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AARTSELAAR
AARTSELAARSE KINDERGEMEENTERAAD VAN START

De 13 kindergemeenteraadsleden
na de eedaflegging, samen met voorzitster
Anouk Beels en de gemeentesecretaris.
Op de achterste rij herkent u ook
burgemeester Sophie De Wit en Schepen
van Jeugd Mark Vanhecke.

In december legden de allereerste kindergemeenteraadsleden van Aartselaar
hun eed af. Met 13 zijn ze, allen uit het
vijfde en zesde leerjaar of het eerste
middelbaar van de Aartselaarse basisscholen CADE en Blokkendoos en
middenschool Den Brandt. Intern verkozen ze de eerste kinderburgemeester en kinderschepen.
De nieuwe kindergemeenteraad komt
dit jaar nog enkele keren bij elkaar om
concrete voorstellen aan het gemeentebestuur te overhandigen. Op die manier
krijgen ook de allerjongsten in onze gemeente een kans om hun stem te laten
horen.

V.U.: Miel Mertens - Ernest Claeslaan 1 B2 - 2630 Aartselaar - aartselaar@n-va.be

UNANIEM
Het initiatief voor de kindergemeenteraad kwam van gemeenteraadsleden
Anouk Beels en Paula De Leeuw
(N-VA). Zij werkten een gans reglement
uit dat ze ter stemming voorlegden op
de (echte) gemeenteraad. Die keurde de
oprichting van de eerste kindergemeenteraad in Aartselaar unaniem goed.
“Met de oprichting van een kindergemeenteraad willen we een kindvriendelijk beleid uitwerken dat vertrekt vanuit
de visie van de kinderen”, zeggen initiatiefneemsters Anouk Beels en Paula De
Leeuw. “We willen hen betrekken bij het
beleid en hen op spelenderwijze vaardigheden bijbrengen als samen overleggen en spreken in het openbaar.
Bovendien raken de kinderen zo ook
vertrouwd met het functioneren van de
democratie.”

www.n-va.be/aartselaar

“Via de kindergemeenteraad
willen we een kindvriendelijk
beleid uitwerken dat vertrekt
vanuit hun visie”
Initiatiefnemende
gemeenteraadsleden Anouk Beels
en Paula De Leeuw (N-VA)
MINSTENS 1 VOORSTEL PER JAAR
UITWERKEN
Schepen van Jeugd Mark Vanhecke
(N-VA) is alvast enthousiast over het
initiatief: “We engageren ons met het
college van burgemeester en schepenen

om elk jaar minstens één voorstel van
de kindergemeenteraad effectief uit te
werken en hiervoor budget te voorzien.”
Op 9 februari kwam de kindergemeenteraad voor het eerst bij elkaar om over
hun voorstellen te discussiëren. Na een
stemming kwamen drie ideeën naar
voor die de kindergemeenteraad verder
wil uitwerken: een website voor de kinderen van Aartselaar, verlichte oversteekplaatsen en een rommelmarkt voor
het goede doel. “Het zijn allemaal realistische voorstellen die we graag voor
onze kinderen willen onderzoeken en
verwezenlijken”, besluit schepen Mark
Vanhecke.

N-VA AARTSELAAR ORGANISEERT:
APERITIEFGESPREK met als gastspreker
minister van defensie Steven Vandeput (N-VA)

PAASBRUNCH met als gast federaal fractieleider Hendrik Vuye (N-VA)
Meer informatie over beide evenementen vind je op de volgende bladzijde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Aartselaar wint Google eTown Award
Onze gemeente is de trotse winnaar
van de jaarlijkse Google eTown
Award. Met die prijs bekroont
Google de gemeente die het best het
economisch potentieel van het internet weet te benutten. Schepen van
communicatie en ICT Bart Lambrecht
(N-VA) mocht de prijs uit handen
van vicepremier Alexander De Croo
en Google België-directeur Thierry
Geerts in ontvangst nemen.
Om de winnaar te bepalen, onderzocht
Google verschillende facetten. Google
ging na hoeveel bedrijven een .be-domeinnaam hebben, hoeveel postpakketten er per gezin geleverd worden,
hoeveel bedrijven online adverteren
via Google AdWords, wat de gemiddelde up- en downloadsnelheid in de
gemeente is, de 4G-dekking en ten
slotte het aantal unieke bezoekers per
dag op de gemeentelijke website.

