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Akkoord over nieuw zwembad in Aartselaar
De gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel slaan de handen in elkaar om een nieuw zwembad te bouwen. 
Dat intergemeentelijk zwembad komt op het Aartselaars sportcentrum. Deze locatie kwam namelijk als beste 
uit een uitgebreide studie. Ook voor de andere Rupelgemeenten blijft de deur openstaan voor samenwerking. 
Schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) en burgemeester Sophie De Wit (N-VA) zijn zeer tevreden dat dit 
dossier na lange onderhandelingen een goed einde kent.

Nieuw zwembad vervangt zwembaden van Hemiksem en 
Aartselaar

“We zijn zeer blij dat we een finaal akkoord hebben over de 
toekomst van de Rupelzwembaden”, zegt burgemeester Sophie 
De Wit. “De zwembaden van Hemiksem en Aartselaar dateren 
uit de jaren ’70 en zijn echt versleten, onder meer door betonrot. 
Ze zullen binnenkort moeten afgebroken worden. Het is daarom 
belangrijk dat we een nieuw zwembad kunnen bouwen voor onze 
regio. Een zwembad is echter duur en tegenwoordig is het niet 
meer realistisch dat elke gemeente haar eigen zwembad bouwt. 

Het is dus altijd onze bedoeling geweest om over de gemeente-
grenzen heen te werken. Het nieuwe zwembad zal worden gezet 
in samenwerking met een private partner. De kans is dus zeer 
reëel dat er ook een recreatief gedeelte aan het zwembad komt, 
omdat dit interessant is voor een private partner. Maar ons  
minimumprogramma is wel een sportbad, een instructiebad en 
een kinderbad. Het is onze topprioriteit om ook de komende  
30 jaar het schoolzwemmen te garanderen in een nieuw en  
modern zwembad.”

De locatie in Aartselaar biedt de beste garantie om snel aan een 
nieuw zwembad te beginnen bouwen. Dat is zeer belangrijk, 
gelet op de versleten staat van de huidige zwembaden. Volgens 
de studie zou de bouw kunnen starten in 2018 en kan het nieuwe 
zwembad dan in 2020 open.

Vlaamse subsidies moeten kostprijs drukken
Aartselaar, Hemiksem en Niel dienden ook een subsidiedossier 
in bij de Vlaamse overheid. “Dit jaar voorziet Vlaanderen 10 
miljoen euro subsidies, specifiek voor de bouw of renovatie van 

intergemeentelijke zwembaden. We hebben dan ook lang en hard 
gewerkt aan het subsidiedossier. In maart zullen we wellicht we-
ten op hoeveel subsidies we kunnen rekenen en wat de kostprijs 
van het zwembad dan zal zijn”, zegt Bart Lambrecht.

Deur blijft open voor Rumst, Schelle en Boom
De voorbije maanden was al snel duidelijk dat Schelle en Boom 
niet meer mee zouden doen aan de huidige plannen voor een 
intergemeentelijk zwembad. Ook Rumst haakte in laatste in-
stantie af. Dat hield Aartselaar, Hemiksem en Niel niet tegen om 
verder te werken.  “We blijven echter aan tafel zitten met Rumst, 
Schelle en Boom. We hopen hen nog altijd te overtuigen van het 
belang van dit project. Het is ook financieel interessanter om met 
meerdere gemeenten samen te werken. Het is echt noodzakelijk 
dat het dossier nu verder gaat. De staat van de huidige zwemba-
den is te problematisch en het dossier moest in december worden 
goedgekeurd door de gemeenteraden willen we nog kans maken 
op subsidies.”

Op de Aartselaarse gemeenteraad stemden alle partijen voor, 
ook de oppositie. “Het is fijn dat zij ons harde werk waarderen”, 
besluiten burgemeester De Wit en schepen van Sport Lambrecht.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
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 Burgemeester Sophie De Wit en schepen van Sport Bart Lambrecht 
voor het huidige zwembad van Aartselaar

“Via Vlaamse subsidies willen we de 
kostprijs voor het nieuwe zwembad 
drukken”
Burgemeester Sophie De Wit en schepen van Sport Bart 
Lambrecht
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Paasbrunch
Op zondag 2 april vindt naar 
traditie de Paasbrunch van N-VA 
Aartselaar plaats. De aanwezigen 
krijgen een overheerlijke en 
verzorgde brunch aangeboden. 
Ook dit jaar mogen we een 
gastspreker verwelkomen en deze 
keer is dat Inez De Coninck. Inez 
is sinds deze legislatuur Kamerlid 
voor de N-VA en valt daar meteen 
op als NMBS-specialist. Daarnaast 
is ze schepen in haar gemeente 
Opwijk.

