzieningen om dit 
fenomeen aan te pakken naar de regio worden gehaald. Ook in het veiligheidsplan van de 
politie moet het anti-drugbeleid een prioriteit blijven.   

De brandweer is hervormd en treedt nu sneller en adequater op. Bij brand rukken de 
ploegen gemiddeld bijna de helft sneller uit dan pakweg drie, vier jaar geleden. 

Voor CD&V dient er snel werk te worden gemaakt van een nieuwe brandweerkazerne in 
Aalst. De geschikte locatie daarvoor is de plaats van waar het best en het snelst 
brandverhelping op het grondgebied kan gebeuren. 
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11. Investeren in haalbare en betaalbare infrastruc tuur  
 

• Nieuw Administratief Centrum 
 
De Pupillen mogen niet afgebroken worden of in staat van verwaarlozing verkeren. 
Deze eigendommen palen aan het huidige stadhuis en vormen dus een strategische 
opportuniteit om het nieuw administratief centrum  –en mogelijk ook bibliotheek en 
een nieuw cultuur- en kunstcentrum- in te vestigen. Een verhuis van de academies of 
huisvesting voor andere publieke functies waar Aalst nood aan heeft, behoren eveneens 
tot de mogelijkheden. 
 

Voor CD&V dient de stad Aalst deze site te verwerven, ‘minnelijk als het kan, door 
onteigening als het moet ’, voor het onderbrengen van publieke functies (onder andere 
het nieuw administratief centrum). Dat is de bestemming die op het gewestplan is 
voorzien. Met de verkoop van de vrijgekomen stadseigendommen en de verlaagde 
energiefactuur kan de renovatie deels worden gefinancierd. 
 
Voor CD&V dient er bij het begin van volgend bestuur  snel werk gemaakt te worden om 
aan dit centrum en haar gebouwen een Belgische en Europese uitstraling te geven. De 
beste garantie op een knappe ontwikkeling krijg je door een topontwerper aan te stellen 
via een Europese procedure ‘open oproep Vlaamse Bouwmeester’. 
 

• Evenementenhal / beursvloer 

Aalst heeft dringend nood aan een evenementenhal waar beurzen, events, congressen 
en andere kunnen plaatsvinden. Een oppervlakte van minimum 11.000 m2 moet Aalst 
opnieuw in staat stellen om een jaarbeurs te organiseren, haar rijke traditie ten tijde van 
de Keizershallen waardig. Dit is een noodzakelijke investering om het handels- en 
ondernemingsleven in Aalst en de ruime regio te ondersteunen. Als deze accommodatie 
ook de mogelijkheid voorziet om de volledige ruimte te compartimenteren dan kunnen er 
ook congressen, economische, sportieve en  culturele activiteiten worden 
georganiseerd.  

Voor CD&V dient een volgende bestuursploeg onmiddellijk alles in het werk te stellen 
om deze evenementenhal zo snel mogelijk te realiseren op de Tragel. 

Waarschijnlijk zal een gemengde invulling van handel, ontspanning en parkeercapaciteit 
het project haalbaar en betaalbaar houden.  

Voor CD&V mogen de handelszaken op de Tragelsite geen concurrentie- en/of 
leegzuigeffect hebben op de winkels in de binnenstad. 
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• Fuifzalen 

CD&V vindt de opdeling van soorten fuifzalen (klein, middelgroot en groot) zoals de 
jeugddienst die maakte indicatief en wil in een volgend bestuur prioritair werk maken 
van het verhogen van de fuifcapaciteit voor jongeren in Aalst. 

 

• Brandweerkazerne  
 
Een nieuwe centrale brandweerkazerne dringt zich meer dan ooit op. De ligging van de 
huidige kazerne in de Vrijheidstraat voldoet sinds lang niet meer aan de normen. 
Voor CD&V dient een volgend bestuur definitief de knoop door te hakken voor een 
nieuwe brandweerkazerne op een optimale locatie die voldoet aan de hedendaagse 
noden van de brandrisico’s van Aalst. 
 

• Parochiekerken  
 
Deze dikwijls monumentale bouwwerken betekenen voor de direct omwonenden 
meestal meer dan een plaats voor erediensten. Voor hen zijn het eveneens 
ontmoetingsplaatsen, rustplaatsen, referentie- en ankerpunten in de wijk, monumenten, 
en nog zoveel meer.  
 
De toekomstige bestemming van kerken en pastorieën kan zeer divers worden ingevuld. 
Het blijft een ruimte voor de katholieke eredienst, die zeker bij de ‘overgangsriten’ en op 
kerkelijke hoogdagen grote groepen mensen aanspreekt. Bovendien zijn kerken – zeker 
op het platteland en los van hun geloofsdimensie – oriënteringspunten en bakens in het 
landschap, behoren ze tot de dorpsidentiteit en hebben ze een sterk symbolische 
waarde. 
 
Voor CD&V dient er ernstig nagedacht te worden over een breder medegebruik en, zo 
nodig, over een respectvolle herbestemming van religieus patrimonium. Hierbij dient 
men behoedzaam te werk te gaan. Breed gedragen beslissingen houden het best stand.  

Het zomaar sluiten van kerken is zeker niet aan de orde. De beste beslissingen zullen 
genomen worden door in eerste instantie een vernieuwd en wederzijds respectvol 
structureel overleg met de kerkfabrieken, centraal kerkbestuur en het interparochiaal 
overleg. 

 
 

12. Wie Aalst zegt, zegt scholen 
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Aalst als scholenstad uitbouwen, is de beste garantie op een goede toekomst voor jong en 
oud. Aalst doet ook haar voordeel met heel wat scholen op haar grondgebied.  

Daarom wil CD&V de komende legislatuur sterk inzetten op haar jeugd en haar 
onderwijsinstellingen. 

De ondersteuning die scholen genieten vanuit de stad Aalst is vandaag nog te veel 
afhankelijk van het onderwijsnet waarvoor men kiest. Via het decreet op het flankerend 
onderwijsbeleid  moet de stad een meer ondersteunende rol spelen voor alle scholen en 
mag zij daarin geen onderscheid meer maken tussen het eigen stedelijk onderwijs en 
andere onderwijsnetten zoals het vrije net en het gemeenschapsonderwijs. Deze 
onderwijsnetten hebben eveneens nood aan en recht op ondersteunende maatregelen. 
Deze onrechtvaardige ongelijkheid in de Aalsterse onderwijsomgeving dient dringend te 
worden weggewerkt! 

CD&V Aalst wil een daadwerkelijke toepassing van het Decreet Flankerend 
Onderwijsbeleid. De partij wil de ondersteuning van elke onderwijsvorm een meer 
prominente rol binnen het beleid geven. Alle schoolgaande kinderen en jongeren moeten 
op dezelfde ondersteuning kunnen rekenen, ongeacht waar ze schoollopen.  

De stad Aalst laat nog te veel opportuniteiten voor samenwerking met de scholen onbenut. 
Deze samenwerking kan voor vele aspecten van het stedelijk beleid een grote meerwaarde 
betekenen. Omgekeerd is voor veel scholen (basisscholen, secundaire scholen en 
hogescholen) de samenwerking met de lokale overheid onvoldoende of zelfs afwezig. 
Zodoende kunnen ze hun bekommernissen of verzoeken moeilijk kenbaar maken. 

CD&V pleit voor een lokale overheid die een uitstekende, open relatie heeft met de 
verschillende onderwijsverstrekkers op zijn grondgebied. Dit kan enkel door meer 
transparantie in het beleid en een open dialoog met de verschillende participanten. 

