
Streefdoelen voor het meerjarenplan 2020-

2025  

 

De wereld verandert. Europa verandert. Ons land verandert. Ook Aarschot verandert. Dat 

biedt nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. De uitdagingen van de toekomst 

zijn meer dan ooit globaal, de oplossingen meer dan ooit lokaal. Het meerjarenplan van 

de stad is het instrument bij uitstek om te werken aan een mooie toekomst voor de 

inwoner van Groot-Aarschot. 

Over de grenzen van meerderheid en oppositie, bieden we onze groene doelen en acties 

voor het meerjarenplan aan. Groen Aarschot heeft samengezeten met enthousiaste 

inwoners en nagedacht over een aantal strategische keuzes voor de komende 6 jaar. 

Inspraak is belangrijk en de input van lokale experten mag niet ontbreken.  

Groen Aarschot schuift 4 prioritaire domeinen naar voor, met voor elk domein concrete 

doelstellingen en acties: klimaat en energie, mobiliteit, sociaal beleid en jeugd. We 

denken dat de grootste uitdagingen voor Aarschot zich in deze domeinen bevinden en 

willen onze suggesties rond deze thema’s in het meerjarenplan krijgen. Dat wil geenszins 

zeggen dat andere beleidsdomeinen niet belangrijk zijn, of dat zich daar geen uitdagingen 

stellen. Ook binnen de 4 prioritaire domeinen zijn meer acties dan hieronder vermeld 

mogelijk. Groen zal tijdens de gemeenteraden en commissies dan ook voorstellen blijven 

doen, bovenop wat hier vermeld wordt.   

We hopen dat het stadsbestuur onze voorgestelde einddoelen grondig bestudeert, de 

einddoelen in de praktijk omzet en op het einde van de rit een rapport met schitterende 

resultaten kan voorleggen. 

Burgemeester en Schepenen, succes! 
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  MOBILITEIT 

  

Doelstelling: Aarschot “Fixt the Mix” door in woonbuurten verkeer te mengen op maat van de 
zachte weggebruiker. Mix-wijken zijn gezonde, bereikbare buurten met ruimte voor ontmoeten, 
spelen en verblijven en waar we veilig kunnen fietsen.  

Actie:  
De stad realiseert MIX-wijken op 
grondgebied  van Aarschot 

Woonwijken lenen zich uitstekend om om te vormen tot Mix-
wijken. In Mix-wijken is stappen en fietsen veilig en 
aantrekkelijk. In een Mix-wijk is het aangenaam vertoeven 
en wonen.  Gemotoriseerd verkeer is ondergeschikt. Je 
bent er welkom met de wagen als je er woont, werkt of je 
inkopen wil doen.   
In Mix-wijken geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Dit 
is geen probleem. Door de korte afstand zal je immers geen 
tijd verliezen. Een lage snelheid staat garant voor een meer 
leefbare buurt.   
In Mix-wijken moet de auto-intensiteit laag liggen zodat 
fietsen en auto’s samen de straat kunnen delen. In Mix-wijk 
hebben we gemengd verkeer. Door het doorgaand verkeer 
te beperken, daalt het sluipverkeer, wat voor een vlottere 
doorstroming zorgt voor het bestemmingsverkeer.  
De leefkwaliteit zal globaal verbeteren doordat de auto-
verkeersdruk wordt beperkt.  
We vragen dat het stadsbestuur een grondige oefening 
maakt om op het Aarschots stratenplan de wijken aan te 
duiden die enkel voor bestemmingsverkeer geschikt zijn. De 
kosten zijn minimaal, de winsten voor de leefkwaliteit van de 
buurtbewoners maximaal.  

 

Doelstelling: Aarschot maakt werk van een modal shift: een verschuiving van de huidige 
mobiliteit naar een duurzame en milieuvriendelijke, multimodale mobiliteit.  

Actie:  
De stad maakt werk van 
fietsinfrastructuur: fietspaden - 
fietsostrades, fietsenstallingen. 
De stad past de infrastructuur 
aan op maat van voetgangers in 
centra.  

