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Burgers voelen zich soms onheus behan-
deld door de lokale overheid. Soms ten 
onrechte, maar vaak ook terecht. Open 
Vld wil van Aalst een stad van en voor 
de burgers maken en daarom pleiten 
we voor een volwaardige ombudsdienst: 
een stadsbestuur van de 21ste eeuw 
moet niet alleen makkelijk aanspreek-
baar zijn voor de burger, het moet ook 
over een onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan beschikken waar burgers met 
klachten terecht kunnen. Noch de bur-
ger noch het stadsbestuur hebben het 
immers steeds bij het rechte eind, maar 
dat mag niet betekenen dat burgers 
het gevoel mogen hebben met de rug 
tegen de muur te staan.

Open Vld zet daarom in op een om-
budsdienst die niet enkel bevoegd is 
voor klachten over de centrale stads-
diensten, maar ook deze over bijvoor-
beeld de autonome gemeentebedrij-
ven en de dienstverlening op het vlak 
van onderwijs, sport of cultuur. Het zal 
in tweede instantie dan ook belangrijk 
zijn om naambekendheid te verwerven 
onder de Aalstenaars. 
De ombudsdienst zou daarom een vol-
waardige en zichtbare stek moeten krij-
gen in het Nieuw Administratief Centrum. 

Nood aan volwaardige 
ombudsdienst

Van zodra de temperatuur de hoogte 
in gaat, zoeken velen wat verkoeling in 
parken, pleinen of bossen. 
Van Aalst een aangename stad maken 
om er te wonen, te werken en te winke-
len, dat zijn de drie grote pijlers waar-
rond Open Vld Aalst haar verkiezings-
programma heeft opgebouwd.
 
Een aangename stad, dat is een stad 
met veel groen. Aalst heeft prachtige 
stukken groen, denk maar aan ons 
Stadspark, de Graanmarkt, de Gerst-
jens, het Astridpark of aan de recente-
lijke verwezenlijkingen van de schepen 
van leefmilieu, Johan Stylemans (Open 
Vld) rond de Parktuin Schelfhout of de 
plannen rond het bomenplein op de 
Hopmarkt. 

Maar er zijn ook verschillende plaatsen 
met veel groen die niet toegankelijk zijn 
voor het publiek. Veel private instel-
lingen, zoals scholen, beschikken over 
mooie oppervlaktes met groen of waar 
groen mogelijk is. Open Vld wil kijken 
hoe we als stad met die private partners 
kunnen samenwerken om op bepaalde 
momenten die groene plaatsen open 
te stellen voor de bewoners. 

Daarnaast gaan mensen maar naar 
parken, pleinen en bossen als het er net 
en veilig is. Daarom is het voor Open Vld 
belangrijk dat de groene zones in onze 
stad veilige plaatsen zijn, die niet voor 
overlast zorgen voor de buurtbewoners. 
Er moeten ook voldoende vuilnisbakken 
aanwezig zijn die enkel kunnen gebruikt 
worden voor minimale hoeveelheden 
afval, zodat er geen zwerfvuil wordt 
aangetrokken.

Meer groen in Aalst

Bedrijven, groot en klein, vormen een 
onmisbaar gegeven in Aalst. Ze zorgen 
voor tewerkstelling, dragen bij aan het 
economisch patrimonium van een stad 
en zijn sterk sociaal-cultureel verankerd in 
het lokale gebeuren.

Aalst is dan ook trots op alle grote en 
kleine bedrijven op haar grondgebied. 
Maar daarmee is de kous niet af, er is 
werk aan de winkel. 

Het beleid moet er dan ook op gericht 
zijn een harmonieus kader uit te tekenen 
waarbinnen bestaande ondernemingen 
en zelfstandigen zich ten volle kunnen 
ontplooien en dus meer jobs in Aalst kun-
nen creëren. 

