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Aartselaar
V.U. Eddy Vermoesen
Kardinaal Cardijnlaan 16
2630 Aartselaar

N-VA zet zich in
voor Aartselaar
Tijd om 2010 uit te wuiven: het jaar van
de grote doorbraak van de N-VA, die
de grootste partij in Vlaanderen en
zelfs in België werd. Ook N-VA
Aartselaar blikt terug op een succesvol
jaar met de verkiezing van Sophie De
Wit in de Kamer, met nieuwkomer
Lieve Redant in onze gemeenteraad en
met een verdubbeling van het aantal
leden.
De Vlamingen staan duidelijk achter
de partij die gaat voor een hervorming
van dit land. Die is absoluut nodig om
onze jobs en welvaart te behouden, om
uw pensioen en doktersrekening te
kunnen betalen. De N-VA wil het
financiële plaatje van België op een
correcte manier regelen en eist dat
voor alle inkomsten en uitgaven verantwoording afgelegd wordt. Het is
vreemd dat andere partijen die responsabilisering niet willen.
Moeten we het falende beleid voor
asielopvang, immigratie en justitie dan
niet dringend aanpakken? Zeker en
vast, maar de N-VA gaat niet voor een
snel akkoord en de verdeling van de
postjes. Wel voor structurele oplossingen waarvan iedereen beter wordt:
Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Ook
in Aartselaar zal de N-VA zich energiek inzetten voor de ganse bevolking
en niet alleen voor enkele groepen:
Sophie en Lieve staan daar borg voor.
2011 belooft een boeiend jaar te worden. We
wensen alle inwoners
van Aartselaar een
gelukkig Nieuwjaar.
Eddy Vermoesen
Voorzitter N-VA
Aartselaar

De Aartselaarse rioolsaga
De aanleg van gescheiden rioleringen in Aartselaar kost willekeurige inwoners
handenvol geld. Onze gemeente zorgt voor een tussenkomst in de kosten, maar
die is veel lager dan in sommige buurgemeenten. Nochtans kan de gemeente die
kosten integraal recupereren via subsidies uit het Vlaamse MINA-fonds. Een toonbeeld van falend gemeentelijk beleid …
In ons vorige huis-aan-huisblad waarschuwden we u voor de rioleringswerken die
het gemeentebestuur in Aartselaar uitvoert. We wezen erop dat de werken niet
alleen schromelijk laat worden aangekondigd en dat u als burger niet op inspraak
moet hopen, maar ook dat de kans reëel is dat u een aanzienlijk deel zelf moet betalen. Mensen met een halfopen of losstaande woning moeten namelijk zelf grotendeels opdraaien voor de kosten van de aansluiting op de nieuwe riolering.
2 500 EURO UIT EIGEN ZAK
Het bleken profetische woorden te zijn. In de Vinkenlaan moeten enkel de bewoners
van een halfopen bebouwing of een hoekhuis zelf instaan voor de scheiding van
hun afvoer en de aansluiting op de dubbele straatriolering. Zes van de 34 huizen
draaien dus zelf op voor de kosten. Die worden maar voor de helft (met een maximum van 500 euro) terugVoor de aanleg van riolen kan Aartselaar een beroep
betaald door de gemeendoen op subsidies uit het Vlaamse MINA-fonds. Toch
te. De kosten in de
moeten heel wat inwoners zelf opdraaien voor de kosten.
Vinkenlaan lopen echter
op tot 3 000 euro, waarvan dus 2 500 euro zelf
moet betaald worden!
DISCRIMINATIE
Naburige
gemeenten
zoals Edegem nemen wél
alle kosten van de rioleringswerken op zich.
Hemiksem en Kontich
voorzien in terugbetalingen tot 1 000 euro, dus
maar liefst 100 procent meer dan wat onze gemeente aanbiedt als ‘service’. Daar
worden mensen met een hoekhuis, halfopen of open bebouwing niet zo ernstig
gediscrimineerd. Onze gemeente pocht dan wel graag met haar lage gemeentebelasting, maar we krijgen er een slechte service en een hoop rechtstreekse extra
kosten voor in de plaats.
(lees verder op bladzijde 2)
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De
Aartselaarse
rioolsaga

TERUGBETALING IN OMLIGGENDE GEMEENTEN
(Gegevens verstrekt door RI-ANT.
De gegevens dateren van een half jaar geleden.)

