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AARTSELAAR
ZONDAG

VRAGENHALFUURTJE VOOR INWONERS
TIJDENS GEMEENTERAAD

aart
2013

Voortaan kunnen inwoners het gemeentebestuur en de gemeenteraad ook
rechtstreeks bevragen. Op de eerste gemeenteraad werd een nieuw
huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dat zorgt er onder meer voor dat
inwoners gedurende het half uur
voor de gemeenteraad eigen
Dit vragenhalfuurtje
vragen kunnen stellen. De
voorwaarde is natuurlijk wel
is een eerste stap om burgers
dat het om gemeentelijke
meer te betrekken bij het beleid
bevoegdheden gaat.

2
4
m
Burgemeester SOPHIE DE WIT
nodigt u van harte uit op:

Paasbrunch
N-VA Aartselaar

V.U.: Katleen Van Hove - Nachtegaallaan 11 - 2630 Aartselaar - aartselaar@n-va.be

Op zondag 24 maart organiseert
N-VA Aartselaar de derde editie van
haar jaarlijkse Paasbrunch. Onze
burgemeester, OCMW-voorzitter en
schepenen stellen dan beknopt het
bestuursakkoord aan u voor. Terwijl
kunt u genieten van een
heerlijk buffet.

• Vanaf 11 uur
• Parochiaal Centrum (Baron Van
Ertbornstraat 7)
• Volwassenen: 15 euro
• -10-jarigen: 10 euro
• Er kunnen ook tafels gereserveerd
worden
• Inschrijven via
miel.mertens@n-va.be
voor woensdag 20 maart

www.n-va.be/aartselaar

De nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der
Heyden (N-VA) licht de invoering toe: “Dit is een eerste
stap om de Aartselarenaar dichter bij het beleid te
betrekken. Op die manier toont de nieuwe
bestuursploeg dat een goede informatie vanuit de
gemeente en inspraak van de inwoners prioriteiten zijn.
Natuurlijk is dit niet het enige middel om het
gemeentebestuur te bereiken. We stellen ons ook
beschikbaar op per brief, per e-mail, ... Het voordeel
van deze rechtstreekse bevraging is dat de voltallige
gemeenteraad aanwezig is. Bovendien kan je ook een
vraag richten aan een lid van de gemeenteraad zelf.”
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JAN VAN DER HEYDEN
voorzitter van
de gemeenteraad
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N-VA wil in elke wijk een actieve wijkraad
De N-VA heeft de voorwaarden
vereenvoudigd om een wijkraad op
te richten. De partij hoopt hiermee
in elke wijk een actieve wijkraad te
hebben.
Het nieuwe gemeentebestuur
vereenvoudigde het reglement op de
Aartselaarse wijkraden. Het vorige
gemeentebestuur stelde enkele
strenge eisen aan de bestuursleden
van wijkraden: al wie de voorbije
twee verkiezingen op een politieke
lijst had gestaan, werd uitgesloten.
Ook koppels mochten niet samen in
een wijkraad zitten. Het gevolg was
dat slechts vier van de acht wijken
nog een actieve wijkraad hadden.
“Door onze vereenvoudigde
voorwaarden hopen we in elke wijk
een actieve wijkraad te hebben”,
verduidelijkt Mark Vanhecke
(N-VA), schepen van Inspraak en
Wijkraden.

wijkraad. Alle andere beperkingen
worden geschrapt. En ook
inhoudelijk wil schepen Mark
Vanhecke de wijkraden opwaarderen:
“Tot nu toe was het vooral de taak
van wijkraden om buurtfeesten te
organiseren. Dat is natuurlijk ook
zeer belangrijk: het brengt
buurtbewoners bij elkaar en versterkt
het sociale weefsel. Maar we willen
de wijkraden ook inhoudelijk
betrekken bij het bestuur. Samen met
de wijkraden maken we een wijkplan
op, waarin onder meer de mobiliteit,
de leefbaarheid, de
(verkeers)veiligheid, het aanwezige
groen, … wordt besproken.”

Wijkraden organiseren niet enkel
buurtfeesten, maar worden ook
inhoudelijk bij het gemeentebestuur
betrokken door de opmaak van een
wijkplan.

