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Die drie kruispunten zijn Langlaarsteen-
weg/Bist, Kontichsesteenweg/Cleydael-
laan en Atomiumlaan/Terbekhofdreef (op 
grondgebied Wilrijk). “De A12 gaat in een 
tunnel onder deze kruispunten door. De 
lokale wegen worden daarboven op een 
verkeersveilige manier ontsloten. De twee 
lokale kruispunten, Leugstraat/Vluchten-
burgstraat en G. Gezellestraat/Helststraat, 
worden opgeheven. Je kan daar in de 
toekomst zoals in de Hoevelei alleen nog 
naar rechts, de N177 op. Via terugkeerlus-
sen voor de opengehouden kruispunten 
kan ons lokaal verkeer toch vlot naar de 
overkant, zonder te moeten aanschuiven 
aan verkeerslichten”, legt schepen Bart 
Lambrecht uit.

Fietsbruggen of -tunnels
“Voor onze fietsers en voetgangers wil-
len we wel aan elk huidig kruispunt de 
oversteekbaarheid garanderen”, gaat 
Lambrecht verder. “Dat kan via fietsbrug-
gen of -tunnels. Ook voor de gebruikers 
van het openbaar vervoer is dat cruciaal. 
Het belangrijkste aan dit akkoord is dat er 
eindelijk verkeersveilige kruispunten  
komen. Bovendien zal men op de A12 
tussen Boom en Antwerpen geen enkel 
verkeerslicht meer tegenkomen.”

Een studiebureau onderzoekt nu in detail 
de technische kant van het akkoord. De 
uitwisseling tussen N177 en A12 is daarbij 
ook een belangrijke onderzoeksvraag. De 
werken starten volgens het Agentschap 
Wegen en Verkeer in 2021. Tegen 2025 zou 
de A12 hervormd moeten zijn.

“We zijn ontzettend blij met dit akkoord”, 
zegt burgemeester Sophie De Wit. “In 
2006 concludeerde de toenmalige rege-
ring dat de doortrekking van de sleuf 
te veel geld kostte. Sindsdien is er niets 
meer gebeurd. Onder CD&V-ministers 
Kris Peeters en Hilde Crevits was er geen 
enkele poging tot aanpak van de zwarte 
kruispunten. Aan het begin van onze 
ambtstermijn trokken schepen Lambrecht 
en ik dan ook aan de alarmbel.”  

“Pas onder N-VA-minister Ben Weyts is er 
gehoor gekomen. Hij schreef in het regeer-
akkoord van de Vlaamse Regering  
dat de A12 aangepakt moest worden.  
Het plan dat N-VA Aartselaar in 2014 
uittekende, is uiteindelijk ook het uit-
gangspunt van dit akkoord geworden. We 
zijn dan ook ontzettend gelukkig met dit 
akkoord tussen Aartselaar en Vlaanderen,  
Antwerpen, Hemiksem, Schelle en Niel. 
Nu gaan we hard verder werken. We hopen 
van onze inwoners bij de gemeenteraads-
verkiezingen het duidelijke mandaat te 
krijgen om het akkoord uit te voeren en 
de A12 te hervormen en verkeersveilig te 
maken”, besluit een gemotiveerde Sophie 
De Wit.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Historisch akkoord voor drastische aanpak A12
Er is eindelijk perspectief voor de gevaarlijke kruispunten op de A12. Na jarenlang lobbywerk van burgemeester 
Sophie De Wit (N-VA) en schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) ligt er een plan van aanpak op tafel. 
Voor het eerst in decennia is er overeenstemming tussen Vlaanderen en de betrokken gemeenten.  
Onder drie van de vijf kruispunten zal de A12 binnenkort in een tunnel onder het kruispunt gaan.

N-VA Aartselaar heeft een hart voor Aartselaar en voor u. In deze  
valentijnsperiode trakteren we u daarom op enkele lekkere  
chocolaatjes, die u samen met deze folder in de bus vindt. Smakelijk!

  De A12 zal op drie van de vijf kruis- 
punten in een tunnel onder het  
kruispunt gaan.

“Eindelijk komen er  
verkeersveilige kruispunten. 
Volgens het Agentschap 
Wegen en Verkeer kunnen 
de werken in 2021 starten.” 

Bart Lambrecht,  
schepen van Mobiliteit

“N-VA-minister Ben Weyts 
zorgt na een oplossing voor 
het Oosterweeldossier nu 
ook voor een historisch 
A12-akkoord.” 

