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Afbraakwerken voor doortrekking expresweg N171 gestart
Je kan er moeilijk naast kijken. Op het kruispunt van de Reetsesteenweg/Pierstraat met de expresweg 
N171 is gestart met de sloop van enkele woningen. Ook in de Predikherenhoevestraat in Reet worden 
weldra woningen afgebroken. Dat alles staat in het teken van de langverwachte doortrekking van de N171.

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) 
vroeg bij N-VA-minister Ben Weyts naar een stand 
van zaken. Sinds het aantreden van onze minister 
in 2014 zijn onmiddellijk de onteigeningen gestart 
om de N171 te kunnen doortrekken. Tussen 
A12 en Predikherenhoevestraat zijn zo goed als 
alle gronden onteigend. Voor de gronden tussen 
Predikherenhoevestraat en de huidige expresweg 
moeten nog enkele gronden van de gemeente 
Rumst en de NMBS worden overgenomen. De 
ruimte-inname hangt af van het uiteindelijke 
ontwerp, waar de laatste hand aan wordt gelegd. In 
totaal werd er reeds voor 4 miljoen euro onteigend.

In 2018 vinden de laatste onteigeningen plaats. De 
technici leggen dan ook de laatste hand aan het 
ontwerp. In 2019 wordt de omgevingsvergunning 
ingediend. In 2020 kan de schop dan eindelijk in 
de grond. De bouw zal zo’n 2 a 3 jaar duren.

N-VA zet doortrekking N171 eindelijk in gang

Over de doortrekking van de N171 wordt al 40 jaar gepraat. 
De weg werd al door verschillende ministers van CD&V- en 
sp.a-signatuur beloofd. “Helaas is er al die tijd in de praktijk 
niets gebeurd”, hekelt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). 
“Toen met Ben Weyts eindelijk de N-VA de minister van 
Openbare Werken mocht leveren, bleek er in die 40 jaar zelfs 
nog nooit een grond te zijn onteigend. Dat hebben we nu 
dus in gang gezet. Binnenkort kunnen we dan eindelijk de 
expresweg doortrekken. Vanaf dan eindigt al het sluipver-
keer op Aartselaarse wegen als Pierstraat, Reetsesteenweg en 
Langlaarsteenweg. Dit komt de Aartselaarse mobiliteit dus 
zeker ten goede.”

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) beseft dat na 
alle decennia wachten het geloof in de komst van de expresweg 
bij heel wat inwoners was verdwenen. “De sloopwerken maken 
nu zeer concreet dat de N171 er wel degelijk komt. We reali-
seerden deze legislatuur ook al de doortrekking van de N171 
(ook bekend als “de Banaan”)  tussen Niel en A12/N177. De weg 
werd tussen 2013 en 2015 aangelegd. Nu is het tijd voor de vol-
gende logische stap. We brengen de beloofde verandering ook 
in de praktijk.”

 Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en 
schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) 
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Burgemeester Sophie De Wit trekt als lijsttrekker voor  
N-VA Aartselaar naar de gemeenteraadsverkiezingen

  N-VA-voorzitter Miel Mertens en Sophie De Wit.

De leden van N-VA Aartselaar hebben Sophie De 
Wit unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “We 
hebben deze legislatuur de kracht van verandering 
in Aartselaar uitgerold. En die verandering werkt 
in Aartselaar! Ons project is echter nog niet klaar, 
we willen zeer graag ook volgende legislatuur 
Aartselaar mooier en aangenamer maken”, zegt een 
gemotiveerde Sophie De Wit.

Voor N-VA-Aartselaar-voorzitter Miel Mertens is de keuze voor 
Sophie logisch. “Sophie haalde met 1589 voorkeurstemmen in 
2012 het beste resultaat van alle Aartselaarse politici. Onder haar 
leiding behaalde de N-VA 10 van de 23 gemeenteraadszetels. 
Sindsdien leidt ze als burgemeester met succes onze gemeente. 
We hebben een uitstekend team van sterke en gemotiveerde 
schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en 
bestuursleden. Daarnaast heeft Sophie als Kamerlid ook haar 
netwerk in Brussel, wat onze gemeente alleen maar ten goede 
kan komen.”

De verandering werkt in Aartselaar!

Burgemeester De Wit blikt alvast tevreden terug op de afgelopen 
periode: “De verandering in Aartselaar werkt. Denk maar aan 
de uitbreiding van de kinderopvang, de renovaties in de scholen, 
de nieuwe verkeerscirculatie rond de scholen, de inzet op 
verkeersveiligheid, de bouw van de nieuwe sportaccommodatie, 
het volledig vernieuwde jeugdhuis,… De N-VA-visie op 
veiligheid werpt in Aartselaar haar vruchten af. Het aantal 
woninginbraken is in vrije val, politie wordt efficiënter ingezet 
en de buurtinformatienetwerken vermijden criminaliteit. En 
ons sociaal beleid laat de zwakkeren niet in de steek. Door ons 
activeringsbeleid helpen we meer inwoners aan werk en daalt 
het aantal leefloners in de gemeente. We zetten Aartselaar 
terug in beweging. We mogen trots zijn op wat we op korte tijd 
gerealiseerd hebben!

