
In een periode van 10 jaar (2004-2014) groeide de Aalterse bevolking van iets meer dan 18.000 inwoners naar 
meer dan 20.000 dit jaar, verdeeld over meer dan 8.000 gezinnen. Aalter is daarmee de sterkst groeiende kern in 
onze regio. Hierover werd uitvoerig in de pers bericht. Iedereen weet dat het bij ons aangenaam, veilig en aantrek-
kelijk wonen is. 
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WONEN EN LEVEN IN AALTER: 
DE CIJFERS!

In een periode van 10 jaar (2004-2014) groeide de Aalterse bevolking van iets meer dan 
18.000 inwoners naar meer dan 20.000 dit jaar, verdeeld over meer dan 8.000 gezinnen. 
Aalter is daarmee de sterkst groeiende kern in onze regio. Hierover werd uitvoerig in de pers 
bericht. Iedereen weet dat het bij ons aangenaam, veilig en aantrekkelijk wonen is. 

Onlangs stelde de  Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten vast dat 
Aalter één van de Vlaamse gemeenten 
is waar belastingen niet verhogen. De 
personenbelasting is na meerdere ver-
lagingen, gebracht op 6,5%. Een flink 
pak lager dan het Vlaamse gemiddelde 
(7,28%) en dat van de ons omliggende 
gemeenten (0,7 tot 1,5% hoger). Waar 
de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing elders stegen,  blijven deze 
in Aalter eveneens lager dan in de ons 
omliggende gemeenten. Gezinsbelas-
tingen of  dure verhaalbelastingen zijn 
in Aalter definitief   afgeschaft.

Regionale pagina’s van meerdere kran-
ten meldden op hun beurt in januari dat 
grof  vuil recycleren over gans Vlaan-
deren betalend wordt. Onze belofte, 
namelijk het container- en groencom-
posteringspark gratis houden voor onze 
inwoners, blijft gerealiseerd. Dit bete-
kent een inspanning voor het gemeen-
tebestuur, maar we rekenen hier ook op 
uw inspanning. Wij blijven overtuigd 
dat dit de beste stimulans betekent voor 

de Aalternaren om onze gemeente pro-
per te houden.

Wat ‘werken in eigen gemeente’ be-
treft, tonen cijfers aan dat iedere dag 
9.000 mensen bij ons in Aalter aan de 
slag kunnen.  Bedrijven vinden vlot hun 
weg in en naar onze gemeente. Wij met 
CD&V blijven hier ook verder op inzet-
ten. Onze bedrijfsvriendelijke aanpak, 
met onder andere de afschaffing van 
alle bedrijfsbelastingen, boekt overtui-
gend resultaat. De werkzaamheidsgraad 
in Aalter ligt in dan ook tot 10% hoger 
dan in de rest van Vlaanderen!

Maar ook voor wie het tijdelijk even 
minder gaat, staat CD&V garant voor 
een sociaal hart. Denken we hierbij 
maar aan het goed werkende Sociaal 
Huis en de diverse initiatieven in soci-
ale woningbouw. Zo kunnen we garan-
deren dat iedereen bij ons in Aalter een 
thuis kan vinden.

Tenslotte tonen recente cijfers ook aan 
dat  Aalter, met 40% minder diefstallen 

en 50% minder misdrijven tegen perso-
nen ten opzichte van de rest van Vlaan-
deren, ook een veilige gemeente is en 
blijft, iets waar wij met CD&V steeds 
hoog op inzetten. 

Mensen wonen, leven en ondernemen 
dus enorm graag in Aalter, en dat blijkt 
ook uit recente cijfers. CD&V is en blijft 
uw partner om dit ook in de toekomst 
zo te houden en verder uit te bouwen.
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“In de plannen is plaats voor 31 ge-
zinswoningen en meer dan 300 flats. 
De afwisselende hoogte van de gebou-
wen zal een wijds gevoel en openheid 
scheppen, met tussenin voldoende 
groen en vooral aandacht voor een au-
toluwe omgeving. Een ware oase om 
te wonen dus, midden in het centrum 
van Aalter”, vult Pieter De Crem aan. 
“De vernieuwde stationsbuurt wordt 
ook een waar knooppunt op gebied 
van openbaar vervoer. Een surplus be-
tekent trouwens ook de toekomstige 
inplanting van een kunstencentrum, 
inclusief  muziekacademie en gemeen-
telijke bibliotheek en mogelijk andere 
gemeenschapsfuncties, in het project 
Smedenpoort ”.

