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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Sophie De Wit krijgt vierde plaats  
op Antwerpse Kamerlijst

Aartselaars burgemeester en Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) mag opnieuw rekenen op een hoge plaats op 
de Antwerpse Kamerlijst. Ze kreeg van de nationale N-VA-leiding de vierde plaats toegewezen. Als Sophie 
De Wit op 26 mei de steun van de kiezer krijgt, kan ze haar werk rond Justitie in de Kamer verderzetten.

“Ik ben zeer dankbaar voor deze mooie plaats”, zegt Sophie 
De Wit. “Bij de verkiezingen van 2014 stond ik nog op de  
vijfde plaats, nu dus een bankje vooruit. Ik beschouw het  
als een appreciatie voor mijn werk rond Justitie in de Kamer, 
maar ook voor het schitterende resultaat dat we met ons 
team in Aartselaar hebben neergezet bij de gemeenteraads-
verkiezingen. De N-VA behaalde daarbij de absolute  
meerderheid en de kiezer beloonde mij met 2 537 voorkeur-
stemmen, een historisch resultaat in onze gemeente.”

Met de vierde plaats staat Sophie De Wit achter voormalig 
vicepremier Jan Jambon, Valerie Van Peel en Bert Wollants 
op de Kamerlijst. Peter De Roover is lijstduwer. De lijst voor 

het Vlaams Parlement wordt dan weer getrokken door Bart 
De Wever.

Dorpsstraat stem geven in Wetstraat
Sophie De Wit hoopt alvast dat ze van de kiezer haar werk 
in de Kamer mag verderzetten. “Ik blijf de combinatie 
tussen burgemeester en Kamerlid zeer interessant vinden. 
De bezorgdheden van de dorpsstraat kan je een stem geven 
in de Wetstraat, terwijl je in de Wetstraat concrete zaken 
kan aankaarten voor je gemeente en je regio, de Antwerpse 
Zuidrand. Dat is een echte meerwaarde voor onze  
Aartselaarse inwoners.”

Jan Jambon
Lijsttrekker Kamer
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Lokale politie krijgt tien procent meer 
werkingsmiddelen
Vanaf dit jaar kan onze lokale politiezone HEKLA 
met tien procent meer werkingsmiddelen aan de slag. 
Dat extra geld gaat integraal naar de uitbouw van de 
interventiedienst. “Dat is de dienst die dagelijks op 
straat komt, maar soms ook wordt opgeroepen voor 
ondersteuning buiten onze politiezone, bijvoorbeeld 
bij terreur of beveiliging. De extra werkingsmiddelen 
zorgen dus letterlijk voor meer blauw op straat”, zegt 
burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Meer blauw op straat is een van de prioriteiten waarmee de N-VA in Aartselaar vorig jaar naar de gemeenteraadsverkiezingen trok. 
“We hebben vorige legislatuur heel wat reglementen op punt gesteld. Nu ligt de focus op meer veiligheid en een betere handhaving 
van die reglementen”, gaat Sophie De Wit verder. “Daarvoor is dus ook meer politie op het terrein nodig. Tien procent extra  
werkingsmiddelen is heel wat, want de jaarlijkse dotatie van Aartselaar aan onze politiezone bedraagt nu 1,73 miljoen euro. Zodra  
de aanwervingen achter de rug zijn, zullen onze inwoners het resultaat snel zien.”

Het bijkomende politiepersoneel kwam er op voorstel van de vijf N-VA-burgemeesters van Hove, Edegem, Kontich, Lint en  
Aartselaar. Zij vormen samen de politiezone HEKLA. Op elke gemeenteraad werd de verhoging goedgekeurd, maar in Aartselaar 
deed de oppositie lastig. “Open Vld merkte op dat de dotatie omhoog gaat, maar onze bevolking daar nog niks van zag. We hebben 
dus moeten uitleggen dat je wel eerst de goedkeuring voor bijkomend budget nodig hebt, vooraleer je met de aanwervingen van  
nieuwe agenten kan starten…”, besluit de burgemeester.

Aanpassing kruispunten A12 zorgt 
nog voor te beperkte doorstroming
In maart wijzigde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
de lichtenregeling op de kruispunten van de A12 en N177. 
Via verschillende groentijden voor de zijstraten worden de 
blokkeringen op de kruispunten aanzienlijk beperkt. De 
kruispunten oversteken verloopt voortaan veiliger.

Toch brengt de lichtenregeling ook heel wat ongewenste 
effecten met zich mee, vooral in de wachttijden om de 
kruispunten over te steken vanuit de zijstraten of N177. Door 
de dramatische ochtendspits van 18 maart, werd namelijk 
de groentijd van de A12 aanzienlijk verhoogd. De beperkte 
doorstroming op de zijwegen is daar het rechtstreekse gevolg 
van.

