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AArtselAAr

info@n-va.be
Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Samen houden we 
het Vlaamse onderwijs aan de top

De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
het Vlaamse onderwijs. Het masterplan Onderwijs dat
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
geeft aan leerlingen én scholen. 

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
dat we moeten focussen op die mensen, niet 

zozeer op de structuren.

“Er ligt een
hervorming op
tafel die het
goede van het
Vlaamse
onderwijs
behoudt en
tegelijk de
knelpunten
wegwerkt 
met concrete
maatregelen.”

aso niet op de schop, tso enbso versterkt
Wij gaan voor een sterker tso en bso, zonder het aso teverzwakken. Vrijheid vanonderwijs blijft voor de N-VA een absolute voorwaarde. Eenstructuurhervorming is dan ookeen vrijwillig verhaal. Scholen en ouders moeten niet in eenderwelk organisatiesysteemmeestappen. De bestaandestudierichtingen wordengescreend en opgenomen in het nieuwe indelingsprincipe (de matrix). Als deze nieuweindeling de onderwijskwaliteitgarandeert, kunnen scholenervoor kiezen om hun aanbod te verruimen of het ongewijzigdte houden. En of dat nu de naam‘aso’ of ‘doorstroom’ draagt,doet weinig ter zake.Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten 

van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit. 
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

GEERT BOURGEOIS, 
viceminister-president van de Vlaamse Regering
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sneeuwtelefoon helpt hulpbehoevenden
De winter en bijhorende sneeuw is weer in aantocht. Elke inwoner heeft dan de 
plicht om het voetpad voor z’n woning sneeuwvrij te maken. Voor senioren en 
hulpbehoevenden is dat niet evident. En door de sneeuw geraken ze ook moeilijk 
de deur uit. De Aartselaarse sneeuwtelefoon biedt voor hen een oplossing.

“De sneeuwtelefoon maakt senioren en  
hulpbehoevenden ook bij sneeuwval mobiel”

Hilde Heyman (N-VA) – OCMW-voorzitter

“Wie zelf niet meer in staat is om de sneeuw te ruimen en daarbij ook geen 
beroep kan doen op buren of familie, kan voort-
aan bij de sneeuwtelefoon terecht”, verduidelijkt 
OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA). “Via 
een oproep in het infoblad konden hulpbehoeven-
den zich tot 15 november aanmelden om van de 
sneeuwtelefoon gebruik te maken. De maatschap-
pelijk werker kijkt of je in aanmerking komt. Bij 
een hevige sneeuwbui komt dan een medewerker 
voor 5 euro de ganse stoep sneeuwvrij maken.”
De oprichting van de sneeuwtelefoon is een geza-
menlijk initiatief van het OCMW, PWA en het 
gemeentebestuur. Vrijwilligers 

die willen helpen bij het ruimen van sneeuw zijn nog steeds 
welkom.

De sneeuwtelefoon is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u 
en van 14u tot 16u.
 
Meer info?  
Sociaal Huis Aartselaar (OCMW)  
Kapellestraat 136 • 03 870 58 70
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Na de hevige winterprikken af-
gelopen winter zat schepen van 
mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) 
met de technische dienst rond 
tafel. De strooiroutes, onderver-
deeld in een prioritaire A-toer en 
een B-toer, werden geëvalueerd 
en verder verfijnd. 
Daardoor zal de  
sneeuwruiming 
nog efficiënter 
verlopen. Voor deze 
winter is al een 
voorraad van 65 ton 
strooizout aange-
legd. In geval van 
nood wordt samen 
met de gemeente 
Kontich gewerkt.

Doodlopende straten worden in 
principe niet gestrooid. Kinderen 
kunnen daar naar hartenlust  
genieten van de sneeuwpret.

Let wel op: bij winterweer blijft 
voorzichtigheid altijd geboden.

sophie & Compagnie
Ontdek op pagina 3 alles over 
het eerste feest van de  
burgemeester en schepenen  
op vrijdag 29 november. 

