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De gemeente Aartselaar krijgt steeds meer aanvragen voor nachtwinkels op haar grondgebied. Om dat allemaal in goede 
banen te leiden, diende fractieleidster Paula De Leeuw (N-VA) een reglement in om te bepalen waar nachtwinkels kunnen 
komen en waar vooral niet.

“Het is duidelijk dat een nachtwinkel 
niet thuis hoort in een woonwijk. Dat 
kan geluidshinder en andere overlast 
met zich meebrengen voor de omwo-
nenden. Mijn reglement bepaalt nu heel 
duidelijk waar nachtwinkels wel of niet 
mogen komen”, zegt initiatiefneem-
ster Paula De Leeuw. Haar reglement 
werd op de gemeenteraad van februari 
unaniem goedgekeurd.

Een nachtwinkel openen in Aartselaar 
is al niet eenvoudig. Met een opstartbe-
lasting van 6 000 euro en een jaarlijkse 
belasting van 1 500 euro int de gemeen-
te al de maximale belastingen die aan 
nachtwinkels kunnen worden opge-
legd. Een reglement waar nachtwinkels 
zich wel of niet mogen vestigen ontbrak 
echter nog. Andere gemeenten hebben 
dat wel al.

Voorafgaand onderzoek
Het reglement van Paula De Leeuw be-
paalt nu duidelijk hoe een vergunning 

kan worden aangevraagd en aan welke 
voorwaarden een nachtwinkel moet 
voldoen. Er is vanaf nu ook een voor-
afgaand onderzoek nodig om fraude te 
vermijden.

Een nachtwinkel is niet langer toege-
staan wanneer:

  Het gebouw of de gebouwen daar-
rond een voortuin hebben

  Er binnen 250 meter een publiek 
speelterrein ligt

  Er binnen een straal van 750 meter 
al een andere vergunde nachtwin-
kel ligt 

  In zones waar handelsactiviteiten 
niet zijn toegestaan

  Er binnen 50 meter geen private 
of publieke parkeerplaats is, om 
foutparkeren te voorkomen

Verplichte camerabewaking

Schepen van Lokale Economie Mark 
Vanhecke (N-VA) is zeer tevreden met 
het reglement: “Een wildgroei van 
nachtwinkels is niet goed voor onze 
gemeente. Aartselaar had echt nood 
aan deze maatregelen, zodat we in de 
toekomst niet elke nachtwinkel zomaar 
moeten aanvaarden. 

Bovendien legt het reglement ook maat-
regelen op om de overlast rondom de 
winkel te beperken en de veiligheid te 
verhogen. Zo wordt ook camerabewa-
king verplicht en mag een winkel maar 
binnen bepaalde uren open zijn. De uit-
bater is ook verplicht om de voetpaden 
rondom zijn winkel proper te houden.”

Het unaniem 
gestemde 
reglement geldt 
naast nachtwin-
kels ook voor 
automatenshops 
en  bureaus voor 
telecommuni-
catie.

N-VA dijkt wildgroei nachtwinkels in Aartselaar in
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www.n-va.be/aartselaar

“Nachtwinkels horen niet thuis in een woonwijk.”
Paula De Leeuw (fractieleider N-VA)

“Het nieuw reglement dient ook 
om de overlast tegen te gaan en 
de veiligheid te verhogen.”
Schepen van Lokale Economie Mark Vanhecke



Ondertussen is de kerstperiode 
al even achter de rug, maar u 
herinnert zich vast nog de mooie 
nieuwe kerstverlichting aan 
het gemeentehuis. “Op deze 
manier trachten we Aartselaar 
nog aangenamer te maken 
dan onze gemeente al is. Met 
mooie bloemetjes in de zomer 
en een knappe kerstverlichting 
in de winter maken we ons 
dorpscentrum aantrekkelijker. De 
lokale middenstand kan daar dan 
mee de vruchten van plukken. 
De LED-verlichting is goedkoper 

dan de vorige kerstverlichting 
en bovendien werd ze geplaatst 
door een Aartselaarse firma”, zegt 
burgemeester Sophie De Wit  
(N-VA).

Spoedig start de afbraak van de 
huidige voetbal- en tennischalet 
op het gemeentelijk sportcentrum. 
Het gebouw wordt vervangen door 
nieuwe sportaccommodatie waarin 
onder meer voetbal, tennis, atletiek 
en petanque een onderkomen in 
vinden. Momenteel vinden al volop 
voorbereidende werken plaats. 

