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www.n-va.be/aartselaar

‘Aangenaam Aartselaar’, zo luidt voortaan de baseline van onze mooie  
gemeente. Met een nieuw logo met bijhorende baseline, een nieuwe huisstijl  
en een volledig vernieuwd infoblad loodst schepen van Communicatie Bart 
Lambrecht (N-VA) onze gemeente in een nieuw tijdperk.

Het nieuwe Aartselaarse logo valt meteen op door haar strakke vormgeving en de 
gele en blauwe kleuren van de gemeente. Het logo stelt twee moderne A’s voor, ver-
wijzend naar de talrijke A’s in de gemeentenaam. “Aartselaar was zowat de enige 
gemeente in Vlaanderen die geen modern logo met bijpassende huisstijl had. We 
communiceerden nog steeds met ons wapenschild, wat in 2015 toch allesbehalve 
modern overkomt. Ook op dit vlak was er dus nood aan verandering”, zegt schepen 
van Communicatie Bart Lambrecht.

ORIGINELE SLOGAN
Ook burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is tevreden met het nieuwe logo.  
“Veel gemeenten hebben dezelfde ongeïnspireerde baseline bij hun logo.  
Met ‘Aangenaam Aartselaar’ heeft onze gemeente echter een originele slogan.  
Niet alleen passen de verschillende a’s van aangenaam en Aartselaar goed bij  
elkaar. Bovendien dekt het woord ‘aangenaam’ ook de lading van wat we willen 
zijn: een aangename gemeente waar het aangenaam wonen, werken en  
ontspannen is.”

De uitrol van de nieuwe huisstijl is over het ganse jaar 2015 voorzien. Stilaan 
duikt het logo meer en meer op in het straatbeeld. Het vernieuwde infoblad valt 
ondertussen reeds enkele maanden in alle brievenbussen. “Ook ons gemeentelijk 
infoblad steekt in een nieuw kleedje”, zegt schepen van Communicatie Bart Lam-
brecht. “Het formaat is wat kleiner, maar het telt wel meer pagina’s. De rubrieken 
zijn vereenvoudigd, waardoor je sneller vindt wat je nodig hebt. Bovendien is ons 
drukwerk nu klimaatneutraal én kost het de gemeente op jaarbasis minder dan 
voorheen. Verschillende vliegen in één klap dus.”

Tegen het einde van het jaar lanceert het gemeentebestuur ook een nieuwe en klant-
vriendelijke website. 

Aartselaar in modern kleedje met nieuwe 
huisstijl

Feestelijke  
opening!
Op zaterdag 27 juni opent 
het langverwachte nieuwe 
gemeentemagazijn van  
Aartselaar. En alle inwo-
ners zijn van harte uitgeno-
digd om dit mee te komen 
vieren. Vanaf 14 uur kan u 
het nieuwe magazijn  
komen bekijken bij een 
natje en een droogje. 

Er is ook randanimatie 
voorzien.  
Je vindt het nieuwe  
Technisch Centrum in  
de Oudestraat 8.

Vanaf 1 juli neemt de tech-
nische dienst dan definitief 
haar intrek in dit nieuwe 
gebouw.

Schepen van Communicatie 
Bart Lambrecht en burge-

meester Sophie Dewit stellen 
het nieuwe logo en vernieuwd 

infoblad voor.



   
   

   
  

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

Eind december legde de vzw JHA’laar de boeken neer.  
Een gebrek aan vrijwilligers zorgde ervoor dat jeugdhuis 
Qbus niet meer door voldoende jongeren kon opengehou-
den worden. Momenteel staat het ooit zo populaire jeugd-
huis dus even leeg. Maar voor schepen van Jeugd Mark 
Vanhecke (N-VA) is dit een buitenkans om het jeugdhuis 
grondig te renoveren. Dat moet leiden tot een nieuwe start 
in het voorjaar van 2016.