Met de centrale ligging van onze stad en 
het overschot aan arbeidskrachten moet 
het beleid in Aalst ook alles in het werk 
stellen om nieuwe bedrijven te overhalen 

zich in onze regio te vestigen.
 
Alleen een stevig economisch weefsel 
en een toename van het aantal klein-
handelszaken en bedrijven, zowel  kmo’s 
als multinationals, kan zorgen voor meer 
tewerkstelling, meer koopkracht en meer 
welvaart.  Zodat we er met zijn allen kun-
nen op vooruitgaan.

We moeten onze ondernemers koesteren en inspraak geven

Is het Aalsterse zwembad nog aantrek-
kelijk genoeg? Wordt het niet eens tijd 
om voor het zwembad na te denken 
over een nieuwe visie? Vandaag is het 
zwembad de uitgelezen plek om baan-
tjes te zwemmen, maar verder dan dat 
gaat het niet. Het gevolg is dat heel wat 
Aalstenaars naar o.a. Dendermonde 
trekken omdat ze daar meer recreatie-
mogelijkheden hebben.

Baanzwemmen is uiteraard belangrijk en 
moet zeker aanwezig blijven, want voor 
clubs en scholen is dit immers noodzake-
lijk. Maar op de locatie van het huidige 

zwembad is een uitbreiding mogelijk, 
eventueel voor recreatief zwemmen. 
Glijbanen, een buitenzwembad, zwem-
baden voor kleuters en peuters... Het zijn 
maar enkele van de vele mogelijkheden 
die ons zwembad aantrekkelijker zouden 
kunnen maken voor jong en oud en als 
extra stimulans kunnen dienen om actief 
aan sport te doen. 

Een centrumstad als Aalst moet immers 
ook op dit vlak meer ambitie durven 
tonen.

Aantrekkelijker Aalsters zwembad
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De geweldplegingen, ingegeven door een onaanvaardbare intolerantie tegenover mensen 
met een homoseksuele geaardheid, kunnen onder geen enkele manier door de beugel. 

Niet enkel en alleen in Brussel vindt homofoob geweld plaats. Het is erg te moeten vaststel-
len dat dit ook in Aalst al is gebeurd. Dit kan overal in Vlaanderen plaatsvinden, maar wij 
als liberalen willen een heel duidelijk signaal geven: dergelijk gedrag kan onder geen enkel 
voorwendsel goedgekeurd worden.

In het verkiezingsprogramma van Open Vld wordt dan ook aandacht besteed aan dit 
fenomeen: we pleiten heel duidelijk voor het uitwerken van een lokaal holebi- en transgen-
derbeleid waarin gelijke kansen en diversiteit centraal staan. Daarenboven willen we dat 
iedereen die kan rekenen op een sociale tegemoetkoming van het OCMW een antidiscrimi-
natieverklaring ondertekent, waarin ook holebi’s vermeld worden.

Iedere vorm van geweld, ook homofoob geweld, doet onze stad oneer aan. Aalst is een 
tolerante stad om te leven en moet dit ook blijven.

OPEN VLD WIL HARD OPTREDEN TEGEN HOMOFOOB GEWELD

LID WORDEN
Wil je meehelpen aan de uitbouw van 
Open Vld en een open samenleving? 
Denk je toekomstgericht en houd je 
niet vast aan oude starre structuren uit 
het verleden? Sluit je dan nu aan bij 
Open Vld!

Je kan met ons contact opnemen via 
of meer informatie terugvinden op
wonenwerkenwinkelen.be of
aalst.openvld.be.

Als huisarts ervaar ik 
elke dag de be-
kommernissen van 
onze stadsgenoten. 
Open Vld als toe-

komstgerichte en open partij sluit 
nauw aan bij mijn eigen normen 
en waarden. Ik zie er de kans om 
mijn bezorgdheid om Aalst om te 
zetten in daden en opbouwende 
inbreng in plaats van aan de kant 
te staan toekijken. Ik wil op posi-
tieve wijze mee streven naar een 
veilig, bereikbaar en aangenaam 
Aalst waar we terecht fier op kun-
nen zijn.

