
N-VA Aartselaar nodigt u 
graag uit op haar allereerste 
Paasbrunch met gastspreker 
SIEGFRIED BRACKE

op zondag 17 april van 11 tot 15 uur
in OC Den Hamer, della Faillelaan 21 in Aartselaar

Inschrijven kan tot en met 11 april
via miel.mertens@n-va.be
of per post: E. Claeslaan 1 B2, 2630 Aartselaar

Kostprijs:
15 euro per persoon, inclusief een glaasje cava
10 euro voor -10-jarigen

De lente is in het land, de mensen
komen weer buiten. Iedereen is
goedgemutst. Ook de N-VA heeft
die kriebels. Je zou voor minder,
want op een klein jaar is ons leden-
aantal verdubbeld en trekken we
leden aan uit alle leeftijdscatego-
rieën, van jong tot minder jong. 

Ook onze bestuursploeg is uitge-
breid na de laatste bestuursverkie-
zingen. We hebben een gemotiveerd
team dat klaar staat om de gemeente-
verkiezingen van 2012 voor te berei-
den en een fris, vernieuwend windje
te laten waaien in Aartselaar. We
stellen ons verderop in dit huis-aan-
huisblad graag aan u voor.

Wilt u kennis maken met onze
nieuwe ploeg? Kom dan alvast naar
onze “Brunch met Bracke” op zon-
dag 17 april. Siegfried Bracke komt
speciaal naar Aartselaar. 
Ook onze nieuwe website, 
www.n-va.be/aartselaar,
is zeker de moeite waard!

De verjonging van Aartselaar werd
alvast ingezet door ons federaal par-
lementslid Sophie De Wit. Zij werd
op 14 maart mama van haar tweede
kindje, een schat van een dochter.
Zal Emma later in de voetsporen
van haar mama treden?

Eddy Vermoesen
Voorzitter 

N-VA Aartselaar
eddy.vermoesen@n-va.be

De N-VA 
groeit en bloeit
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V.U. Eddy Vermoesen
Kardinaal Cardijnlaan 16
2630 Aartselaar

“Brunchen met Bracke”

Masterplan Mobiliteit

Hoe verbeteren we het verkeer in Aartselaar?

De brug is begraven en wordt vervangen door vier tunnels in Antwerpen. Maar
het Masterplan Mobiliteit Antwerpen is veel meer dan enkel de Oosterweelver-
binding en zorgt ook voor oplossingen in de randgemeenten van Antwerpen.

Aartselaar wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met veel sluipverkeer. Welke beslis-
singen of projecten zijn nuttig voor de mobiliteit in Aartselaar? 

Laat uw mening en 
bezorgdheden horen!

Wij geven ze zeker door, want
de N-VA geeft mee vorm aan

het Masterplan en ook 
N-VA-Aartselaar heeft daarin

een stem. U kunt ons al 
uw voorstellen en ideeën 

meedelen via 
eddy.vermoesen@n-va.be.



De Vlaamse N-VA-minister van Ruimtelijke
Ordening Philippe Muyters voerde het voorbije

jaar een administratieve vereenvoudiging door
voor al wie een kleine ingreep aan zijn woning wil
doorvoeren. Dat kan nu veel sneller en met minder
administratieve rompslomp. Gedaan dus met lang
wachten op een vergunning, vanaf nu volstaat een
simpele meldingsplicht bij de gemeente.

Maar wat blijkt nu? Het Aartselaarse bestuur met
Open Vld en NAP houdt het liever bij het vroegere
vergunningsbeleid … kwestie van ‘gewoonte’. Met
die opmerkelijke beslissing haalde Aartselaar zelfs
de voorpagina van De Standaard. Nog vóór het
nieuwe en vereenvoudigde systeem is ingeburgerd
en de evaluatieperiode is afgerond, werpt ons ge-
meentebestuur deze maatregel al in de vuilnisbak.

NIET CONSEQUENT
N-VA Aartselaar betreurt de beslissing van de Aart-
selaarse meerderheid en merkt toch ook de twee-
ledigheid en niet-consequente houding van Open
Vld op. In het parlement geven ze kritiek op de regel-

neverij van de Vlaamse Regering, maar een admini-
stratieve vereenvoudiging wordt op gemeentelijk
niveau wel tegengewerkt. Een gemiste kans dus.

Wilt u meer informatie over de stedenbouwkundige
vereenvoudiging van N-VA? Neem dan eens een
kijkje op www. n-va.be/aartselaar (dossiers).

De toekomst van Aartselaar ziet er niet rooskleurig
uit. In 2030 zal onze gemeente 150 % meer 80-plus-
sers kennen en 14 % minder -14-jarigen. 

Ons inwonersaantal zou daardoor terug onder de 
14 000 zakken, met een geschatte vermindering van
389 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van de studie-
dienst van de Vlaamse Regering. Aartselaar zit met
al deze cijfers bij de 15 Vlaamse gemeenten die er
het slechtst voorstaan.