Een v eilige thuis in een welvarend Aartselaar

Maar het werk is nog lang niet klaar voor Sophie. “We bereiden 
nu al heel wat zaken voor die komende legislatuur gerealiseerd 
kunnen worden. Denk aan de bouw van een nieuw zwembad, 
een splinternieuwe kleuterschool in wijk Buerstede of het 
nieuwe gemeenschapsproject op de terreinen van het oude 
gemeentemagazijn. Ook heel wat rioleringsprojecten zitten in 
volle voorbereidingsfase en daar willen we komende legislatuur 
de schop in de grond steken. We zetten in op een veilige thuis in 
een welvarend Aartselaar. We hopen dan ook het vertrouwen te 
krijgen van de Aartselarenaar om verder te werken. We hebben 
een fantastische N-VA-ploeg met veel competenties. Ik wil hen 
allemaal ontzettend bedanken, want zonder hen hadden we 
nooit zo ver gestaan.”

N-VA Aartselaar wenst 
u een prettige Kerst!
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Toekomstig woonproject  
voor jonge gezinswoningen
De gemeente Aartselaar werkt samen met  
intercommunale Igean een knap toekomstproject 
uit voor “jong wonen”. De gemeente hoopt dit te 
kunnen realiseren op een binnengebied tussen de 
A. Sanderslei en het kerkhof. “Dat gebied is reeds 
woonuitbreidingsgebied en leent zich hier perfect 
toe. Jonge gezinnen die in Aartselaar willen blijven, 
vinden moeilijk een betaalbare woning. Hiermee 
willen we hen verder helpen”, zegt burgemeester 
Sophie De Wit (N-VA).

Op het domein is ruimte voor een 15-tal woningen. “Deze 
kans moeten we grijpen”, vindt schepen van Patrimonium 
en ondervoorzitter van Igean Eddy Vermoesen (N-VA). “De 
gronden werden ons al eerder te koop aangeboden, maar waren 
omsloten door woningen en de toegangsweg was te smal. Igean 
kon nu echter een woning in de A. Sanderslei aankopen met 
een brede zijtuin die kan omgevormd worden tot toegangsweg.”

Ontwikkeling voor Aartselaarse jonge gezinnen

Nu Igean de woning en gronden heeft aangekocht, kan het 
project verder worden uitgewerkt. Vooraf wordt ook een 
Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en toekomstvisie ontwikkeld 
voor dit binnengebied en de ruimere regio rond/achter het 
kerkhof. In dat RUP zullen de evenwichten tussen wonen, 
groen en waterbuffer worden bewaard. Zodra dit RUP klaar 
is (vermoedelijk 2019), kunnen ook concrete plannen worden 
uitgetekend. 

“Bedoeling is wel om de gronden via een reglement zoveel 
mogelijk voor te behouden voor jonge gezinnen met een band 
met Aartselaar, en dit aan een zo laag mogelijke prijs. 

Zo helpen we onze jongeren. We zien veel 20- tot 35-jarigen uit 
Aartselaar naar buurgemeenten verhuizen omwille van de hoge 
woningprijzen en beperkte bouwgronden bij ons. Dat evenwicht 
in onze bevolkingspiramide willen we terug herstellen. De 
locatie is alvast ideaal, vlak bij het centrum, op loopafstand van 
de scholen, bibliotheek,…”, zegt burgemeester De Wit.

Samenwerking met Igean

Aartselaar is aangesloten bij intercommunale Igean. Naast 
uitbating van het containerpark en afvalophaling doet Igean 
ook aan projectontwikkeling waarbij zij de financiering dragen. 
Igean werkt aan kostprijs en maakt dus geen winst. “Daarom is 
Igean hier een logische partner. Ook de gemeente beoogt geen 
winst. Als we dit project daarentegen door privé-ontwikkelaars 
zouden laten ontwikkelen, zoals de oppositie wil, kan het nooit 
aan een zo laag mogelijke prijs worden aangeboden aan onze 
jongeren. Onze buurgemeenten gebruiken Igean zeer vaak voor 
dit soort projecten. Wij doen dat nu ook, in het voordeel van 
de Aartselarenaar”, verduidelijkt schepen Vermoesen.  
“We houden zo ook zelf de teugels in handen, zodat het zeker 
ook een kwalitatief project wordt met de nodige aandacht voor 
de buurt”.

Terugkoppeling met de buurt

Nu de projectnota van Igean door de gemeenteraad is 
goedgekeurd, kunnen het dossier en het RUP verder worden 
uitgewerkt. “We zullen in dat kader ook de buurt uitnodigen om 
onze visie toe te lichten. Ook voor hen willen we er een positief 
verhaal van maken, met garanties over bijvoorbeeld uitsluiting 
van extra parkeerdruk.”

De oppositie, behalve Open Vld en NAP, keurde het project mee 
goed. “Als je hun kritiek hoort dat in Aartselaar geen nood zou 
zijn aan een project voor jonge gezinnen, dan frons ik toch de 
wenkbrauwen. Binnen het N-VA-gezinsbeleid zijn betaalbare 
woningen voor onze Aartselaarse jongeren een essentiële pijler. 
Dat brengen we nu in praktijk ”, besluit burgemeester De Wit.

“Betaalbare woningen voor 
Aartselaarse jongeren zijn 
een essentiële pijler van het 
N-VA-gezinsbeleid”

Sophie De Wit (N-VA) – 
burgemeester van Aartselaar

“Doordat Igean enkel aan 
kostprijs werkt, besparen we 
geld. Daardoor kunnen we de 
gronden goedkoper aanbieden”

Eddy Vermoesen (N-VA) – 
schepen van Aartselaar



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,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   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.
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onbezorgde 
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De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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

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:     /     /
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