Aartselaar beste van
gans Vlaanderen
Uit die verschillende facetten bleek Aartselaar de
beste van gans Vlaanderen
te zijn, terwijl Elsene in
Brussel en La Hulpe in Wallonië de
winnaars waren. In Vlaanderen hield
Aartselaar grootstad Gent van de eerste plaats.
De bekroning is ook voor burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen
van Lokale Economie Mark Vanhecke
(N-VA) heuglijk nieuws: “We trachten
er alles aan te doen om een optimaal
ondernemersklimaat te creëren: één
derde van ons grondgebied is voorbehouden voor KMO’s, we heffen zeer
lage gemeentebelastingen zonder
‘pestbelastingen’, een ambtenaar Lokale Economie ondersteunt starters en
helpt ondernemingen met vergunnin-

Schepen van Communicatie en ICT
Bart Lambrecht (tweede van rechts)
neemt de Google eTown Award voor
Aartselaar in ontvangst.

gen via een KMO-loket, met de nabijheid van de A12 en E19 zijn onze
KMO’s zeer bereikbaar,... “

Kiemen gezaaid
Aartselaar zet bewust in op kennisgerichte KMO’s, die op hun beurt optimaal het internet zijn gaan inzetten
voor hun economische groei. We hebben dus de kiemen gezaaid, maar het
blijft wel een aangename verrassing
om effectief de beste van Vlaanderen
te zijn in deze materie. De bekroning
door Google wordt dan ook zeer gewaardeerd.

N-VA AARTSELAAR NODIGT U VAN HARTE UIT OP:
ZONDAG

Aperitiefgesprek

15
MAART

Met minister van Defensie
Steven Vandeput (N-VA)

Niemand minder dan Steven
Vandeput, minister van Defensie en
Ambtenarenzaken, komt op zondag
15 maart naar Aartselaar afgezakt
voor een aperitiefgesprek. Minister Vandeput geeft toelichting bij de politieke actualiteit
en de hervormingen bij
defensie. Na afloop kunnen er
vragen gesteld worden.

2015

Iedereen is van harte welkom
op dit aperitiefgesprek. De
toegang is gratis en elke
aanwezige ontvangt een
glaasje cava.

Zondag 15 maart om 11u
Ontmoetingscentrum Den Hamer, della Faillelaan 21
Gratis toegang, wel graag op voorhand een seintje van
je komst via werner.jorens@n-va.be of 0495 27 63 72

aartselaar@n-va.be

ZONDAG

19
APRIL

Paasbrunch
Met federaal fractieleider
Hendrik Vuye (N-VA)

Op zondag 19 april vindt naar traditie
de Paasbrunch van
N-VA Aartselaar
plaats. De aanwezigen krijgen een overheerlijke
en verzorgde brunch aangeboden.
Ook dit jaar mogen we een gastspreker verwelkomen en deze keer
is dat Hendrik Vuye. Vuye is
professor staatsrecht aan de universiteit van Namen en zetelt sinds
deze legislatuur als N-VA-fractieleider in de Kamer.