Iedereen is van harte welkom!

efficiëntere strooiroutes 
bij sneeuwval

www.n-va.be/aartselaar

HilDe Heyman



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

In de Oudestraat wordt 
de laatste maanden gewerkt aan 
het nieuwe gemeentemagazijn voor 
Aartselaar. Sinds april is men begon-
nen met de afbraak van de vroegere 
drukkerij Printo. Het nieuwe gemeen-
temagazijn zal groter en aangepast 
aan de behoeften van de technische 

dienst zijn. Het project wordt 
mee gefinancierd door subsi-
dies van Vlaams minister van 
ruimtelijke ordening Philippe 
Muyters (N-VA).

Schepen van financiën en 
patrimonium Eddy Vermoe-
sen (N-VA) volgt de bouw van 
nabij op. “Hoewel het dossier al 
enkele jaren werd voorbereid, 
komen er nu toch onverwachte 
zaken naar voor. Oorspronkelijk 
werd de afbraak en opbouw op 
1,9 miljoen euro geraamd, maar 
dat was zonder de volledige 

buiteninrichting voorzien. Ook aan 
enkele wettelijke verplichtingen was 
niet voldaan en het dak van de oude 
drukkerij zou behouden worden.  
Dat dak blijkt echter niet meer wa-
terdicht te zijn, waardoor het ook 
moet vervangen worden. Al die extra 

kosten doen de kostprijs al naar 2,9 
miljoen euro stijgen. Dat is een hele 
hap uit ons budget.”
Bij oppositiepartij CD&V groeit on-
genoegen over de verkoop van een 
stuk Oeyvaersbosch, maar schepen 
Vermoesen is daarin duidelijk: “Oor-
spronkelijk moest het magazijn op 
die locatie komen, maar die bleek niet 
geschikt. In de financiering van het 
magazijn is altijd rekening gehouden 
met de verkoop van die gronden, ge-
schat op 1,4 miljoen euro. Als we die 
verkoop laten  
vallen, wordt de  
financiering van het  
magazijn wel héél  
moeilijk.”

Het magazijn zou in  
2015 in gebruik  
moeten genomen  
worden.

Aartselaar werkt momenteel hard aan 
haar meerjarenplan voor de komende 
jaren. Vanaf 2014 moeten alle gemeen-
ten één groot actieplan op tafel leggen: 
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).  

“Het is een huzarenstukje om zo’n 

plan in het eerste jaar rond te krijgen”, 
vindt burgemeester Sophie De Wit (N-
VA). “Maar we zijn er trots op dat we 
alles zelf doen en geen duur consul-
tancybureau gebruiken.”
Het meerjarenplan zal enkele honder-
den pagina’s tellen en wordt voorge-
steld op de gemeenteraden van 7 en 16 
december. “Het zal een ambitieus plan 
worden met heel wat mooie projec-
ten. Jammer genoeg zal er niet voor 
alles geld zijn en moeten we keuzes 
maken. Aan deze BBC werd alvast 
maandenlang gewerkt. 2013 was voor 
ons bestuur dus een echt planjaar. Dat 
is een geluk bij een ongeluk, want de 

begroting van 2013 liet weinig inves-
teringen toe. Daardoor moesten we dit 
jaar creatief omgaan met het beperkte 
budget en eerst zaken realiseren die 
weinig geld kostten. Vanaf 2014 kun-
nen onze grotere plannen dan effectief 
gerealiseerd worden in de gemeente”, 
zegt burgemeester 
De Wit ambitieus.

Na de gemeentera-
den van december  
zal er een extra 
infoblad verschijnen 
over het meerjaren-
plan.

