
Zag u ze ook? De folders en affiches in de bibliotheek, het gemeentehuis, het cul-
tureel centrum en aan IBO Robbedoes met opschrift “Wij zoeken nog een kapi-

tein!”?

Deze kaderen in
een campagne van
Kind en Gezin
waarbij men, via
de dienst opvang-
gezinnen van
Boom, dringend
op zoek is naar
nieuwe onthaal-
ouders. Het aantal
opvangouders in

Aartselaar staat namelijk al jaren onder druk: er is weinig instroom van nieuwe kan-
didaten en veel bestaande onthaalouders naderen de pensioenleeftijd.

De N-VA vindt dat de gemeente echter meer kan doen dan alleen affiches ophangen.
Ze kan de ‘kapiteins’ misschien extra ondersteunen en een positief signaal geven aan
jonge gezinnen dat Aartselaar een gezinsvriendelijke gemeente is? Dat hoeft niet veel
te zijn. Zo vroeg de N-VA in het verleden reeds aan het gemeentebestuur om gratis
restvuilniszakken te leveren aan onthaalouders. Dit werd toen geweigerd.

Nu echter onlangs beslist
werd dat pampers niet meer
met de goedkopere GFT-zak
meegegeven mogen worden,
herhaalde de N-VA op de ge-
meenteraad van oktober ll.
haar vraag. Ditmaal zou het gemeentebestuur dit voorstel willen ‘bepreken en bekij-
ken’.

De N-VA volgt dit alvast verder op en blijft aandringen op deze tussenkomst aan de
erkende kinderopvang.

De N-VA houdt woord. En dat
wisten onze kiezers te appreciëren.
De N-VA haalde op 7 juni een
mooie overwinning,  die verzilverd
werd met regeringsdeelname op
Vlaams niveau. De partij levert met
Geert Bourgeois en Philip Muyters
twee ministers voor deze regering
en met Jan Peumans (door de pers
uitgeroepen als “beste Vlaams par-
lementslid “) ook de parlements-
voorzitter. Maar positief was  vooral
een nieuwe vertegenwoordiging
van onze gemeente in het Vlaamse
Parlement met de verkiezing van
ons gemeenteraadslid Sophie De
Wit tot Vlaams volksvertegen-
woordiger. 

Onze volksvertegenwoordigers
wacht een zware taak.  Voorzitter
Bart De Wever haalde voor de 
N-VA immers niet alleen belang-
rijke ministerportefeuilles binnen,
maar kon ook een regeerakkoord
onderhandelen waarin de vijf speer-
punten van de kiescampagne opge-
nomen werden.  

In de Aartselaarse gemeenteraad zal
de N-VA de rol van waakhond blij-
ven vervullen. Wij zeggen neen te-
gen sluikse aanvallen op onze geld-
buidel via het huisvuilbeleid of via
de prijs van het water. Wij pleiten
voor meer steun aan de kinderop-
vang en de jeugdbewegingen, wij
willen mee zoeken naar een aan-
vaardbare oplossing voor de jeugd-
accomodaties, vragen meer aan-
dacht voor verkeersveiligheid en

Bedankt kiezers!

Aartselaar
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N-VA wil gratis vuilniszakken voor onthaalouders

V.U. Eddy Vermoesen
Kardinaal Cardijnlaan 16
2630 Aartselaar

eisen dat men de wijkraden ernstig
neemt. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden
waar we Sophie op kunnen aan-
spreken. De Aartselaarse kiezer zal
het geweten hebben.

Heel wat gemeenten bezorgen gratis 
vuilniszakken aan onthaalouders: Berlare,

Waarschoot, Oostende, Sint-Niklaas, 
Ardooie,… Wanneer volgt Aartselaar?

Eddy Vermoesen
voorzitter N-VA Aartselaar
eddy.vermoesen@telenet.be
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N-VA Aartselaar organiseert op dinsdag 8 de-
cember een debatavond over het nut van het or-

ganiseren van volksraadplegingen.

De voorbije volksraadpleging over de Oosterweel-
verbinding leert ons alvast dat de talrijk voorziene in-
spraakmogelijkheden in de huidige procedure voor
infrastructuurprojecten het maatschappelijk draag-
vlak niet versterken.

Na afloop van de Antwerpse raadpleging doken er
meteen nieuwe vragen op: Hoe gaat men de enorme
mobiliteitsproblemen rond Antwerpen aanpakken?
Kan men de uitspraak van de bewoners naast zich
neerleggen? Is een verschillende interpretatie van het
referendum mogelijk?