Na de Paasbrunch kan je op groot scherm 
genieten van de Ronde Van Vlaanderen! 
Voorzitter van N-VA Aartselaar Miel 
Mertens en organisatieverantwoordelijke 
Werner Jorens hopen u van harte te mogen 
verwelkomen!

Aartselaars groenbeleid valt in prijzen

De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen 
(VVOG) huldigde Aartselaar met verschillende 
prijzen. De Aartselaarse projecten werden daarbij 
vergeleken met andere Vlaamse steden en gemeen-
ten. “Een dikke pluim van onze groendienst, vooral 
omdat ze al hun projecten zelf ontwikkelen en niet 
zoals grote steden gebruik maken van architecten of 
studiebureaus”, looft burgemeester Sophie De Wit 
(N-VA).

Aartselaar kreeg de titels van bijenvriendelijke gemeente en 
bloeiende gemeente. “Die laatste titel ontvingen we voor de 

talrijke bloemen die sinds enkele jaren ons dorpscentrum in de 
zomer sieren. Dat initiatief van het gemeentebestuur wordt dus 
niet alleen door de middenstand en onze inwoners gewaardeerd, 
maar ook door Vlaanderen. Voor de initiatieven rond de bijen 
werken we dan weer prima met Natuurpunt samen”, merkt 
Sophie De Wit op.

Tot slot kreeg de wadi van de Jan Blockxlaan nog de publieks-
prijs. “Een wadi is een greppel die water opvangt en vertraagd 
afvoert”, weet gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt (N-VA), 
die in de Jan Blockxlaan woont. “Zo komen de tuinen van de 
bewoners niet onder water te staan. 
In de wadi staan vooral oeverplan-
ten die zowel tegen veel water als 
droogte kunnen. Ondertussen is 
het een mooi stukje natuur gewor-
den waar je kan gaan wandelen.”

Gemeenteraadslid  
Anne Van Ruyssevelt

 Volwassenen betalen 20 euro, -10-jarigen 
betalen 10 euro voor de Paasbrunch.  
Inschrijven kan via werner.jorens@n-va.be 
of op het nummer 0495 27 63 72. Betalen 
kan via het rekeningnummer BE47 7310 
3502 7580. Inschrijven kan tot woensdag  
27 maart en is definitief na betaling.

 Ook straataanleg en wadi vallen in de prijzen
Ook de plantenperken van de James Ensorlaan werden gelau-
werd. “Dit was de eerste straat deze legislatuur waar we het 
voetpad vernieuwden en toch zo veel mogelijk groenperken 
plaatsten”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht 
(N-VA). “Dat is belangrijk om het regenwater goed weg te krijgen 
en de riolering niet te overbelasten, maar ook voor een aange-
namer uitzicht in het straatbeeld en de biodiversiteit. Sindsdien 
passen we dat consequent in elke vernieuwde straat toe. Het is 
een extra stimulans dat Vlaanderen dit als voorbeeld voor andere 
gemeenten ziet.”

 Onder meer de nieuwe plantvakken in de James Ensorlaan 
vielen in de prijzen
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App voor gemeenteschool Cade is 
Vlaamse primeur
Sinds enkele maanden heeft de 
gemeentelijke basisschool Cade 
haar eigen app. “Met deze app 
versterken we de communicatie 
met alle ouders en leerlingen. 
We zijn daarmee de allereerste 
Vlaamse basisschool met een 
eigen app”, zegt een trotse schepen 
van Onderwijs Mark Vanhecke 
(N-VA).

“Cade heeft altijd hard ingezet op een 
duidelijke en open communicatie tussen 
ouders en school”, zegt Mark Vanhecke. 
“Met deze app gaan we nog een stapje 
verder. Directe interactie met de ouders, 
door bijvoorbeeld het ziek melden 

van een leerling, wordt nu via de app 
mogelijk. Ook alle nieuws, geplande 
schoolactiviteiten en andere belangrijke 
informatie hebben de ouders nu direct 
bij de hand. Een dikke pluim voor het 
schoolteam van Cade om dit te realiseren.”

Ouders zonder smartphone blijven echter 
niet in de kou staan. Zij ontvangen nog 
steeds alle informatie via brief, e-mail of 
de klasagenda.