De volgende legislatuur moet kiezen voor een onderwijsraad waar alle 
onderwijsverstrekkers en het lokaal bestuur samen de beleidslijnen voor het onderwijs in de 
stad uitzetten.  

Via het onderwijsbeleid kan op tal van aanverwante maatschappelijke domeinen  
samengewerkt worden om zo de slagkracht te verhogen. Naast de specifieke sociale 
voordelen opgesomd in het Decreet Flankerend Onderwijsbeleid denken we aan: spijbelen, 
time-out, drugsaanpak, armoedebestrijding, mobiliteit, Nederlands leren, integratie van 
nieuwkomers en brede school-projecten. 
 

Om tot een vlotte inhoudelijke samenwerking te komen, is transparantie op financieel vlak 
een must. Zo zal een vertrouwensklimaat ontstaan tussen de besturen van alle 
onderwijsnetten en de lokale overheid.  
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CD&V kiest voor een verzelfstandiging van het stedelijke onderwijsnet om de transparantie 
te verhogen en zo de dialoog met alle onderwijsinrichtingen te verbeteren.  

Aangezien integratie van nieuwkomers een grote uitdaging is die Aalst het hoofd dient te 
bieden, willen we de rol van scholen in dit proces extra benadrukken en ondersteunen. Via 
taallessen, vakantieaanbod en huistaakbegeleiding kunnen de komende generatie en hun 
ouders steunen op een grondige integratie, taalkennis en/of arbeidstoeleiding.  

CD&V wil in het bijzonder de rol van de scholen in de integratie van nieuwkomers 
onderzoeken en ondersteunen. Deze rol dient in overleg met deze scholen maximaal te 
worden uitgebouwd.  

CD&V meent dat concentratiescholen nefast zijn voor een kwalitatief onderwijs. Het beleid 
dient dan ook alle wettelijke middelen in te zetten om dit soort scholen tegen te gaan. 

 
 

13. Onze jeugd is onze toekomst  

Het kan niet voldoende onderstreept worden hoe cruciaal jonge inwoners zijn om Aalst in 
de toekomst als centrumstad, gekneld tussen Brussel en Gent, levensvatbaar te houden.  

Kinderen en jongeren verdienen maximale ondersteuning en kansen in Aalst. Dit betekent 
dat jonge mensen in de meest brede zin kansen moeten krijgen om zich hier thuis te 
voelen, zich hier te ontplooien, zich in Aalst te verenigen en ontspannen in sport-, toneel-, 
muziekverenigingen, jeugdbewegingen of jeugdclubs.  

CD&V wil het jeugdbeleid dat maakt dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in Aalst 
verder vorm geven. Deze doelstelling kan pas slagen als jeugdbeleid integraal bekeken 
wordt en betrokken is bij alle relevante beslissingen of projecten in de stad.  

Kinderen en jongeren moeten bij het stedelijk beleid betrokken worden en dus moeten de 
drempels die deze jongeren ervaren in relatie met de stad worden weggewerkt. Goed 
jeugdbeleid moet relevant zijn op alle leefgebieden waarop kinderen en jongeren betrokken 
zijn of interesse in hebben en dient haar inbreng te doen bij beslissingen in alle mogelijke 
relevante beleidsdomeinen. Goed jeugdbeleid brengt op deze wijze de jeugdparagraaf in 
praktijk. Dat gaat van een kindvriendelijke inrichting van straten en pleinen, over de 
toepassing van het G.A.S.-reglement, tot sport of toerisme dat plaats biedt voor een 
Jeugdherberg of overnachtingscapaciteit voor jongeren in Aalst.  

CD&V wil jeugdbeleid dat relevant is voor alle kinderen en jongeren in Aalst en dat kinderen 
en jongeren nauwer bij het stedelijk beleid betrekt, zodat ze meer inspraak krijgen en er 
grotere participatie mogelijk is.  

CD&V gelooft in de verdere uitbouw van de jeugddienst in een jeugdcentrum. Dat centrum 
moet in het hart van de stad jongeren dienstverlening en infrastructuur bieden. 
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Jeugdverenigingen ondervinden steeds meer problemen om hun werking in een 
aangepaste accommodatie aan te bieden. De verwachtingen van leden van 
jeugdverenigingen worden steeds hoger en ook ouders en de overheid verwachten van 
jeugdverenigingen dat zij hun aanbod in veilige, hygiënische en verantwoorde infrastructuur 
organiseren. 

Voor jeugdverenigingen is dit echter niet evident aangezien hun financiële mogelijkheden 
vaak beperkt zijn. Ook de overkoepelende structuren die deze jeugdverenigingen  
infrastructuur aanbieden of ter beschikking stellen (parochies, VZW's, scholen) hebben 
steeds minder slagkracht om de infrastructuur te behouden, te onderhouden, laat staan te 
optimaliseren.  

De stad zal in deze situatie zeker moeten tussenkomen. Alle (jeugd)verenigingen stedelijke 
infrastructuur bieden of voor alle (jeugd)verenigingen een lokaal bouwen is echter geen 
haalbare oplossing.  

Het subsidiereglement voor infrastructuurwerken van jeugdverenigingen moet behouden 
blijven en verder uitgebreid voor alle soorten werken. Het huisvesten voor 
jeugdverenigingen blijft op die manier voor een deel de verantwoordelijkheid van de 
jeugdvereniging zelf.  

CD&V kiest hiermee voor een gedeelde verantwoordelijkheid tussen jeugdvereniging, 
eigenaar en de stad. Deze wordt het best op contractuele basis vastgelegd. 

Onze maatschappij wordt steeds individualistischer en heel wat verenigingen hebben 
problemen om te overleven. Voor steeds meer jongeren ligt het niet langer voor de hand 
dat ze zich belangeloos engageren. Jeugdverenigingen  zijn hier gevoelig aan en komen 
daardoor in moeilijkheden om de continuïteit te vrijwaren, mede ook omdat de doorlooptijd 
van verantwoordelijken in jeugdverenigingen erg kort is.  

Voor CD&V heeft de stad Aalst de taak om als ‘redder van de laatste hoop’ moeilijke 
periodes of dieptepunten in de werking van verenigingen te helpen overbruggen. Extra 
aandacht, op maat van elke vereniging, moet voor de jeugddienst een aandachtspunt 
blijven.  

Niet alle kinderen en jongeren vinden de weg naar jeugdverenigingen of vinden hun gading 
in het bestaande aanbod. Opstartende nieuwe jeugdinitiatieven hebben dikwijls nood aan 
ervaren begeleiding om levensvatbaar te kunnen worden. Daarom moeten we specifiek 
aandacht hebben voor  bepaalde doelgroepen . Voor die kinderen en jongeren moeten we 
de bestaande drempels onderkennen en verhelpen. Hier is het belangrijk dat we het 
'jeugdwerk-voor-allen'-principe hanteren. Leiders en monitoren kunnen daarbij hulp 
gebruiken. Ook zij zijn vaak niet gewoon om te werken met maatschappelijk kwetsbare 
kinderen of kinderen met een beperking.  
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Jonge gezinnen zijn door de band tweeverdieners. Heel wat kinderen groeien op bij 
alleenstaande ouders. De vraag naar voldoende kinderopvang  is dan ook groot. We 
hebben het dan over voorschoolse kinderopvang voor kinderen tot 2,5 à 3 jaar, 
buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen van 3 tot 12 à 14 jaar en 
vakantieopvang. Via crèches, ondersteuning van onthaalouders, ondersteuning van 
buitenschoolse kinderopvang in alle onderwijsnetten en speelpleinwerking is de rol van de 
stad Aalst op dit vlak zeer groot.  

