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N-VA Aartselaar

7.600 nieuwe bomen vormen Heldenbos in Aartselaar
Aartselaar heeft sinds kort een nieuw bos. In de Reukens werden maar liefst
7.600 nieuwe bomen aangeplant. “In elke provincie ging men op zoek naar
gronden om een Heldenbos te creëren. Dat Heldenbos herdenkt de coronaslachtoffers en eert alle helden die tijdens deze crisis in actie zijn gekomen.
Aartselaar stelde zich kandidaat om het bos voor de provincie Antwerpen
naar onze gemeente te krijgen. Met succes!”, zegt een trotse burgemeester
Sophie De Wit.
In de vijf Heldenbossen in de verschillende provincies samen werden in totaal
17.783 nieuwe bomen geplant. Goed voor een nieuwe bosoppervlakte van 9,75
hectare. Zo’n 43 procent van alle nieuwe bomen komt dus in Aartselaar terecht.
Het Heldenbos in Aartselaar is een samenwerking tussen de gemeente
Aartselaar, BOS+ en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Je vindt het bos
op de hoek van de Halfstraat en het Reukenspad.
Extra groene long
“Vandaag zijn het nog kleine boompjes, maar in de toekomst zorgt dit
Heldenbos voor een extra groene long in onze gemeente. De lockdown
heeft ons extra doen inzien hoe belangrijk bossen en natuur zijn.
Door de naam zullen ook de jongere generaties terugdenken aan deze
gezondheidscrisis en hoe kwetsbaar onze samenleving kan zijn”,
besluit burgemeester Sophie De Wit.
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Wil ook jij de Heldenbossen vergroten? Surf naar www.heldenbos.be en voor
5 euro kan je een boom planten voor jouw held!

Door het coronavirus kon geen publieke boomplantactie doorgaan. Enkele jaren geleden plantte
burgemeester Sophie De Wit in een ander deel van
de Reukens wel mee bomen.

Een gelukskoekje in deze moeilijke tijden
Deze huis-aan-huisfolder van de N-VA is niet het
enige dat je van ons in de brievenbus vindt. Als je
goed hebt gekeken, vond je ook twee fortune cookies
terug. In elk koekje vind je een kleine opbeurende
boodschap. Zo proberen we elk Aartselaars gezin toch
een opkikkertje te geven in deze uitzonderlijke tijden,
waarin onze vrijheid door het virus wat aan banden is
gelegd.

organisatieverantwoordelijke Werner Jorens. “In
totaal zijn er vijf verschillende boodschappen in de
verschillende koekjes. Je kan dus altijd eens bij buren
of kennissen horen welke spreuk er in hun koekje zat.”

“Elk koekje heeft een eigen boodschap”, zegt

Smakelijk!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 februari.

N-VA Aartselaar wenst ieder van jullie alvast nog veel
moed en sterkte toe. Met de vaccinatiecampagne komt
hopelijk stilaan het einde in zicht.
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“Elke Aartselarenaar heeft wel een
mening over de A12”
De Vlaamse overheid start met nieuw studiewerk over de hervorming van de A12. Dat studiewerk begint met een bijzonder
groot participatietraject. Dat biedt dé opportuniteit voor alle
inwoners om ook hun zegje te doen over een veiligere, vlottere
en mooiere A12.
“De voorbije jaren is er ook al veel bestudeerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, licht schepen van Mobiliteit
Bart Lambrecht toe. “Toen vertrok het studiewerk vanuit de gedachte om de twee belangrijkste kruispunten te ondertunnelen.
Daarvoor was een beperkt budget voorzien. Maar het studiewerk
bracht aan het licht dat dit voorstel grote nadelen had voor de
bereikbaarheid en uitwisselingsmogelijkheden tussen de A12 en
haar zijbaan N177. Dat studiewerk liep dan ook dood en de conclusie was duidelijk: een herinrichting van de A12 moet grootser
worden gezien en zich niet enkel beperken tot de ondertunneling
van slechts twee kruispunten.”
Die boodschap is door AWV goed begrepen. Een nieuwe studie
is nu opgestart. Alleen al het studiewerk is begroot op 3 miljoen
euro. Dat komt onder meer door het bijzonder grote participatietraject dat eraan voorafgaat.
Schat aan nuttige info
“In januari ontving het studiebureau Team A12 al het
gemeentebestuur en alle wijkraden, adviesraden, schooldirecties, verkeersorganisaties en ondernemersverenigingen die Aartselaar rijk is”, verduidelijkt

