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Steeds minder woninginbraken in Aartselaar
Het aantal woninginbraken in Aartselaar is sinds deze legislatuur sterk gedaald. Dat blijkt uit de officiële politiecijfers
van onze politiezone HEKLA. Voor burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is dat een teken dat de inzet van het gemeentebestuur voor meer veiligheid loont.
In 2010 en 2011 piekte het aantal woninginbraken in onze
gemeente nog. Vorige legislatuur was er een duidelijke stijgende lijn waar te nemen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is er dan weer een duidelijke daling merkbaar.
Tegenover 2011 is het aantal woninginbraken in Aartselaar
nu zelfs gehalveerd.

van de korpschef. Er zijn steevast enkele teams op de baan
voor onmiddellijke interventies. Het aantal mensen aan de
politietop hebben we afgeslankt, waardoor er met hetzelfde
budget meer blauw op straat kan. Ook de openingsuren van
ons politiekantoor zijn aangepast om onze politie efficiënter
te laten werken.”

Buurtinformatienetwerken

De burgemeester verwacht ten slotte dat ook in de toekomst
het aantal woninginbraken nog zal dalen. “In 2017 investeren
we in camera’s met automatische nummerplaatherkenning.
Dat is een zeer nuttig middel om ook dievenbendes efficiënt
mee op te sporen.”

Burgemeester Sophie De Wit concludeert hieruit dat het
gewijzigd veiligheidsbeleid haar vruchten afwerpt. “De
politiezone HEKLA wordt nu door vijf burgemeesters geleid,
allemaal van N-VA-signatuur. Dat maakt een kordaat en
krachtig beleid mogelijk. In eerste instantie is de oprichting
van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) zeker bepalend
voor het lagere inbraakcijfer. De BIN’s werken ontradend en
hebben al effectief geholpen om criminelen op te pakken. Ik
raad dan ook elke inwoner aan om lid te worden van het BIN
uit zijn wijk. Op de website van de gemeente vind je daar alle
info over.”

Flexteams

V.U.: Miel Mertens, Ernest Claeslaan 1 B2, 2630 Aartselaar

Maar burgemeester De Wit ziet nog andere tendensen. “Onze
politie werkt sinds deze legislatuur met flexteams, een idee
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“Ook in de toekomst zullen de woninginbraken waarschijnlijk nog dalen door onze
investeringen in camera’s met automatische nummerplaatherkenning.”
Sophie De Wit, burgemeester

Openbare werken en verkee
Dijkstraat en kruispunt Kontichsesteenweg op de schop
Het is eindelijk zover, er wordt gewerkt aan de Dijkstraat en het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Bij de herinrichting
stelde schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) de veiligheid van de zwakke weggebruikers zeer centraal.

“Door de aparte
cycli voor zwakke
weggebruikers zijn
dodehoekongevallen
voortaan niet meer
mogelijk.”
Blondje Joosten (N-VA) gemeenteraadslid

Het kruispunt Dijkstraat – Kontichsesteenweg wordt volledig
heringericht en veel veiliger voor zwakke weggebruikers.

De Dijkstraat krijgt een nieuw wegdek en de fietspaden
worden gescheiden van de rijbaan. Onder het kruispunt
met de Kontichsesteenweg wordt een nieuwe riolering
gestoken. Het kruispunt wordt ook anders ingericht. Zo
komen er duidelijke wachtzones voor fietsers en voetgangers. Ook de verkeerslichten worden volledig vernieuwd. Zwakke weggebruikers kunnen voortaan in een
aparte cyclus oversteken via een druk op de knop. Ze
moeten zich dan niet meer mengen met het autoverkeer.
Gemeenteraadslid en buurtbewoonster Blondje Joosten
(N-VA) is alvast zeer tevreden met de werken. “Door

Fietsstroken geven
fietser plaats in
Kapellestraat en
Laar

de aparte cycli voor zwakke weggebruikers zijn dodehoekongevallen voortaan niet meer mogelijk. Dat is echt
noodzakelijk, want in het verleden waren er helaas dodelijke ongevallen te betreuren. De werken werden al
zo’n acht jaar geleden aangekondigd, maar het is de
N-VA die ze nu daadwerkelijk realiseert”
De werken zullen zo’n zes maanden in beslag
nemen. Tijdens de werken in de Dijkstraat is er
steeds enkelrichting mogelijk vanuit Wilrijk
naar Aartselaar.