Sophie De Wit, burgemeester 
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Onroerende voorheffing daalt van 800 naar 504 opcentiemen
De opcentiemen op de onroerende voorheffing, kortweg de gemeentelijke belasting op 
gebouwen, dalen dit jaar in Aartselaar van 800 naar 504. “Dat is een gevolg van het 
stopzetten van de provinciale belasting. Die belasting wordt overgenomen door Vlaanderen, 
dat voortaan dus ook de provinciale gelden binnenkrijgt. Elke gemeente heft zijn opcentiemen 
echter op het Vlaamse bedrag. Om dezelfde inkomsten te behouden voor de gemeente, verlaagt 
Aartselaar dus haar belastingtarief. Voor onze inwoners verandert er in de praktijk bijgevolg 
niets. Als de gemeenteraad de verlaging echter niet had goedgekeurd, had elke inwoner veel 
meer moeten betalen”, weet Jos Mertens (N-VA), voorzitter van de commissie Financiën.

Uit cijfers van Gazet van Antwerpen blijkt dat Aartselaar met zijn 504 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing de laagste belastinggraad heeft van gans de provincie Antwerpen.

2 miljoen euro investeringen in 2018
De afgelopen jaren investeerde de N-VA met haar coalitiepartners al 
heel wat in Aartselaar. Die investeringstrein blijft ook in 2018 verder 
rijden. “Dit jaar voorzien we 2 miljoen euro aan investeringen om 
Aartselaar nog aangenamer te maken. Dat brengt de totale teller deze 
legislatuur op liefst 13 miljoen euro investeringen”, zegt schepen van 
Financiën Eddy Vermoesen (N-VA).

Tegelijkertijd daalt ook de schuldgraad 
dit jaar. “We zijn deze bestuursperiode, 
begin 2013, gestart met een schuldgraad 
van 540 euro per inwoner. We zijn 
leningen aangegaan om de grote 
projecten van deze legislatuur te 
financieren. Denk aan de uitbreiding 
van de kinderopvang, renovaties in 
de scholen, de bouw van het technisch 
centrum en de vernieuwing van het 
sportcentrum. Al die leningen gaan 
we echter met een lage rentevoet aan en 
betalen we af op een korte periode van 
tien jaar. Daardoor is onze schuldgraad 
even gestegen naar 745 euro per inwoner 
in 2016. Dit jaar hoeven we echter geen 
nieuwe lening aan te gaan en lossen 
we er zelfs af. Op het einde van dit jaar 
kloppen we af op een schuldgraad van 
564 euro. De schuldgraad is dus op quasi 
hetzelfde niveau gebleven, maar er is 
deze keer wél aanzienlijk geïnvesteerd 
in Aartselaar”, concludeert schepen 
Vermoesen.

Foute berichtgeving van oppositie
De cijfers verschillen van wat er recent 
op de voorpagina van het NAP-blad 
stond. “Zij rekenen bij onze schuldgraad 
een lening in 2017 die helemaal niet is 
opgenomen. Onze financieel beheerder 
zei dat nochtans duidelijk op de 
commissie en gemeenteraad. Volgens 

NAP eindigen we in 2018 met 11,27 
miljoen euro schulden, terwijl het in 
realiteit 8,05 miljoen euro zal zijn. Een 
rekenfout maken van 3,22 miljoen 
euro, is toch wel pijnlijk. Het is jammer 
dat onze oppositie bewust zo’n foute 
berichtgeving de wereld in stuurt.”

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) 
blikt alvast vooruit op de investeringen 
van dit jaar. “Met 900 000 euro zijn 
de rioleringswerken in Kleistraat en 
Oever het grootste werk. We leggen de 
fietspaden goed en maken de straat en de 
omgeving van het sportcentrum veiliger.

De gemeentelijke veegwagen is versleten. 
Om onze straten proper te houden, 
kopen we een nieuwe. Daarvoor is 
225 000 euro voorzien. Andere grote 
kostenposten zijn de vernieuwing van 
de verwarming in het cultureel centrum 
en de aanleg van twee all-weather-
tennisterreinen. We vernieuwen verder 
voetpaden, renoveren de speelplaats, 
leggen zonnepanelen en plaatsen 
fietsenstallingen. De basketbalhal wordt 
onder handen genomen en we pakken 
de tuin van De Leonaar aan. In wijk 
Buerstede gaan we experimenteren met 
digitale borden om sluipverkeer tegen te 
gaan.”