Schepen van Sport en Communicatie Bart Lambrecht (N-VA) nodigt 
iedereen uit om via de Facebookpagina http://www.facebook.com/
aartselaarsesportaccommodatie/ de werken te volgen.

Burgemeester Sophie De Wit  
(N-VA) tekende voor Aartselaar het 
Unizoconvenant. Voor schepen van 
Lokale Economie Mark Vanhecke  
(N-VA) is dat een belangrijk 
signaal: “Met het convenant 
engageert de gemeente zich om aan 
kernbescherming en kernversterking 
te doen. 

We willen een goede mix tussen 
wonen en winkelen in ons centrum. 
Detailhandel is een belangrijke 
schakel voor de levendigheid van 
onze dorpskern. Grote winkelketens 
houden we liefst op de A12.”

Sinds kort kunnen Twitteraars 
die graag over het gemeentelijk 
beleid op de hoogte blijven N-VA 
Aartselaar ook op Twitter volgen 
via @NvaAartselaar. 

“Niet alleen via Facebook, maar 
ook via Twitter willen we iedereen 
goed op de hoogte houden van 
ons beleid. En ook onze website 
wordt momenteel in een volledig 
nieuw kleedje gestoken”, zegt N-VA 
Aartselaar-voorzitter Miel Mertens.

Noteer alvast in je agenda: 
22 mei om 11 uur: aperitiefgesprek met Sophie De Wit
7 juli: bezoek aan Kamer, Senaat en het Vlaams Parlement met N-VA Aartselaar
24 september: Sophie & Compagnie: feest van de Aartselaarse burgemeester en 
schepenen

Studiebureau Sweco Belgium 
neemt de verkeerscirculatie rond de 
schoolomgeving nog eens onder de loep. 
Sinds november zijn er in de Carillolei 
en della Faillelaan enkelrichtingen. Ook 
de parking van het cultureel centrum 
is heringericht als één grote ‘zoen en 
vroemzone’. Tot slot werd de vroegere 
uitrit van de parking omgevormd tot 
een fiets- en wandelboulevard. Zo wil 
het gemeentebestuur zorgen voor een 
verkeersveiligere schoolomgeving.

“We kregen heel wat opmerkingen en 
suggesties van bewoners, ouders en 
weggebruikers binnen, zowel positief 
als negatief”, zegt burgemeester Sophie 
De Wit (N-VA). “Zo ontvingen we al drie 
verschillende petities vanuit verschillende 
straten, de ene keer om te vragen om de 
huidige situatie zeker te behouden, de 
andere keer om terug te gaan naar de 
oude dubbelrichtingen. Gezien het om 
een proefopstelling gaat, gaan we al die 
opmerkingen laten analyseren door het 
studiebureau, om vervolgens de mogelijke 
nadelen die sommigen ondervinden tot 
een minimum te beperken.”

De burgemeester betreurt wel hoe dit 
dossier politiek wordt uitgebuit door de 
oppositie: “De inspraak loopt momenteel 
nog volop in dit dossier en er worden 

bijkomende tellingen gehouden. Toch 
vond de oppositie het nodig om zélf 
halsoverkop een raadscommissie bij elkaar 
te roepen, goed wetend dat de bevoegde 
schepen die avond niet aanwezig kon zijn 
en dat de resultaten van de tellingen nog 
niet bekend waren. Onze suggestie om de 
afgedwongen commissie op een iets latere, 
maar nuttigere datum te laten doorgaan, 
werd weggewuifd. Een bestuur voor het 
blok zetten bleek belangrijker dan zinvol 
vergaderen. Dat kost de Aartselaarse 
belastingbetaler heel wat zitpenningen. 
De oppositie verdeelt opruiende 
pamfletten in de omgeving, maar doet 
dat bewust niet in straten waar hun visie 
niet wordt gedeeld. Het is jammer dat zo’n 
belangrijk dossier als een verkeersveilige 
schoolomgeving wordt misbruikt voor 
puur politiek gewin. Straten en mensen 
worden zo nodeloos tegen elkaar 
opgezet.”

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht 
(N-VA) kijkt vooral naar de toekomst: 
“Het studiebureau gaat nu na hoe de 
verkeerscirculatie nog verbeterd kan 
worden. Ze doen dat zo objectief mogelijk 
vanuit hun grondige mobiliteitskennis. In 
mei verwachten we hun aanbevelingen. In 
juni kunnen we die dan implementeren en 
communiceren, zodat ze op 1 juli kunnen 
ingaan.”