De technische dienst van Aart-
selaar mag drie maanden een elek-
trische wagen testen. De wagen 
wordt aangeboden door Eandis 
in een proefproject. Burgemeester 
Sophie De Wit (N-VA) mocht de 
sleutels in ontvangst nemen en 
een eerste testritje maken.
“Elektrische wagens zijn de toe-
komst voor een gemeente”, vindt 
Sophie De Wit. “De wagens rijden 
meestal enkel in de gemeente rond 
en doen korte afstanden. Daar zijn 

elektrische wagens zeer geschikt 
voor. Momenteel zijn nog veel van 
onze wagens en vrachtwagens 
diesels, wat slechter is voor het 
milieu. Een roetfilter plaatsen 
heeft niet veel zin, want daarvoor 
moet je af en toe autostrades kun-
nen doen. We kiezen er dus voor 
om bij de vernieuwing van het  
wagenpark naar benzinewagens 
of elektrische auto’s over te  
stappen. Hiermee geeft Aartselaar 
meteen het goede voorbeeld.”

Vanaf 1 
juli moe-
ten bedrij-
ven hun 
bedrijfsaf-
valstoffen 
gescheiden aanbieden en ver-
wijderen. De gemeente Aartse-
laar helpt hen hier voortaan bij.
“Met intercommunale IGEAN, 
die instaat voor het afvalbeheer 
in onze gemeente, hebben we 
afgesproken dat zij voortaan 
ook het bedrijfsafval ophalen 
bij hun ronde. Het gaat om 
PMD, papier en karton. De 
afvalophalers zullen voortaan 
dus alle straten in Aartselaar 
doen, ook de straten in de 
bedrijfszones. Op die manier 
vermijden we een hoop extra  
rompslomp voor de bedrijven 
en dragen we als gemeente ons 
steentje bij tot een onderne-
mersvriende-
lijk klimaat”, 
verduidelijkt 
schepen van 
lokale eco-
nomie en 
middenstand 
Mark  
Vanhecke  
(N-VA).

Op vrijdag 29 
november gaat 
het eerste feest 
van de nieuwe 
burgemeester 
en schepenen 
door in het 
Cultureel 
Centrum. Ver-
wacht geen  
politieke spee-
ches of derge-
lijke, maar een  
geweldig 
dansfeest met 
live coverband 
en DJ. Een 
lounge, cava- 
en wijnbar en 
eetstandjes 
maken het 
feest compleet. 
Tickets in 
voorverkoop 
zijn te ver-
krijgen bij de 
bestuursleden 
van N-VA,  
Sp.a en Groen 
of via mail aan 
aartselaar@n-va.be. 
We bezorgen 
de tickets dan 
aan huis.

Afgelopen zomer werd in enkele 
hoofdstraten gewerkt aan het wegdek. 
In de Pierstraat, Reetsesteenweg en 
Kontichsesteenweg werd de  
bovenkant van de betonplaten  
afgeschraapt. In de Cleydaellaan 
werd een verzakte betonplaat  
hersteld. De werken werden samen 
met de gemeente Rumst uitgevoerd.
 
“In deze straten begonnen betonpla-
ten te barsten of te verzakken, dat 
hebben we hersteld”, legt schepen van 

openbare werken Bart Lambrecht  
(N-VA) uit.  

“Daarnaast hebben we de bovenlaag 
afgeschraapt, zodat alle betonplaten 
terug goed op elkaar aansluiten. Dat 
zorgt niet alleen voor meer rijcomfort, 
het zorgt ook voor minder  
lawaaihinder en trillingen voor de 
omwonenden. We hebben de werken 
bewust in de zomer uitgevoerd om zo 
weinig mogelijk verkeershinder te  
veroorzaken.” 

Schepen Lambrecht krijgt regelmatig 
de vraag of er nog een nieuwe laag op 
de betonplaten komt.  
“Dat is niet  
het geval.  
De kleine  
ribbeltjes 
die nog  
zichtbaar  
zijn van de  
afschraping  
slijten af door het  
autoverkeer.”

Gemeente test elektrische wagen

sophie & Compagnie

betonafschrapingen in hoofdstraten

nieuw gemeentemagazijn in opbouw Meerjarenplan in volle opmaak

Aartselaar helpt 
bedrijven bij 
afvalophaling

SopHie De Wit

eDDy VermoeSen

Bart lamBrecHt mark VanHecke


