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Aartselaar
De N-VA groeit exponentieel in Vlaanderen …

Bedankt kiezers!
De federale verkiezingen van juni
zorgden voor een tsunami in het politieke landschap. De N-VA behaalde
een verkiezingsoverwinning die in
de naoorlogse periode niet meer was
gezien. Voor de Kamer behaalde de
N-VA 27,8 %, een stijging van 8 naar
27 Kamerzetels. Het percentage voor
de Senaat was zowaar nog beter:
31,7 %. De N-VA levert nu 14 senatoren, vòò r de verkiezingen waren dat
er maar twee. Een prachtig resultaat,
waarvoor we u als kiezer ontzettend
willen bedanken!
HELE PROVINCIE GEELGEKLEURD
Ook de resultaten in de provincie
Antwerpen waren fantastisch. Een
jaar geleden kleurde enkel het kanton
Kontich geel, nu is de hele provincie
geelgekleurd! Het kanton Kontich waar Aartselaar deel van uitmaakt was ook deze verkiezing zeer N-VAgezind: 36,79 % voor de Kamer en
maar liefst 40,44 % voor de Senaat!
Dank voor zo veel vertrouwen!
Tot slot haalde ook onze N-VA-kandidate uit Aartselaar een geweldige
score. Sophie De Wit behaalde van op
de 2de plaats op de Antwerpse
Kamerlijst 26 918 voorkeurstemmen.
Dit geeft haar een ruim mandaat als
Kamerlid. We zullen er dan ook alles
aan doen om uw vertrouwen niet te
beschamen!

13 juni 2010 was een dag om niet licht te vergeten. De N-VA werd niet alleen de grootste
partij van Vlaanderen maar zelfs de grootste van
België. De N-VA stuurt 27 parlementsleden naar
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Onder hen ook de Aartselaarse advocate Sophie
De Wit. Met haar juridische achtergrond wil zij
de hoognodige justitiehervormingen mee in
goede banen leiden. Omdat justitie nog steeds
een federale materie is, maakt zij na één jaar als
Vlaams parlementslid de overstap naar het federale parlement. Naast de commissie justitie
zal Sophie ook vast zetelen in de commissie
Sophie De Wit uit Aartselaar is
handels- en economisch recht en is zij plaatsverkozen als Kamerlid voor de N-VA.
vervanger in de commissie voor de grondwetsherziening en de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven.
De overstap naar de Kamer maakt een einde aan Sophies mandaat als Vlaams parlementslid. In deze assemblee volgde zij vooral mobiliteit op, en meer specifiek het
Antwerpse Masterplan, de toekomstige uitbreiding van de Brusselse Ring, het
onderhoud van het wegennet, De Lijn, … Met enkele specifieke dossiers haalde
Sophie de voorpagina van de kranten: de overbodige federale mobiliteitsenquête, het
toelaten van ecocheques bij De Lijn, zwartrijders, …
Ook lokale dossiers kregen haar volle aandacht: de zwarte punten op de A12, de
doorsteek bij Ikea naar de A12, het doortrekken van de expresweg, de plaatsing van
geluidsschermen langs de E19 in Rumst, de aanleg van een fietssnelweg tussen
Antwerpen en Mechelen, het mobiliteitsplatform Antwerpse Zuidrand, het stadsrandbos en noem maar op.
Zowel Sophies werk in het Vlaams parlement als haar toekomstige activiteiten in de
Kamer kunt u ook op de voet volgen via haar website: www.sophiedewit.be. Neem
zeker eens een kijkje!
N-VA Aartselaar nodigt u graag uit op zondag 19 september voor haar

APERITIEFGESPREK

van 11 tot 13 uur in het cultureel
centrum van Aartselaar

Eddy Vermoesen
Voorzitter
N-VA Aartselaar

met als gast Philippe Muyters, Vlaams minister van
Werk, Begroting, Financiën en Sport, die komt spreken
over zijn ervaringen in zijn eerste jaar als minister.
Iedereen is welkom en krijgt een glaasje cava!
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… en in Aartselaar!
Lieve Roscam-Redant (N-VA) volgt
Fons Verschaeren (CD&V) op in de
gemeenteraad.