Jos Mertens
gemeenteraadslid

“We eindigen in 
2018 met quasi  
dezelfde schuldgraad 
als waarmee we de 
bestuursperiode zijn 
gestart. Maar in tus-
sentijd is er wel aan-
zienlijk geïnvesteerd 
in Aartselaar.”  

Eddy Vermoesen 
schepen van Mobiliteit
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Aartselaar ontbindt twee intercommunales
De intercommunales Hooge Maey en IKA, waarin de gemeente Aartselaar participeert, houden op 
te bestaan. Dat keurde de gemeenteraad goed. “Intercommunales zijn de laatste tijd in woelig water 
terechtgekomen. Het is belangrijk dat we elk samenwerkingsverband goed evalueren. Als ze geen nut meer 
hebben of de werking op een andere manier kan worden verdergezet, moeten we dat doen. Daarom zetten 
we nu Hooge Maey en IKA stop”, zeggen N-VA-schepen Bart Lambrecht en N-VA-gemeenteraadslid Anouk 
Beels, die voor Aartselaar in de raden van bestuur zetelden.

Minder mandaten en zitpenningen
De ontbinding van de twee intercommunales heeft natuurlijk ook gevolgen. Zo verdwijnen er mandaten 
in de raden van bestuur en de algemene vergaderingen. Ook de daarbij horende zitpenningen moeten 
dus niet langer worden uitgekeerd. “Minder intercommunales, minder personeel, minder mandaten en 
minder zitpenningen. De ontbinding komt de Aartselaarse belastingbetaler dus ten goede. We schaffen 
daarmee ook onze eigen zitpenningen en mandaten af”, besluiten Bart Lambrecht en Anouk Beels.

Beter gemeentelijk  
activeringsbeleid via  
het nieuwe ‘wijk-werken’
Aartselaar kan voortaan bepaalde leefloners en 
werkzoekenden nog beter activeren. Vlaanderen 
ontwikkelde het systeem van wijk-werken, ter 
vervanging van het federale PWA-systeem. “Wij 
zetten in ons OCMW-beleid al volop in op activering. 
Met het wijk-werken hebben we nu een extra tool 
om mensen aan het werk te krijgen”, vindt OCMW-
voorzitter Hilde Heyman (N-VA).
Het vroegere PWA-systeem (Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap) had zelfs een eigen bestuur. N-VA Aartselaar 
vaardigde gemeenteraadsleden Blondje Joosten en Paula De 
Leeuw en OCMW-raadslid Nicole Caremans af. Zij werken 
graag mee aan deze hervorming.

“Het vroegere PWA-systeem had nobele doelstellingen”, zegt 
Blondje Joosten. “Werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt 
stonden en niet in staat waren voltijdse taken te verrichten, 
kregen toch een vooruitzicht. Ze konden ervaring opdoen om zo 
op de reguliere arbeidsmarkt terecht te komen.”

Toch had het PWA-systeem ook nadelen, vindt Paula De Leeuw. 
“Er werd te weinig geactiveerd richting arbeidsmarkt. Een 
PWA’er kon zich blijven nestelen in dat statuut. In een PWA-
statuut bouw je echter geen sociale rechten op. Velen wisten dat 
niet. Een hervorming was dan ook noodzakelijk.”

Werkzoekende werkt maximaal één jaar in ‘wijk-werken’
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) hervormde daarom de 
PWA-werking om naar wijk-werken. Daarmee kunnen gemeenten 
aan de slag. “Ook in Aartselaar gaan we dat natuurlijk doen”, 
zegt Nicole Caremans. “Werkzoekenden werken maximaal één 
jaar in dit systeem. Ze voeren bijvoorbeeld klusjes uit voor de 

gemeenschap. Zo doen ze ervaring op. Tegelijkertijd worden ze 
intensief begeleid en geactiveerd. Het is onze bedoeling ze zo snel 
mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden, waar ze wél sociale 
rechten opbouwen. Een win-win dus.”

Overbodige politieke structuur afgeschaft
Op de koop toe worden alle overbodige structuren achter de PWA-
werking afgeschaft. “Voor de veertien PWA’ers die er in Aartselaar 
nog waren, moest toch een ganse politieke overlegstructuur in stand 
worden gehouden. Die schaffen we nu graag af. We werken voor 
wijk-werken samen met Hemiksem, Niel, Rumst en Boom binnen 
de bestaande intercommunale Vlotter, het voormalige Imsir. Die is 
gespecialiseerd in lokale tewerkstelling”, besluit Hilde Heyman.

