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Rupeltornado’s houden Aartselaar proper
Sinds enkele maanden duiken in Aartselaar de Rupeltornado’s op. Dat is
een ploeg van vijf man die ten strijde trekt tegen het zwerfvuil in de gemeente. “Wekelijks komen ze twee keer een halve dag naar Aartselaar om
het vuilnis op straat op te ruimen”, zeggen burgemeester Sophie De Wit
en OCMW-voorzitter Hilde Heyman.
“Deze Rupeltornado’s zijn een aanvulling op
de initiatieven die Aartselaar zelf al neemt
om een propere en aangename gemeente te
zijn en blijven”, zegt burgemeester De Wit.
“Onze talrijke openbare vuilbakjes worden
twee keer per week geledigd door de technische dienst. De groendienst houdt verder
het talrijke groen in Aartselaar proper en
gaat ook met de veegwagen uit. En via de
milieuraad werken we samen met heel wat
Aartselaarse verenigingen die een berm
adopteerden. In ruil voor een vergoeding
houden ze die berm op geregelde tijdstippen
proper. Dat project wordt door Vlaanderen als voorbeeld voor andere gemeenten
gezien.”

Project helpt mensen aan een job

Daarnaast zorgen de Rupeltornado’s voor
sociale tewerkstelling. “Mensen die geen job
hebben of terug op de arbeidsmarkt willen
komen, stellen we dankzij IMSIR te werk bij
de Rupeltornado’s”, verklaart OCMW-voorzitter Heyman. “Onder de vleugels van een

ploegleider leren ze niet alleen het werk zelf,
maar ook de verplichtingen die bij een job
horen. Op die manier worden de beschikbare arbeidsplaatsen bij de Rupeltornado’s
ook gebruikt om mensen terug naar de
arbeidsmarkt te krijgen.”
De Rupeltornado’s worden elke vrijdagnamiddag in het centrum ingezet na de
wekelijkse markt. De andere halve dag zijn
ze telkens in een andere wijk te vinden om
die proper te houden. De Rupeltornado’s
doen gedurende de week vijf gemeentes aan.
Naast Aartselaar houden ze ook Hemiksem,
Niel, Boom en
Rumst proper. In
elke deelnemende
gemeente komen
ze dus twee keer
een halve dag.
Sophie De Wit
burgemeester
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Aartselaar vraagt subsidies
aan voor nieuwe
kleuterschool
Naast de twee basisscholen van Cade, heeft de
gemeente in wijk Buerstede ook een gemeentelijke
kleuterschool (niet te verwarren met de Parochiale
Kleuterschool in het dorpscentrum). In die Cade-kleuterschool zitten 60 kleutertjes. Het gebouw
heeft echter stilaan zijn beste tijd gehad. Bovendien
heeft de school maar twee volwaardige klaslokalen
voor drie verschillende klasjes. “Daarom willen we
het gebouw weldra slopen en er een mooie nieuwbouw zetten”, zegt schepen van Onderwijs Mark
Vanhecke.
Voor die nieuwbouw werd een subsidiedossier ingediend bij
de Vlaamse overheid. Die subsidieert nieuwe schoolgebouwen
namelijk voor 75 procent. “Gelet op de kostprijs van een nieuwe
kleuterschool is die subsidie zeer belangrijk”, aldus schepen
Vanhecke. “Het vervelende is dat je niet weet wanneer je dossier
juist aan de beurt gaat komen. Normaal duurt dat enkele jaren,
maar als scholen die voor ons op de subsidielijst staan nog niet
klaar zijn met hun dossier, kan het wel eens zeer snel aan ons
zijn. Daarom willen we tijdig met alles klaar zijn, zodat we onmiddellijk kunnen beginnen wanneer de Vlaamse overheid het
ons vraagt.”

Eerste ontwerpen nieuwe school zijn af

Ondertussen werd al een ontwerp geselecteerd. Liefst 40 architecten dongen mee en dienden schetsen in. De gemeentelijke
administratie koos daaruit het beste ontwerp.
“Het ontwerp is niet alleen knap, maar biedt ook tal van voordelen. We breiden bovendien uit naar vier klassen, zodat we tot
80 kleutertjes kunnen herbergen. De school blijft ook zeker in
wijk Buerstede, de band met de wijk is voor de gemeente zeer
belangrijk”, besluit schepen Mark Vanhecke.