Inhoudelijk betrekken

Extra geld

Voortaan mogen enkel gemeente- en
OCMW-raadsleden en personeel van
de gemeente niet zetelen in een

Om de wijkraden een goede start te
geven, voorziet het gemeentebestuur
ook extra geld: 250 euro voor elke

wijkraad + 0,2 euro per inwoner.
Indien alle wijkraden actief zijn, gaat
het dus om een bedrag van 5 000
euro.
Schepen Mark Vanhecke ziet nog wel
één knelpunt: “De indeling van de
wijken is niet altijd even logisch. Zo
kunnen overburen
tot aparte wijken
behoren. Samen
met de
Heemkundige
Kring gaan we
naar een oplossing
zoeken.”
MARK VANHECKE,
N-VA-schepen van
Inspraak en Wijkraden

Heb je interesse om je nog
kandidaat te stellen voor de
wijkraad? Neem dan gerust
contact op met schepen
Mark Vanhecke:
mark.vanhecke@n-va.be

Solhofdreef wordt eerste fietsstraat
Schepen van
Mobiliteit
Bart Lambrecht
(N-VA) stelt het
bord voor dat
de fietsstraat
aankondigt.

Sinds 18 februari loopt in de
Solhofdreef een nieuw proefproject:
de straat werd de eerste fietsstraat
van de Antwerpse zuidrand.
“Het vorige gemeentebestuur
experimenteerde met een andere
proefopstelling: een knip in de bocht
van de straat. Maar daar waren lang
niet alle bewoners zo tevreden mee.
Bovendien waarschuwde de
brandweer dat dit een gevaarlijke
situatie is bij noodgevallen. De

aartselaar@n-va.be

veiligheid voor onze inwoners is
natuurlijk prioritair. Bovendien
zorgde de knip ook voor problemen
voor onder meer de vuilniswagens.
We moesten dus op zoek naar iets
anders, en dat vrij snel, want de
einddatum van de eerste
proefopstelling liep af”, verduidelijkt
schepen van Mobiliteit Bart
Lambrecht (N-VA).

Fietsers baas
De Solhofdreef wordt dus in een
proefopstelling een fietsstraat. De
regelgeving voor zo’n fietsstraat
bestaat nog maar pas sinds december.
Fietsers zijn voortaan de baas, de auto
is slechts te gast. Auto’s mogen fietsers
niet voorbij steken. Daarnaast geldt een
maximum snelheid van 30 km/u en
plaatselijk verkeer, twee voorwaarden
die door de wetgever worden
opgelegd voor een veilige fietsstraat.

Positieve reacties
“De Solhofdreef ligt op een
schoolfietsroutenetwerk en kent
bovendien veel fietsers en
voetgangers door de aanwezigheid
van het sportcentrum, het park
Solhof, de hondenweide en de
Beukennotendreef. Bij gebrek aan
voet- en fietspad in de straat,
moesten we dus op zoek naar een
fiets- en voetgangersvriendelijke
oplossing. Die hebben we nu met de
fietsstraat gevonden. Tot nu toe zijn
de reacties van zowel inwoners,
fietsers en voetgangers overwegend
positief. Indien de proefopstelling
positief wordt geëvalueerd, kunnen
we de fietsstraat ook overwegen in
andere straten met soortgelijke
noden”, concludeert schepen Bart
Lambrecht.

Belastingverhoging onvermijdelijk
AARTSELARENAAR KRIJGT ER HEEL WAT VOOR TERUG
Eén van de eerste moeilijke beslissingen die het nieuwe
N-VA-sp.a/Groen-gemeentebestuur moest nemen, was een
verhoging van de gemeentebelastingen. Schepen van
Financiën Eddy Vermoesen (N-VA) legt dan ook uit
waarom en wat dat zal doen aan het straatbeeld in
Aartselaar.
Waarom deze belastingverhoging?
Eddy Vermoesen (N-VA): “De financiële situatie die we
hebben geërfd van de vorige bestuursploeg was
allesbehalve rooskleurig. Sedert 2006 kampt onze gemeente
met een structureel financieel tekort. Een ganse legislatuur
lang koos de vorige ploeg van Open Vld en NAP om die
putten te dempen met het spaarpotje van de gemeente.
Maar die spaarpot was nu op.”