Anouk Beels
gemeenteraadslid

Blondje Joosten
gemeenteraadslid

Paula De Leeuw
gemeenteraadslid

  Via wijk-werk begeleiden we werkzoekenden 
zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt.
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Aartselaar krijgt volwaardig seniorenbeleid
25 procent van de Aartselaarse inwoners is momenteel ouder dan 65. Volgens de prognoses wordt 
dat weldra 33 procent. Binnenkort is dus een op de drie inwoners een senior. Dit gemeentebestuur 
werkt dan ook een volwaardig seniorenbeleid uit. “Een gezinsbeleid en jeugdbeleid kennen we 
al lang, maar we troffen onze gemeente aan zonder seniorenbeleid. De aanwerving van een 
seniorenconsulent en de oprichting van een senioren- en toegankelijkheidsraad zijn een eerste 
stap”, zegt OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

Hilde zorgt samen met de OCMW-raadsleden van de 
N-VA Guido D’eer en Nicole Caremans voor de uitwerking 
van dat seniorenbeleid. “Dat beleid staat niet op zichzelf, 
maar werkt nauw samen met andere beleidsdomeinen. 
We plaatsten bewegingstoestellen bij het Sociaal Huis en 
samen met de sportdienst kwamen er badmintonlessen 
voor 55-plussers. Met de bibliotheek plaatsten we een 
wisselbib in het Sociaal Huis en komen we met de ‘bib aan 
huis’ bij ouderen en de woonzorgcentra langs”, legt Guido 
D’eer uit.

Een toegankelijkere gemeente helpt senioren verder
Het seniorenbeleid zet ook zwaar in op toegankelijkheid. 
“Samen met de seniorenraad plaatsten we talrijke nieuwe 
rustbanken in Aartselaar. Zo kan iemand die minder 
mobiel is even rusten. Nieuwe voetpaden worden voorzien 
van lage drempels en blindengeleidetegels. In het Sociaal 
Huis en Cultureel Centrum werden automatische deuren 
geplaatst. Het is belangrijk dat we ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen laten deel uitmaken van onze 
gemeenschap”, vindt Nicole Caremans.

In dat kader werd ook, in samenspraak met de 
seniorenverenigingen en buurtbewoners, het reglement 
van de parking van ontmoetingscentrum Den Hamer 
aangepast. “Veel seniorenverenigingen maken gebruik 
van die gemeentelijke accommodatie. De parking is echter 
klein. Voortaan is die voorbehouden voor gehandicapten 
of mensen die slecht te been zijn. Wie nog mobiel is, 
parkeert aan het Cultureel Centrum”, gaat OCMW-
raadslid Nicole Caremans verder.

Eenzaamheid bij ouderen tegengaan
Een belangrijk aandachtspunt is ook de strijd tegen 
vereenzaming van ouderen. “Via Bpost deden we een 
bevraging bij alle 80-plussers in Aartselaar”, zegt Hilde 
Heyman. “Onze seniorenconsulent bezoekt op vraag 
deze mensen om hun woonomstandigheden en behoeften 
te bekijken. In de cafetaria van het Sociaal Huis bieden 
we warme maaltijden aan voor 65-plussers aan een 
democratische prijs. Het activiteitenaanbod is er verhoogd. 

Dagopvang 
Op onze infoavonden schenken we aandacht aan bij-
voorbeeld valpreventie, dementie of mantelzorg. Tot slot 
openen we in februari een NOAH, een dagopvang voor 
maximaal tien ouderen, georganiseerd door Familiehulp. 
Dat is nuttig voor hulpbehoevende of revaliderende inwo-
ners. Dankzij de NOAH moeten zij niet onmiddellijk naar 
een woonzorgcentrum of dagopvang buiten de gemeente 
en kunnen ze toch nog een tijd in hun eigen omgeving 
blijven wonen.”

Seniorenbeleid krijgt onder impuls van de N-VA dus 
steeds meer aandacht in Aartselaar. Vast staat dat het 
ook de komende legislaturen steeds meer aan belang 
zal winnen. De N-VA zal dan ook een ruim programma 
rond seniorenbeleid uitwerken voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

  Gemeenteraadsleden Jan Van der Heyden en Jos Mertens 
testen samen met Hilde Heyman de beweegtoestellen uit.