“Het jeugdhuis was de laatste tijd enkel nog op zaterdag open 
en de opkomst werd steeds magerder”, vertelt schepen Mark 
Vanhecke. “Het is onze bedoeling om van ons jeugdhuis een 
echt jeugdontmoetingscentrum te maken dat we zo breed  
mogelijk willen inzetten. Om dat alles in goede banen te 
leiden, neemt de gemeente zelf het beheer op zich. Voortaan 
moet de jeugd zich dus niet meer bekommeren om alle  
administratie die achter zo’n werking zit. Ze kunnen de  
accommodatie dus gebruiken voor bijvoorbeeld feestjes.  
Op vaste avonden zal er ook een jeugdhuiswerking zijn met 
een beperkte vrijwilligerswerking. De infrastructuur blijft dus 
wel prioritair voor de jeugd bestemd. Op andere ogenblikken 
kunnen ook andere gebruikers de accommodatie huren.”

Deze gecombineerde werking is een win-winsituatie.  
De jeugd wordt ontlast van de administratieve rompslomp, 
terwijl de gemeente de nodige controle en zekerheid heeft 
voor een stabiele werking op lange termijn. De plannen  
worden uitgewerkt samen met en op basis van een advies-
nota van de jeugdraad.

NIEUWE NAAM NOG EVEN GEHEIM

Maar eerst wordt het gebouw dus grondig onder handen  
genomen. “Nu er even geen werking is, kunnen we het  
gebouw grondig opknappen. Het sanitair wordt opgefrist, het 
dak vernieuwd en geïsoleerd, de zijgevel bekleed, het terras 
heraangelegd en er komt een extra raam. Ook het interieur 
krijgt een facelift: er wordt geschilderd, gereinigd en het  
podium wordt uitgebroken. De bekende DJ-bus, onder welke 
vorm dan ook, gaan we trachten te behouden. En om de 
nieuwe start compleet te maken heeft de jeugdraad ook al een 
nieuwe naam bedacht, maar die houden we graag nog even 
geheim”, besluit schepen Mark Vanhecke.

Nieuwe toekomst voor jeugdhuis QbusAartselaar wordt BlueAssist-gemeente

Op vraag van N-VA-gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt wordt 
het reglement voor de begraafplaatsen in Aartselaar aangepast. 
Zo krijgen ouders voortaan de kans hun doodgeboren kindje, ook 
al is het nog maar enkele dagen of weken oud, te laten begraven of 
cremeren. 
“Vroeger kon dat alleen bij ongeboren kinderen van minstens twaalf 
weken. Sinds de wijziging in het decreet op 28 maart 2014 kunnen 
ouders aanspraak maken op een sterretjesweide, een begraving of 
crematie, ongeacht de duur van de zwangerschap”, zegt initiatiefneemster Anne Van Ruysse-
velt. “Ouders hebben in zulke situaties vaak nood aan een blijvend aandenken aan hun kindje 
en dit kan helpen hun verdriet beter te verwerken.”

De begraafplaats van Aartselaar in de Lindelei voorzag zo’n sterretjesweide nog niet eerder, maar daar zal dus 
spoedig verandering in komen. Het voorstel van de N-VA werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Een begraafplaats voor elk doodgeboren kindje in Aartselaar

De tijd vliegt! De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog maar pas achter de rug, maar spoedig zijn we 
al in het midden van deze legislatuur. Jullie gaven de N-VA in 2012 een duidelijk mandaat om de kracht 
van verandering ook in Aartselaar in te voeren. Onze burgemeester, OCMW-voorzitter, drie schepenen, 
gemeenteraadsvoorzitter, vijf gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden zetten sindsdien elke dag 
hun beste beentje voor.

De resultaten mogen stilaan gezien worden. De nieuwe huisstijl is de recentste realisatie. Spoedig gaan het 
nieuwe gemeentemagazijn en de uitgebreide voor- en naschoolse kinderopvang Robbedoes open. Ondertus-
sen zijn de plannen voor de nieuwe sportinfrastructuur voorgesteld. Dagelijkse werken we aan betere fiets- 
en voetpaden, meer groen, enzovoort. 