“We geven de kleuters
van Aartselaar mooie,
nieuwe klassen.”
Mark Vanhecke, schepen van
Onderwijs

Donderdag 6 juli

Bezoek met N-VA Aartselaar de parlementen!
Na het succes van vorig jaar brengt
N-VA Aartselaar opnieuw een bezoek
aan het Vlaams Parlement, Kamer en
Senaat. Ditmaal trekken we op donderdag 6 juli richting Brussel.
Busvervoer brengt je van Aartselaar naar het
Vlaams Parlement, waar je met een gids wordt
rondgeleid. Op de middag eten we een heerlijke
driegangenmenu in De Daktuin, het restaurant
van het Vlaams Parlement.
In de namiddag brengen we een bezoek aan
Kamer en Senaat, waar je de politici live aan het
werk kan zien tijdens de plenaire vergadering.

Richtprijs, alles inclusief, is net als vorig jaar 65 euro. Er zijn maar dertig plaatsen beschikbaar, dus reserveer tijdig
je plekje via bart.lambrecht@n-va.be of op het telefoonnummer 0474 30 11 86.

aartselaar@n-va.be
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Uitstekend rapport voor Aartselaarse gemeentefinanciën
Recent las u in de folders van bepaalde oppositiepartijen moord en brand over de Aartselaarse financiën. Die
zouden ‘rampzalig’ zijn. “Geen flauw idee waar ze dat vandaan halen”, zegt schepen van Financiën Eddy
Vermoesen. “Integendeel, de jaarlijkse vergelijkende studie die Belfius van alle gemeenten opmaakt, toont aan
dat Aartselaar een krachtdadige voorbeeldgemeente is.”
Leninglast per inwoner lager dan vorige legislatuur

“Het is logisch dat je voor grote investeringen gaat lenen, zeker als
de rentevoeten laag staan. Dat doet elke goede huisvader”, vindt
schepen Eddy Vermoesen. “Maar de Belfiusstudie toont juist aan
dat de schuldgraad per inwoner lager ligt dan onder het vorige
bestuur. Eind 2012 bedroeg onze schuldgraad 555 euro per Aartselaarse inwoner. Eind 2015, na drie jaar N-VA-beleid, is dat gedaald
naar 529 euro per inwoner.”
De leninglast van Aartselaar is ook zeer beperkt tegenover andere
gemeenten, vindt Jos Mertens, voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën: “Eind 2015 bedroeg de gemiddelde leninglast
per inwoner in Vlaanderen 1 011 euro. Belfius vergeleek ook met 16
gemeenten met hetzelfde profiel als Aartselaar. Daar lag het gemiddelde op 913 euro per inwoner. Kortom, met 529 euro heeft
Aartselaar maar de helft van de schulden van vergelijkbare
gemeenten.”

Met 529 euro per inwoner
ligt de schuldenlast onder
het N-VA-bestuur lager
dan op het einde van de
vorige legislatuur.”
Eddy Vermoesen, schepen van Financiën

Aartselaar blijft ook voorbeeld qua gemeentebelastingen

“5 procent personenbelasting
en 800 opcentiemen op de
onroerende voorheffing geeft
Aartselaar de laagste
belastingen van Vlaanderen.”
Jos Mertens,
voorzitter gemeenteraadscommissie Financiën

Ondanks de ouder wordende bevolking en de taxshift van de
federale regering, komen de inkomsten van Aartselaar niet onder
druk. Met de combinatie van de zeer lage personenbelasting van
5 procent en de onroerende voorheffing van 800 opcentiemen is
Aartselaar niet alleen kerngezond, maar zit het ook in het koppeloton van de laagste belastingen in Vlaanderen.

Toekomst oogt rooskleuring

De toekomst oogt dan ook rooskleurig, vindt schepen Eddy
Vermoesen: “Met stabiele inkomsten en een strikte budgetopvolging voor de uitgaven moeten we ons geen zorgen maken. Onze
leninglast valt perfect af te betalen. Het boekhoudsysteem waarmee
we vanuit Vlaanderen moeten werken, garandeert dat ook. We zouden simpelweg geen lening kunnen en mogen aangaan als we die
niet kunnen afbetalen. En ondertussen trachten we ook nog eens te
besparen, vooral op de energiekosten, bijvoorbeeld via energiezuinige verlichting in gebouwen en ledlampen in straatverlichting.”

www.n-va.be/aartselaar

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:
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Tel.:
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Geboortedatum:
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