N-VA Aartselaar gaat dieper in op de vraag rond het
nut van volksraadplegingen, met een debat tussen
een paar interessante specialisten ter zake:
Professor Dr. Frankie Schram is licentiaat geschiede-
nis en rechten en gastprofessor aan het Instituut van

de Overheid aan de K.U. Leuven en aan de faculteit
Politieke en Sociale Wetenschappen aan de U.A. 
Professor Dr. Schram is specialist op het vlak van
toegang tot bestuursdocumenten en houdt zich daar-
naast ook actief bezig met de participatie-instrumen-
ten voor de burger in het bestuur, waaronder dus de
volksraadpleging.
Bart Lambrecht, licentiaat Rechten, schreef een thesis
over de gemeentelijke referenda als instrument voor
participatie en democratie op lokaal niveau. 
Bart Van Camp is sinds 2007 actief bij de N-VA als in-
houdelijk coördinator. In een vorig leven werkte hij
ooit bij de BAM en ging daarna als expert mobiliteit
en infrastructuur aan de slag bij VOKA. Hij kent het
Oosterweel-dossier als geen ander.
Moderator van het debat is Sophie De Wit, N-VA
Vlaams parlementslid en lid van de commissie 
Mobiliteit en Openbare Werken.

Inspraak is belangrijk. De N-VA vroeg het bestuur om
de agenda van de gemeenteraad dan ook op de ge-
meentelijke website te plaatsen. Tevens werd een in-
spraakmoment gevraagd voor de bewoners van en-
kele straten in wijk Lindenbos waar voetpaden
worden heraangelegd. Het bestuur reageerde positief.
De N-VA kijkt uit naar de genomen acties.

Nu pampers niet meer in de GFT-zak mogen, her-
haalde de N-VA haar vraag om aan de onthaalmoe-

ders enkele gratis restvuilniszak-
ken ter beschikking te stellen.
Het bestuur beloofde deze mo-
gelijkheid na te kijken.

Reeds jaren dringt de N-VA aan op
digitale informatieborden in onze gemeente. Onlangs
werden deze eindelijk geplaatst. Jammer genoeg is niet
elke locatie even zinvol. Nu is het nog wachten op de in-
werkingstelling ervan. Hopelijk duurt dit minder lang.

Zin en onzin van 
volksraadplegingen

Debatavond:

In de uithoek van de gemeenteraad 

Het containerpark werd vernieuwd en heringericht.  Het DIFTAR-
systeem werd ingevoerd. Er is nu een betalend en niet-betalend ge-
deelte. Ook de openingsuren werden gewijzigd: zo is het containerpark
op zaterdag reeds om 16.00 uur gesloten. We betalen dus allen meer voor
minder dienstverlening. 
De N-VA pleit alvast voor langere openingstijden.
Bent u tevreden over de nieuwe inrichting?  
En wat vindt u van de nieuwe  openingsuren?
U kan uw mening kwijt op:
watvindtuvanhetvernieuwdecontainerpark@telenet.be of korter 
containerpark.aartselaar@telenet.be  
Want uw mening telt!

Containerpark

Debatavond in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld, Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar
Dinsdag 8 december om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Sophie De Wit
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Aartselaar opnieuw vertegenwoordigd 
in het Vlaams Parlement

2009 werd  voor N-VA gemeenteraadslid  Sophie De
Wit een zeer bijzonder jaar. Zij werd  niet alleen ver-

k ozen to t Vlaams vo lk svertegenw oord iger b ij d e
Vlaamse  verk iezingen op  7 juni 2009, zij bevie l op  
28 september bovendien van een flinke zoon. Voldoende
stof voor een gesprek je.

Je had de vijfde plaats op de lijst. Had je verwacht 
verkozen te worden ?
Sophie: Niet meteen. In Antwerpen hoopten we im-
mers op drie zetels. Met vier zetels zouden we onszelf
overtreffen. En plots haalden we maar liefst zes verko-
zenen…  waaronder mezelf.  Ik was dan ook erg verrast,
om niet te zeggen overdonderd, zeker in combinatie
met mijn zwangerschap.  Na dat eerste overweldigend
gevoel kwam al gauw de blijdschap en vooral de zin om
erin te vliegen! Dank aan al mijn kiezers voor de steun
en het vertrouwen.