We passen onze infrastructuur aan aan het beleid dat we 
willen voeren, en niet ons beleid aan de infrastructuur. De 
fiets is een volwaardig vervoermiddel. De infrastructuur 
moet dit uitstralen.  
We denken in termen van fietsroutes van punt A naar punt 
B en zorgen dat op deze fietsroutes de infrastructuur 
bijdraagt tot veilig, vlot en aangenaam fietsen. 1 onveilig 
punt kan ervoor zorgen dat een hele route niet wordt 
gebruikt.  
Aarschot is een scholenstad. We hebben aandacht voor de 
fietsende scholier en veilige woon-schoolroutes. In het 
stadscentrum en in de buurt van scholen in de 
deelgemeenten gaat de aandacht naar de zachte 
weggebruiker. De infrastructuur van de omgeving wordt 
aangepast zodat de schoolomgeving veilig wordt en 



uitnodigt tot stappen en trappen. 
De stad maakt ruimte voor veilige en fietsvriendelijke 
fietsenstallingen. Verdere aanbeveling: een weg, 
fietsstrook, fietspad moet ‘glad’ zijn zodat je schokvrij kan 
fietsen. Dit is ook veiliger. 
Het fietsbeleidsplan is een leidraad om deze actie uit te 
voeren. We hopen dat het fietsbeleidsplan het stadsbestuur 
goesting geeft om verder te denken dan alleen 
fietsinfrastructuur.   
 
De stad maakt letterlijk ruimte voor voetgangers in het 
stadscentrum en woongebieden. In straten waar gewinkeld, 
gekuierd wordt, verdienen voetgangers meer dan enkel de 
restruimte van een straat.     
Werken volgens het STOP-principe is de evidentie zelve.  

Actie:  
De stad zet in op autodelen en 
mobipunten. 

Een auto bezitten heeft voordelen maar ook nadelen: 
parkeerproblemen, grote investeringen in infrastructuur, 
fileleed, fijn stof, CO2, verkeersslachtoffers, een serieuze 
hap in ieders budget, …  Veel auto’s staan bovendien vaak 
stil. 
Deelauto’s kunnen een oplossing bieden: de auto waarmee 
je rijdt, deel je met anderen. Het is geen totaal-oplossing, 
maar in veel  mobiliteitsvraagstukken een deel van de 
oplossing.  
Meer deelauto’s betekent in vele gevallen minder auto’s in 
een stad. Minder auto’s betekent dat er minder 
parkeerplaatsen nodig zijn. En zo komt meer kostbare 
ruimte vrij.   
De stad stimuleert actief burgers om hun wagen te delen. 
De stad maakt commercieel autodelen mogelijk op 
mobipunten.  
Niet alleen auto’s kan je delen, maar ook (elektrische) 
fietsen, cargofietsen, … Op een mobipunt kan je vlot 
overstappen van de ene op een andere vervoersmodus die 
op dat ogenblik voor het volgende deel van je traject beter 
past. 

 

 KLIMAAT EN ENERGIE 

 

Doelstelling: Aarschot vermindert de CO2 uitstoot in de gemeente met 55% tegen 2030. 

Actie:  
Aarschot maakt werk van een 
verduurzaming van het eigen 
patrimonium. 

De eigen gebouwen worden CO2-neutraal gemaakt door te 
investeren in energie-besparende maatregelen, door 
warmte-recuperatie en het gebruik van uitsluitend duurzame 
energie die bij voorkeur te plaatse of nabij wordt opgewekt 



uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en waterkracht. 
Het resultaat is een gebouw waarbij (bijna) geen CO2 
vrijkomt én met een lager kostenplaatje! 
Deze maatregelen past men toe op alle gebouwen in het 
beheer van de stad: stadhuis, gemeentescholen, sociale 
woningen … 
De norm voor nieuwe overheidsgebouwen is uiteraard 
energie-passief en duurzaam.  
Aarschot geeft het goede voorbeeld aan zijn inwoners. 
We vragen dat de stad hiervoor voldoende 
investeringsmiddelen voorziet.  