Bart Lambrecht, schepen van Mobiliteit

Geef nog tot 18 maart jouw mening over de toekomst van de A12 via
de website wegenenverkeer.be.
schepen van Participatie Mark Vanhecke. “Dat zorgde al voor
een schat aan nuttige informatie en input.”
Maar Team A12 gaat verder. Van 16 februari tot 18 maart loopt
er een digitale bevraging bij de ruime bevolking. Alle inwoners,
bedrijven, bezoekers en passanten kunnen daar hun ideeën geven
over de manier waarop vijf kruispunten op de A12 ingericht
kunnen worden en welke aandachtspunten meegenomen moeten
worden in het onderzoek. Op die manier verzamelt het studieteam alle nuttige ideeën en aandachtspunten.
Doe mee
“Aarzel dus niet en draag ook jouw steentje bij tot de A12 van
de toekomst. Elke Aartselarenaar heeft wel een mening over de
A12, dus we verwachten heel wat input voor het onderzoek”,
besluiten Bart Lambrecht en Mark Vanhecke.

Mark Vanhecke, schepen van Participatie

Vaccinatiecentrum voor Rupelstreek en Aartselaar komt in Log!Ville
De Rupelstreekgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Aartselaar hebben samen met de Eerstelijnszone RupeLaar
de locatie voor het vaccinatiecentrum gekozen: dat wordt ingericht in het nieuwe gebouw Log!Ville, op het Wetenschapspark aan
de Galileilaan in Niel.
“De keuze voor het Wetenschapspark in Niel biedt tal van voordelen. Het eigenlijke gebouw is groter, maar de grote centrale hal die
ter beschikking wordt gesteld is 1.300 vierkante meter, en dit past perfect binnen de omschrijving van de Vlaamse overheid”, zegt
burgemeester Sophie De Wit.
Ideale locatie
“Het gebouw is al uitgerust met de nodige nuts- en veiligheidsvoorzieningen, is centraal gelegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer
en zowat de dichtst mogelijke locatie bij het AZ Rivierenland, campus
Rumst”, vult schepen van Welzijn Hilde Heyman aan. “Indien de
vaccinatieperiode nog na de zomer uitgebreid zou moeten worden,
kan er zelfs nadien op het bijhorende grasland
een tentconstructie komen.”
Vanaf 15 februari is het vaccinatiecentrum
operationeel.
Hilde Heyman,
Log!Ville is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
schepen van Welzijn
aartselaar@n-va.be

elk lid van N-VA Aartselaar in januari een aperitiefpakket o
Op vrijdag 22 januari hield N-VA Aartselaar een digitale
nieuwjaarsreceptie. “Door het coronavirus konden
onze leden en sympathisanten niet naar onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie komen. Maar niet getreurd, ons
bestuur bracht de hapjes en drankjes dan maar naar
de leden”, zegt organisatieverantwoordelijke Werner
Jorens.

Wist je
dat ...

In totaal werden 250 pakketten uitgedeeld met telkens
een flesje cava, fruitsap, chips, nootjes en koekjes.

Burgemeester Sophie De Wit en organisatieverantwoordelijke Werner Jorens delen pakketten uit
aan de leden en sympathisanten.

je de gemeenteraad ook digitaal
kan volgen?
Door het coronavirus kan de gemeenteraad al een tijd niet meer fysiek bij
elkaar komen. De gemeenteraden vinden daardoor digitaal plaats.
“We hebben besloten om die vergaderingen meteen
openbaar te maken. Sinds november kan je de
gemeenteraad rechtstreeks livestreamen via de
website van de gemeente Aartselaar. Op die manier
garanderen we toch de openbaarheid van bestuur”,
zegt gemeenteraadsvoorzitter Anouk Beels.
Surf naar www.aartselaar.be en de pagina
‘gemeente- en OCMW-raad’.
Anouk Beels, gemeenteraadsvoorzitter

valentijnsverlichting voor het eerst het
dorpscentrum sierde?
Waar tot voor kort nog de kerstverlichting de
bomen sierde in het centrum van Aartselaar, zijn
met valentijn mooie rode harten verschenen.
“We willen met deze hartjesactie iedereen
bedanken voor de geleverde inspanningen.
Want iedereen heeft het al geweldig gedaan. Nu
moeten we nog even volhouden. Het vaccinatiecentrum is klaar. Zodra de vaccins er zijn, kan
iedereen om zijn prik. En dan kunnen we stilaan
samen beginnen dromen van een normaler
leven”, zegt burgemeester Sophie De Wit.