CD&V wil een kleinschaliger kinderopvang die beter aangepast is aan de kinderen en zich 
in hun directe leefomgeving bevindt. Scholen, opvang in gezinnen, oudercomités en 
wijkcomités kunnen hierin betrokken worden om een grotere betrokkenheid te bekomen en 
het aanbod op de vraag af te stemmen. Een menselijker benadering van kinderopvang 
komt ongetwijfeld de kwaliteit, de aanspreekbaarheid en de verantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen ten goede.  

 
 

14. Aalst heeft alles om een complete sportstad te zijn 

Sportief en sportminnend Aalst moet de ambitie hebben om van Aalst een sportstad te 
maken.   
 
De afgelopen legislatuur werd massaal geïnvesteerd in sportinfrastructuur voor de grote en 
kleine sportbeoefenaar. Zo werd de atletiekpiste gerenoveerd en kwam er een moderne 
kooi voor discuswerpen en hamerslingeren. Verder kwamen er het vernieuwde 
kunstgrasveld en kleedkamers op de Zandberg, een nieuw kunstgrasveld voor hockey en 
korfbal op het Beukenhof, een nieuw kunstgrasveld op de Osbroek, bijkomende open en 
overdekte tennisterreinen, een mountainbikeparcours, een uniek bike park aan het 
Denderdal in Erembodegem en een skatepark. Zonder de speel- en sportaccommodatie op 
pleinen en in wijken te vergeten. En de sportzalen en zwembaden die gedeeltelijk werden 
gerenoveerd.  
 
Via het Vlaams Sportinfrastructuurfonds werd ingeschreven op 2 kunstgrasvelden (Osbroek 
en Beukenhof). Deze werden in de loop van 2011 gerealiseerd en zijn voor 30% 
gesubsidieerd door Vlaanderen.  
 
Tegelijk werd geopteerd om met dezelfde procedure en samen met de Vlaamse 
Sportfacilitator een nieuw modern sportcomplex met turnzaal te bouwen op de site van 
Schotte. Dit complex, dat voor 30% (dat wil zeggen ongeveer € 320.000 per jaar, 
gedurende 30 jaar en geïndexeerd) door de Vlaamse overheid zal worden gesubsidieerd, 
moet een uniek sportcomplex met regionale uitstraling worden en gelegen zijn in het 
parkgebied Osbroek-Gerstjens. Het is bovendien gelegen tussen het sportcomplex van de 
Osbroek en het zwembad. In dit nieuw complex zal een ultramoderne olympische turnzaal 
onderdak geven aan de turnkring van Aalst. Tevens zal er veel ruimte zijn voor minivoetbal, 
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volleybal, handbal, tennis, badminton en basketbal. Daarnaast komt er nog een danszaal, 
een zaal voor gevechtssporten en een polyvalente zaal met een horecaruimte. 
 

Voor CD&V moet de principiële beslissing van het huidige bestuur bevestigd worden in een 
definitieve beslissing voor het multifunctioneel sportcomplex op Schotte. Dit mag niet meer 
misgaan. De Vlaamse Regering heeft deze middelen voor Aalst vastgelegd. Deze unieke 
kans om een bloeiende Aalsterse turnclub een nieuwe topaccommodatie te bezorgen op 
een fantastische locatie moet door het volgend bestuur gerealiseerd worden tegen de 
voorziene datum van eind 2014. 
 

Het  zwembad is vijfentwintig jaar oud en dringend aan renovatie toe. De komende jaren 
moet nagedacht worden of het zal worden verbouwd, dan wel of er een nieuwbouw komt op 
dezelfde locatie. Om het huidige zwembad een toekomst te geven, dient men volgens 
CD&V na te denken over een uitbreiding van het zwembad met een recreatief gedeelte. 
Vanuit de markt komen signalen dat dit voor Aalst en omgeving een economisch haalbare 
kaart zou zijn.  
 
De stad heeft een opdracht om in de infrastructuur van de grote sportclubs Okapi Aalstar 
en Eendracht Aalst te investeren en hen logistiek te ondersteunen. Dat beide clubs elk om 
eigen redenen dringend nood hebben aan een nieuwe infrastructuur valt niet meer te 
ontkennen. 
  
Naar locatie, financiering, risicoanalyse en capaciteit dient eerst grondig bepaald welke 
behoeften en marktmogelijkheden beide clubs in de toekomst hebben. Pas dan kan de 
gemeenschap beslissen welke gelden hiervoor kunnen worden vrijgemaakt. 
 

Nu de vraag naar nieuwe infrastructuur voor Okapi Aalst en Eendracht Aalst zich haast 
gelijktijdig aandient en even noodzakelijk is, dient voor CD&V overwogen te worden of er 
niet beter naar een gemeenschappelijke locatie wordt gezocht. Economisch, sportief maar 
ook op vlak van mobiliteit zijn synergiën mogelijk. Hiervoor dienen specifieke juridische 
constructies te worden opgezet.  
 
Daar het structuurplan (2003) niet voorziet in een nieuwe huisvesting voor beide clubs zijn 
planningsinitiatieven nodig om deze infrastructuur te realiseren. Hetzij de herziening van 
het structuurplan of minstens de opmaak van een RUP zullen nodig zijn om in Aalst beide 
clubs te bedienen met een nieuwe sportinfrastructuur.  
 

Naast de infrastructuur zijn ook de mensen die er aan sport doen belangrijk. Sportclubs 
worden financieel ondersteund. Kwalitatieve jeugdwerking en een professionele 
organisatiestructuur zijn criteria die zwaar doorwegen bij de toekenning van subsidies. Ook 
de vraag of de clubs specifieke inspanningen leveren om mensen met een beperking te 
integreren en aan sport te laten doen, en/of ze daar een specifieke deelwerking voor 
oprichten, heeft een positieve weerslag op het toegekende subsidiebedrag. In dat kader is 
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er het decreet 'Sport voor Allen'. Dat voorziet middelen waarmee gemeentebesturen een 
grotere toegankelijkheid en meer diversiteit in de sportbeoefening kunnen realiseren.  
 

CD&V wil blijvend en structureel werk maken van workshops, colloquia en 
informatieavonden over verantwoorde en professionele (jeugd)sportbegeleiding in de 
sportclubs die wetenschappelijk onderbouwd zijn en geïnspireerd zijn op goede 
praktijkervaringen. 

 
Om de uitstraling van ‘Aalst, sportstad’ te blijven garanderen, zal de ingeslagen weg om in 
Aalst grote sportevenementen te organiseren verder bewandeld worden en zelfs uitgebreid: 
Internationale Jumping Aalst, Peter van Petegem Classic, natourcriterium, kaatstornooi op 
de Houtmarkt.  
 
Het organiseren van een nieuw groot sportevenement zoals een Belgisch kampioenschap 
in één of andere bekende discipline moet een gezonde ambitie zijn eens het 
multifunctioneel sportcomplex in gebruik is genomen. 
 
Om mensen en middelen adequaat en structureel in te zetten voor sport dient anno 2012 
de huidige vzw sport omgevormd te worden tot een autonoom gemeentelijk sportbedrijf. De 
gemeenteraad keurde de oprichting van een  ‘SportAG’ reeds goed.  
 