Gemeente

Subsidies voor afkoppeling riolering op
privé-terrein

Edegem
Volledige terugbetaling
En het kan nog erger, want op de koop toe
Kontich
Alle rioleringswerken (geen beplanting,
moet Aartselaar niet eens zelf voor deze
klinkers, …) tot max. € 1000
terugbetaling zorgen, indien we schepen
van openbare werken Rudy Van Onckelen
Hemiksem
50 % van de kosten met een maximum
(Open Vld) in de pers mogen geloven. Voor
van € 1000
de aanleg van riolen kunnen gemeenten
immers een beroep doen op subsidies uit
Aartselaar
50 % van de kosten met een maximum
het Vlaamse MINA-fonds. Een volledig
van € 500
gescheiden rioleringsstelsel wordt zelfs
voor de volle 100 procent betoelaagd.
Waarom Aartselaar dan minder terugbetaalt aan zijn burgers dan onze buurgemeenten is voor N-VA
Aartselaar een raadsel. Volgens Van Onckelen mogen we dan nog blij zijn met deze aalmoes, want “niemand
zegt dat dat later nog zal gebeuren” …
Eddy Vermoesen - eddy.vermoesen@n-va.be

OPROEP

Wat vindt u over de toegankelijkheid in Aartselaar?
De N-VA pleit voor een zorgzame samenleving en
staat volledig achter het burgerschapsmodel. De
gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren
om mensen met een beperking als volwaardig burger deel te laten nemen aan de maatschappij.
Laat ons uw
suggesties weten over
de toegankelijkheid
in Aartselaar!

Denken we maar aan een goed onderhoud van de
voetpaden en een vlotte toegankelijkheid van openbare gebouwen.
Het merendeel van de Vlaamse gemeenten laat zich
in deze problematiek bijstaan door een gemeentelijke adviesraad zoals een gehandicapten- of toegankelijkheidsraad. Aartselaar hinkt echter achterop!
N-VA-gemeenteraadslid Lieve Redant polst
naar uw bemerkingen, suggesties of interesse
omtrent dit thema. Een mailtje naar
lieve.redant@n-va.be volstaat. Zo bouwen we
samen aan een toegankelijk en zorgzaam
Aartselaar.

Een wolk van hypocrisie rond de ISVAG-oven
U las het ongetwijfeld ook: sp.a hekelt de verlenging
van de milieuvergunning van de ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk voor 10 jaar. In hun pamflet
stellen de socialisten dat de verbrandingsoven
onmiddellijk moet gesloten worden en dat ze slecht
is voor de gezondheid van onze inwoners. Ook het
Aartselaars gemeentebestuur onder leiding van
Open Vld pleit al lang voor een sluiting.
N-VA Aartselaar deelt bij monde van N-VA-gemeenteraadslid Sophie De Wit die mening volledig, maar
hekelt de hypocrisie van sp.a en Open Vld in dit dossier. In de Raad van Bestuur van ISVAG zetelen 18
politici: 5 sp.a’ers, 7 CD&V’ers, 4 Open Vld’ers en
zelfs 2 bestuursleden van Groen!. Terwijl zij toosten
op de verlenging van de vergunning van de verbrandingsoven, mogen de lokale mandatarissen van
Open Vld, sp.a en Groen gaan vertellen hoe schandalig ze deze verlenging wel niet vinden.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
De N-VA heeft in het ISVAG-dossier geen tegenstrijdige belangen. Gemeenteraadslid Lieve Redant:
“Het kan niet dat een vervuilende verbrandingsoven
in een dicht bevolkte omgeving staat. De gezondheidsrisico’s zijn groot en zulke verbrandingsovens
horen dus thuis in minder bewoonde gebieden.”
Ook over de procedures heeft N-VA Aartselaar haar
bedenkingen. ISVAG mag zelf een voorstel voor de
emissieconcentratie formuleren. Dat is zonder meer
bedenkelijk! Bovendien keert ook OVAM haar kar.
Haar positief advies staat haaks op haar eigen conclusies in de hoorzitting van de commissie
Leefmilieu in het Vlaams Parlement.