In onze folder van september bezorgen we je een stand van zaken van een halve legislatuur N-VA-beleid in 
Aartselaar. We komen dan onze folder deur aan deur afgeven. Politici krijgen vaak het verwijt alleen maar in 
verkiezingsperiode langs te komen. Wel, de N-VA doet het omgekeerde. Drie jaar voor 
de volgende verkiezingen komen we ook al eens horen wat u van ons gemeentebeleid 
vindt en wat er volgens u nog beter kan. 

Ook onze afdeling zit niet stil. In maart mochten we minister Steven Vandeput verwel-
komen. In april hadden we onze paasbrunch met Kamerlid Hendrik Vuye en in mei 
brachten onze leden een bezoek aan het Antwerpse stadhuis. We plannen nog onder 
meer een bezoek aan het Vlaams Parlement en de Kamer. Interesse? Aarzel dan niet 
om ook lid te worden van N-VA Aartselaar en draag zo je steentje bij aan een beter 
gemeentebeleid.

De kracht van verandering is al goed merkbaar in Aartselaar

Voortaan kunnen ook mensen die zich minder goed kunnen uitdrukken gemakkelijker 
terecht in Aartselaar. Onze gemeente tekent namelijk in op ‘BlueAssist’. BlueAssist is 
een gekend internationaal symbool dat aantoont dat iemand hulp nodig heeft 
en jij hem zou kunnen helpen. 

N-VA-fractieleider Paula De Leeuw bracht het op de gemeenteraad. Haar agenda-
punt om ook van Aartselaar een BlueAssist-gemeente te maken werd unaniem 
goedgekeurd. Paula De Leeuw verduidelijkt: “Zo’n 15 % van de bevolking heeft 
een geletterdheidsprobleem. Dat kan om verschillende redenen zijn, zoals een lage socio-culturele status, 
beginnende dementie, een verstandelijke beperking, anderstaligen,… Met BlueAssist vragen die mensen hulp 
via een kaartje of een app op de smartphone. Vaak worden de vragen door een begeleider of mantelzorger 
vooraf op een kaartje geschreven of in de app gezet. Voor gebruikers die niet kunnen lezen of mensen met 
een taalbarrière wordt dan aan de vraag een pictogram of afbeelding gekoppeld.”

“Het systeem is heel eenvoudig en goedkoop, maar vooral ook heel 
respectvol. Vlaanderen promoot het inclusiebeleid, waarbij sociale 
hindernissen voor mensen met een beperking zo veel mogelijk ge-
elimineerd worden. Daardoor kunnen ze naar hun beste vermogen 
deelnemen aan het dagelijkse leven. BlueAssist past dus perfect in 
die filosofie”, zegt Paula De Leeuw.

De gebruikers van BlueAssist zijn enthousiast. Ze worden geholpen bij het boodschappen doen, de bus ne-
men of de juiste documenten vragen. De Lijn heeft zich sinds vorig jaar ook aangemeld bij BlueAssist. Verder 
doen ook heel wat gemeentebesturen mee en ook meer dan 16 000 individuele personen registreerden zich als 
helper bij BlueAssist.

Ook Aartselaar is dankzij het N-VA-initiatief dus een BlueAssist-gemeente. Het gemeentepersoneel zal als 
helper fungeren en er komt ook een uitgebreid artikel over in het gemeentelijk infoblad.

N-VA-fractieleider Paula De Leeuw: 
“Dankzij BlueAssist kunnen mensen 

met een geletterdheidsprobleem beter 
deelnemen aan de samenleving.” 

Mark Vanhecke, schepen van Jeugd: 
“We zorgen voor een nieuwe start  

voor het jeugdhuis.”

Anne Van Ruyssevelt
Miel Mertens –  

voorzitter N-VA Aartselaar



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