Voor CD&V is de komende jaren een belangrijke taak weggelegd voor het ‘Sport AG’. Alle 
sportinfrastructuur moet immers efficiënt worden beheerd. Ook moeten de doelstellingen 
van het sportbeleidsplan worden gehaald.  

 
CD&V is pleitbezorger om in de volgende bestuursperiode opnieuw een sportbeleidsplan 
op te maken. Zelfs als dit door Vlaanderen niet meer verplicht wordt, blijft zo’n plan, dat 
mede door de sportraad tot stand is gekomen, een goede leidraad voor het bestuur bij de 
beleidsuitvoering. 

 
Teneinde het multifunctioneel sportcomplex maximaal tot zijn recht te laten komen, moet 
onderzocht worden of de bouw van een sporthotel (mogelijk in combinatie met een 
jeugdherberg of andere low budget accommodatie) in de buurt haalbaar is. 
 
 
15. Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen 

 
Cultuur is er voor iedereen. Opdat allen ook van cultuur zou kunnen genieten, moeten de 
aanwezige drempels worden verlaagd en weggewerkt waar mogelijk. Maar vooraleer 
mensen van cultuur kunnen genieten, moeten ze er eerst in contact mee komen. Zo kan 
onder meer kunst- of cultuureducatie leiden tot een grotere participatie. Tegelijk moet 
cultuur ook toegankelijk zijn voor iedereen die dat wenst. Het aanbod moet dus zeer divers, 
bereikbaar, betaalbaar en begrijpelijk zijn.  
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CD&V is er van overtuigd dat cultuurparticipatie leidt tot een ruimere blik op de wereld, tot 
meer solidariteit, een ruimere zelfontplooiing en een betere taalontwikkeling. 
 
Voor CD&V geldt dat cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. In Aalst willen we vooral 
inzetten op de participatie van jong en oud -zowel bemiddeld als onbemiddeld- aan 
culturele activiteiten.  

 
Aalst werd uitgekozen door de Vlaamse Overheid als proefproject van de Vlaamse 
vrijetijdspas . Deze eenvormige pas wil de cultuur- en vrijetijdsparticipatie stimuleren. Het 
project richt zich niet alleen op kansengroepen maar biedt alle Aalstenaars toegang tot 
cultuur. De pas wil met prijsvoordelen de financiële drempel verlagen en wil ook informatie 
bieden over een geschikt aanbod en mogelijkheden om de kaart met het gezin of in groep 
te gebruiken.  
 

Voor CD&V moet het wegwerken van prijsdrempels vooral gericht zijn op gezinnen met 
kinderen. Binnen een gezinsbudget is cultuur meestal niet prioritair. Gezinnen met kinderen 
die niet tot de kansengroepen behoren, vallen nu uit de boot voor een korting op het 
cultuuraanbod. 

 
Kinderen moeten bewust gemaakt worden van het ruime aanbod aan cultuurverenigingen 
in onze stad. Ze kunnen op regelmatige tijdstippen proeven van dat aanbod door  
toneelvoorstellingen en concerten van onze verenigingen bij te wonen. Later kunnen ze 
zich eventueel zelf bij deze verenigingen aansluiten, waardoor die verzekerd zijn van jong 
bloed.  
 
Deelname aan het verenigingsleven bevordert de integratie in de samenleving en 
beïnvloedt de kansen die jongeren en volwassenen krijgen positief. Verenigingen bieden 
individuen de kans hun persoonlijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het sociaal-
culturele middenveld speelt dan ook een belangrijke rol in de realisatie van 
beleidsdoelstellingen voor het versterken van het sociale weefsel, het vormgeven van 
democratisch burgerschap, het bevorderen van het levenslang en –breed leren en het 
constructief omgaan met diversiteit. 
 
 
16. Ons roerend en onroerend erfgoed moet worden be waard en ontsloten 
 
Omdat ons cultureel erfgoed onlosmakelijk verbonden is met onze rijke geschiedenis, is het 
onze plicht dat roerend en onroerende erfgoed in ere te houden. Zowel de bewaring als de 
ontsluiting van ons erfgoed zijn belangrijk. Het volstaat niet waardevolle stukken te 
verwerven en ze vervolgens weg te stoppen in een depot. De collecties moeten op een 
doordachte manier en volgens internationale standaarden worden bewaard, onderzocht en 
gepresenteerd. 
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CD&V vindt dat een degelijk, duurzaam en toekomstgericht beleid ons roerend en 
onroerend erfgoed moet beschermen. Dat moet gebeuren volgens de internationale 
standaarden die op dat vlak worden gehanteerd. 

 
Veel cultureel erfgoed wordt geproduceerd en bewaard door personen, organisaties en 
verenigingen die niet in het specifieke erfgoeddomein zitten. Daarom moeten deze 
gesensibiliseerd worden over de belangrijkheid, waarde en duurzaamheid van dit cultureel 
erfgoed.  
 
Voor CD&V heeft de stad Aalst de taak de expertise en kennis van gesubsidieerde cultureel 
erfgoedorganisaties helpen ten dienste te stellen van verenigingen en personen die het 
bewaren en ontsluiten van cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben. Dit kan onder andere 
door opleidingen, cursussen en colloquia te geven.  
 
De ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed’ is een volwaardig beleidsinstrument dat als doel heeft 
de opgenomen gebouwen zoveel mogelijk te vrijwaren. De architecten en eigenaars 
moeten worden gestimuleerd verstandig om te springen met dit waardevol patrimonium en 
niet te kiezen voor afbraak als gemakkelijkheidsoplossing. Ze dienen deze gebouwen te 
verbouwen en te integreren in nieuwbouw. De stad heeft al een dergelijke inventaris, alleen 
is die verre van volledig.  
 
CD&V vindt dat waardevolle gebouwen die in de jaren ‘50-‘70 van de twintigste eeuw 
gebouwd zijn ook moeten worden opgenomen in deze inventaris. Middelen moeten worden 
vrijgemaakt om ook inventarissen van ander waardevol erfgoed op te stellen. We denken 
daarbij onder andere aan waardevolle interieurs, historische monumentale grafzerken op 
Aalsterse kerkhoven, waardevolle stadsgezichten en –landschappen en restanten van 
industrieel erfgoed. 

 
 
17. Aalst heeft dringend nood aan een erkend museum  
 
Voor CD&V dient er ook werk gemaakt te worden van een modern, hedendaags 
stadsmuseum. Zo moet worden begonnen met de grondige restauratie van het oude 
gedeelte van het gebouw Oud Hospitaal (kapel en klooster). Er moet worden bekeken of 
het Oud Hospitaal haar functie als museum kan behouden of een verhuis naar, 
bijvoorbeeld, de Pupillen noodzakelijk is. Het Oud Hospitaal zou dan eventueel de functie 
van ontmoetingscentrum kunnen krijgen.  
Binnen de stad Aalst moet de uitbouw van de kunstcollectie ‘Papier, Beeld en Basis’ 
gebeuren in de voetsporen van Dirk Martens. Een prentenkabinet met uitleg over de 
verschillende (kunst)druktechnieken zou zeker een meerwaarde betekenen.  
Eén groots opgezet nationaal tentoonstellingsproject van hedendaagse kunst per jaar zou 
een minimale ambitie moeten zijn voor de stad. Op deze manier kan Aalst zich binnen deze 
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wereld als nieuwe speler manifesteren. Verder moet ook het organiseren van het 
tweejaarlijkse ‘Aalsters Salon’ als forum voor kunstenaars uit Aalst en de bredere regio 
blijven bestaan. 