U hebt ze ongetwijfeld al gezien,
de fietsstroken op het Laar en in de
Kapellestraat. De fietsstroken geven
de fietsers in het centrum een plaats
in het verkeer. Automobilisten
houden sindsdien meer rekening
met de zwakke weggebruiker in ons
dorpscentrum.
“Door de extra markeringen daalt
echter ook de gemiddelde snelheid
van de automobilisten. Ze zijn
bovendien aandachtiger voor het
verkeer. De fietsstroken hebben ook
een zeer beperkte kostprijs. Daar
hebben we rekening mee gehouden,
want rond 2019 komt er een groot
rioleringsproject in de Kapellestraat
en op het Laar”, zegt bevoegd
schepen Bart Lambrecht (N-VA).
De oppositie is echter niet te spreken
over deze eenvoudige maatregel.
Schepen Lambrecht vindt dat
merkwaardig: “In 2000 en 2010
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keurden die partijen nog
een intergemeentelijk
mobiliteitsplan goed
waarin staat dat in de
dorpscentra fietsers de
rijbaan moeten delen met de
auto’s. Fietsstroken zouden
wel mogen. Wij voeren hun
plannen nu effectief uit, met
een beperkt budget en wat
potten verf. Als studies aantonen
dat dit de verkeersveiligheid kan
bevorderen, waarom zouden we
dat dan niet doen?”

Schepen van Mobiliteit en
Openbare Werken
Bart Lambrecht (N-VA)

ersveiligheid in Aartselaar
Grondige aanpak van wijk Koekoek
Wijk Koekoek krijgt momenteel een grondige makeover. In liefst vijf straten leggen we nieuwe voetpaden en
groenperken aan. Ook de verlichting wordt vernieuwd.
Tot slot wordt ook het kruispunt J. Blockxlaan – E.
Hullebroecklaan heraangelegd. We voorzien daar een
verkeersveiligere inrichting en meer groen.
De werken vinden plaats in de J. Blockxlaan, E.
Hullebroecklaan, J. Van Hooflaan, E. Tinellaan en P.
Benoitlaan. De werken duren zo’n half jaar en zullen tegen
de zomervakantie afgerond zijn. De gemeente investeert er
zo’n 700.000 euro.

Meer groen en meer verkeersveiligheid zijn voor de N-VA zeer
belangrijk in woonwijken. Het kruispunt J. Blockxlaan met E.
Hullebroecklaan wordt op die manier heringericht.

in wijk Koekoek. Dankzij deze investeringen kan wijk
“We krijgen vaak van onze inwoners te horen dat de
Koekoek er de komende decennia terug tegenaan.”
voetpaden er in Aartselaar niet goed bij liggen. We geven
gehoor aan die oproep en investeren deze legislatuur heel
veel in de aanleg van nieuwe voetpaden”, zegt schepen van
Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).
Gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt (N-VA) woont zelf
ook in wijk Koekoek: “De voorbije legislaturen hadden de
inwoners van wijk Koekoek vaak de indruk dat er maar
weinig naar hun wijk werd omgekeken. Dat is met dit
gemeentebestuur wel anders. Er werd al gewerkt aan het
sluipverkeer. Nu krijgt onze wijk mooie nieuwe voetpaden
en meer groen. Aangenaam wonen staat weer centraal

“Wijk Koekoek krijgt dankzij
dit gemeentebestuur eindelijk de
nieuwe, frisse look die de wijk
verdient.”
Anne Van Ruyssevelt (N-VA) gemeenteraadslid

Vrije busbanen en nieuw asfalt op Boomsesteenweg
Enkele jaren geleden verschenen er al
vrije busbanen op de Antwerpsesteenweg
en Boomsesteenweg (N177). Minister van
Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts
(N-VA) investeert dit jaar opnieuw in Aartselaar.
De vrije busbaan wordt nu in het zuiden van
Aartselaar en Schelle doorgetrokken. Het asfalt
op de Boomsesteenweg tussen Pierstraat en
Langlaarsteenweg krijgt ook een nieuwe laag.
Schepen Bart Lambrecht (N-VA) is tevreden met de
investeringen van minister Weyts. “De vrije busbanen
in Aartselaar zorgen voor een tijdswinst van zo’n 20 %
voor de bussen tijdens de spitsuren. Dat ze nu ook in
het zuiden van onze gemeente worden doorgetrokken is
een zeer goede zaak. Al onze inwoners die de bus nemen