Actie:  
Aarschot zet in op het 
produceren van duurzame 
energie waarbij geen CO2 wordt 
uitgestoten. De burger geniet 
mee van de voordelen. 

Aarschot zet in op hernieuwbare, schone energie. Via sterk 
doorgedreven participatie en co-operatie profiteren ook 
inwoners van de investeringen in energie-collectieven. Een 
duurzaam energieproject werkt in de driehoek ‘burger - 
overheid - bedrijf’. Alle belanghebbende worden betrokken 
in de financiële kant van het project, worden geïnformeerd 
en kunnen mee richting geven aan het project. Er is oog voor 
een degelijke inbedding van de energiecentrale in de 
omgeving. Het wordt een ‘ons’-verhaal dat breed gedragen 
wordt.   
Een energie-dossier wordt opengetrokken naar zoveel 
mogelijk bedrijven. Dit kan via een openbare aanbesteding 
waarin we zelf de regels bepalen, bv de graad van 
burgerparticipatie, hoe wordt driehoek ‘burger - overheid - 
bedrijf’ in de praktijk omgezet ... 

Actie:  
Aarschot onthardt en vergroent 
zijn grondgebied.   

Het ene hitterecord na het andere wordt verbroken. 2019 is 
spijtig genoeg weer een recordjaar. Je kan de gevolgen van 
de klimaatverstoring niet negeren: steden zijn hitte-eilanden, 
de natuur en de landbouw kermt en kreunt onder de droogte, 
het loopt fout met ons waterbeheer.   

Een deel van de oplossing vinden we in de natuur. We 
beschermen de natuur die ons rest door een degelijk 
natuurbeleid waarin we worden bijgestaan door experten en 
maken ruimte voor meer ‘natuur’ door te ontharden en 
vergroenen.  

Doorgedreven ontharden zorgt voor minder wateroverlast bij 
stortbuien en geeft neerslagwater de tijd om in de bodem te 
dringen ipv versneld afgevoerd te worden.  

Natuur zorgt voor een gezondere omgeving omdat planten 
fijnstof en CO2 uit de lucht halen. Bomen zorgen voor 
klimaatcontrole van de onmiddellijke omgeving 
(microklimaat). In de zomer kunnen ze de temperatuur 
aanzienlijk temperen en het waterverlies uit gazons en 
grond beperken. Een logische stap is dat we gebouwen 



letterlijk met groen aankleden en Aarschot be-bomen en 
beplanten.  

Zowel parken als particuliere tuinen kunnen we ook inzetten 
in onze strijd tegen de klimaatverstoring omdat ze een 
aanzienlijk deel van de ruimte innemen. 

De stad geeft steeds zelf het goede voorbeeld. Aarschot 
vergroent de gebouwen in eigen beheer, beplant gronden in 
eigen bezit en draagt zorg voor de nieuwe aanplanten. De 
stad laat zich adviseren door experts met kennis van 
klimaatbestendige aanplanting en aanplant-methodes.  
 
Behouden en creëren van kwaliteitsvolle open ruimte kan 
alleen als de stad een doordacht ruimtelijk ordeningsplan 
opmaakt. Ruimte is kostbaar. We vragen dat de stad tijdens 
de komende legislatuur meer grond inkleurt voor natuur en 
minder voor bebouwing.  

  



 

  SOCIAAL BELEID 

  

Doelstelling: Aarschot is een warme, inclusieve gemeente waar iedereen zich thuis voelt. 

Actie:  
Aarschot voert een actief 
diversiteitsbeleid. 

