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Hou je gezond
Beste Aartselarenaren,
Op het ogenblik dat dit nummer werd
afgesloten, is het de eerste week van april.
Het heeft er alle schijn van dat de coronamaatregelen nog enige tijd zullen duren.
Maatregelen die ons verplichten om
thuis te blijven en enkel nog essentiële
verplaatsingen te doen. Dat heeft een
grote impact op ons leven, maar is ook
nodig om het veilig te houden en het
virus niet verder te verspreiden. Enkel
zo kunnen we de crisis aan!
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Grote uitdagingen
Het virus heeft ook een grote invloed op
de gemeentewerking. Dagelijks volgen
er van de hogere overheid nieuwe richtlijnen: dienstverlening of werven die dicht
moeten of juist weer open moeten gaan,
hulp bij triagepunten, opvang voorzien,
enzovoort. Voor een lokaal bestuur zijn
dat heel wat extra uitdagingen. Onze
burgemeester en schepenen zijn daar
dagelijks mee bezig.

gevolgen daarvan in Aartselaar op te
vangen. Voor onze inwoners, maar ook
voor de handelszaken en horeca die nu
zwaar te lijden hebben.
Dit is geen totaaloverzicht. Lees daarom
zeker ook de verschillende infobladen
van de gemeente Aartselaar goed door.
Volg ook de gemeentelijke website en de
Facebookpagina van Aartselaar. Zo ben
je als eerste op de hoogte.

En in afwachting: hou
Lokale maatregelen
je gezond. Dat is het
Daarom geen normale huis-aan-huisfolder
allerbelangrijkste!
deze keer, waarin het gaat over het dagdagelijks beleid. Deze editie is gewijd aan
het virus en de belangrijkste maatregelen
Miel Mertens
die ons gemeentebestuur neemt om de
Voorzitter N-VA Aartselaar

Kijk snel op pagina 2 voor meer informatie over deze maatregelen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode.
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Aartselaar maakt 150.000 euro vrij om
Aartselaarse economie te ondersteunen
1

150.000 euro voor bonnen van 10 euro

Het schepencollege wil elke inwoner binnenkort een bon van
10 euro schenken. Die kan gebruikt worden in Aartselaarse
winkels en horecazaken die door de coronamaatregelen de
deuren moeten sluiten.
“We zijn met net geen 15.000 inwoners, dus de maatregel zal
onze gemeente zo’n 150.000 euro kosten”, zegt burgemeester
Sophie De Wit. “Met zo’n bon hopen we dat onze inwoners na de
crisis massaal eens langsgaan bij onze Aartselaarse winkels en
horeca die nu de deuren moeten sluiten. De 10 euro is een eerste

aanzet, maar hopelijk geven onze inwoners dankzij
de bon nog wat meer uit. De bon komt er voor elke
inwoner, groot en klein.”

BON

10

euro

Aartse

laar

Verwacht de bon nog niet onmiddellijk in je
brievenbus. “De bon zal pas worden uitgedeeld
op het ogenblik dat alle handelszaken en horeca
weer open kunnen. Binnenkort ontvang je
meer informatie”, vult Sophie De Wit aan.
Sophie De Wit, burgemeester
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Gemeentelijke belastingen worden pas geïnd vanaf 1 oktober

Aartselaar is een belastingvriendelijke gemeente. Het aantal
belastingen waarvoor bedrijven moeten betalen, is zeer beperkt.
Het gaat om een belasting op reclameborden groter dan 8 m²,
een op reclamedrukwerk en een op drijfkracht.
“We zien dat andere gemeenten bedrijfs-, milieu-, toeristenof terrasbelastingen opschorten. Onze gemeente krijgt die vraag
met deze crisis soms ook, maar wij hebben die belastingen in
Aartselaar niet eens”, zegt schepen van Financiën Eddy

Vermoesen. “De beperkte belastingen die we wel hebben,
worden vaak betaald door bedrijven waarvan de
hoofdzetel niet in Aartselaar ligt, dus niet meteen
door onze eigen middenstand. Maar we hebben
nu wel beslist om die pas vanaf 1 oktober te innen.
Normaal gezien zou onze financiële dienst nu
met de inning starten. Dit uitstel geeft alle
bedrijven wat extra financiële ademruimte.”