Het gemeentebestuur vroeg dan ook om aanpassingen.  
AWV beloofde om vanaf de Paasvakantie weer wat groentijd 
af te nemen van de A12, ten voordele van de zijstraten. In de 
daluren zal de A12 bovendien nog wat extra groentijd verlie-
zen. “We zullen deze nieuwe maatregelen evalueren. Als het 
onvoldoende is, zullen we opnieuw bij AWV aankloppen. De 
veiligheid op de kruispunten is het belangrijkste, maar ook 

de doorstroming op onze zijwegen mag niet uit het oog  
worden verloren”, vindt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Noot: wanneer dit nummer werd afgesloten (begin april), 
moesten de maatregelen van AWV nog worden ingevoerd 
tijdens de Paasvakantie.
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Heraangelegd en breder voetpad brengt 
schoolkinderen veiliger naar school
De schoolkinderen van de Aartselaarse Parochiale 
Kleuterschool en de lagere scholen van Cade  
kunnen sinds dit schooljaar op een veiligere manier 
hun school bereiken. Op vraag van de ouderraad 
van de Parochiale Kleuterschool sloegen het  
gemeentebestuur van Aartselaar en de Kerkfabriek 
de handen in elkaar om het voetpad naast het  
cultureel centrum aanzienlijk te verbreden. Ook  
het voetpad op de parking zelf, tussen de bibliotheek 
en het cultureel centrum, kreeg een grondige facelift.

“Op de vraag van de ouderraad van de Parochiale Kleuterschool 
gingen we met het gemeentebestuur graag in”, zegt schepen van 
Mobiliteit en Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “We 
namen contact op met het schoolbestuur en de Kerkfabriek was 
bereid wat van haar grond ter beschikking te stellen om het 
voetpad te verbreden. Onze gemeentelijke wegendienst is dan 
aan de slag gegaan. Naast het bredere voetpad werden ook de 
afsluiting en de verlichtingspaal naar achteren verplaatst. Onze 
wegendienst heeft meteen ook het voetpad tussen de bibliotheek 
en het cultureel centrum heraangelegd. Groene paaltjes zorgen 
voor een veilige afsluiting met het wegverkeer. Op die manier is 
ook de nieuwe ingang van de Parochiale Kleuterschool, aan de  
parking, beter en veiliger toegankelijk.”

“Een veilige schoolomgeving is voor het gemeentebestuur, maar 
ook de schooldirecties en ouderraad, ontzettend belangrijk”,  

vinden burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen van 
Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). “We hebben vorige legisla-
tuur onze nek uitgestoken om de schoolomgeving veel veiliger en 
duidelijker te maken. Uit een enquête van de ouderraad van de 
kleuterschool blijkt dat veel ouders dat weten te waarderen en de 
huidige toestand willen behouden. Daar gaan we graag op in. We 
maken de schoolomgeving nu nog veiliger voor alle kinderen.”

28 sociale woningflats geopend
Afgelopen zomer opende het gemeentebestuur en  
De Ideale Woning, een sociale woningbouwmaat-
schappij, heel wat nieuwe sociale woningen in 
Aartselaar. Het gaat om een project vlak naast het 
OCMW-gebouw, in de Palmboomstraat. 

“De woningen worden verhuurd tegen een sociaal tarief.  
Het merendeel gaat naar Aartselaarse inwoners die het wat 
moeilijker hebben. Het overige gedeelte gaat naar inwoners uit 
buurgemeenten. Dat komt omdat Aartselaar in het verleden 
geen sociale woningen had en onze inwoners in die gemeenten 
werden geholpen. Wij doen dat nu ter compensatie, maar dat 
vermindert in de toekomst. Meer Aartselaarse inwoners kunnen 
dan in de nieuwe sociale huurwoningen komen”, legt schepen 
van Wonen Hilde Heyman (N-VA) uit.

De sociale woningen zijn opgedeeld in drie blokken en omringd 
met groen en parkeerplaatsen. Een van de appartementen wordt 
gebruikt voor de NOAH. Daar kunnen thuiswonende senioren 
of hulpbehoevenden overdag terecht voor ondersteuning en 
zorg. Met dat initiatief worden mantelzorgers overdag ontlast en 
kunnen mensen met zorg langer in hun thuisomgeving blijven 
wonen.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Lambrecht en 
burgemeester Sophie De Wit op het verbrede voetpad naast het 
cultureel centrum.

Hilde Heyman 
Schepen van Wonen
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen
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