N-VA-minister Weyts investeert in
Aartselaar ook in de doortrekking van
de expresweg, de herinrichting van de
A12 en een groot rioleringsproject op
de N177.

richting Antwerpen of Boom zullen daar de vruchten
van plukken. En ook de asfaltlaag was dringend aan
vernieuwing toe.”
Deze werken zijn lang niet de enige investeringen van
minister Weyts in Aartselaar. In 2017 start een groot
rioleringsproject op de N177 tussen de grens met
Wilrijk en de Leugstraat. In 2018 start de doortrekking
van de expresweg N171. Daar is 7,5 miljoen euro voor
gebudgetteerd. Nog dit jaar laat de minister ook een
finale studie uitvoeren hoe de kruispunten op de A12
verkeersveiliger kunnen ingericht worden.

De vrije busbaan op de N177 wordt nu ook in het zuiden van
Aartselaar doorgetrokken door minister Weyts (N-VA).

Aarselaar is financieel kerngezond
“Ons financieel beleid werpt
zijn vruchten af. Onze lage
schuldgraad, daar kunnen
andere gemeenten alleen maar
van dromen.”

De gemeente Aartselaar is financieel kerngezond. Dat
blijkt uit de cijfers die op de gemeenteraad van april
werden voorgesteld. In 2015 telde de gemeente 16,5
miljoen euro inkomsten, tegenover 13,38 miljoen euro
uitgaven. “Uit die cijfers blijkt dat ons financieel beleid
haar vruchten afwerpt. Voor de tweede maal op rij zijn er
voldoende inkomsten en is er een structureel evenwicht”,
zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA).
Naast de dagdagelijkse werking werd er in 2015 ook
voor 1,84 miljoen euro geïnvesteerd in onze gemeente.
“Met een klein half miljoen euro was de uitbreiding van
de kinderopvang de voornaamste uitgave vorig jaar. En
ondanks de investeringen blijft onze schuldgraad met 529
euro per inwoner bijzonder laag. Daar
kunnen andere gemeenten alleen maar
van dromen”, verduidelijkt schepen
Vermoesen.
N-VA-gemeenteraadslid Jos Mertens
is voorzitter van de commissie
Financiën en analyseert de cijfers

Eddy Vermoesen (N-VA) – schepen van
Financiën
verder: “44% van onze uitgaven gaat naar de wedden van
het personeel. Het onderwijzend personeel is hier dan
nog niet in opgenomen. Maar ook de brandweer en politie
nemen al snel 15% van de uitgaven in beslag. Investeren in
veiligheid is nu eenmaal broodnodig.”
Volgens Jos Mertens investeert de gemeente bewust ook
veel in vrijetijdsbeleid: “De uitgaven voor sport, cultuur
en jeugd zijn veel hoger dan de inkomsten die we daaruit
verwerven. Maar voor de N-VA is het net belangrijk dat
we blijvend investeren in het rijke vrijetijdsaanbod van
Aartselaar.”

Jos Mertens
Gemeenteraadslid

Uitbreiding kinderopvang zeer kostenefficiënt
Vorig jaar breidde het gemeentebestuur de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang uit. Door een uitbouw kunnen
50 extra kindjes worden opgevangen. De uitbouw kostte 500 000 euro. Oppositiepartij Open Vld heeft echter kritiek op
het project en vindt de uitbouw te duur.
“Nochtans renoveerde diezelfde Open Vld vorige legislatuur nog een gans gebouw ter waarde
van 1 miljoen euro, waar amper 25 kinderen mochten opgevangen worden”, brengt schepen van
Kinderopvang Hilde Heyman (N-VA) in herinnering. “De kinderopvang is nu verdriedubbeld, terwijl de
uitbouw maar de helft heeft gekost van de eerste investering.”
Voor schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA) is de conclusie dan ook duidelijk: “De N-VA heeft
de vroegere investeringen pas echt laten renderen door deze uitbouw. Op vlak van kostenefficiëntie
heeft dit bestuur maar weinig lessen te leren van de oppositie. De gemeente voert een goed financieel
beleid en probeert met een minimum aan kostprijs toch zo veel mogelijk rendement te halen.”