Lieve
DE SMET

19

Ik wil mij graag inzet-
ten voor een vrije, 
open centrumstad. 
Willen leven, wonen, 
werken, winkelen in 

een eigenzinnige speelse omge-
ving is de reden waarom ik graag 
samen met Open Vld de troeven 
van onze stad verder wil uitbou-
wen en versterken.

Guy
VAN DER MEERSCHE

29

Waarom kiezen zij voor Open Vld?

In de geest van het 
sociaal liberalisme 
wil ik me graag via 
de Open Vld politiek 
engageren met als 

motto: “De essentie van gemeen-
tepolitiek is samen met mensen 
van goede wil, met een hart voor 
onze stad, met gezond verstand, 
met dossierkennis, beslissingen ne-
men in het belang van Aalst en zijn 
burgers, en dit los van het eigen-
belang of de partijbelangen.”

Guy
VERHULST

22

De laatste drie plaatsen van de Open Vld-lijst zijn ingevuld: twee mannen en één vrouw versterken de liberale lijst. Hiermee 
is de lijst niet enkel volledig, deze kandidaten maken ze ook echt af! Open Vld trekt naar de kiezer met een evenwichtige 
lijst met kandidaten uit verschillende sectoren en van alle leeftijdscategorieën, met een brede waaier van interesses en 
met een goede spreiding over Aalst en alle deelgemeenten. Allen hebben we één doel voor ogen: Aalst een afspraak 
bezorgen met de toekomst!

www.jeanjacquesdegucht.be
www.annemarieverdoodt.be

www.franspenne.be
www.jokedeswaef.be

www.rikredant.be
www.kurtkiekens.be
www.lievedesmet.be
www.guy-verhulst.be
www.elsvermeir.be

www.cindy-vandenabbeele.be
www.veravanderborght.be

VOLG ONZE KANDIDATEN
OOK ONLINE:



4 lokale Burgerkrant

Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus om een nieuwe 
gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Je kunt die dag kiezen 
welke partijen en politici jouw stad en provincie de volgende zes 
jaren besturen. Aalst stemt voor het eerst digitaal. Je vindt dus geen 
rode potloden en stembrieven meer in de stemhokjes, maar een 
stemcomputer.

Het 12-stappenplan om
digitaal te stemmen

1. Steek de kaart in de stemcomputer in de   
    richting van de pijl tot aan de streep.

2. Volg de instructies op het scherm.

3. Breng uw stem uit. U kan op meerdere   
    kandidaten van de Open Vld-lijst, die uw   
    voorkeur hebben, uw stem uitbrengen!

4. Bevestig uw stem.

5. Neem de kaart terug.

6. Neem uw stembiljet.

7. Kijk uw stembiljet na.

8. Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw 
    biljet dubbel met de gedrukte tekst naar 
    binnen.

9. Geef de kaart terug aan een lid van het 
    stembureau.

10. Ga naar de stembus en scan uw stembiljet.

11. Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het 
      aan de bijzitter aan de stembus.

12. De bijzitter stopt uw toegevouwen stem-
      biljet in de stembus.

Kandidaten provincie 2012

Bart BLOMMAERT    Hedwig REDANT    Stephaan DE SADELEER
      Christine VAN DE STEEN    Martine ELOOT    Carina Van Tittelboom - VAN CAUTER

Volksvertegenwoordiger Carina Van 
Cauter werkte jaren in stilte aan een 
nieuwe wet die het verkrijgen van de 
Belgische nationaliteit verstrengt.

De meerderheid volgde haar en haar 
wetsvoorstel werd goedgekeurd in de 
commissie Justitie.