Nog meer nieuws voor de N-VA valt er te rapen
in de Aartselaarse gemeenteraad. Na een jarenlange inzet voor Aartselaar verhuist Fons
Verschaeren (CD&V). Daarom diende hij zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Omdat CD&V en
N-VA in kartel opkwamen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wordt Fons vervangen door
de eerste opvolger van de kartellijst, Lieve RoscamRedant (N-VA).
Lieve is dankzij haar engagement in tal van verenigingen geen onbekende in Aartselaar. Haar inzet

voor de belangen van de
onthaalouders zit daar ook
voor iets tussen.
Kinderopvang en andere gezinsvriendelijke maatregelen zullen ongetwijfeld deel uitmaken van haar
tussenkomsten. Daarnaast zal ze de commissie
jeugd, sport en cultuur opvolgen.
Door deze toetreding van Lieve verdubbelt het aantal N-VA’ers in de gemeenteraad van één naar twee.
Sophie De Wit krijgt dus gezelschap en versterking.
Wij wensen Lieve alvast heel veel succes!

Betaalbaar wonen? Geen prioriteit voor Aartselaars bestuur!
Het gemeentebestuur kondigde recent de bouw aan
van 27 sociale huurwoningen in de Palmboomstraat. In die straat komt er ook een opvanginitiatief
voor asielzoekers. In tegenstelling tot wat velen
denken, zijn die 27 huurappartementen dus niet
voor asielzoekers bestemd, maar juist voor de minder kapitaalkrachtigen in onze rijke gemeente:
schoolverlaters, jonge gezinnen, alleenstaande
ouders, ouderen en hulpbehoevenden.
VLD/ NAP doet enkel iets
voor onze jeugd en jonge
gezinnen als het echt moet.

GEBREK AAN VISIE
VLD/NAP klaagt dan wel dat onze jeugd niet in
Aartselaar kan blijven wonen, maar ze doet enkel
iets als ze daartoe verplicht wordt door de Vlaamse
overheid. Bovendien verschuift ze de problemen
naar de toekomst. Pas in 2011 wordt begonnen met
de bouw van de 27 appartementen. Daarenboven
worden die niet gespreid over de gemeente en worden ze slechts op één locatie gebouwd. De overige
113 woningen zijn dus zorgen voor de volgende
bestuurscoalitie. Helaas is dat de visie van
VLD/NAP: onze jeugd geen woonkansen geven en
het kostenplaatje verschuiven. Schuldig verzuim
volgens de N-VA!
WONEN IN EIGEN STREEK
Toch is er beterschap op komst. In het grond- en
pandendecreet is Aartselaar een van de 69 gemeenten waar men bij nieuwe woonuitbreidingsgebieden
voorkeur geeft aan mensen die een band hebben
met de gemeente. Bij nieuwe verkavelingen krijgen
onze jeugd en inwoners dus prioriteit.

Toch blijft ons gemeentebestuur wanhopig achterop
hinken. Volgens het grond- en pandendecreet moet
Aartselaar veel meer doen voor haar jeugd en jonge
gezinnen. Tegen 2020 moeten er 143 sociale huurwoningen zijn. Tot op heden heeft Aartselaar er …
drie!

Dankzij de Vlaamse overheid, die mee bestuurd
wordt door de N-VA, krijgen onze eigen (jeugdige)
inwoners dus meer kansen in Aartselaar. Want voor
VLD/NAP is dit helaas echt geen prioriteit, maar
een verplichting …

Jong N-VA Antwerpse Zuidrand van start
In februari werd Jong N-VA Antwerpse Zuidrand (AZURA) boven de doopvont gehouden. De afdeling verenigt de jongeren uit tien gemeenten in onze omgeving: Hove, Boechout, Mortsel, Edegem, Kontich, Lint,
Wommelgem, Borsbeek, Wijnegem en uiteraard ook Aartselaar. In het kersverse bestuur van Jong N-VA
AZURA vertegenwoordigt Bart Lambrecht onze gemeente.
Wie interesse heeft in de werking van deze Jong N-VA-afdeling of graag op de hoogte wordt gehouden van
haar activiteiten, kan daarvoor mailen naar bart.lambrecht@n-va.be.
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Uw oprit openbreken voor nieuwe riolering?