Inmiddels ben je ook mama geworden. 
Ga je alles kunnen combineren?
Sophie: Dat was alvast mijn eerste bezorgdheid. Plots
ben ik iemand met drie jobs: politica, advocaat en mama.
Niet meteen evident.  Maar moeilijk gaat ook en met de
nodige organisatie en hulp moet dit wel lukken.  Veel
werkende moeders zijn mij reeds voorgegaan.

Inmiddels heb ik een collega voor mijn advocatenkan-
toor aan wie ik sommige dossiers kan delegeren. Daar-
naast heb ik met Bart Lambrecht (eveneens uit Aartse-
laar) een zeer goede parlementaire medewerker. Voorts
is er de onontbeerlijke hulp van de onthaalmoeder en fa-
milie voor de opvang van ons zoontje. 

Op welke dossiers en thema’s wil jij je toeleggen?
Sophie: Ik wil me vooral inzetten voor onze regio en
werken rond lokale dossiers en problemen. Ik denk dan
aan het mobiliteitsprobleem, de hoognodige aanpas-
singen aan de A12, de problematiek van de express-

weg en de aandacht voor de zwakkere weggebruiker.
Verkeersveiligheid ligt me nauw aan het hart.  
Ook het behoud van het eigen karakter van onze ge-
meente en regio, met een evenwicht tussen woonfunc-
tie, groen en economie, krijgt mijn volle aandacht. 
Als jonge mama besef ik dat goede kinderopvang een
serieus probleem is. En dat andersvaliden een betere
ondersteuning verdienen, weet ik als zus van een blinde
broer maar al te best. Dit geldt overigens ook voor ou-
deren.
Gezien mijn bekommernissen ben ik blij lid te zijn van
drie belangrijke parlementaire commissies: Mobiliteit en
Openbare werken, Milieu en Ruimtelijke Ordening, en
Welzijn.  Ik hoop daarin zaken te kunnen verwezenlij-
ken.  Ik zal in Brussel alleszins een stem zijn voor 
Aartselaar en omstreken.

Voor uw agenda
Dinsdag 19 januari 2010 om 20.00 uur 

organiseert N-VA Aartselaar in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld zijn
nieuwjaarsreceptie met als gast Jan Peumans, voorzitter van het 

Vlaams Parlement. 

Sophie 
De Wit:

“Als jonge 
mama besef ik

dat goede 
kinderopvang

een probleem is.”

Wenst u meer te weten of informatie te krijgen over onze N-VA afdeling 
of onze activiteiten, mail dan even naar 

n-va.aartselaar@telenet.be. 
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 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:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Wilt u mee Vlaanderen vormgeven? 

Het N-VA-lidmaatschap biedt u de kans op een open én directe dialoog met de partij.

Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een
onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardige samen-
leving.

Lid worden is eenvoudig. Vul uw persoonsgegevens in op de terugstuurbon of
stuur ons een elektronisch bericht via info@n-va.be.

Geert Bourgeois: 

Vlaanderen zet in op inburgering

“Tienduizenden illegalen zullen de komende maanden worden geregulariseerd. Die collec-
tieve regularisatie is er gekomen onder druk van de Franstalige partijen. Open Vld en
CD&V slikten het dictaat. Vlaanderen moet opdraaien voor de hoge kosten. De N-VA zal
elke geregulariseerde nieuwkomer echter wijzen op zijn rechten én plichten. Het inburge-
ringsbeleid moet aangescherpt worden en zal nog meer nadruk leggen op Nederlandse taal-
lessen. Want zonder een goede kennis van het Nederlands is inburgering niet mogelijk.”

�

Philippe Muyters: 

Vlaamse spaarzaamheid versus Belgisch wanbeleid

“De Vlaamse regering doet het wél zoals het hoort. Vlaanderen zal
besparen om tegen 2011 een begrotingsevenwicht te bereiken, zoals
afgesproken in het Vlaams regeerakkoord. Daardoor zal er over

twee jaar opnieuw beleidsruimte zijn voor een positief Vlaams
beleid. De andere overheden slagen er niet in om de tering naar de

nering te zetten. De federale regering-Van Rompuy (mét CD&V
en Open Vld) gaat voor 2010 en 2011 zelfs 50 miljard euro in het
rood. Maar de N-VA voelt er niets voor om overschotten te
boeken die andermans begrotingsputten dienen af te dekken.”

De N-VA staat stevig mee aan het roer van Vlaanderen en kiest voor ervaring en kwaliteit in de minister-
ambten. Met Geert Bourgeois als viceminister-president van de Vlaamse Regering én Vlaams minister
bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand. En met
Philippe Muyters als Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordening,
Werk en Sport.
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