 
 
18. Carnaval: een parel van georganiseerde anarchie  
Aalst Carnaval werd in 2010 voorgedragen als immaterieel cultureel erfgoed van de 
mensheid. De erkenning door de Unesco was een zeer belangrijke stap in het in stand 
houden en beschermen van dit traditionele volksfeest dat elk jaar plaatsvindt. Duizenden 
carnavalisten leven ook bijna een jaar toe naar deze driedaagse voor en door het volk. De 
carnavalstoeten van zondag en maandag vormen het hoogtepunt, dat een uitbarsting van 
creativiteit combineert met de bekende, spitse Aalsterse humor. 
Het grote spektakel in Aalst waarbij tientallen groepen van klein tot groot de lokale, 
nationale en internationale actualiteit op de korrel nemen, kan en mag absoluut niet los 
gezien worden van specifieke carnavalsvieringen in onze stad als de bezemdans van de 
Aalsterse Gilles, de ajuinworp en de Voil Jeannettenstoet. Evenals de popverbranding op 
de Grote Markt, dat de driedaagse van carnavalsfestiviteiten afsluit.  
 
Voor CD&V moet men opnieuw vooral met respect terugkijken op het rijke verleden van 
Aalst Carnaval. De grote uitdagingen voor de komende jaren zijn tweeledig. Hoe kan ons 
carnaval worden in stand gehouden? Een andere vraag is hoe Aalst Carnaval opnieuw 
meer op maat van de Aalstenaar kan plaatsvinden.  
 
Hierbij moet het sociaal en menslievend karakter samen met het aspect van een écht 
volksfeest worden beschermd en aangemoedigd. 

Aalst Carnaval is een belangrijke culturele ambassadeur voor onze stad die mee moet met 
zijn tijd. Dat betekent dat het als evenement toeristisch op een professionele manier op de 
kaart moet worden gezet.  
 
Opbrengsten uit het meerdaagse evenement vloeien idealiter naar de carnavalsgroepen 
terug, zodat de cultuur van carnaval kan worden in stand gehouden. Patenten en 
professionele merchandising kunnen daar een belangrijke bijdrage toe leveren.  
 

Een interactief museum rond carnaval kan, volgens CD&V, er voor helpen zorgen dat 
carnaval het hele jaar door toegankelijk is voor toeristen uit binnen- en buitenland. Thema’s 
zijn onder andere de essentie van carnaval, de stoet in historisch perspectief en de verloren 
kunst van de koppenmakers en wagenbouwers. De permanente tentoonstelling kan worden 
aangevuld met workshops die aanleunen bij carnaval zoals het wordt gevierd in Aalst. 

 

Aalst Carnaval is ondenkbaar zonder een bijzonder nood- en interventieplan. Bij de 
organisatie van dit evenement van 60.000 (of meer) deelnemers moeten alle regels worden 
opgemaakt in functie van de veiligheid. Essentieel is dat de stad, carnavalisten, politie- en 
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preventiediensten en brandweer hier samenwerken. Bij elke editie worden met de vzw 
Carnavalist Tot In De Kist afspraken gemaakt die de organisatie en veiligheid tijdens de 
volgende Aalst Carnaval nog kunnen verbeteren.  
 

Voor CD&V moet men in de carnavalstoet streven naar een evenwicht tussen vaste en 
losse groepen. De grote, middelgrote en kleine groepen geven structuur aan de stoet. De 
losse groepen zorgen voor het peper en zout in dit succesrecept.  

 
Aalst Carnaval moet over de nodige infrastructuur beschikken om de verkiezing van Prins 
Carnaval te laten plaatsvinden. Omdat Prins Carnaval een belangrijk uithangbord voor onze 
stad is, moeten de kandidaten logistiek over alle nodige steun kunnen beschikken.  
 
Aalst Carnaval is ondenkbaar zonder de inzet van duizenden vrijwilligers. De organisatie 
van de carnavalsactiviteiten is grotendeels in handen van het Feestcomité, waarvan de 
leden zich belangeloos inzetten voor een veilige en aangename carnaval. De stoet en wat 
zichtbaar is tijdens het meerdaagse volksfeest groeit elk jaar grotendeels uit het werk dat 
alle handen van vrijwilligers verrichten in en rond de carnavalswerkhallen. Die hallen zijn 
aan een nieuwe en veilige uitbreiding toe. Groepen moeten kunnen rekenen op een 
materiële ondersteuning. Privé-bedrijven kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van een afvalarmer carnaval. Het carnavalsmonument moet in ere worden 
hersteld en geïntegreerd in de nieuw aangelegde Hopmarkt.  
 

Carnaval is voor CD&V een feest voor elke leeftijd. Tijdens carnaval moeten zowel jonge 
mensen als rijpere carnavalisten hun gading vinden. Naast het bestaande aanbod in cafés 
en op pleinen moet er een rustiger plein zijn binnen de feestzone. Voor de organisatie 
hiervan kan de stad samenwerken met de horeca en privé-initiatieven. 

 

 

19. Zorgen voor mensen moet gericht zijn op het wel zijn van mensen 

Het maatschappelijk welzijn van eenieder op het grondgebied van Aalst bevorderen, is een 
belangrijke maatschappelijke taak van een stad. De stad is immers het bestuurlijke niveau 
dat het dichtst bij de burger staat. Het OCMW heeft daarin een belangrijke maar niet 
exclusieve taak. Tal van publieke en private partners vullen de nood aan maatschappelijke 
zorg naar best vermogen in. 
Jammer genoeg rukt de armoede in onze stad op een onrustwekkende wijze op. Zeker in 
tijden van crisis dreigt het OCMW gebukt te gaan onder het stijgend aantal mensen onder 
de armoedegrens. De kloof tussen arm en rijk vergroot nog steeds en de levensduurte 
stijgt. 
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Voor CD&V mag het OCMW zich niet alleen concentreren op mensen in armoede maar 
moet het evenzeer bezig zijn met armoedebestrijding. Via een eindig begeleidingstraject 
moeten Aalstenaars die dat nodig hebben een haalbaar toekomstperspectief krijgen, 
weerbaar, zelfredzaam en onafhankelijk worden. Mensen die levenslang en zelfs van 
generatie op generatie van het OCMW afhankelijk blijven, tonen veeleer aan dat een 
armoedebestrijdingsbeleid van het OCMW faalt. 
 
Voor CD&V dient het OCMW in een volgende bestuursperiode zich naast haar wettelijke 
taken vooral in te zetten op het tegengaan van ‘generatiekansarmoede’; of, om het met een 
gekende metafoor te zeggen: het is veel menswaardiger om mensen te leren ‘hoe ze vis 
kunnen vangen om in leven te blijven’ dan ‘hen blijvend afhankelijk te maken van gekregen 
vissen’. 