Voor meer info: sophie.dewit@n-va.be
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N-VA-Kamerlid Sophie De Wit

“In het debat over seksueel misbruik houdt de N-VA
vooral de belangen van de slachtoffers voor ogen.”
Sinds juni 2010 heeft Aartselaar met Sophie De Wit een Kamerlid. Sophie is
voorzitter van de commissie Handels- en Economisch Recht, coördinator van
de commissie Justitie en lid van de bijzondere commissie die onderzoek voert
naar seksueel misbruik in onze maatschappij.
Sophie, wat zijn je eerste impressies in de Kamer na je overstap vanuit het
Vlaams Parlement?
Reeds onmiddellijk leek ik in een andere wereld terechtgekomen. In het
Vlaams Parlement wordt alles meestal behoorlijk rustig en vooral erg technisch benaderd. Maar in de federale Kamer word je direct geconfronteerd met
een zeer precair evenwicht tussen partijen en - vooral - tussen de taalgroepen.
Politiek getouwtrek en politieke agenda’s schijnen soms te primeren op de
inhoud. Daar sta je dan als neofiet, misschien nog wat naïef maar vooral met
veel goede intenties, wel even van te kijken.
Welke gevolgen brengt deze vorm van politiek met zich mee?
De uiteenlopende visies, vooral tussen de twee taalgroepen, verhinderen dat
er écht werk kan worden gemaakt van een efficiënte en krachtdadige justitie.
Daarom ook dat er binnen justitie niet enkel een interne hervorming nodig is
maar eveneens een “staatshervorming”. Zolang er geen degelijke
(staats)hervorming komt, zal justitie “een bedrijf in moeilijkheden” blijven.
De ene noodkreet volgt immers de andere op. Denk maar aan de recente
opeenvolgende stakingen in de gevangenissen, de blijvende gerechtelijke achterstand, vrijlatingen ingevolge procedurefouten, …
Aartselaars N-VA-Kamerlid
Sophie De Wit zetelt in de
bijzondere commissie die
onderzoek voert naar seksueel
misbruik binnen de kerk en
daarbuiten.

Je zetelt ook in de bijzondere commissie “seksueel misbruik”. Vanwaar de oprichting van deze commissie?
Uit de vele schrijnende verhalen in het rapport-Adriaenssens bleek een prangende vraag naar een signaal van de
samenleving, en dus ook van het parlement. Daarnaast kunnen wel wat vraagtekens geplaatst worden bij de verhouding tussen de kerk en justitie - niet enkel in het verleden maar ook nu. Meteen klonk ook de roep om de
oprichting van een parlementaire (onderzoeks)commissie steeds luider, net als de vraag tot wijziging van de verjaringstermijnen en andere beleidsmaatregelen. De N-VA probeert in het ganse debat de sereniteit te bewaren en
heeft hierbij vooral de belangen van de slachtoffers voor ogen.
Wat mogen we verwachten van deze commissie?
We gaan in eerste instantie op zoek naar antwoorden. Waarom hebben de slachtoffers zo lang gezwegen? Waarom
heeft de maatschappij, de kerk en justitie niet tijdig ingegrepen? Wat was de juiste verhouding tussen de commissieAdriaenssens en justitie en bleef justitie hier onafhankelijk?
Maar we gaan nog een stap verder door ons onderzoek uit te breiden naar misbruik binnen elke gezagsrelatie en naar
de noodzaak van beleidsmaatregelen binnen justitie en slachtofferbegeleiding. Dit was voor de N-VA essentieel.
Een slotvraag: wanneer mogen we een regering verwachten?
Als de N-VA haar programma zou verloochenen, zou het snel kunnen gaan. Maar dat doen we niet. We willen een
goed regeerakkoord en we willen onze beloftes aan de kiezer houden. Indien dat meer tijd vraagt, dan is het zo. En
dat houdt trouwens niet in dat we inmiddels in het parlement zelf zouden stilzitten. Wel integendeel.

N-VA-NIEUWJAARSRECEPTIE
N-VA Aartselaar nodigt u graag uit om een toost te brengen op het nieuwe jaar! Onze receptie
vindt plaats op zondag 16 januari om 11 uur in zaal De Hamer (de vroegere bejaardenchalet),
della Faillelaan 21 in Aartselaar. Iedereen is van harte welkom!

Agenda

BESTUURSVERKIEZINGEN
In februari trekken we naar de stembus, althans voor de nieuwe bestuursverkiezingen van N-VA Aartselaar. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Aarzel dan niet om uw kandidatuur te stellen via onze voorzitter eddy.vermoesen@n-va.be of op het nummer 0478 963 399. Ook voor meer informatie omtrent onze werking kunt u altijd bij Eddy Vermoesen terecht.
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Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV.
Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.
De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen duidelijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.
De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezinshereniging en een fundamentele hervorming van de asielproce-dure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VAKamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten
inzake asiel & migratie.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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