De app is gratis te 
downloaden via Play Store 
bij ‘basisschool Cade’

Schepen van Onderwijs  
Mark Vanhecke

 Op de nieuwjaarsfuif van de N-VA waren 
onze penningmeester Eric Vanseuningen en 
zijn partner Rika Mertens in goed gezelschap 
van de N-VA-ministers en - staatssecretaris-
sen uit de federale regering.

Gemeente gaat strijd aan met huisjesmelkers

De gemeente en het OCMW trekken van leer tegen huisjesmelkers. Huurwoningen moeten voortaan over 
een conformiteitsattest beschikken. Dat attest is het bewijs dat de woning op het moment van de controle 
voldoet aan de minimale Vlaamse kwaliteitseisen. 
 
“Met dat attest heeft de verhuurder voortaan een kwaliteitslabel in handen. De huurder weet dan weer dat de woning veilig en 

gezond is. Op die manier is het een win-win voor iedereen”, vindt OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

In eerste instantie is het conformiteitsattest nodig voor huurwoningen ouder dan 50 jaar die opnieuw ver-
huurd worden. Vanaf 2020 geldt het voor woningen ouder dan 35 jaar, vanaf 2023 voor woningen ouder dan 30 
jaar en vanaf 2025 voor alle huurwoningen. Een attest is 5 jaar geldig.

Het attest wordt opgemaakt door een woningkwaliteitsonderzoeker. “Die service is volledig gratis in Aartse-
laar. Het is niet onze bedoeling om de verhuurder op extra kosten te jagen”, besluit Hilde Heyman.

OCMW-voorzitter 
Hilde Heyman
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Aartselaar stapt in  
Streekvereniging Zuidrand
Samen met de gemeenten Borsbeek, Edegem, 
Hove, Kontich, Lint en Mortsel start Aartselaar de 
nieuwe Streekvereniging Zuidrand op. Onder deze 
koepel werken de zeven gemeenten samen rond 
toerisme, recreatie, cultureel erfgoed, natuur en 
landschappen, roerend en onroerend erfgoed en 
grensoverschrijdende uitzichten.

Schepen van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Eddy Vermoesen 
(N-VA) is tevreden met dit nieuwe initiatief. “Voordien werkten 
de gemeenten ook al samen rond deze onderwerpen, maar in 

verschillende aparte verenigingen. Zo had je AZURA of ‘De 
Zuidrand, dat smaakt’. We brengen nu al die verenigingen 
samen in één nieuwe vereniging die efficiënter kan werken en 
ook Vlaamse en provinciale werkingssubsidies krijgt.”

De resultaten van deze samenwerking zullen volgens schepen 
Vermoesen snel zichtbaar zijn. “Denk maar aan toeristische 
kaarten, de promotie van streekproducten en onze culinaire 
troeven, tochten langs de forten en kastelen, heropening van 
trage wegen, enzovoort. We mogen terecht trots zijn op onze 
streek!”

Schepen van Cultuur, Onroerend Erfgoed en 
Toerisme 

Eddy Vermoesen

Nieuwe kindergemeenteraad weet wat ze wil
Een nieuw schooljaar zorgt sinds enkele jaren ook voor een nieuwe kindergemeenteraad. De kindergemeenteraad werd voor het 
eerst in 2014 opgericht door schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) en gemeenteraadsleden Paula De Leeuw (N-VA) en Anouk 
Beels (N-VA). In december worden steeds de nieuwe kinderburgemeester en –schepen verkozen en in januari gaat de raad inhou-
delijk aan de slag.

Ook dit jaar kwamen er weer drie projecten 
uit de stembus. Omdat de talentenjacht van 
vorig jaar een mega succes was, willen de 
kinderen dit graag nog eens inrichten. Daar-
naast willen de raadsleden een triatlon voor 
kinderen organiseren en het skatepark op het 
sportcentrum uitbreiden. 

“Net zoals de voorbije jaren zullen we trach-
ten alle voorstellen te realiseren”, besluiten 
Mark Vanhecke, Paula De Leeuw en Anouk 
Beels.

Bestuur N-VA Aartselaar 
doet mee aan Tournée  
Minérale
Op initiatief van OCMW-raadslid Guido D’eer  
(N-VA) doet het bestuur van N-VA Aartselaar in 
februari mee aan Tournée Minérale. Dat initiatief 
houdt in dat de meeste bestuursleden een ganse 
maand geen alcohol drinken.