Vier percent van de inwoners van Aarschot is van 
buitenlandse herkomst, en dat aandeel stijgt gestaag. Er 
wonen verder heel wat mensen in Aarschot met een fysieke 
of mentale beperking. Die verscheidenheid is een grote 
kracht, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Het is de taak 
van de stad om bruggen te bouwen en te werken aan een 
warme, inclusieve en hechte samenleving waarin mensen, 
ook al verschillen ze, zich thuis voelen.  
Groen pleit voor het aanwerven van een 
diversiteitsambtenaar die inzet op gelijke kansen, op 
bruggen bouwen tussen Aarschottenaren en op integratie-
initiatieven. Voorbeelden: fietslessen voor nieuwkomers, 
lessen Nederlands, nieuwkomers begeleiden naar het 
verenigingsleven, Aarschottenaren laten kennismaken met 
andere culturen en nieuwkomers tijdens evenementen (bv. 
iftar-maaltijden), proactief bewaken van de toegankelijkheid 
bij nieuwe infrastructuurwerken, inspraak van personen met 
een (mentale) beperking organiseren, … 
We vragen dat het bestuur hiervoor minstens 1 VTE voorziet 
in de exploitatiekosten.  

Actie:  
Aarschot investeert in 
ontmoetingsplaatsen in de kern 
en de deelgemeenten. 

Groen wil dat Aarschot investeert in plaatsen waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, binnen of buiten een organisatie 
of vereniging. Aarschot heeft een rijk verenigingsleven, 
waarin veel mensen zich vrijwillig inzetten en zo werken aan 
een warme gemeente. Het kerkenplan voorziet dat de kerk 
van Ourodenberg herbestemd wordt, en dat er 
nevenbestemmingen gezocht worden voor andere kerken 
(Gijmel, Gelrode, Christus Koning, …). Dit biedt enorme 
kansen. Groen vraagt dat de stad investeert in een traject 
dat leidt naar een ruimere bestemming voor deze gebouwen, 
ten dienste van alle inwoners en verenigingen. Zeker de 
modernere kerkgebouwen kunnen door de week ook dienst 
doen als vergaderlocatie voor verenigingen, sporthal, … Of 
wat bijvoorbeeld te denken van een sociaal restaurant in de 
kerken van de deelgemeenten? Stuk voor stuk zijn het ook 
mooie kansen voor een burgerparticipatietraject waarin 
inwoners mee nadenken over hoe de kerkgebouwen een 
ruimere bestemming als gemeenschapshuis krijgen. De stad 
moet hierin een voortrekkersrol spelen en met geld over de 
brug komen.  
 
Ontmoetingsplaatsen zijn niet alleen gebouwen. De stad 



voorziet in de deelgemeenten en de kern voldoende 
pleintjes, speelterreinen, sportterreinen, petanquebanen …  
Zulke publieke ruimtes staan garant voor spontane 
ontmoetingen. Het traject “kind- en jeugdvriendelijke 
gemeente” wees al op de grote nood aan groene en 
avontuurlijke speelruimtes bij kinderen.   
 
We vragen dat de stad voldoende investeringsbudget 
voorziet om ontmoetingsplaatsen in de deelgemeenten en 
de stadskern te voorzien.  

 

Doelstelling: De stad voert een daadkrachtig en efficiënt armoedebeleid.  

Actie: De stad zet een actie op 
touw om de lege brooddozen te 
bannen uit de Aarschotse 
scholen. 

Ongeveer 8% van de Aarschotse kinderen wordt geboren in 
een kansarm gezin. Als onderdeel van een ruimer en 
daadkrachtig armoedeplan wil Groen de lege brooddozen 
aanpakken. In Aarschot moeten we ervoor zorgen dat elk 
kind toegang heeft tot gezonde voeding. We zien goede 
voorbeelden van andere gemeenten die maaltijden of soep 
voorzien in scholen. Aarschotse scholen (van verschillende 
netten), de stad en vrijwilligers werken samen om ‘s 
middags op school alle leerlingen een gratis soep met 
boterhammen (of een andere lunch) aan te bieden, graag 
via lokale en/of sociale economie-bedrijven. Verder kan 
deze actie sensibiliserend werken, en eventueel deuren 
openen naar verdere begeleiding voor gezinnen die het 
nodig hebben. 
 