alle Aartselaarse
handelaars in
december ook op
zondag open
mochten blijven?
In november moesten nog alle nietessentiële winkels de deuren sluiten van
het Overlegcomité. Gelukkig mochten de
winkels in december tijdig weer open. Met
de kerstperiode in het vooruitzicht besloot
het gemeentebestuur om alle zondagen als
koopzondagen aan te duiden.
“Voor onze Aartselaarse middenstand was
dat een belangrijke maatregel. Zo konden ze
de schade van november een beetje inhalen
en hadden ze geen concurrentieel nadeel
met de grote steden, waar de winkels wél
altijd op zondag open mogen blijven volgens
de wetgeving”, zegt schepen van Economie
Mark Vanhecke.

de eerste wandelzoektocht van de gemeente
Aartselaar en wandelclub Pasar een succes was?

ontving?

Door het coronavirus waren de activiteiten afgelopen zomer beperkt. Het
gemeentebestuur en de Aartselaarse wandelclub Pasar sloegen de handen in
elkaar en ontwikkelden een heuse wandelzoektocht doorheen de gemeente.
“Op verschillende plaatsen kon je de brochure voor de tocht aanschaffen.
Doordat je onderweg twintig foto’s aan de juiste straat moest linken, was
het een ideale uitstap voor het hele gezin. De brochure werd 171 keer
verkocht. Onder de juiste inzendingen werden enkele winnaars geloot.
Komende zomer hopen we de wandelzoektocht zeker te herhalen, maar dan
met een andere route”, weet schepen van Sport Bart Lambrecht.

het gemeentehuis van ledverlichting wordt voorzien?
Het onderhoud en verbeteren van de gemeentelijke gebouwen is een permanente bekommernis van
onze gemeente. We troffen destijds heel wat gebouwen aan die niet energiezuinig waren of in slechte
staat. De laatste jaren wordt dan ook een stevige inhaaloperatie uitgevoerd, onder impuls van
schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen.
Een van die projecten is de verledding van het gemeentehuis en sociaal huis. Eddy is echter ook
schepen van Financiën en probeert daarom altijd naar opportuniteiten te zoeken. “Voor de
verledding van ons gemeentehuis haalden we een Vlaamse subsidie binnen van meer dan
10.000 euro. Met dank aan minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).”

Eddy Vermoesen, schepen van Patrimonium

je de zorgverleners kunt helpen door het
zorgparkeren?
Via een sticker kunnen bewoners aangeven dat zorgverleners, zoals dokters en
thuisverplegers, voor hun garage of oprit mogen parkeren tijdens een huisbezoek
in de buurt. Schepen van Welzijn Hilde Heyman en schepen van Mobiliteit Bart
Lambrecht sloegen daarvoor de handen in elkaar.

Ook schepen Hilde Heyman heeft
haar sticker voor zorgparkeren
uitgehangen.

www.n-va.be/aartselaar

“Zorgparkeren is een eenvoudig systeem,
waarmee een zorgverlener heel wat kostbare tijd kan uitsparen in de zoektocht naar
een parkeerplaats”, zegt Hilde Heyman.
“Bewoners stellen de openbare parkeerplaats voor hun garage of oprit ter beschikking van zorgverstrekkers. Daarvoor brengen ze een sticker aan op de garagepoort
of op de oprit. Zorgverstrekkers kunnen
met een specifieke parkeerkaart, waarop
hun telefoonnummer vermeld staat,
gebruikmaken van die parkeerplaats op
momenten dat men zorg dient te verstrekken in de buurt. De zorgverleners waren
zelf vragende partij om dit systeem in onze
gemeente in te voeren.”