“Het kan geen kwaad om af en toe eens stil te staan bij ons 
alcoholgebruik. Samen met zo’n 100 000 Vlamingen doen we 
het daarom een maandje zonder. Het is niet alleen goed voor 
de gezondheid, maar ook voor de portefeuille. En bovendien 
steunen we er het goede doel mee, want de opbrengst gaat naar 
kankeronderzoek”, zegt Guido D’eer.

Tournée Minérale is één van de talrijke initiatieven die kaderen 
in de ‘Gezonde Gemeente’ die Aartselaar wil zijn.
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aartselaar

Sinds november 2015 is er een nieuwe verkeers-
circulatie in het centrum rond de Cade-scholen 
en de Parochiale Kleuterschool. De circulatie 
wil de verkeersveiligheid voor alle schoolkinde-
ren verhogen. Dat doel is volgens vriend en vij-
and bereikt. Het afgelopen jaar evalueerde een 
gespecialiseerd studiebureau de circulatie. In 
het rapport staan enkele zinvolle toevoegingen 
om de schoolomgeving nóg veiliger te maken.
Het studiebureau evalueerde niet alleen de circulatie, maar 
koppelde ook regelmatig terug met alle betrokkenen: scholen, 
buurtbewoners, politie, gemeenteraad, verkeerscel, parochie, 
cultuurraad, wijkraad,.. Vervolgens mochten alle betrokkenen 
hun advies nog geven op het eindrapport. Dat maakt dat er heel 
wat inspraak en participatie was bij de evaluatie.

Twee aanbevelingen bestaan uit de opmaak van 
schoolvervoersplannen en een nieuwe ingang voor de 
Parochiale Kleuterschool aan de grote parking. “Die 
schoolvervoersplannen gaan we dit jaar opmaken”, weet 
schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). “Daarnaast 
heeft de Parochiale Kleuterschool de intentie om een nieuwe 
ingang aan de parking te bouwen. De stedenbouwkundige 
vergunning daarvoor werd in december goedgekeurd.”

Zodra de nieuwe ingang is gerealiseerd, kan volgens de studie 
de della Faillelaan tussen de uitrit van de parking en Carillolei 
in een proefopstelling terug dubbelrichting worden. “Op die 
manier wordt dan de C. Paulusstraat ontlast en komen we 

tegemoet aan de bezorgdheden van die bewoners”, zegt schepen 
van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). 

Verder stelt het studiebureau voor om nog enkele kruispunten 
wat aan te passen en in de toekomst ook de straten zelf 
verkeersveiliger in te richten. Tot slot wordt op voorstel van 
de cultuurraad het parkeerregime van chalet Den Hamer 
aangepast. 

Verkeerscirculatie 
schoolomgeving  
wordt verfijnd

 Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht, gemeenteraadslid Paula 
De Leeuw en burgemeester Sophie De Wit aan de kruising van 
della Faillelaan en Carillolei

Oppositie houdt vast aan onveilige voorstellen
Ondanks het uitgebreide studierapport valt 
oppositiepartij NAP de nieuwe plannen aan in de 
gemeenteraad en in haar folders. Voor fractieleidster 
Paula De Leeuw (N-VA), zelf jarenlang leerkracht in 
Cade, is het standpunt van de gewezen NAP-schepen van 
Mobiliteit onbegrijpelijk; “NAP wil per se toch dat de 
rijrichtingen constant wijzigen in de dag. Nochtans gaf 
het studiebureau aan dat dit te verwarrend is voor kleine 
kinderen. Ook buiten de schooluren moet de omgeving 
kindvriendelijk zijn door de aanwezigheid van de 
kinderopvang, bibliotheek, muziekschool, basketbalhal,… 
Bovendien kan je dan ook geen bredere voetpaden meer 
aanleggen. 

Daarnaast wil NAP de wandelboulevard tussen 
bibliotheek en Carillolei voor autoverkeer openstellen met 
een bareel. Ook dat werd nochtans negatief geadviseerd 
in de studie. Het is ontzettend jammer dat NAP al die 
adviezen naast zich neerlegt. Nu ja, de voorbije 15 jaar 
heeft die partij ook altijd nagelaten om iets te doen aan 
de onveilige schoolomgeving. Voor dit gemeentebestuur 
is een veiligere schoolomgeving echter topprioriteit. 
Gelukkig voeren de andere oppositiepartijen geen 
politieke spelletjes ten nadele van de schoolcirculatie.”
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