1

okt.

Eddy Vermoesen, schepen van Financiën
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Verenigingen krijgen geen factuur voor niet-gebruikte accommodatie

Verenigingen die Aartselaarse zalen hadden gehuurd en die nu
niet kunnen gebruiken, zullen daarvoor vanzelfsprekend geen
factuur krijgen.
“Ook verenigingen die al op voorhand hadden betaald voor
gemeentelijke zaalaccommodatie, maar die niet konden

gebruiken omdat die zalen sloten omwille van de
coronamaatregelen, krijgen hun geld teruggestort.
Dat geeft ons lokale verenigingsleven wat extra
zuurstof”, besluit schepen Hilde Heyman.
Hilde Heyman, schepen van Welzijn
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Gemeentelijk overzicht met webshops en horeca met levering/afhaal

Verschillende winkels en restaurants die de deuren moeten
sluiten, zijn nu creatief overgeschakeld op een webshop.
Sommige restaurants werken dan weer met afhaal of levering.
“We hebben al die bedrijven en restaurants in kaart proberen
te brengen en op onze gemeentelijke website een overzicht
geplaatst”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke. “Op die
manier hopen we dat onze inwoners makkelijker de weg vinden

naar de Aartselaarse webshops en restaurants,
en er bewust voor kiezen om lokaal te kopen.
Zo blijft het inkomensverlies voor onze Aartselaarse
ondernemers hopelijk wat beperkter.”
Je vindt het overzicht op
www.aartselaar.be/onlinebestellen
Mark Vanhecke, schepen van Economie
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Openbare werken worden herschikt

Normaal zou voor de zomer nog drie maand hard worden
gewerkt aan het talud van het Solhof. Daarbij moest ook de
B. van Ertbornstraat een tijdlang worden onderbroken. In
augustus zou dan het rioleringsproject van de Kontichsesteenweg starten. “Maar omdat de openbare werken nu stilvallen door
de coronamaatregelen, kan die volgorde niet worden aangehouden”,
aartselaar@n-va.be

zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht.
Meer informatie over deze herschikking lees je
op pagina 3.
Bart Lambrecht, schepen van Openbare Werken

levering
afhaal

AARTSELAAR
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Dorpskernvernieuwing
gaat op de schop:
géén herinrichting
van Kapellestraat en
Laar in 2022
Het coronavirus zet de openbare werken in de gemeente de
komende jaren op hun kop. “Onze logische puzzel, waarbij
het ene grote project het andere zou opvolgen, kan niet meer
gelegd worden zoals oorspronkelijk gepland. Daarom schrapt
het college in deze bestuursperiode het rioleringsproject van
de Kapellestraat en het Laar, dat voorzien was in 2022”, zegt
schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht.
De werken aan het talud van het Solhof, dat normaal voor de
zomer al afgewerkt moest zijn, kunnen pas in het najaar worden
opgestart. Voor die werf moet de B. van Ertbornstraat een
drietal maand worden opengelegd ter hoogte van het Solhof.
Daardoor moet ook de rioleringswerf van de Kontichsesteenweg
een jaar worden opgeschoven.
Na de Kontichsesteenweg volgt het rioleringsproject Carillolei
(met een stukje Leugstraat tot de N177). Ook dat moet nu een
jaar opschuiven, van 2021 naar 2022. In dat jaar stond normaal
de dorpskernvernieuwing van de Kapellestraat, het Laar en de
Lindelei gepland. Dat die werken ook een jaar opschuiven, zou
dan weer gevolgen hebben voor het rioleringsproject Borrekenslaan-Wolffaertshoflaan, dat in 2023 staat gepland.
Kapellestraat en Laar openleggen plús groot rioleringsproject
is niet realistisch
“We hebben daarom besloten om deze bestuursperiode het
grote project van de dorpskernvernieuwing niet meer uit te
voeren. De Kapellestraat en het Laar worden geschrapt. Enkel
de rioleringsaanleg in de Lindelei gaat nog door zoals gepland.
Die straat is er heel slecht aan toe en die werken kunnen gerust
met een ander rioleringsproject samenvallen. Dat gaat geen
grote mobiliteitsimpact hebben. De Kapellestraat samen openleggen met de Carillolei of met de Barones de Borrekenslaan is
echter niét realistisch”, verduidelijkt schepen Lambrecht.
Project