Wie gaat dat betalen?
RI-ANT is het samenwerkingsverband tussen de
Antwerpse Waterwerken (AWW) en Aquafin, aan
wie ons gemeentebestuur de aanleg en het beheer van
de rioleringswerken heeft overgedragen. RI-ANT
plant grote werken in Aartselaar. De Kardinaal
Cardijnlaan en de Beukenhoflaan zijn de eerste proefkonijnen.
In deze straten zal een tweede riolering worden
gelegd. Daardoor kan het regenwater van het huishoudelijk afvalwater gescheiden worden. Tegelijkertijd
pakt men ook de voetpaden en de straatinrichting
grondig aan.
Goed nieuws, denkt u ongetwijfeld. Want wie kan er op
tegen zijn dat rioleringen vernieuwd worden, slechte
voetpaden hersteld, nieuwe groenperkjes aangelegd … ?
De N-VA alvast niet. Toch willen we alle Aartselaarse
inwoners volledig informeren over de gang van zaken
en over wat hen nog te wachten kan staan. Van
VLD/NAP krijgen we die info alleszins niet.
Bovendien werd de beslissing zonder voorafgaande
inspraak en studie genomen. Nadien mocht RI-ANT
van het bestuur gaan uitleggen aan de bewoners dat
sommigen onder hen voor deze werken hun oprit zullen moeten opbreken en dat zij bovendien … moeten
delen in de kosten.
DOORDACHTE BESLISSING?
Zonder de nochtans beloofde
inspraakvergadering voor de
inwoners besliste VLD/NAP snel
tot eenrichtingsverkeer in beide
straten met aanleg van bredere
voetpaden, kappen van bomen en
aanleg van nieuwe groenstroken.
Eén en ander zou volgens het
bestuur resulteren in meer parkeerplaatsen. Leuk … maar klopt dat
wel?
De N-VA heeft hier ernstige vragen
bij en vreest dat de ingrijpende wijzigingen weinig of geen extra parkeerplaatsen zullen opleveren. Wel
integendeel.
De vraag dringt zich dan ook op of
het bestuur dit wel heeft onderzocht. Of heeft het deze
beslissing met de natte vinger genomen? Een voorafgaand onderzoek naar het nut van een maatregel is
nochtans inherent aan een doordacht beleid.
Dat geldt des te meer wanneer de burger op kosten
wordt gejaagd door de maatregel die het bestuur
neemt. En de burger zal zonder meer kosten hebben!
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WIE BETAALT EN WIE NIET?
Op een achteraf-vergadering na de beslissing van
VLD/NAP, mocht RI-ANT de boodschap brengen: alle
bewoners van halfopen en losstaande woningen moeten zelf grotendeels opdraaien voor de kosten van de
aansluiting op de nieuwe riolering. Voor de volledigheid vermelden we dat de helft van de kosten - met een
maximum van 500 euro - wel worden bijgepast.
KAN HET ANDERS?
Ja, de N-VA meent dat het anders kan:
1. Bespreek ingrijpende werken die bijna één jaar zullen duren en waar zowat iedere inwoner bij betrokken is, vooraf op een inspraakvergadering;
2. luister naar de inbreng van de bewoners en
3. heb ook het lef om het minder fijne nieuws zelf te
brengen;
4. overtuig de inwoners van het nut van de plannen
met correcte informatie;
5. laat de definitieve beslissing over aan de ganse
gemeenteraad: dat is de logische gang van zaken.
EEN GEWAARSCHUWD MAN IS
ER TWEE WAARD!
Bent u zinnens om binnenkort uw
oprit aan te leggen of te vernieuwen, ga dan even naar het
gemeentehuis om te vragen wanneer uw straat aan de beurt is voor
de rioleringswerken. Zo vermijdt u
nutteloze kosten.
De N-VA stelt tevens voor de planning van de werken klaar en duidelijk op de website van onze gemeente te plaatsen. Toch niet zo moeilijk?

Legt u binnenkort een oprit aan, informeer dan eerst
wanneer uw straat aan de beurt is voor de
rioleringswerken. Zo vermijdt u nutteloze kosten.

Eddy Vermoesen
Voorzitter N-VA Aartselaar
eddy.vermoesen@n-va.be
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Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

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.



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

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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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