 
Er moet verder worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en ondersteuning van de sociale 
economie. Zo kan in samenwerking met bedrijven uit de sociale economie (bijvoorbeeld De 
Loods) een klusjesdienst worden opgericht. Hierbij zouden werkzoekenden uit 
kansengroepen worden opgeleid om allerhande werkjes uit te voeren die een korte 
uitvoeringstijd (ongeveer 4 uur) vergen en waarvoor moeilijk bekwame vakmannen en –
vrouwen worden gevonden. Dit kan ook het zwartwerk terugdringen. Het OCMW moet 
meer gebruik maken van artikel 60 en van de ‘sociaal-professionele integratie vrijstelling’. 
Dit laat leefloners toe een deel van hun leefloon te combineren met een arbeidsinkomen. 
De activering van deze doelgroep kan verder gestimuleerd worden via trajecten die 
uitgestippeld worden door het OCMW, de VDAB. Ook kunnen werkervaringsplaatsen actief 
worden opgespoord zodat ze daar een rol kunnen in spelen. Maar ook mensen die niet 
meer of nog niet in aanmerking komen om aan de slag te gaan in het reguliere 
arbeidscircuit moeten kansen krijgen om werkervaringen op te doen. Dit kan gebeuren 
binnen de arbeidszorginitiatieven. 
 
Met het buurtantennesysteem probeert het OCMW maatschappelijk kwetsbare groepen, die 
via de klassieke welzijnszorg moeilijk bereikt worden, in hun eigen milieu op te sporen. Zo 
streven we er naar hen uit hun isolement te halen. Het doel is de vicieuze cirkel waarin 
deze Aalstenaars zitten te doorbreken. 
  
Het buurtantennesysteem werkt met degelijk opgeleide antennefunctionarissen. Via 
bezoekrondes maken zij kennis met hulpbehoevenden en proberen op die manier een 
vertrouwensband te creëren. Na elk bezoek geven zij de nodige feedback, zodat de situatie 
op gepaste wijze kan worden opgevolgd. In eerste instantie bestaat het 
buurtantennesysteem voor de inwoners van Aalst die ouder zijn dan tachtig. Progressief 
worden ook de lagere leeftijdsgroepen (60-, 65- en 75-plussers) in aanmerking genomen. In 
een latere fase kunnen ook zieken en mensen met een beperking in beeld komen. 
 
Het Sociaal Huis Aalst is een welzijnsbaken voor de regio, een gids die mensen in contact 
brengt met de meest geschikte vorm van dienst- of hulpverlening. Wie met een hulpvraag 
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zit, gaat liefst op zoek naar een eenvoudig te herkennen en vlot bereikbaar aanspreekpunt. 
Dit aanspreekpunt is het Sociaal Huis. Iedere hulpvraag wordt hier ter harte genomen. Via 
het Sociaal Huis komt de burger in contact met andere organisaties en krijgt hij of zij 
toegang tot het volledige aanbod van de welzijnssector. Het Sociaal Huis werd deze 
legislatuur geopend maar is vooral in de deelgemeenten nog onvoldoende gekend. Daarom 
moet deze instelling versneld worden gepromoot. Vanuit het Sociaal Huis dient een 
proactief in plaats van passief beleid te worden gevoerd. 
 
De CD&V is ook voorstander van een sociale superette of sociale kruidenier: een nieuw en 
goed initiatief dat een oplossing biedt om voedseloverschotten op een sociale en 
menselijke manier aan de man te brengen. De mensen willen zelf de keuze om aan te 
schaffen wat ze nodig hebben. Lange rijen wachtenden die op straat aanschuiven voor een 
voedselpakket moeten worden vermeden. De plaatselijke handelaars dienen echter bij dit 
nieuw initiatief te worden betrokken. 
 
Een zorg-strategisch plan werd in de vorige legislatuur opgesteld. Op basis van dit 
beleidsplan, andere beleidsplannen en door samenwerkingsovereenkomsten met een 
vijftiental lokale actoren kon het ESF-kwaliteitslabel in de wacht worden gesleept.  
De Vlaamse overheid vraagt aan de lokale besturen dat lokale verenigingen, 
dienstenaanbieders, hulpvragers, cliënten en burgers worden betrokken bij de opmaak, 
uitvoering en evaluatie van het lokaal sociaal beleid.  
 
CD&V blijft voorstander van een welzijnsoverleg dat de aanbieders, gebruikers en 
doelgroepen van het sociaal beleid -maar ook de burgers en de overheid- toelaat om 
samen een vernieuwend welzijnsbeleid voor Aalst vorm te geven. Dat moet er komen op 
basis van de rijke expertise van het welzijnsveld. 

 
We moeten speciale zorg besteden aan de toenemende vergrijzing en de opvang van 
oudere mensen. Onze opvatting is dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving moeten kunnen leven.  
 
CD&V hecht veel belang aan de hulp aan huis via poetshulp, klusjesdienst, vervoerdienst 
en gezinshulp. Heel wat organisaties uit het middenveld hebben daar een actief aanbod 
rond. Vanuit de stad en het OCMW moet worden gezocht naar manieren om deze 
organisaties te ondersteunen bij de uitbreiding van dat aanbod. Waar lacunes zijn, kan het 
OCMW zelf een aanbod realiseren.  
 
Gegeven de stijgende vergrijzing schuilt een grote uitdaging in het bouwen van een 
hulpaanbod dat een antwoord biedt op de stijgende vraag naar ondersteuning. Daartoe 
moet voor de stad een globaal woon-zorgbeleid worden ontwikkeld, dat zowel concrete als 
complementaire maatregelen voorstelt en uitwerkt.  
 

 



29 

 

Inwoners moeten bij bouwen en verbouwen worden gestimuleerd hun woning in te richten 
als kangoeroewoning. 
 
De oprichting van Lokale Dienstencentra (LDC’s) is een feit. Alleen dienen ze nog verder te 
worden uitgebouwd: LDC De Maretak aan het woonzorgcentrum Mijlbeke, LDC De 
Toekomst in de Sint-Kamielstraat en LDC De Dendervallei aan het woonzorgcentrum 
Denderrust in Herdersem. Dit alles met de bedoeling mensen thuis bij te staan en ze uit 
hun isolement te halen. Dat kan met een waaier van activiteiten: informatiedagen, 
optredens, wandelingen, sportinitiatie, computerlessen, workshops, cursussen en het 
aanbieden van maaltijden aan een zeer democratische prijs. We mogen daarbij echter niet 
vergeten dat er al veel spelers actief zijn in het socio-culturele veld. Zij moeten betrokken 
worden in de uitbouw en realisatie van het activiteitenaanbod van de LDC's. Ook hier geldt 
dat de overheid niet in de plaats van het middenveld moet treden wanneer daar goed werk 
wordt geleverd. We moeten proberen de schotten tussen de intramurale zorg en de 
buitenwereld zoveel mogelijk te doorbreken. Dat kan onder meer door het afstemmen op 
elkaar van woonzorgvoorzieningen en bestaande socio-culturele en zorg-initiatieven. 
 
CD&V heeft veel respect voor de talloze mantelzorgers die hun ouders, vrienden en 
familieleden helpen in hun oude dag. Om deze mantelzorgers voor een tijdje vrij te maken 
moeten de mogelijkheden op vlak van kortverblijf in Aalst sterk worden vergroot. Ook daar 
dringt een actieplan zich op.  

 
Als de opvang in het eigen milieu niet meer mogelijk is, moeten oudere mensen liefdevol en 
professioneel opgevangen kunnen worden in de woon- en zorgcentra. Daar wacht ons nog 
een enorme uitdaging, want de wachtlijsten zijn lang.  
 
Verzorgen van ouderen is de uitdaging van de toekomst. Meer en meer zal niet alleen 
infrastructuur voor ouderen maar een rijke schakering van verschillende 
dienstverleningsconcepten  voor ouderen nodig zijn. Creativiteit, inventiviteit voor 
vernieuwende en betaalbare oplossingen zal meer dan nodig zijn om hét maatschappelijk 
probleem van de komende jaren het hoofd te bieden.  
 

