
Jean-Jacques
De Gucht



Wonen

Werken

Winkelen

Een propere en aantrekkelijke stad waar men 
betaalbaar kan wonen 

Een veilige stad met strenge controles en 
nultolerantie in probleemwijken

Een volwaardige ombudsdienst waar klachten van 
inwoners geregistreerd en behandeld worden

Een sociaal beleid met een controlecel die misbruiken 
opspoort zodat de gelden terechtkomen bij wie het echt 
nodig heeft

Revitaliseren van bestaande en ontwikkelen 
van nieuwe bedrijventerreinen om de lokale 
werkgelegenheid te maximaliseren

Betere dienstverlening aan bedrijven 
door een continue dialoog tussen 
ondernemers en de stad

Vrijstelling op de onroerende 
voorheffing voor startersMeer politiepatrouilles en camerabewaking, 

want veiligheid is een prioriteit

Een goed parkeer- en mobiliteitsbeleid met meerdere 
centrumparkings (oa een ondergrondse parking aan 
het Esplanadeplein) en randparkings, voorzien van een 
parkeergeleidingssysteem

Geen winkelcentrum in de buurt van Aalst 

Leegstand van panden in het 
centrum tegengaan zodat we een 
bruisend stadscentrum met een ruim 
aanbod aan winkels en horeca 
krijgen

“Ik steun JJ omdat Aalst een sociale 
en warme stad is en moet blijven.”

“Aalst heeft een jonge politicus 
nodig die zich inzet voor de toe-
komst van onze jeugd.”

“Er moet een nieuwe generatie jonge 
politici opstaan die de bedrijfs-
onvriendelijke sfeer aanpakt.”

Kamiel Sergant 
Bezieler Mensen helpen Mensen

Luc Ledegen
Jeugdvoorzitter Eendracht Aalst

Jan Pieter De Nul
CEO Jan De Nul Groupafspraak met de toekomst

WonenWerkenWinkelen.be

Beste Aalstenaar,
 

Vanaf nu tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 
zal het gaan over hoe we de volgende jaren in Aalst gaan wonen, 
werken en winkelen. 

Het moet gaan over de keuzes die de politiek moet maken, over de 
betaalbaarheid van huizen en appartementen in Aalst, over de tijd 
die we in de files verliezen, over het vinden van werk, over een veilig 
Aalst. Kortom, over het uitbouwen van een nog mooier Aalst! 
Het mag echter niet bij beloftes blijven. Ik wil de volgende 6 jaar jullie 
stem oprecht vertegenwoordigen en moedig aan politiek doen.
 
Ja, ik ben de zoon van. Daar heb ik absoluut geen verdienste aan, 
maar ik ben er wel trots op. Net zoals iedereen trots is op zijn of haar 
ouders. En ja, ik ben niet in Aalst geboren, maar heb 16 jaar school 
gelopen in onze stad. Bovendien woon ik hier al verschillende jaren 
en dat is geen toeval. Ik heb mijn hart aan Aalst verloren en heb het 
beste voor met onze stad. Net zoals het hart van iedere Aalstenaar 
sneller gaat slaan wanneer het over zijn of haar stad gaat. En inder-
daad, ik ben nog jong van leeftijd en heb zeker nog niet alle waar-
heid in pacht, maar dat biedt me net de kans om met jonge, 
gedreven en ambitieuze ogen te kijken naar de toekomst van onze 
stad.
 
Aalst is een stad met heel veel opportuniteiten. Het welzijn en de 
welvaart van iedere Aalstenaar garanderen en de levenskwaliteit van 
jong en oud in onze stad maximaliseren, zijn dé grote uitdagingen. 

Open Vld trekt met een ambitieus maar haalbaar programma naar 
de kiezer. Hiernaast kan u daaruit enkele belangrijke punten vinden. 
Voor het volledige programma kan u terecht op onze website:
WonenWerkenWinkelen.be

Samen kunnen we het verschil maken en ik hoop dan ook op uw stem 
te kunnen rekenen. 

Tot snel!

Jean-Jacques


