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AARTSELAAR
NIEUWJAARSRECEPTIE
VRIJDAG

De N-VA nodigt u
graag uit op haar
nieuwjaarsreceptie.
januari
Onze ploeg wil
samen met u
2013
terugblikken op een
geslaagd 2012 en het glas heffen op
een succesvol 2013.

11

Vrijdag 11 januari vanaf 20 uur
in het Cultureel Centrum,
Della Faillelaan 34
Burgemeester Sophie De Wit stelt u
die avond graag de nieuwe
N-VA-mandatarissen voor.
Iedereen is van harte welkom!

BEDANKT KIEZERS!
De verkiezingen van 14 oktober liggen inmiddels al een tijdje achter ons.
Toch blikken we er in deze editie graag nog eens op terug. Die dag gaf u de
N-VA immers een afgetekend mandaat om Aartselaar te besturen. Liefst
3 688 Aartselarenaren kleurden het bolletje van de N-VA, goed voor 36,4
procent!
Daarmee behaalde de N-VA maar liefst 10 zetels in de gemeenteraad en werd
ze met voorsprong de grootste partij. Ik wil ieder van u dan ook ten zeerste
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

DE KRACHT VAN VERANDERING
Diezelfde avond nog sloten we een coalitieakkoord met het kartel sp.a-Groen.
Met deze partner kunnen we ‘de kracht van verandering’ in Aartselaar echt
vorm geven. We zijn tevreden dat sp.a-Groen deze uitdaging samen met ons
wil aangaan. Andere Aartselaarse partijen hebben op 14 oktober niettegenstaande de duidelijke verkiezingsuitslag - alles in het werk gesteld om
alsnog een anti-N-VA-coalitie op de been te brengen. Door de keuze van sp.aGroen wordt de wil van de kiezer toch gerespecteerd.

V.U.: Eddy Vermoesen - Kardinaal Cardijnlaan 16 - 2630 Aartselaar - aartselaar@n-va.be

Vanaf januari 2013 zal de N-VA in Aartselaar de burgemeester, de OCMWvoorzitter, drie schepenen én de gemeenteraadsvoorzitter leveren.
Coalitiepartner sp.a-Groen levert de andere twee schepenen.

EERSTE VROUWELIJKE BURGEMEESTER
Met enthousiasme en vertrouwen zal ik de taak opnemen van nieuwe
burgemeester, overigens de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis
van Aartselaar! Samen met een sterk schepencollege zullen we onze beleidsnota
de komende zes jaar uitvoeren. Deze beleidsdoelstellingen lichten we, na
goedkeuring ervan door de nieuwe gemeenteraad,
in een volgende editie toe. Nu stel ik met trots
onze nieuwe mandatarissen op de volgende
pagina’s aan u voor.
Tot slot wil ik u namens mezelf en de ganse
N-VA-ploeg van harte een vreugdevol en
gezond 2013 toewensen!

SOPHIE DE WIT
Burgemeester
van Aartselaar

www.n-va.be/aartselaar

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze N-VA-mandatarissen
Onze ganse ploeg staat voor u klaar en zal met veel enthousiasme haar taak vervullen. Deze mensen zullen de

Sophie De Wit
BURGEMEESTER

Eddy Vermoesen
1ste SCHEPEN

Mark Vanhecke
2de SCHEPEN

39 jaar
Kleistraat 129
sophie.dewit@n-va.be

60 jaar
Kardinaal Cardijnlaan 16
eddy.vermoesen@n-va.be

45 jaar
Adriaan Sanderslei 29
mark.vanhecke@n-va.be

BEVOEGDHEDEN:
Algemene planning en coördinatie, burgerlijke stand
en bevolking
Politie, brandweer en veiligheid
Kieszaken, militie, personeel, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, gemachtigde toezichters,
rechtszaken, reglementen en statuten, contracten
Protocol en feestelijkheden
Intercommunales en relatie met kerkfabrieken

BEVOEGDHEDEN:
Financiën en begroting
Cultuur, cultureel centrum, cultuurraad,
toerisme, bibliotheek
Patrimonium (gebouwen), onroerend erfgoed en
monumentenzorg
Europese zaken