N-VA blijft werken aan veilige schoolomgeving
Studiebureau neemt verkeerscirculatie 
onder loep

Nieuwe kerstverlichting  
aan gemeentehuis

Volg bouw nieuwe sportaccommodatie via 
Facebook

Aartselaar tekent  
Unizoconvenant

Volg N-VA Aartselaar 
nu ook op Twitter!

www.n-va.be/aartselaar aartselaar@n-va.be

De kranten stonden er de 
afgelopen maand vol van. Onze 
eerste schepen Eddy Vermoesen 
werd door de partijraad van de 
N-VA verkozen tot nationaal 
penningmeester van de N-VA. 
Wat houdt die functie concreet in 
en welke gevolgen heeft het voor 
Aartselaar? We vroegen het aan 
Eddy zelf.

Proficiat met je verkiezing Eddy! Wat 
ga je concreet doen als penning-
meester van de nationale N-VA?
Eddy: Als penningmeester ben 
ik verantwoordelijk voor het 
geldbeheer van de N-VA. Maar ik 
kom nu ook in het partijbestuur 
en het dagelijks bestuur van de 
partij terecht. Voortaan kom 
ik elke dinsdagavond samen 
met voorzitter Bart De Wever, 
ondervoorzitters Sander Loones 
en Lies Jans en secretaris Louis 

Ide. Daar worden de strategische 
lijnen bepaald, samen met de 
ministers en fractieleiders. Dat zal 
inhoudelijk zeer interessant zijn.

Waarom hebben de leden van de 
nationale partijraad jou verkozen?
Eddy: Dat moet je natuurlijk aan 
hen vragen, maar ik denk dat mijn 
profiel hen heeft overtuigd. Ik heb 
gestudeerd aan de Koninklijke 
Militaire School en ben Master 
in Overheidsmanagement. Ik 
ben zaakvoerder van mijn eigen 
bedrijf en schepen van onder meer 
financiën in Aartselaar. Financieel 
beheer zit me dus in de genen. 
Bovendien was ik als voorzitter 
van het Comité van Toezicht bij de 
N-VA sowieso al vertrouwd met 
de interne partijfinanciering.

Welke gevolgen heeft dit voor je 
schepenambt in Aartselaar?

Eddy: Ik blijf schepen van 
Financiën, Cultuur en 
Patrimonium in Aartselaar, al 
zal ik wel mijn dinsdagavonden 
wat moeten herschikken, want 
voortaan word ik in Brussel 
verwacht. Ook ons schepencollege 
van maandagvoormiddag 
wordt voortaan in de 
namiddag gehouden, zodat ik 
maandagvoormiddag naar het 
partijbestuur in Brussel kan. 
Met onze burgemeester Sophie 
De Wit heeft Aartselaar al een 
parlementslid met connecties in 
Brussel. Dat kan een gemeente 
alleen maar ten goede komen. 
Voortaan kan ook ik de belangen 
van Aartselaar in Brussel mee 
verdedigen.

Veel succes gewenst Eddy!

Eddy Vermoesen nationaal penningmeester N-VA

Afscheid van N-VA-bestuurslid Jan Van Camp

Met zeer veel droefenis vernam N-VA Aartselaar het overlijden van ons 
bestuurslid Jan Van Camp. Hij werd 62 jaar. 

Jan was een Vlaams-nationalist in hart en nieren en was al actief in de 
Aartselaarse politiek bij de Volksunie. De stap naar de N-VA was voor hem dan 
ook een logische stap. Jan was nooit te beroerd om zijn handen uit de mouwen 
te steken. Voor het plaatsen van verkiezingsborden of andere zaken konden we 
steeds op hem rekenen. Hij had een groot hart voor Aartselaar en zijn wijk de 
Koekoek. Begin maart nog werd hij door de N-VA-leden herverkozen in ons 
partijbestuur. 

We gaan je ontzettend missen en nooit vergeten, Jan. 
Veel sterkte aan de naasten!

“Het is jammer dat de op-
positie een belangrijk dossier 
als een veilige schoolomge-
ving politiek misbruikt.”

Burgemeester Sophie De Wit

“Tegen de zomer kunnen 
we de aanbevelingen van 
het studiebureau imple-
menteren.”

Bart Lambrechts, schepen van 
Mobiliteit



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