De dorpskern zal er ook de komende jaren nog even hetzelfde blijven uitzien.

Goede zaak voor middenstand
De werken aan de Kapellestraat en het Laar uitstellen naar de
volgende legislatuur, is voor alle handelaars in die straten zeer
goed nieuws, vindt schepen van Economie Mark Vanhecke.
“In 2019 werd onze middenstand al zwaar getroffen door de
A12-problematiek. In 2020 zorgt het coronavirus nu voor zeer
moeilijke tijden. Als we in 2022 dan ook nog eens de Kapellestraat en het Laar een jaar, weliswaar in fases, gaan openleggen,
is dat voor veel handelaars misschien wel de druppel te veel.
Door deze werken uit te stellen, geven we onze middenstand
wat tijd om te bekomen en weer wat reserves op te bouwen. Dit
is voor hen ongetwijfeld een heel belangrijke beslissing.”
Uitstel is geen afstel
De Kapellestraat en het Laar moeten natuurlijk in de toekomst
wel nog aangepakt worden. “Daar liggen namelijk nog gemetste
rioleringen, die aan vervanging toe zijn”, gaat schepen Bart
Lambrecht verder. “Maar onze administratie heeft verzekerd
dat die riolering er nog wel enkele jaren kan blijven liggen en
dat uitstel niet onoverkomelijk is. Het geeft ons ook wat meer
tijd om het project verder voor te bereiden en nog beter af te
stemmen op de ontwikkeling van de nieuwe socio-culturele
campus die op de site van de oude gemeentemagazijnen zal
komen. De bedoeling is dat we weldra een kant-en-klaar plan
hebben voor de Kapellestraat en het Laar, zodat de volgende
bestuursploeg er onmiddellijk mee aan de slag kan.”

Oorspronkelijke timing

Nieuwe timing ten gevolge van corona

Werken talud Solhof (B. van Ertbornstraat onderbroken)

April - juli 2020

Najaar 2020

Rioleringswerken Kontichsesteenweg

Augustus 2020 - voorjaar 2021

Augustus 2021 - voorjaar 2022

Rioleringswerken Carillolei en Leugstraat (tussen Carillolei
en N177)

Zomer 2021 - voorjaar 2022

Zomer 2022 - voorjaar 2023

Rioleringswerken Kapellestraat, Laar en Lindelei
(de dorpskernvernieuwing)

2022 (Kapellestraat en Laar)
2023 (Lindelei)

Kapellestraat en Laar uitgesteld tot
volgende legislatuur
Lindelei in 2022 of 2023 (nog te bekijken)

2023 (Borrekenslaan)
2024 (Wolffaertshoflaan)

2023 (Borrekenslaan)
2024 (Wolffaertshoflaan)