Het project betekent niet enkel een 
toekomstige thuis voor vele gezinnen, 
maar ook de stationsomgeving wordt 
grondig vernieuwd. De woonfunctie 
wordt gecombineerd met toegankelijke 
ruimte voor winkelfuncties. Het stati-
onsplein zelf  wordt heraangelegd, waar 

eerst aandacht wordt geschonken aan 
voetgangers,fietsers en nieuwe parkeer-
gelegenheden. Een rotonde, om het 

verkeer vlot te laten circuleren, sluit het 
geheel af. De realisatietermijn voor de 
Smedenpoort zal 10 jaar bedragen.

NIEUWE STATIONSBUURT: 
OASE VAN WONEN, 
HEFBOOM VOOR CULTUUR, 
KNOOPPUNT VAN 
VERBINDINGEN

Een overzicht van hoe het stationsplein er in de toekomst zal uitzien.

Het project Smedenpoort tussen het station, de Oostmolenstraat en Houtem 
wordt een bruisend wooncentrum en een nieuwe ontvangst- en toegangspoort in 
Aalter. “Op een oppervlakte van 40.000 m² zullen liefst 400 gezinnen hier een thuis vinden”, 
verduidelijkt waarnemend burgemeester Patrick Hoste.  
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Tim Van Belleghem
tim.van.belleghem@telenet.be
 

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

COLOFON
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Pieter De Crem: “De voorbije 20 jaar 
kreeg Aalter een andere aanblik. Wei-
nigen herinneren zich nog dat de ge-
zellige autovrije Markt van nu, in 1994 
nog volgestouwd stond met wagens. Se-
dertdien werd niet alleen een ruime on-
dergrondse parking in Aalter Centrum 
gebouwd, maar werden ook alle dorps-
kernen vernieuwd tot de pareltjes die ze 
nu zijn. Dankzij CD&V in Aalter werd 
de gemeentelijke dienstverlening op uit-
zonderlijk hoog niveau gebracht (nog 
steeds de enige gemeente met een ISO-
norm), werden het sportpark en het 
zwembad uitgebreid, is Aalter Proper 
in het leven geroepen, de gemeentelijke 
schuld gehalveerd, nieuwe bedrijven-
terreinen in gebruik genomen, werden 
de bedrijfsbelastingen afgeschaft én de 
aanvullende personenbelasting stapsge-
wijs verlaagd.”

Met ingang van de gemeenteraad van 
januari nam Pieter De Crem ook zijn 
ambt weer op als Voorzitter van de  

Gemeenteraad én neemt hij terug het 
voortouw in de afdelingswerking van 
CD&V Aalter.

“Wij willen Aalter verder op de kaart zet-
ten en werken aan een mooie gemeente 
waar het goed leven is en waar elke  
Aalternaar zich thuis voelt. Waar ieder-
een in de beste omstandigheden kan 
wonen, werken, winkelen, ontspannen 

of  vakantie nemen in een comfortabele 
én veilige omgeving. Eén van de speer-
punten is een goede mobiliteit van en 
naar Aalter evenals de mobiliteit binnen 
Aalter, met name de geleiding van de 
verkeersstromen van de deelkernen naar 
Aalter-centrum en omgekeerd. Even-
zeer blijft nieuwe en toekomstgerichte 
tewerkstelling vooropstaan”, besluit 
Pieter. 

PIETER DE CREM 20 JAAR 
BURGEMEESTER VAN AALTER

Op 9 oktober 1994 werd Pieter De Crem als lijsttrekker voor de toenmalige CVP voor de 
eerste keer verkozen in de gemeenteraad van Aalter. Zijn CVP-lijst haalde toen met 54,88% 
van de stemmen en 16 van de 25 zetels al een ruime absolute meerderheid. Na volgende 
verkiezingsoverwinningen onder zijn leiding in 2000 en 2006, stuwde hij in 2012 de 
kartellijst van CD&V en N-VA zelfs naar 64,6% van de stemmen en 19 van de 25 zetels. Dit 
jaar is Pieter De Crem 20 jaar burgemeester van Aalter.