Voor CD&V dient men de vinger aan de pols te houden van vernieuwende inzichten en 
tendensen in de ouderenzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Voor zover nieuwe initiatieven 
en evoluties tegemoetkomen aan concrete zorgbehoeften moet het beleid deze een kans 
geven.  

 
De nieuwe Hopperank staat in de stijgers. Bijkomende woonzorgcentra moeten worden 
voorzien om aan de vraag naar opvang te kunnen voldoen.  
 

Voor CD&V moet elke deelgemeente op termijn een eigen woonzorgcentrum hebben, dat al 
dan niet gebouwd is door het OCMW of een privé-instantie. In elke deelgemeente en in 
Aalst moet ook bijkomende zorginfrastructuur voor ouderen komen. Eén van deze 
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elementen is de uitbouw van de nieuwe Sint-Jobcampus met alle voorzieningen voor 
ouderen.  

 
Voor CD&V moet er verder werk worden gemaakt van bijkomende kinderopvang. Die 
opvang moet er komen voorschools, naschools en in de vakantie. Voor peuters moet die 
het hele jaar beschikbaar zijn. Samenwerking met privé-instanties is daarbij essentieel. 

 
Voor CD&V moet Aalst zich veel meer promoten als ‘zorgstad all-in’. Met twee 
gerenommeerde ziekenhuizen en de vele campussen voor ouderenzorg heeft Aalst de 
troeven in handen om zich zo in Vlaanderen te profileren. 
Voor CD&V is de ontwikkeling van de Flora-site als zorgsite een andere mogelijkheid om 
Aalst als centrum van de zorgregio Zuid-Oost-Vlaanderen te versterken. 
Voor CD&V dient Aalst op haar grondgebied een zorgincubator te vestigen dat een 
laboratorium creëert voor zorg-innovatieve initiatieven, tot ze economisch en 
maatschappelijk levensvatbaar zijn. 
Bij de invulling van het Regionaal Bedrijventerrein op de Siesegemkouter moet voorrang 
gegeven worden aan bedrijven die actief zijn op vlak van onderzoek en ontwikkeling in de 
zorgsector. 

 

 

20. Ondernemen, werken en toerisme zijn zuurstof vo or Aalst 

De stad Aalst werd op 26 maart 2012 bekroond met de prijs ‘Laureaat Ondernemende 
Stad’. De prijs is een initiatief van Unizo (de Unie van Zelfstandige Ondernemers), in 
samenwerking met de VVSG (koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en 
OCMW’s) en de bank KBC. Volgens de jury heeft de stad Aalst een 'duidelijke visie en 
dienstverlening op maat’. Er kwam immers een horecamanager, een economisch consulent 
en een centrumcoördinator lokale economie. ‘Het gaat niet om cliché-acties van het 
bestuur, maar om een structurele en integrale aanpak van het ondernemersbeleid’, 
oordeelde de jury. De CD&V wenst op dit elan verder te gaan, met een economisch 
programma voor de volgende bestuursperiode. 
 
Voor CD&V dient werk gemaakt van volgende speerpunten: 
• De oprichting van een Raad Lokale Economie, waarin ondernemers uit de verschillende 

sectoren en de stad (betrokken diensten en bestuurders) worden vertegenwoordigd. Dit 
met het oog op structureel overleg. 

• De verdere stimulering van startende ondernemingen, door administratieve en 
informatieve ondersteuning. De huidige bestuursploeg voerde reeds de premie ‘Gratis 
starten in Aalst’ in. 

• Een goede dienstverlening: bedrijven informeren over het eigen beleid en het beleid op 
hogere beleidsniveaus, advies en begeleiding op administratief vlak voor ondernemers. 
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• Een duidelijke en uniforme bewegwijzering van, in en naar de industriezones, in overleg 
met de betrokken bedrijven. 

• De promotie van zelfstandige, ambachtelijke en kleine productiebedrijven. 
• De verdere uitbouw van de stadswebsite, met rubrieken over de actuele inventaris van 

de beschikbare bedrijfspanden en de bekendmaking van de lokale jobaanbiedingen 
 
De Siesegemkouter werd in 2003 door de toenmalige Vlaamse Regering (VLD, SP en 
Agalev) omgevormd van agrarisch gebied tot industriezone. In opdracht van de huidige 
bestuursploeg werd door de Europees befaamde stedenbouwkundigen Bernardo Secchi en 
Paula Vigano een masterplan uitgewerkt. Het doel van dit masterplan is zoveel mogelijk 
ruimtelijke kwaliteit te bieden bij de invulling van deze kouter.  
 
CD&V wil bij het definitief aansnijden van het regionaal bedrijventerrein een 
kwaliteitsbewaker die toeziet op de beeldkwaliteit en de randvoorwaarden voorzien in het 
ontwerp van Secchi & Vigano. De groenaanleg en de bufferzones moeten duidelijk voorzien 
zijn vooraleer bedrijven zich kunnen vestigen. 

 
De stad Aalst moet verder gepromoot worden als toeristische stad én winkelstad. Daartoe 
is een 'strategisch beleidsplan Toerisme Aalst 2012-2017' geschreven en goedgekeurd.  
 
Wij moeten onze steun verlenen aan de verdere uitwerking van dat plan door onze 
opgesomde troeven meer uit te spelen. Die troeven zijn carnaval, historische gebouwen, 
natuurpracht en bekende figuren als Dirk Martens, Priester Daens en Louis Paul Boon. Als 
andere overheden financiële of inhoudelijke hulp bieden, moeten we daar gebruik van 
maken. 

 
Daarom moet het handelsapparaat in de binnenstad worden versterkt. Op de sites van 
Tragel, de pendelparking en Flora mogen geen grootschalige winkelcentra komen die het 
lokaal handelsapparaat zouden bedreigen. 
 
CD&V vindt ook dat handelaars en/of ondernemersorganisaties moeten worden betrokken 
bij het ontwikkelen van retail-zones. Alleen op die manier zullen we komen tot een 
economisch verantwoorde en marktconforme complementariteit met de handelsfunctie van 
het centrum van Aalst.  
 

De volgende jaren zal de CD&V ijveren om een deel van de Vlaamse administratie over te 
brengen van Brussel naar Aalst. Dit om ervoor te zorgen dat de vele pendelaars uit onze 
stad dichter bij huis kunnen werken. Ook kan dit het verkeersinfarct op de lijn Aalst-Brussel 
helpen verlichten. 

 
Een tewerkstellingsambtenaar die het lokale tewerkstellingsbeleid coördineert, is nodig. 
Andere taken binnen deze functie zijn: lokale behoeften detecteren, contact houden met 
bedrijven, tewerkstelling voor werkzoekende inwoners, synergiën met andere 
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beleidsdomeinen (zoals het Lokaal Sociaal Beleidsplan), lokale verankering. De 
betrokkenheid van het stadsbestuur en de sociale partners zijn hierin cruciaal.  
 

Om structureel overleg mogelijk te maken, is CD&V er voorstander van dat de handelaars 
uit de binnenstad zich organiseren via een vzw. Daarenboven kan een marktcommissie 
worden opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren op de markt. 
 