Rioleringswerken B. de Borrekenslaan en Wolffaertshoflaan
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Aartselaar werkt mee aan triagepunt bij
AZ Rivierenland
Een triagepunt is een plaats waar patiënten die het coronavirus mogelijk hebben opgelopen, worden gescreend
en eventueel doorverwezen naar het ziekenhuis. “Het zorgt ervoor dat eventueel besmette patiënten niet in de
wachtkamer bij de huisarts of direct op de spoedafdeling binnenwandelen. Het triagepunt in onze regio is een
initiatief van de huisartsenkring Schelde-Rupel, dat we met Aartselaar en de buurgemeenten mee ondersteunen”,
zegt schepen van Welzijn Hilde Heyman.
Stel dat je vermoedt dat je het coronavirus te pakken hebt en enkele symptomen vertoont. Wat doe je dan? Je belt
naar je huisarts voor een telefonisch consult en beschrijft wat je hebt. Op basis daarvan kan je huisarts een afspraak
maken op het triagepunt. Enkel dan kan je ernaartoe. Je kan dus nooit uit eigen beweging naar de triage gaan.
Eenmaal daar toegekomen, blijf je in de auto zitten tot ze je komen halen. Een dokter onderzoekt je en beslist wat er
moet gebeuren: thuis uitzieken of naar het ziekenhuis gaan.
Drie containers
Het triagepunt bevindt zich op de parking van het ziekenhuis van Reet. Daar zijn drie containers naast de spoedafdeling geplaatst. Twee doen dienst als dokterskabinetten, in de andere zit een onthaalmedewerker. De boxen
zijn uitgerust met medisch materiaal. De huisartsen die de patiënt onderzoeken, beschikken over hetzelfde
beschermingsmateriaal als spoedartsen.
Gemeenten zorgen voor onthaal en schoonmaak
“Samen met de andere gemeenten zorgen we voor de bemanning van het onthaal en voor de poets van het triagepunt. Voor de huisartsen is dit triagepunt alvast een grote hulp. Onderling spreken ze een beurtrol af. Zo kunnen ze
in hun praktijk nog patiënten ontvangen die andere klachten hebben. De normale consultaties kunnen dus blijven
doorgaan. Er is geen reden om een bezoek aan de huisarts uit te stellen”, besluit schepen Hilde Heyman.

Wist je dat …
schepen Hilde Heyman zelf als vrijwilliger
helpt bij het onthaal op het triagepunt in
Reet? Heyman was zelf altijd beroepsmatig actief in de zorgsector en aarzelde
dan ook geen seconde toen er hulp werd
gevraagd.
“Wat we daar als vrijwilliger doen, is
een combinatie van het administratieve
en het menselijke. Een shift duurt 6
uur, de mijne liep van 18 tot 24 uur. We
vangen de mensen op en verwijzen hen
door. Op één dag (eind maart, n.v.d.r.)
komen er zo’n 50 tot 60 patiënten
langs. Ook de komende periode zal
ik nog regelmatig shifts voor mijn
rekening nemen”, zegt Hilde Heyman.
Hilde Heyman (links op de foto) als vrijwilliger in het triagepunt AZ Rivierenland in Reet.

www.n-va.be/aartselaar

5

AARTSELAAR

Gemeente Aartselaar bestelt zelf tienduizenden
mondmaskers
Midden maart, toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, bestelde de gemeente Aartselaar op eigen initiatief 10.000 mondmaskers. Die zijn bedoeld voor de lokale artsen, de zorgverleners en de politie. Ondertussen bestelde de gemeente nog 21.000
chirurgische mondmaskers bij, samen met de vijf Rupelgemeenten. “We proberen als lokaal bestuur vooruitziend te zijn en
goed samen te werken met onze buurgemeenten in deze crisistijden”, zegt burgemeester Sophie De Wit.
Aartselaar begon onmiddellijk met een eigen bestelling mondmaskers, toen bleek dat een levering
van vijf miljoen mondmaskers door de federale regering niet kon doorgaan wegens fraude in de
aanbesteding. “Ik heb zelf een betrouwbare leverancier gecontacteerd, die uiteindelijk nu ook
levert aan de federale overheid. Bij hem hebben we 10.000 mondmaskers kunnen bestellen, die
ondertussen al in Aartselaar zijn toegekomen en van goede kwaliteit zijn. Deze mondmaskers
gebruiken we voor de eerste noden in de zorg. Ze zijn dan ook specifiek voor de zorgverleners,
onze artsen en onze politiediensten”, zegt burgemeester Sophie De Wit.
Samenwerken met buurgemeenten
Daarnaast werkt Aartselaar ook intergemeentelijk samen met de Rupelgemeenten. “Ik heb
de contactgegevens van mijn leverancier onmiddellijk bezorgd aan mijn collega’s uit de buurgemeenten. Hemiksem heeft er daarop zelf 4.000 aangekocht. Voor Aartselaar, Boom, Rumst,
Niel en Schelle heeft Aartselaar het initiatief genomen via een groepsaankoop. Samen bestelden
we er nog 17.000 chirurgische bij. Daarnaast bestelden we ook nog 300 FFP2-maskers voor de
artsen van de Rupelgemeenten en Aartselaar”, zegt Sophie De Wit.