GRIEKSE TOESTANDEN
Hoe groot is dat structureel tekort dan wel?
EV: “De begroting voor 2013 werd nog door de vorige
bestuursploeg opgemaakt. Alleen al op de gewone werking
van de gemeente, dus zonder de investeringen mee te tellen,
was er een tekort van
1,8 miljoen euro. Dat is
een tekort van liefst
Aartselaar blijft de ﬁscaal
11 %. Om Griekse
vriendelijkste gemeente
toestanden te vermijden,
uit de regio.
was er dan ook een
oplossing nodig.”
Aan welke belastingverhoging mogen we ons verwachten?
EV: “De opcentiemen op de personenbelasting stijgen van
4 % naar 5 % en de opcentiemen op de onroerende
voorheffing van 700 naar 800 opcentiemen. De
belastingverhoging levert de gemeente vanaf 2014 zo’n
1,25 miljoen euro extra op. De inspanning die we van de
inwoners verwachten dekt dus nog lang niet het financiële
tekort dat we hebben geërfd. De gemeente zal ook moeten
besparen en zelf het goede voorbeeld geven indien we terug
begrotingen in evenwicht willen.”

UNANIEM
Was de belastingverhoging te vermijden?
EV: “Jammer genoeg niet. We hebben zowel interne als
externe begrotingsexperts geraadpleegd en hun advies was
unaniem: de verhoging was noodzakelijk en moest zelfs zo
snel mogelijk worden uitgevoerd om de toekomst van de
gemeente niet te hypothekeren. We hadden het natuurlijk
liever anders gezien, want de N-VA vindt dat de belastingen
in ons land al hoog genoeg zijn.”
Hoe reageerde de oppositie op de belastingverhoging?
EV: “Het is natuurlijk niet eenvoudig voor de oppositie om
hier kritiek op te geven. Zowel Open Vld als NAP hadden in
hun meerjarenbegroting van 2011 al een belastingverhoging

www.n-va.be/aartselaar

vanaf 2013 ingeschreven. Ze wisten toen al duidelijk dat het
zo niet verder kon, al durfden ze dat niet herhalen tijdens de
verkiezingscampagne. Alleen hielden ze het toen bij een
verhoging van de personenbelasting, terwijl daarmee nog
niet de helft van de financiële put zou worden gedicht.”
Wat betekent deze belastingverhoging nu voor de
Aartselarenaar?
EV: “Die ene procent personenbelasting levert ongeveer
780 000 euro op. In Aartselaar waren er op 31 december
6 113 gezinnen. Een gemiddeld gezin betaalt dus 127,5 euro
extra per jaar. De brede schouders dragen natuurlijk de
zwaarste lasten: lagere inkomens zullen minder betalen dan
de hogere. Wat de opcentiemen op de onroerende
voorheffing betreft, zal een gezin met 2 kinderen en een
woning met een KI van 1 200 euro jaarlijks 42 euro extra
betalen. Met een grote woning met een KI van 2 300 euro zal
de jaarlijkse extra kost 87 euro bedragen.”

EENMALIG
De gewezen Open Vld-schepen van Financiën
had het in de gemeenteraad nochtans over
500 euro extra kosten per gezin.
EV: “Waar ze die cijfers vandaan haalt, is
me een raadsel. Als je dat doortrekt, zou
de belastingverhoging meer dan
3 miljoen euro moeten opbrengen,
terwijl ze maar 1,25 miljoen euro zal
opbrengen. Ik hoop dat de oppositie
voortaan correct cijfermateriaal
gebruikt om ons te bekampen.”
En wat brengt de toekomst?
EV: “De Aartselarenaar zal zien dat
zijn geld goed besteed wordt. Het
nieuwe bestuur zal investeren in ons
patrimonium en de wegen. Bovendien
is deze belastingverhoging eenmalig.
Deze legislatuur zal ze niet opnieuw
verhoogd worden. Dat zorgt er voor dat
Aartselaar nog altijd de fiscaal
vriendelijkste gemeente uit de ruime
regio is en blijft. Ook op het einde van
deze legislatuur hopen we dat Aartselaar
als fiscaal aantrekkelijkste gemeente van
Vlaanderen wordt bekroond. Met dat
verschil dat we dan wel begrotingen in
evenwicht hebben.”

EDDY VERMOESEN (N-VA),
SCHEPEN VAN FINANCIËN:
“Om Griekse toestanden te
vermijden, was er een oplossing nodig.”

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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