 
21. Land- en tuinbouw inbedden in een modern landsc hapsbeleid 

Het beleid betreffende land- en tuinbouw en platteland wordt in belangrijke mate bepaald 
door hogere niveaus, waar de meeste regelgeving wordt vastgelegd.  
Het lokale bestuur kan echter een eigen beleid uitstippelen met nadruk op de drie 
hoofdfuncties die op een harmonische wijze moeten kunnen samengaan. Ten eerste moet 
landbouwgebied aangenaam zijn om te wonen. Het is immers gekenmerkt door een 
duurzaam, door zorg ingebed, sociaal weefsel. Ten tweede is het een gebied om te 
werken. Het moet economische ontwikkelingskansen bieden en krijgen. Ten derde 
verschaft het gemeenschapsdiensten: een mooi landschap, rust en verpozing, ontspanning 
en verrijkende ontmoeting met mensen. 
 
CD&V vindt dat creatieve economie moet centraal staan bij {land- en tuinbouwbeleid en 
landschapsbeleid} . 
 
Aalst heeft heel veel buitengebied. Hierbij denken we vooral aan de Faluintjes. De kwaliteit 
van het platteland moet worden bewaard en versterkt. Volgende beleidsvoorstellen kunnen 
hiervoor ingezet worden:  
� Het zorgen voor recreatieve infrastructuur met fiets-, wandel- en ruiterroutes die voorzien 

zijn van voldoende infopanelen.  
� De integratie van de landbouwbedrijven in het landschap. 
� Het stimuleren van hoevetoerisme en het verder promoten van streekproducten en 

boerenmarkten. 
� Het ondersteunen van scholen met activiteiten op of uitstappen naar landbouwbedrijven, 

met andere woorden het organiseren van plattelandsklassen.  
� Het ondersteunen van scholen met betrekking tot het schoolmelkprogramma en het 

schoolfruitprogramma. 
� Het ondersteunen van zorgboerderijen voor time-out jongeren.  
� Onderhoud van het landschap door landbouwers, met eerlijke vergoeding door de stad. 
 
In de landelijke gebieden dient een volledig netwerk van trage wegen voor voetgangers en 
fietsers te worden uitgestippeld. Zo zal het recreatief medegebruik van het landschap 
maximaal worden. De bestaande buurtwegen dienen ingeschakeld en beveiligd te worden. 
Dit, echter, zonder landbouwers te hinderen in het gebruik van landbouwvoertuigen. 
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Dit alles kan worden gerealiseerd binnen het groots opgezette landschapspark, of 
erfgoedlandschap, ‘De Faluintjes’. Vanuit de landbouwsector kunnen groene, sportieve en 
recreatieve projecten worden opgezet. Deze landelijke streek ten oosten van de stad is van 
onschatbare waarde voor het agrarische en culturele erfgoed van Vlaanderen met onder 
meer het Hopproject, het internationale oogstfeest ‘De Pikkeling’, het bewaren, herstellen 
en tentoonstellen van oude landbouwmachines en talrijke wandel- en fietsroutes.  
In Aalst is een stadsboerderij op haar plaats die er naar streeft zowel volwassenen als 
kinderen bewuster te maken van hun leefomgeving. Een nauwe samenwerking met de 
sector onderwijs is hierbij gewenst. Op die manier kunnen thema’s als duurzame landbouw, 
herkomst van voedsel, gezond eten, koken, geschiedenis van de landbouw en de streek, 
natuureducatie en allerlei verwante onderwerpen aan bod komen. Een stadsboerderij dient 
ook een identiteitsvormende functie van de streek toe te voegen. Dat gebeurt door mensen 
naast zelfgekweekte producten ook streekproducten aan te bieden en kennis te geven over 
de agrarische geschiedenis van de regio. 
 

Voor CD&V dient de stadsboerderij een duurzaam project te worden met een toeristisch 
recreatieve meerwaarde. Die moet steunen op de volgende vier pijlers: duurzaamheid (bio-
boerderij), tewerkstelling (sociale boerderij), jeugd (kinderboerderij) en erfgoed 
(geschiedenis van de landbouw). De realisatie van deze boerderij zal moeten gebeuren in 
samenwerking met privé-partners.  
De locatie van de stadsboerderij dient voor CD&V deze te zijn waar ze het snelst en tegen 
de laagste kost kan worden gerealiseerd. Maar evenzeer partner- en sponsorhips en 
subsidies zullen noodzakelijk zijn om deze stadsboerderij levensvatbaar te maken. 
 
De stad zal landbouwers aansporen hun erf met beplanten en gevelrenovaties te verfraaien 
en zal daar ook de nodige toelagen voor voorzien.  
 
Bestaande boscomplexen, zoals het Kravaalbos, maken een belangrijk onderdeel van het 
landschapspark uit. Kleine landschapselementen (KLE) dienen grondig onderhouden te 
worden. De inwoners dienen middelen te krijgen om het aantal KLE en lijnvormige 
elementen te behouden en zelfs te versterken. Voor het aanplanten van KLE moet een 
subsidiereglement worden uitgewerkt. Enkel op deze manier kan het landschap met de 
nodige corridors worden verrijkt en hersteld.  
 
CD&V wenst een Faluintjescentrum dat een coördinerende functie heeft met betrekking tot 
landbouw. Tevens kan het bezoekers inwijden in de toekomst van duurzaam landbouwen 
én in het landbouwverleden en de daaraan verbonden cultuuraspecten. Het agrarisch 
erfgoedcentrum kan een archief en depot worden van de meest relevante documenten en 
artefacten met betrekking tot de Vlaamse historisch-agrarische cultuur uit de streek en 
daarbuiten. De lopende initiatieven met betrekking tot het Kravaalbos en de hop dienen ook 
in dit centrum te worden voorzien. 
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Voor CD&V is het belangrijk dat de landbouw in Aalst en haar deelgemeenten voldoende 
rechtszekerheid heeft. Ook wil CD&V bij de concrete afbakening van het buitengebied en 
ruimtelijke planningsinitiatieven het belang van de landbouw blijven verdedigen. Zo mag de 
open ruimte niet verder worden aangetast.  
Om het ruimtelijke evenwicht in de stad en zijn deelgemeenten te bewaren, wil CD&V een 
landschapsstudie laten uitvoeren. De wetenschappelijke resultaten van dit plan zullen een 
hefboom zijn bij ruimtelijke afwegingen. Het landschapspark ‘De Faluintjes’ dient een 
concrete realisatie te zijn van dit landschapsplan. 

 
Verder werk maken van waterbeheer en integrale waterkwaliteit, waarbij overstromingen 
gecontroleerd gebeuren, blijft nodig. De ontbrekende rioleringen in de landelijke gebieden 
moeten worden aangelegd om de laatste vervuiling uit het beeksysteem te elimineren. 
 
Aan Hof Somergem zal een parkbos komen dat deel uitmaakt van het Heuvelpark. Het 
plangebied van ongeveer 20 hectare groot behelst een open binnengebied op de grens van 
Aalst en Erembodegem en situeert zich tussen de Kluizestraat, Jagershoek en Hof 
Somergem.  
 
Omdat steeds minder mensen voeling hebben met landbouw, is overleg met de 
landbouwsector belangrijk. Daarom dient voor de Faluintjes een specifieke Raad voor 
Land- en Tuinbouw te worden opgericht en moet er inde stad een aanspreekpunt voor de 
landbouwsector blijven.  
 
Het erfgoedlandschap in de Faluintjes werd vastgelegd door de bevoegde administratie 
maar moet ook daadwerkelijk worden uitgebouwd op het terrein. Hiervoor moet het project 
‘landschapspark Faluintjes’ het startschot te krijgen. De studie voor het erfgoedlandschap 
van de noordelijke Dendervallei moet worden opgestart. 