Burgemeester Sophie De Wit zocht
zelf een betrouwbare leverancier om
mondmaskers te leveren aan onze artsen, zorgverleners en politiediensten.

N-VA Aartselaar stelt voor zitpenning
in handelaarsbonnen om te zetten
Door de coronamaatregelen kon de gemeenteraad van maart niet fysiek doorgaan. De gemeentelijke administratie herleidde
de agenda tot één hoogdringend punt, waarop de raadsleden per mail hun stem konden uitbrengen. Maar omdat de gemeenteraad daardoor formeel plaatsvond, moet de gemeente alle raadsleden verplicht van de wet een zitpenning uitkeren. “We stellen
daarom dit alternatief voor aan de gemeenteraadsleden”, zegt N-VA-fractieleidster Paula De Leeuw.
“Normaal is zo’n zitpenning billijk, want je steekt als gemeenteraadslid
heel wat uren voorbereidingstijd in zo’n gemeenteraad, los van de avond
van de gemeenteraad zelf natuurlijk. Maar nu moesten we dus maar
weinig doen en voelt de zitpenning wrang aan. In andere gemeenten,
bij zeer korte gemeenteraden, spreekt men dan al eens af om het geld
aan een goed doel te geven. Voor ons is een goed doel momenteel onze
Aartselaarse handelaars en horeca, die getroffen worden door de
coronamaatregelen. We stellen dan ook concreet voor dat elk raadslid
zijn zitpenning omruilt in handelaarsbonnen. Op die manier komt
de zitpenning van onze raadsleden sowieso bij de Aartselaarse
middenstand terecht en plukken zij er ook de vruchten van”, besluit
Paula De Leeuw.

De N-VA-fractie in de gemeenteraad.

De Leeuw zal het voorstel op de eerstvolgende
gemeenteraad als bijkomend agendapunt indienen.
Paula De Leeuw, fractievoorzitter

Lentebrunch van 19 april afgelast
Door de coronamaatregelen kon onze aangekondigde lentebrunch op 19 april niet doorgaan. Onze penningmeester Geert Baudewijns
betaalde de mensen terug die al betaald hadden. Organisatieverantwoordelijke Werner Jorens hoopt weldra een nieuwe datum te
kunnen aankondigen waarop we iets ter vervanging organiseren.

#IKREDLEVENS
Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te
blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en
was regelmatig
mijn handen.

Ik hou met ouderen
alleen digitaal of
telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter
afstand als ik echt
buiten moet zijn.

Red levens en doe
check · check · check
VRAGEN OVER
CORONA?

surf naar www.info-coronavirus.be
of bel 0800 14 689.

“Als Vlaamse overheid roepen
we op tot burgerzin. Als iedereen
de richtlijnen strikt en correct
naleeft, kunnen we samen deze
crisis het hoofd bieden en
kunnen we het coronavirus
verslaan.”

Jan Jambon,
minister-president
012419