onze volgende folder
volledig in het teken
staat van het afvalbeleid?
Nog niets gelezen over Diftar, de uitgebreide
PMD+zak, het toekomstige intergemeentelijke
recyclagepark met Edegem of het mobiele
recyclagepark van Igean? Dat klopt. In ons
volgende huis-aan-huisblad, dat je in de loop
van maart in de bus mag verwachten, geven
we meer toelichting over al deze onderwerpen!
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Voorzitterswissel bij
N-VA Aartselaar
2021 bracht niet alleen een nieuw jaar met zich mee, maar
bij N-VA Aartselaar hield het ook een voorzitterswissel in.
Miel Mertens gaf de fakkel door aan ondervoorzitter Bart
De Hertogh. “Het was van in het begin mijn betrachting om de
verkiezingen van 2018 en 2019 nog goed mee te begeleiden als
voorzitter, maar daarna plaats te maken voor een opvolger”,
zegt aftredend voorzitter Miel Mertens.
Miel Mertens was al sinds september 2014 voorzitter van N-VA
Aartselaar. “Toen was onze N-VA-ploeg nog maar net ingewerkt in het gemeentebestuur. Sindsdien heeft ons team een
mooie evolutie doorgaan en is de N-VA in Aartselaar een echte
beleidspartij geworden.”
Verkiezingsuitslag van 2018 als absoluut hoogtepunt
De absolute kers op de taart voor Miel als voorzitter waren
natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “Met 45,8
procent haalden we een absolute meerderheid en kregen er nog
drie zetels in de gemeenteraad bij! De vreugde van die avond,
waarbij al ons harde werken werd beloond door de kiezer, zal
ik niet snel vergeten. Daarna beschouw ik ook de verkiezingen
van 2019 toch als succesvol. Daar was het ons doel om het
mandaat van Sophie De Wit in de Kamer te verlengen. Met
Sophies 19.218 voorkeurstemmen is dat toen aardig gelukt.”
Vriendenbende
In zijn zes jaar voorzitterschap focuste Miel hoofdzakelijk op
het team van N-VA Aartselaar. “We zijn een echte vriendenbende en die goede sfeer heb ik altijd willen behouden. Met het
puur politieke en het gemeentebeleid heb ik me minder beziggehouden: ons team van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden doet dat perfect.”
Miel stopt dan als voorzitter, hij blijft wel bij het afdelingsbestuur.
“Het voorzitterschap kan ik dan wel lossen, maar de fijne spirit
van ons bestuursteam kan ik nog niet missen”, lacht hij.
Volgende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden
Ondervoorzitter Bart De Hertogh schuift nu door als nieuwe
voorzitter. Bart zetelt momenteel ook al als gemeenteraadslid.
“Het is weliswaar nog meer dan drie jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, maar de voorbereiding daarvan
wordt nu toch al mijn belangrijkste taak. Een sterk team verzamelen, het bestuur vernieuwen en verjongen, nadenken over het
gemeentebeleid dat volgende legislatuur noodzakelijk zal zijn …
Daar wacht je best niet mee tot een week voor de verkiezingen.”

Miel Mertens en Bart De Hertogh bij
de bestuursverkiezingen in 2019.

Contact met inwoners
Voor 2021 hoopt Bart vooral opnieuw op een normaler politiek
jaar. “Corona heeft ervoor gezorgd dat we al onze activiteiten
moesten annuleren. Ook onze nieuwjaarsreceptie is noodgedwongen digitaal moeten doorgaan. Ik hoop echter als nieuwe
voorzitter onze leden en inwoners snel weer in levenden lijve te
mogen verwelkomen. Dat persoonlijk contact, voelen wat er leeft,
dat mis ik wel. Dat kan sociale media niet vervangen.”
Met het doorschuiven van Bart De Hertogh zocht het N-VAbestuur een nieuwe ondervoorzitter. Die functie wordt
voortaan door Johan Lyssens waargenomen.

Bart De Hertogh,
voorzitter

Johan Lyssens,
ondervoorzitter

Interesse om de ploeg van N-VA Aartselaar te versterken? Neem dan zeker contact op met Bart via bart.dehertogh@n-va.be.

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

