
INVESTERINGEN IN 2023:

    Rioleringswerken in B. de Borrekenslaan en 
Carrilolei

    Aanleg van een natuurspeeltuin met buffer-
bekken en hondenweide naast het zwembad

    Plaatsing van trajectcontroles op de gemeen-
tewegen

    Volledige verledding van het sportcentrum en 
enkele gemeentewegen

    Verhuis naar een nieuwe dojo (hal voor 
gevechtssporten, nvdr) in de sporthal

    Afbraak van het oude zwembad en renovatie 
van de parking van het sportcentrum

    Nieuwe daken voor de sporthal en de 
basketbalhal
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Bart De Hertogh, voorzitter N-VA Aartselaar

Valentijnschocolaatjes in uw brievenbus
U hebt net uw huis-aan-huisblad uit uw brievenbus gehaald. Kijkt u toch 
nog eens in uw brievenbus?  Bent u zeker niets vergeten? Onze bussers lieten 
namelijk ook twee lekkere chocolaatjes voor u achter. Dat doen we omdat 
N-VA Aartselaar in de Valentijnsperiode, en anders ook, een hart voor u 
en voor onze aangename gemeente heeft. Dat tonen we graag op die manier. 
Laat het u smaken!

N-VA Aartselaar leidt de 
gemeentefi nanciën door 
het woelige stormweer
Schepen van Financiën Eddy Vermoesen presenteerde het nieuwe 
meerjarenplan op de gemeenteraad van december. De kernpunten 
waren gezonde � nanciën, slimme investeringen en een daling van de 
schulden. Een knappe prestatie als u weet dat er heel wat uitgaven 
automatisch stijgen. De meerjarenplanning werd unaniem goedgekeurd. 

Doordacht besturen loont
De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zorgen voor een hoge inflatie en 
voor stevig stijgende energierekeningen. Elk gezin ondervindt dat dagelijks. 
“Ook de gemeente blijft daarvan niet gespaard. De inflatie en de daarbij 
horende automatische loonindexering zorgen voor een stijging van de 
personeelskost met tien procent”, zegt schepen van Financiën Eddy 
Vermoesen. “Ook onze energiekosten stijgen stevig. Gelukkig bouwden we 
tijdens de legislatuur een splinternieuw en duurzaam zwembad met een dak 
vol zonnepanelen. Besparen met het oude en energieverslindende zwembad 
zou moeilijker zijn. Ons doordacht bestuur loont dus al meteen”, besluit hij.

Knappe investeringen in 2023
Ondanks die stijgende uitgaven blijft de begroting dus mooi in evenwicht 
en is er ruimte voor knappe investeringen. “In totaal gaat het in 2023 om 3,5 
miljoen euro aan investeringen. Ondertussen bouwen we ook verder aan de 
nieuwe kleuterschool in wijk Buerstede, die we in 2023 feestelijk willen ope-
nen”, vult burgemeester Sophie De Wit aan.

Voor al die investeringen moet Aartselaar geen nieuwe leningen aangaan. 
Integendeel, de oude schulden worden verder afgelost. “Dankzij onze schul-
denafbouw staan we op het einde van de legislatuur op de laagste Aartselaarse 
schuldenlast in decennia”, zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen fier.

Eddy Vermoesen,
Schepen van Financiën

Sophie De Wit,
burgemeester

Een N-VA-beleid staat ook in Aartselaar voor 
gezonde financiën, sterke investeringen en 
schuldafbouw. We beheren de gemeente als 
een goede huisvader en sturen de rekeningen 
niet naar onze kinderen en kleinkinderen door. 
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YVES HULIN is onze nieuwe fractievoorzitter 
De dertienkoppige fractie van N-VA Aartselaar duidde Yves Hulin aan als nieuwe fractievoorzitter. 
Yves Hulin volgt Paula De Leeuw op. Zij gee�  de fakkel door omwille van gezondheidsredenen. 
Paula De Leeuw blij�  wel in de gemeenteraad zetelen als gemeenteraadslid.

Uitgebreid takenpakket
Paula De Leeuw vervulde net geen tien jaar de 
rol als fractievoorzitter van N-VA Aartselaar. 
“Ik ben door ziekte al lange tijd aan de rolstoel 
gekluisterd. De ziekte zorgt voor een langza-
me aftakeling. Daardoor kan ik niet meer elke 
avond zorgeloos achter de computer zitten om 
alles tot in de puntjes voor te bereiden. Als frac-
tievoorzitter doe je meer dan het woord voeren 
namens de fractie tijdens de gemeenteraad. Het 
vergt vooral veel voorbereiding.  Je zit de frac-
tievergadering voor, spit dossiers uit, laat alle 
neuzen in dezelfde richting wijzen. Je vervult 
een brugfunctie tussen de gemeenteraadsleden 
en het schepencollege,” vertelt Paula.

