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Aartselaar voortaan ‘hartveilig’ dankzij talrijke
AED-toestellen
“Met de tien AED-toestellen
bevordert de N-VA de veiligheid
van al onze inwoners en
scholieren.”
Hilde Heyman en Mark Vanhecke, schepenen
Sinds kort hangen er in Aartselaar tien automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen). De gemeente
Aartselaar ontving daarvoor de titel ‘hartveilige gemeente’ van het Rode Kruis. “Snel de reanimatie kunnen
starten bij een hartstilstand is van levensbelang”, zegt OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA), die voor de
AED-toestellen zorgde.
Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. Slechts acht procent van de slachtoffers
overleeft dit. Als de reanimatie en defibrillatie snel worden
gestart, stijgt de overlevingskans tot 60 procent.

één in elke wijk, op een publieke plaats. De meest geschikte
plaats vonden we na overleg met de gezondheidsraad”, zegt
OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA), lid van die gezondheidsraad.

“Een hartveilige gemeente zorgt ervoor dat de overlevingskansen
bij een slachtoffer vergroten”, zegt Hilde Heyman. “We leiden
zo veel mogelijk mensen op in het uitvoeren van een reanimatie
met een AED-toestel. Het toestel is eenvoudig te gebruiken en
vertelt stap voor stap wat er moet gebeuren bij een reanimatie.
Zo wordt het slachtoffer geholpen tot de hulpdiensten arriveren.”

Onder impuls van schepen van Onderwijs Mark Vanhecke
(N-VA) behaalde ook gemeentelijke basisschool Cade de titel van
hartveilige school . “Al onze toestellen worden bewust buiten de
gebouwen gehangen. Zowel bezoekers, wijkbewoners als hulpdiensten kunnen ze gebruiken. Met deze tien AED-toestellen bevorderen we de veiligheid van onze inwoners. Naast de inzet van
de N-VA voor algemene veiligheid en verkeersveiligheid, maken
we Aartselaar nu ook hartveilig”, besluiten Hilde Heyman en
Mark Vanhecke.

Strategisch geplaatst

De AED-toestellen zijn strategisch geplaatst. “We hangen er

Hier vind je een AED-toestel:
 emeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1
G
Cultureel Centrum, della Faillelaan 34
Sportcentrum, Kleistraat 204
Kleuterschool Cade, Buerstedelei 44

T echnisch centrum, Oudestraat 8
Kerk Sint-Jan, Koekoekstraat 14
OCMW/Sociaal Huis, Kapellestraat 136
Parochiecentrum De Koekoek, Lindenboslaan 2
Plantencentrum Van der Auwera, Reetsesteenweg 107
Rode Kruis-lokaal, Wolffaertshoflaan 26
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Veilige oversteek voor
fietsers en voetgangers op
Reukenspad
Sinds dit jaar is de veilige oversteek voor zachte weggebruikers aan de Langlaarsteenweg een feit. Wandelaars
of fietsers die het Reukenspad volgen kunnen voortaan
met een druk op de knop het licht voor het autoverkeer
op rood zetten en veilig oversteken.
Vroeger gebeurde dat in een zeer gevaarlijke S-bocht. Schepen van
Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) is dan ook tevreden met de realisatie. “Deze veilige oversteek was al lang een prioriteit en stond in ons
verkiezingsprogramma.”
Het nieuwe verkeerslicht aan de Langlaarsteenweg handhaaft ook de
snelheid. “Het licht springt op rood als automobilisten sneller dan
50 km/u door de Langlaarsteenweg rijden. Er zijn nog wel enkele
kinderziektes, soms springt het licht te snel op rood. Maar de verantwoordelijke firma doet er alles aan om dit op te lossen”, zegt schepen
Bart Lambrecht. De veilige oversteek kadert in de verkeersveilige
maatregelen die de N-VA neemt om het fietsen te promoten.

“Fietsers en voetgangers
kunnen veilig oversteken,
én we handhaven de snelheid.”
Bart Lambrecht, schepen van
Verkeersveiligheid

Aartselaar koopt
nieuwe gronden
aan voor
uitbreiding
Reukensbos
 et Reukenspad werd toegankelijker
H
gemaakt.

Huidig Reukenspad
heraangelegd
Het Reukenspad, dat wijk Lindenbos
verbindt met de Langlaarsteenweg, werd
heraangelegd.
“De toegankelijkheid van het pad is door
de werken verbeterd. Het pad is nu weer
wat breder, want het werd moeilijk om
elkaar te kruisen. Voor mij is een goed
Reukenspad essentieel, want ik ben destijds
in de Aartselaarse politiek gerold om dit
pad te verwezenlijken”, zegt burgemeester
Sophie De Wit (N-VA).
De werken kostten 40 000 euro en werden
uitgevoerd door de technische dienst.
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 urgemeester Sophie De Wit huldigde de
B
nieuwe voetweg in.