Lege brooddozen zijn natuurlijk maar een enkele uiting van 
een uitgebreidere armoedeproblematiek. Op alle fronten 
voert de stad een doortastend armoedebeleid (werk, wonen, 
dienstverlening, vrije tijd, …). 

   



  JEUGD 

 

Doelstelling: Aarschot is een kind- en jeugdvriendelijke gemeente 

Actie: Aarschot voert een beleid 
dat gericht is op het welzijn van 
jongeren.  

Opgroeien in een steeds complexere wereld, het is niet 
evident. Steeds meer jongeren geven aan dat ze zich niet 
goed in hun vel voelen en willen geholpen worden. Groen 
wil een preventief beleid voeren waarin kwetsbare jongeren 
begeleid en geholpen worden. Jeugdwerkers die de straat 
op gaan zijn de hoeksteen van dit beleid. Voor Groen is een 
verderzetting van de ondersteuning van Arktos in Aarschot 
daarom essentieel, en we vragen dan ook dat de stad 
hiervoor budget voorziet. Groen wil de drempels naar het 
JAC  (jongerenadviescentrum) verder verlagen. Voor de 
gaten in het hulpverleningsnet (voor bv psychische 
problematiek) worden partners gezocht. De stad zelf kan 
investeren in hangplekken waar jongeren een plaats 
hebben, in een uitdagend vrijetijdsaanbod voor deze 
doelgroep, … Bij de politie willen we dat er gewerkt wordt 
aan het uitbouwen van een sociale en jeugddienst, die mee 
zowel preventief als repressief te werk gaat.  

Actie:  
De stad biedt start-subsidies en 
ondersteuning voor jongeren die 
zelf een evenement of actie 
willen organiseren. 

Gemotiveerde jongeren die de handen uit de mouwen willen 
steken, die moeten we ondersteunen. Groen wil jongeren 
de kans geven om zelf hun droom-evenementen of -acties 
op touw te zetten. Jongeren dienen een eenvoudige 
aanvraag in voor een start-up-subsidie. De plannen worden 
beoordeeld naar de sociale waarde. Via JC De Klinker 
kunnen jongeren ook aanspraak maken op praktische 
ondersteuning (uitleendienst …) en coaching. Zo geven we 
jong Aarschots talent leerkansen, moedigen we 
ondernemerschap aan en stimuleren we het 
vrijetijdsaanbod. Misschien komt er wel een nieuw 
stadsfestival. We vragen dat het stadsbestuur een budget 
voorziet voor deze start-up-subsidies. 

Actie:  
Het stadsbestuur luistert naar 
jongeren en kinderen en zet de 
aanbevelingen van hen ook echt 
om in beleid.  

Aarschot maakt al jaren werk van inspraak voor jongeren. 
Zo is er de jeugdraad, de kids-debatten en heel wat 
bevragingen in het kader “kind- en jeugdvriendelijke 
gemeente”. Op vraag van de jongeren werd de afgelopen 
jaren geïnvesteerd in (avontuurlijke) speelterreintjes. Dat is 
niet altijd zo geweest. Heel wat lokale besturen organiseren 
inspraakmomenten maar houden, wanneer puntje bij paaltje 
komt, geen rekening met de mening van kinderen en 
jongeren. Vooral wanneer de inspraak het klassieke 
werkdomein van de jeugddienst overschrijdt, verdwijnt de 
input van jongeren naar de achtergrond. Jongeren vroegen 
in de bevragingen naar aanleiding van het traject “kind- en 



jeugdvriendelijke gemeente” bijvoorbeeld naar veilige 
fietspaden, propere straten, meer groen … en dat wordt 
vaak vergeten. We vragen dat de stad de komende 6 jaar 
echt rekening houdt met de input van jongeren en kinderen 
en voldoende budget uittrekt om de aanbevelingen uit te 
voeren.  

 