2015

Zondag 19 april vanaf 11u
Parochiaal Centrum – Baron Van Ertbornstraat 7
Volwassenen: 15 euro
-10-jarigen: 10 euro
Inschrijven via werner.jorens@n-va.be of op
het nummer 0495 27 63 72
Betalen kan via het rekeningnummer
BE47 7310 3502 7580 of ter plaatse
Inschrijven voor 12 april aub
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Opmerkelijk…

Vrije busbanen op A12 zorgen voor betere
doorstroming van openbaar vervoer
Het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) van de Vlaamse overheid
legde recent vrije busbanen aan op de
A12/N177, op quasi gans Aartselaars
grondgebied. De vrije busbanen zorgen er voor dat het openbaar vervoer
van en naar Antwerpen een vlottere
doorstroming krijgt.
De vrije busbanen maken niet alleen
het openbaar vervoer een aantrekkelijk
initiatief voor de auto, ook de verkeersveiligheid stijgt door deze maatregel. “Door de geparkeerde auto’s
langs de kant was het in- en uitrijden
van opritten en bedrijventerreinen allesbehalve evident, we kregen daar
regelmatig klachten
over”, zegt Aartselaars schepen van
mobiliteit
Bart
Lambrecht (N-VA).
BART LAMBRECHT

Veiligheid verhoogt
“Niet alleen de zichtbaarheid op de
auto’s was beperkt, maar ook fietsers
en voetgangers waren niet altijd goed
zichtbaar. Door de vrije busbanen ver-

dwijnt dit euvel en verhoogt de verkeersveiligheid. Ook voor het inrijdend verkeer vanuit de Hoevelei en
Buerstedelei verbetert de zichtbaarheid nu. Het gemeentebestuur is dan
ook tevreden met deze maatregel. De
goede doorstroming van het openbaar
vervoer is ook voor ons gemeentebestuur zeer belangrijk.”

Werkwijze AWV
niet voor herhaling vatbaar
Toch verliep de aanleg van de busbanen niet rimpelloos. AWV kondigde
de werken pas laat aan en de info naar
de omwonenden bleef karig. Bovendien kon de busbaan niet onmiddellijk
in gebruik worden genomen omdat er
nog putten moesten hersteld worden.
“Deze manier van werken is niet voor
herhaling vatbaar, dat hebben we
AWV ook laten weten. In een brief
hebben ze daarvoor wel hun excuses
aan het bestuur en de omwonenden
aangeboden”, zegt burgemeester
Sophie De Wit (N-VA).
De vrije busbaan werd dan wel door
Vlaanderen aangelegd, ze had ook gevolgen voor het gemeentelijk beleid.
Zeker tussen de G. Gezellestraat en
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In de gemeenteraad ple
itten sommige oppositiepartijen
voor het
verwijderen van de bu
sbanen en
het terug invoeren van de
(illegale)
parkeerplaatsen. Dat is
opmerkelijk, want diezelfde op
positiepartijen zaten de voorbije jar
en nog in
het gemeentebestuur en
toonden
zich toen grote voorstan
der van de
vrije busbaan. Ze name
n de maatregel op in het intergem
eentelijk
mobiliteitsplan van 200
0 en bevestigden de vraag om vrije
busbanen
in een update van het int
ergemeentelijk mobiliteitsplan
van 2010.
Blijkbaar vergeten som
mige partijen in hun drang om op
positie te
voeren vrij snel waar ze
in het verleden nog vurig voors
tander van
waren.

Kontichsesteenweg maakten bewoners van de N177 gebruik van de vroegere strook om te parkeren. “Eigenlijk
mocht daar wettelijk gezien niet geparkeerd worden, maar het werd gedoogd door AWV. Door de busbaan
verdwenen die plaatsen nu. In samenwerking met de gemeentelijke verkeerscel hebben we echter bijkomende
parkeercapaciteit in de G. Gezellestraat en vooral de Hoevelei gecreëerd,
waardoor de verdwenen parkeerplaatsen gecompenseerd
zijn in de buurt”, besluit burgemeester
De Wit.

SOPHIE DE WIT

Uit cijfers van De Lijn blijkt dat de
bussen 18 % tijdswinst boeken
dankzij de vrije busbanen
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Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyp
y othekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de overheid
overheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekken,
e met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zeker
e heid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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