Nieuwe voetweg
verbindt Pierstraat
met Reukenspad
In oktober huldigde burgemeester Sophie
De Wit (N-VA) een nieuwe weg voor
fietsers en wandelaars in. Voortaan is er
een verbinding tussen de Pierstraat en het
heraangelegde Reukenspad. De aanleg
van de voetweg kostte 10 000 euro.
Voor N-VA-bestuurslid Isabelle Vrancken,
die de voorbije 24 jaar in de Pierstraat
woonde, is dit een belangrijke realisatie.
“Zowel scholieren als inwoners van de Pierstraat kunnen nu via deze weg veiliger naar
het centrum van Aartselaar, zonder dat ze
langs de drukke Pierstraat en Reetsesteenweg moeten gaan. De N-VA zet sterk in op
een verkeersveilige omgeving. Zo werd de
Pierstraat al eerder 50 km/u. De voetweg is
een echte meerwaarde.”

Het gebied van de Reukens is in 2014
door de Raad van State definitief
bestemd als bosgebied. Jaarlijks koopt
Aartselaar samen met het Agentschap
Natuur en Bos nieuwe gronden aan
om dit bos uit te breiden.
“We kochten deze legislatuur al
34 000 m² grond op voor een totale
prijs van 78 000 euro”, weet schepen van Financiën Eddy Vermoesen
(N-VA). “Jaarlijks voorzien we 20 000
euro in onze begroting voor de aankoop van gronden om het bos te kunnen uitbreiden. De Reukens moet niet
alleen het grootste bos van Aartselaar
worden, maar ook dé plek om te gaan
wandelen, fietsen of picknicken.”

E ddy Vermoesen,
schepen van
Financiën
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Beter hondenbeleid in Aartselaar
De N-VA werkt in Aartselaar aan een beleid voor de trouwe viervoeters.
Een nieuwe hondenweide en toegang in park Solhof behoren daartoe.
“Minister Ben Weyts voert voor de N-VA in Vlaanderen een uitstekend beleid rond
dierenwelzijn. Denk aan de sluiting van bepaalde slachthuizen of broodfokkers en het
verbod op onverdoofd slachten. Ook in Aartselaar vindt de N-VA dierenwelzijn belangrijk”, vindt fractieleidster Paula De Leeuw (N-VA).

Dagelijks leven vele honden zich uit op de nieuwe hondenweide.

Splinternieuwe grote hondenweide
in de Reukens
Deze zomer opende burgemeester Sophie De Wit
(N-VA) een gloednieuwe hondenweide in de
Reukens.
De hondenweide ligt vlak bij de veilige oversteek aan de
Langlaarsteenweg. Bij de opening kwamen heel wat enthousiaste
honden samen met hun baasjes de weide inhuldigen. Sindsdien
wordt de nieuwe hondenweide elke dag goed gebruikt. “De
nieuwe hondenweide is goed bereikbaar voor inwoners van het
centrum, wijk De Leug en wijk Lindenbos. Bovendien was er
nood aan een nieuwe weide in Aartselaar. De huidige weide
aan park Solhof, geopend door het vorige gemeentebestuur,
wordt door veel baasjes vermeden omdat ze zo drassig is”, zegt
N-VA-bestuurslid Isabelle Vrancken.

Vijfde familiequiz
Donderdag 28 december
2017 20 uur (deuren 19.30 uur)
Cultureel Centrum,
Della Faillelaan 34

20 euro per ploeg,
max. zes personen per ploeg
Inschrijven via aartselaar@n-va.be

 CMW-raadsleden Nicole Caremans en Guido D’eer, fractieleidster
O
Paula De Leeuw, N-VA-bestuurslid Isabelle Vrancken en schepen
Bart Lambrecht met hun honden in park Solhof.

Honden voortaan aan de leiband
welkom in park Solhof
Honden waren de voorbije decennia verboden in het
Solhofpark, zelfs aan de leiband.
“We hebben een analyse gemaakt van het hondenbeleid in
alle parken en bossen van de
Antwerpse Zuidrand. En wat
bleek? Enkel in Aartselaar was
er een totaalverbod op honden
in het park. Dat vonden we absurd. Voortaan mogen honden
wél in ons park, maar aan de
leiband”, zegt OCMW-raadslid
Nicole Caremans (N-VA).
“In je eigen tuin of op een hondenweide mag je hond vrij rondlopen. Op openbaar domein
houden we ze consequent aan
de lijn”, vindt OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA). “Een
bezoek aan het park moet voor
iedereen veilig blijven verlopen.
Honden zijn welkom, maar
uitsluitend aan de leiband en

op de wandelpaden. Daar gaan
we ook voor sensibiliseren en
desnoods laten we GAS-boetes
uitschrijven. Ook de kakjes
moeten natuurlijk steeds worden opgekuist.”

Hondenpoep opkuisen

Dat laatste is ook buiten de
bossen noodzakelijk, besluit
gemeenteraadslid Anouk Beels
(N-VA). “In onze straten moeten
honden aan de leiband en kakjes
dienen te worden opgekuist. In
Aartselaar zijn er talrijke vuilbakken geplaatst om de hondenpoep kwijt te kunnen. Iedereen
moet zijn verantwoordelijkheid
nemen. Enkel zo kunnen we
aangenaam met elkaar samenleven in Aartselaar.”

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 12 januari 20 uur
Cultureel Centrum 2630 Aartselaar
Gastsprekers zijn Vlaams minister Philippe Muyters en burgemeester
Sophie De Wit. Gratis toegang, iedereen is van harte welkom.

www.n-va.be/aartselaar

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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