  OCMW-voorzitter Hilde Heyman en OCMW-raadsleden 
Nicole Caremans en Guido D’eer op een van de talrijke 
nieuwe rustbanken.
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Gratis | Cultureel Centrum Aartselaar

N-VA Aartselaar

Inleiding door Burgemeester Sophie 
De Wit (N-VA)
en mogelijkheid tot vragen stellen 
aan Minister Jan Jambon (N-VA)

Jan Jambon
Minister van 

Binnenlandse Zaken 
& Veiligheid

Een veilige thuis in 
aangenaam Aartselaar

SPREEKAVOND

20 uur

Aartselaarse politiezone  
controleert intensief op zone 30
Uit cijfers die in januari in de media verschenen, 
blijkt dat heel wat politiezones zelden op zones 
30 controleren. Liefst een op de drie politiezones 
doet dat zelfs nooit. De politiezone HEKLA, 
waartoe Aartselaar behoort, doet dat echter wél. 
Meer zelfs, onze politiezone wordt als voorbeeld 
aangehaald. 60 procent van alle controles binnen 
de zone 30 in de provincie Antwerpen gebeurt in 
onze politiezone en die van Mechelen.

“Handhaving is voor ons belangrijk. In onze politiezone zetten 
we daar echt op in. Niet toevallig zijn zes van de zeven burge-
meesters uit de voorbeeldzones N-VA-burgemeesters. De oppo-
sitie verkondigt graag dat er geen handhaving is, maar de cijfers 
die zijn uitgebracht door een CD&V-parlementslid bewijzen hun 
ongelijk”, concludeert burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Minder overtredingen
Uit de controles die er na de zomer gebeurden in Aartselaar, 
blijkt dat circa 15 procent de zones 30 niet respecteert. “Voor 
hen blijven we regelmatig steekproeven houden, zeker in 
straten als de Helststraat waar dat percentage hoger ligt. We 
merken echter dat maandelijks het aantal overtredingen daalt. 
Bovendien blijkt dat 85 procent van de automobilisten zich 
aan de snelheid houdt. We willen hen feliciteren”, besluit  
schepen van Verkeersveiligheid Bart Lambrecht (N-VA).

Rupeltornado’s halen 2 400  
kilogram zwerfvuil op in Aartselaar
Elke week komen de Rupeltornado’s Aartselaar proper  
houden. Van maart tot oktober haalden ze in Aartselaar  
2 400 kilogram zwerfvuil op. Dat is veel, maar minder dan 
in de vier andere gemeenten waar de Rupeltornado’s actief 
zijn. In Boom bijvoorbeeld ligt er dubbel zoveel zwerfvuil. 
Sluikstort ruimen de Rupeltornado’s niet op, daar maken ze 
melding van bij de gemeente. “Daardoor stijgen onze cijfers 
met meldingen van sluikstort ook. Onze oppositie laat graag 
op basis van die stijgende cijfers uitschijnen dat Aartselaar 
er deze legislatuur veel vuiler op is geworden. In de praktijk 
is het net door onze inspanningen dat de cijfers stijgen én er 
effectief iets aan sluikstort gedaan wordt”, zegt OCMW- 
voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

Ledverlichting in sporthal
Na de danszaal kreeg ook de sporthal een volledige ‘religh-
ting’. De oude verlichting werd vervangen door moderne 
ledverlichting. “Een investering van 32 000 euro, maar wel 
een investering die zich al na enkele jaren terugverdient door 
besparing op de energiefactuur”, weet schepen van Sport Bart 
Lambrecht (N-VA).

Sanitair gemeentelijke basisschool 
Cade wordt grondig gerenoveerd
Het sanitair van de ‘kleine’ Cade wordt volledig 
vernieuwd. “Het is verouderd, vaak stuk en 
vernieuwing dringt zich op als we kwalitatief 
onderwijs willen blijven aanbieden”, zegt schepen 
van Onderwijs Mark Vanhecke 
(N-VA).

Voor de renovatie is een budget van 
liefst 100 000 euro voorzien. “Zeker in 
onze scholen voeren we een inhaal- 
operatie uit voor de renovatie van het  
patrimonium. We troffen bijvoorbeeld 
in onze schoolgebouwen nog enkel 
glas aan”, vult schepen van Patrimo-
nium Eddy Vermoesen (N-VA) aan.

 Mark Vanhecke
 schepen van Onderwijs

  OCMW-voorzitter Hilde Heyman met 
het team van de Rupeltornado’s.
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groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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