BEVOEGDHEDEN:
Lokale economie en middenstand
Onderwijs en muziekschool
Inspraak en wijkraden
Jeugd, jeugdraad en onderhoud speelterreinen

In de geme

Jan Van der Heyden

Paula De Leeuw

Anouk Beels

GEMEENTERAADSVOORZITTER
67 jaar
Beukenhoflaan 16
jan.vanderheyden@n-va.be

N-VA-FRACTIELEIDER
55 jaar
Swaeneleike 15
paula.deleeuw@n-va.be

41 jaar
Neerhof 3
anouk.beels@n-va.be

In de provincieraad

In de OCMW-raad
Guido D’eer
52 jaar
Baron Van Ertbornstraat 69
guido.deer@n-va.be

De N-VA-fractie in de
OCMW-raad bestaat uit
drie personen, onder wie

aartselaar@n-va.be

ook Hilde Heyman en
Lieve Redant. Hilde en
Lieve delen het
voorzitterschap. De
OCMW-voorzitter wordt
vanaf 2013 toegevoegd aan
het schepencollege.

Op 14 oktober verkoos u ook een
nieuwe provincieraad. De
Aartselaarse Katleen Van Hove was
lijsttrekker voor de N-VA in het
district Boom-Kontich. Met 39,3
procent haalde de N-VA een
ontzettend knap resultaat. Katleen

Van H
voork
legde
provi

Wie K
van e

voor de legislatuur 2013-2018
volgende zes jaar uw stem vertolken in het gemeentebestuur, de gemeenteraad, de OCMW-raad en de provincieraad.

Bart Lambrecht
3de SCHEPEN

Hilde Heyman
OCMW-VOORZITTER
en 6de SCHEPEN (2013-2015)

Lieve Redant
OCMW-VOORZITTER
en 6de SCHEPEN (2016-2018)

60 jaar
Karel Van de Woestijnelaan 40
hilde.heyman@n-va.be

44 jaar
Kardinaal Cardijnlaan 25
lieve.redant@n-va.be

BEVOEGDHEDEN:
OCMW-voorzitter
Sociale zaken
Gezinsbeleid, kinderopvang en onthaalgezinnen
Emancipatie, integratie en inburgering

BEVOEGDHEDEN:
OCMW-voorzitter
Sociale zaken
Gezinsbeleid, kinderopvang en onthaalgezinnen
Emancipatie, integratie en inburgering

Anne Van Ruyssevelt

Jos Mertens

Blondje Joosten

53 jaar
Jan Blockxlaan 74
anne.vanruyssevelt@n-va.be

73 jaar
Azalealaan 25
jos.mertens@n-va.be

64 jaar
Ysselaarlaan 57
blondje.joosten@n-va.be

27 jaar
Swaeneleike 11
bart.lambrecht@n-va.be
BEVOEGDHEDEN:
Mobiliteit, verkeersplanning, verkeerscel
en openbaar vervoer
Openbare werken, werken vergunningshoudende
maatschappijen en rollend materiaal
Sport, sportraad en onderhoud sportvelden
Communicatie, informatie en website

eenteraad

Hove kreeg liefst 13 562
keurstemmen! Op 7 december
e zij de eed af als nieuw
incieraadslid.

mannetje staat. Niet toevallig wordt
ze dan ook binnen de provincieraad
voorzitter van de commissie
Energie, ICT en Communicatie.

Katleen kent weet dat ze bulkt
energie en mondig haar

www.n-va.be/aartselaar

Katleen Van Hove
36 jaar
Nachtegaallaan 11
katleen.vanhove@n-va.be

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
Blijft
nu nog deInWetstraat.
CD&V,
sp.a en
voor verandering.
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en straat.
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alles.
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uwu aan
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naar
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echt niet
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Dat zet
merkt
zowat
alles.
Dit land rijdt zichdaarom
steeds verder
En ondertussen
betaalt u wel
verandering
nu alvast.
centraal
op de verkiezingsde factuur.van
Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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