Een moedige beslissing
Dankzij Yves Hulin vallen alle extra taken weg. 

Paula kan zich nu volop concentreren op haar 
rol als gemeenteraadslid. “Dat blijf ik graag 
doen zolang mijn gezondheid het toelaat. Als 
geboren en getogen Aartselarenaar vind ik het 
een eer om me op die manier in te zetten voor 
een aangenamer Aartselaar”, licht Paula haar 
beslissing toe.

Samen verder
Yves Hulin was een kleine vier jaar gemeente-
raadslid. “Ik wil Paula bedanken voor al haar 
werk. Ze leidde zes jaar lang de tienkoppige 
fractie en de laatste vier jaar een dertienkoppi-
ge. Dat is allesbehalve eenvoudig. Dankzij haar 
werk achter de schermen zijn we een sterk team. 
Ik hoop nu om haar werk in dezelfde geest ver-
der te zetten. Hopelijk blijven we dan ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de groot-
ste fractie in de Aartselaarse gemeenteraad.”

Boekbaby’s van start in bibliotheek
In 2022 startte het project ‘Boekbaby’s’ in onze Aartselaarse bibliotheek. 
“De medewerkers van de dienst Bevolking nodigen ouders met een nieuwe spruit per 
brief uit om eens langs te gaan in onze bibliotheek. Een aanrader, want de kersverse 
ouders krijgen er twee peuterboekjes cadeau om met lezen te starten. We geven ook heel 
wat voorleestips en dat allemaal in een toffe draagtas”, zegt schepen van Cultuur Eddy 
Vermoesen. “We stimuleren zo jonge gezinnen om al snel voor te lezen en te lezen. Dat 
is ongelooflijk belangrijk voor de taalontwikkeling van kleine kindjes, zowel in gezin-
nen met het Nederlands als moedertaal als in gezinnen met een andere thuistaal”, vult 
schepen van Gezinsbeleid Hilde Heyman graag aan.
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burgemeester Sophie De Wit
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Verzet tegen de Isvag-
verbrandingsoven
De Aartselaarse strijd tegen de Isvag-oven op de grens met 
Aartselaar en Wilrijk woedt al sinds de jaren zeventig. Voor 
het eerst sinds decennia  zit er beweging in de onderhandelin-
gen over een eventuele verhuis. 

Geen nieuwe oven op de huidige locatie
De oven zorgde decennialang voor een zeer ongezonde uitstoot 
met een duidelijke verhoging van het aantal kankers in onze 
regio tot gevolg. Die toestand is gelukkig al wel verbeterd, maar 
de bezorgdheid voor de volksgezondheid blijft. De niet-aflatende 
juridische strijd loont. Dankzij enkele rechtelijke uitspraken lijken 
de plannen voor een nieuwe afvalverbrandingsoven op de huidige 
locatie van de baan. 

Verlenging van de exploitatie?
De discussies van vandaag gaan dan ook nog louter over de 
verlenging van de huidige, oude oven op de bestaande locatie. 
Isvag vroeg immers opnieuw een milieuvergunning om twintig 
jaar te exploiteren. Mede dankzij ons protest gaf Vlaams minister 
van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hen slechts een proefvergun-
ning van maximaal twee jaar. Isvag moet bovendien op korte tijd 
aantonen grote stappen te zetten voor de volksgezondheid en voor 
de omliggende natuur.

Tegen die proefvergunning gaat Aartselaar in annulatieberoep, 
samen met onder meer enkele Aartselaarse inwoners, de 
Aartselaarse milieu- en natuurraad (Minaraad) en organisaties 
als Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL). Dat is belang-
rijk om onze rechten te vrijwaren indien de proefvergunning 
toch zou worden omgezet in een langere vergunning.

Werken aan een onderhandelde oplossing
Daarnaast starten de bewoners, Minaraad, Natuurpunt en BBL 
ook een schorsingsberoep tegen de ministeriële beslissing. 
Indien dat schorsingsberoep ingewilligd wordt, moet Isvag 

onmiddellijk de deuren sluiten. “Wij sloten ons daarbij niet aan 
omdat we nog een derde piste bewandelen: die van de onderhan-
delde oplossing. Zo kan Isvag definitief naar een andere, logische-
re locatie verhuizen”, verklaart burgemeester Sophie De Wit.