NOG GEEN TIJD GEHAD
Helaas blijkt ons gemeentebestuur geen rekening te
houden met deze aanstormende vergrijzing. In de

commissie Financiën ontkende schepen Francus op
een vraag van Sophie De Wit (N-VA) nog dat de da-
lende gemeente-inkomsten te maken hadden met
de vergrijzing van onze gemeente. In de daaropvol-
gende gemeenteraad gaf schepen Francus de vergrij-
zing plots wel aan als een reden. Toen Sophie De Wit
de schepen confronteerde met deze tegenstrijdig-
heid, gaf het gemeentebestuur toe dat “de impact
van de vergrijzing op de begroting nog moet onder-
zocht worden, want tot nu toe hebben we nog geen
tijd gehad om dit te onderzoeken.”

EXTRA BEHOEFTEN
De N-VA kan niet begrij-
pen dat ons gemeente-
bestuur zich nog niet
voorbereidt op deze ver-
grijzing. De inkomsten
van de gemeente zullen
dalen door een verminde-
ring van de actieve bevol-
king, terwijl er ook extra
behoeften zullen zijn zoals bijkomende bejaarden-
opvang. Om deze uitdaging aan te gaan, moet er
dringend aan langetermijndenken worden gedaan
binnen onze Aartselaarse politiek. Helaas kijkt ons
gemeentebestuur niet verder dan 2012.

Wonen in Aartselaar: 

mag het eens iets eenvoudiger?

Grijze wolken boven Aartselaar

Ons gemeentebestuur kiest voor ingewikkelde en
langdradige vergunningen in plaats van 

administratieve vereenvoudiging

Ons gemeentebestuur kiest voor ingewikkelde en
langdradige vergunningen in plaats van 

administratieve vereenvoudiging

De vergrijzing zorgt 
voor dalende inkomsten
en stijgende uitgaven. 
Het gemeentebestuur 
denkt echter niet verder
dan de volgende 
gemeenteraads-
verkiezingen.

“De impact van de 
vergrijzing op de 

begroting moet nog
onderzocht worden,
want tot nu toe heb-
ben we daarvoor nog

geen tijd gehad”, 
dixit schepen van 
Financiën Nadine

Francus (Open Vld).



Een nieuw en gemotiveerd bestuur 
voor N-VA Aartselaar

Een pluim voor alle vrijwilligers

N-VA Aartselaar heeft een gloednieuwe website

EDDY VERMOESEN
Voorzitter
Kardinaal Cardijnlaan 16
t. 0478 96 33 99 
eddy.vermoesen@n-va.be

ERIC VANSEUNINGEN
Ondervoorzitter en penningmeester
Neerhof 1
t. 0475 42 97 60
eric.vanseuningen@n-va.be

ANNE VAN RUYSSEVELT
Secretaris
Jan Blockxlaan 74
t. 0479 71 05 74
anne.vanruyssevelt@n-va.be

SOPHIE DE WIT
Gemeenteraadslid en 
federaal Kamerlid
Kleistraat 129
t. 0477 35 33 15
sophie.dewit@n-va.be

LIEVE REDANT
Gemeenteraadslid
Kardinaal Cardijnlaan 25 
t. 03 877 38 13
lieve.redant@n-va.be

MIEL MERTENS
Organisatieverantwoordelijke
Emiel Claeslaan 1 B2
t. 0475 85 00 20
miel.mertens@n-va.be

BART LAMBRECHT
Communicatieverantwoordelijke
en webbeheerder
Swaeneleike 11
t. 0474 30 11 86
bart.lambrecht@n-va.be

FREDDY CORNELISSENS
Ledenverantwoordelijke
Guido Gezellestraat 11 A1
t. 0486 27 48 53
freddy.cornelissens@n-va.be

THOMAS BRAEM
Jongerenverantwoordelijke
Guido De Smetlaan 22
t. 0497 70 92 84 
thomas.braem@jongnva.be

JAN VAN CAMP
Bestuurslid
Jef Van Hooflaan 27
t. 0494 50 55 42
jan.vancamp2@n-va.be

Met trots lanceerde N-VA Aartselaar op haar nieuwjaarsreceptie haar
nieuwe website. U vindt er onder andere deze huis-aan-huisfolder in digi-
tale versie, persberichten, een wie-is-wie, onze geschiedenis, ons pro-
gramma,…  Neem dus zeker eens een kijkje op www.n-va.be/aartselaar

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk en daarom geeft de
N-VA alle Aartselaarse vrijwilligers graag een symbolisch bloemetje!
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Onze gemeente krijgt
er kleur door, de tijd die de vrijwilligers investeren is van onschatbare
waarde. Dank voor al jullie inzet voor de gemeente en de maatschappij!

Midden februari kozen de N-VA-leden een nieuw bestuur voor N-VA Aartselaar. Met deze nieuwe ploeg bereiden
we ons voor op de Aartselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 2012. We stellen ons dan ook graag al eens aan u
voor!



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