Hilde Heyman
Schepen van Kinderopvang

ESPREK
APERITIEFG
DE WIT
MET SOPHIE

Op zondag 22 mei houdt N-VA Aartselaar een aperitiefgesprek. Gastspreker
deze keer is onze eigen burgemeester Sophie De Wit.
Sophie is als parlementslid de specialiste rond drugsbeleid van de N-VA in de
Kamer. Recent stelde de N-VA haar drugsbeleid voor aan de pers.
Sophie licht dat graag uitgebreid aan u toe tijdens het aperitiefgesprek. Uiteraard zijn ook vragen mogelijk.
Zondag 22 mei om 11 uur. Gratis inkom, iedereen ontvangt een glaasje cava
of fruitsap.
Cultureel Centrum, della Faillelaan 34
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Nieuw afdelingsbestuur leidt N-VA Aartselaar
De leden van N-VA Aartselaar hebben een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Miel Mertens werd herverkozen als voorzitter,
terwijl Anouk Beels de nieuwe ondervoorzitter van de partij
wordt.
“De uitdagingen voor dit nieuwe bestuur zijn zeer groot.
Het wordt onze taak om de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 optimaal voor te bereiden en te bevestigen dat de N-VA
in Aartselaar de grootste partij blijft”, zegt voorzitter Miel
Mertens.
Het bestuur telt vijf gemotiveerde nieuwkomers: Bart De Hertogh, Paul De Wilde, Philippe Pluquin, Séverine Van Broekhoven en Isabelle Vrancken. “We hadden op voorhand twee
doelstellingen bij deze bestuursverkiezingen: vervrouwelijken

Het 23-koppige bestuursteam van N-VA Aartselaar

en verjongen enerzijds, en een nog betere geografische spreiding van onze bestuursleden in Aartselaar anderzijds. Met
Isabelle en Séverine zijn er twee vrouwelijke twintigers bij het
bestuur gekomen. Beiden zijn juriste en zijn heel bewust in
Aartselaar blijven wonen omdat ze onze gemeente een warm
hart toedragen.
Met Philippe Pluquin en Paul De Wilde hebben we daarnaast
twee gemotiveerde bestuursleden uit respectievelijk wijk
Lindenbos en wijk Ysselaar, twee wijken die nog niet zo goed
in ons bestuur vertegenwoordigd waren. En tot slot hebben
we met Bart De Hertogh ook een gemotiveerd en getalenteerd
redenaar binnen gehaald”, zegt een trotste voorzitter Miel
Mertens.

Voorzitter Miel Mertens met kersvers
ondervoorzitter Anouk Beels

De vijf nieuwkomers in het N-VAbestuur: Bart De Hertogh, Séverine
Van Broeckhoven, Philippe Pluquin,
Isabelle Vrancken en Paul De Wilde

Renovaties aan gemeentelijke basisschool Cade
De Paasvakantie was voor schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) het ideale ogenblik
om het dak van basisschool Cade onder handen
te laten nemen.
“Het dak wordt gerenoveerd en wordt metSchepen van Onderwijs een ook geïsoleerd. Tot voor kort was er niet
Mark Vanhecke
eens dakisolatie in onze scholen. Heel wat
warmte ging daardoor verloren. We troffen in
onze scholen ook nog overal enkel glas aan. Ook dat hebben we
ondertussen vervangen door dubbel glas de voorbije jaren. Zo’n
investeringen zijn echt broodnodig. Bovendien besparen we zo
op onze energiefactuur. De N-VA voert ook bij onze schoolgebouwen een echte inhaaloperatie uit. We komen van ver”, zegt
schepen Vanhecke.

Heel wat stellingen rondom gemeentelijke basisschool Cade.
Het dak wordt gerenoveerd en geïsoleerd.

Noteer alvast in uw agenda
 Zondag 22 mei: aperitiefgesprek (zie binnenin)
 Donderdag 7 juli: bezoek aan Kamer, Senaat en Vlaams Parlement met N-VA Aartselaar
 Dinsdag 30 augustus: N-VA Aartselaar op de jaarmarkt
 Zaterdag 24 september: Sophie & Compagnie: feest van de Aartselaarse burgemeester en schepenen

aartselaar@n-va.be

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
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.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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+11.000

B E V O E G inD2016
HEDEN
Uw gemeente

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
middelen
en personeel
een pakMeer
goedkoper
en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
4MI0LJO0EN
zal dalen.
provincieraadsleden
in West-Vlaanderen

Een veiliger land

NU

72

Vlaanderen

-50%

Minder criminaliteit

-10%

Harde aanpak terrorisme

ovincie
nog 35 pr

in 2015

zware
celstraffen

n
raadslede

België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Terugkeerbeleid WERKT

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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

Naam:

Voornaam:

Straat:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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