Die onderhandelingen lopen voor het eerst in decennia. “De 
juridische nederlagen doen ook Isvag en haar aandeelhouders 
inzien dat er misschien toch naar andere locaties moet gekeken 
worden. De bevoegde Antwerpse schepen zei dat ook letterlijk in 
de media. Dat is voor Aartselaar een momentum dat we niet 
mogen missen. Als er weer open over de toekomst van Isvag 
wordt gesproken, is het belangrijk dat Aartselaar mee in die 
discussie betrokken wordt. Dat lukt echter niet als er ondertussen 
ook vanuit de gemeente een schorsingsberoep loopt”, stelt 
burgemeester Sophie De Wit. 

“We mogen die politieke discussie dus niet over onze hoofden 
laten lopen. Maar het is wel duidelijk met welk doel we aan die 
onderhandelingstafel zitten. Isvag hoort thuis in de Antwerpse 
haven en niet nabij woongebied. In de haven 
wordt de restwarmte van een nieuwe en 
hypermoderne verbrandingsoven ook 
veel efficiënter gerecupereerd”, besluit 
burgemeester Sophie De Wit.

Sophie De Wit,
burgemeester

Al onze N-VA-schepenen doen de legislatuur uit
Bij de start van deze legislatuur, eind 2018, duidde het bestuur van N-VA Aartselaar Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy 
Vermoesen en Hilde Heyman aan als schepenen om naast burgemeester Sophie De Wit te zetelen. De intentie was toen om eind 2022 
ofwel Eddy Vermoesen ofwel Hilde Heyman te laten opvolgen door een N-VA-gemeenteraadslid. Beide schepenen werden afgelopen 
jaar 70 jaar. Intern werd nu beslist dat beide schepenen de legislatuur toch uitdoen. Hilde Heyman bewees eens te meer haar sterkte 
door onze gemeente door de coronacrisis en de Oekraïne-opvang te loodsen als schepen van Welzijn. Ook Eddy Vermoesen blijft aan 
boord. De financieel directeur van Aartselaar gaat dit jaar met pensioen en Eddy kan als schepen van Financiën het best voor con-
tinuïteit en het inwerken van de nieuwe directeur zorgen. Zowel Eddy Vermoesen als Hilde Heyman zullen ook nog opkomen bij de 
verkiezingen van 2024. N-VA Aartselaar vindt het belangrijk dat alle leeftijdscategorieën in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

www.n-va.be/aartselaar



Nog voor hij de eed aflegde als premier van de paars-groene regering, stond Alexander De Croo erom 
bekend wel eens een loopje te nemen met de waarheid. Dat is tijdens zijn premierschap niet veranderd.

In 2019 pleitte De Croo voor een paars-gele regering, ‘sober en met minder 
gekibbel’. Het premierschap was voor hem uit den boze. Amper een jaar later 
legde hij de eed af als premier van een paars-groene regering.

De Belgische werkzaamheidsgraad blijft
steken op 72 procent. De regering-De Croo
heeft nog geen enkele maatregel genomen 
om dat cijfer te verhogen. 

Amper (afgerond) een vijfde van het tekort is van de 
deelstaten. Drie vierde is van de federale overheid. Daarnaast 
zit ook een klein deeltje bij de gemeenten. Bovendien is meer 
dan 80 procent van alle schulden federaal.

De regering-De Croo is een kwart duurder dan 
de regering-Michel, met meer ministers en een 
recordaantal kabinetsmedewerkers.  

Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker moest ontslag 
nemen omdat zij volgens de premier een begroting indiende 
met een te groot tekort. Wat blijkt? De Bleeker hield simpel-
weg rekening met een reeds goedgekeurde extra kost. En De 
Croo ging via Whatsapp zelfs akkoord met haar begroting.

Een ‘intentieverklaring’ is geen akkoord. De 
deal met Engie biedt geen enkele garantie, de 
onzekerheid over de energiebevoorrading blijft.

Netbeheerder Elia waarschuwt dat we tegen 2025 afstevenen op een capaciteits- 
tekort van 3.600 megawatt. Zelfs als er twee centrales openblijven, compenseren 
we maar de helft daarvan.

Zelfs het expertenrapport van de 
regering bevestigt dat dit niet het 
geval was. Werklozen en inactie-
ven werden overgecompenseerd. 
Terwijl de werkende middenklasse 
koopkracht verloor.