“Met dit voorstel wordt het migratieka-
naal gesloten. Wie Belg wil worden, zal 
1 van de 3 landstalen moeten kennen, 
zal moeten werken en zal geïntegreerd 
moeten zijn. De Snel-Belg wordt nu dus 
een Betere-Belg. Aan burgerschap zijn 
immers niet enkel rechten verbonden, 
maar ook plichten”, aldus Carina Van 
Cauter.

“De Belgische nationaliteit zal enkel nog kunnen worden aange-
vraagd in België zelf, en niet langer vanuit het buitenland. Zware mis-
drijven en schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren 
en een aanleiding tot verlies van de verkregen nationaliteit.”

Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter pakt de grote bezorgd-
heden rond asiel en migratie aan vanuit uw eigen regio. Zij duwt uw 
stad mee in de juiste richting, en ook u kan haar een duwtje in de rug 
geven! U kan haar immers terugvinden op de lijstduwersplaats van de 
provinciale kieslijst.

SNELBELGWET WORDT
BETERE-BELG-WET
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Onze kandidaten in Aalst Centrum-Nieuwerkerken

AALST CENTRUM

NIEUWERKERKEN

Uitdagingen en opportuniteiten, dat zien de kandidaten van de afdeling 
Aalst Centrum-Nieuwerkerken in Aalst! De historische binnenstad is en blijft de 
kern van Aalst. Wij willen deze, door middel van een grondige stadsvernieu-
wing, voor iedereen nog aantrekkelijker maken. Ook op economisch vlak zijn 
de komende zes jaren belangrijk: de ontwikkeling van de Siesegemkouter tot 
een bedrijventerrein van de 21ste eeuw is een van de grote plannen die we 
moeten verwezenlijken. Een sterke ploeg met jonge kandidaten en mensen 
met ervaring gaat hiervoor!

LIJST
N°

1



Onze kandidaten in Erembodegem,
Baardegem, Meldert en Moorsel

BAARDEGEM

Open Vld-Kravaal, de afdeling van de deelgemeenten 
Baardegem, Meldert en Moorsel, zet de lange traditie 
van een sterke liberale partij in de regio verder. Met de 
vernieuwing van de dorpspleinen van Meldert en Moor-
sel werden mooie projecten gerealiseerd en bovendien 
liggen de plannen klaar voor een nieuw woon- en zorg-
centrum in Baardegem. U kan vanuit de groene long van 
Aalst verder op ons rekenen.

MELDERT

MOORSEL

EREMBODEGEM

Open Vld-Erembodegem wenst de 
eigenheid van de deelgemeente te 
bewaren. De nodige faciliteiten zijn 
aanwezig, gaande van een sterk 
openbaar vervoer tot een aanbod 
van scholen en diverse verenigingen. 
We betrachten in onze deelgemeen-
te de mobiliteit, de industriezones, de 
site Schotte en de lokale handel en 
nijverheid te kanaliseren op maat van 
een dorp.

6 lokale Burgerkrant
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Onze kandidaten in Gijzegem, Herdersem en Hofstade

GIJZEGEM

HERDERSEM

HOFSTADE

Samen gaan Maya, Martine en Michel voor een sterke
vertegenwoordiging van Gijzegem in Aalst. 
Gijzegem moet een veilige, nette en sociaal levendige 
gemeente worden! 
Dankzij uw stem zetten we Gijzegem weer op de kaart!

Verlichting op het fietspad Aalst-Gijzegem; 
kordaat optreden tegen sluikstorten en 
vandalisme; verdere uitbouw van het bedrij-
venterrein; ontwikkelen van de bestaande 
recreatiegronden en betere verbinding van 
Hofstade naar het centrum via de Dender... 
Daar gaan we voor!

Een vernieuwing van de Grote Baan, zodat ze 
veiliger en vlotter wordt;
Een nieuw pleintje in het verlengde van de Kou-
terbaan;
Behoud van onze groene zones: daar willen wij 
aan werken.
Stem voor een sterke vertegenwoordiging van 
Herdersem in de gemeenteraad!
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