Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
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De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

IBO Robbedoes start ook
met kleuterslapertjes

➦ Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

Op vraag van de kleuterschool en
verschillende ouders biedt IBO
Robbedoes voortaan ook slaap
mogelijkheid voor jonge kleuters
van 2,5 jaar aan. Voor de kleuterschool is deze voorziening zelf
aanbieden niet evident.

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Deze kleutertjes kunnen vaak
nog geen ganse dag school aan en
de ouders zijn gaan werken. Ook
met dit initiatief proberen we de
combinatie werk-gezin voor jonge
ouders eenvoudiger te maken. We
zijn een van de eerste gemeenten
die hiermee start”, verduidelijkt
schepen van Kinderopvang Hilde
Heyman.

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

— Hilde Heyman (N-VA), schepen van Kinderopvang

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
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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.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Naam:

De voorbije zomervakanties sloot de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
IBO Robbedoes telkens twee tot drie weken de deuren. Werkende ouders moesten
noodgedwongen oplossingen zoeken of zelf vakantiedagen opnemen. Aan dat
probleem komt nu een einde. De jaarlijkse zomersluiting van de gemeentelijke
kinderopvang wordt geschrapt door het nieuwe gemeentebestuur.

“ Dit is een eerste stap om van Aartselaar echt
een gezinsvriendelijke gemeente te maken.”

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

n De heer

Kinderopvang voortaan
ganse zomervakantie open

Hilde Heyman Schepen
van Kinderopvang

Lieve Redant OCMWraadslid en gewezen
onthaalouder

Kleutertjes die hiervoor worden
ingeschreven, worden om 12.10
uur aan de school opgehaald. Na
het eten van hun boterhammetjes
kunnen ze een dutje doen. Daarna
kan er nog wat gespeeld worden
tot de ouders hen komen halen.

“Dit is een eerste stap om van Aartselaar echt een gezinsvriendelijke gemeente
te maken. We nemen maatregelen die de combinatie werk en gezin vlotter moeten maken voor onze jonge gezinnen”, zegt schepen van Kinderopvang Hilde
Heyman (N-VA).
“De vraag om een eind te maken aan de zomersluiting bestond al lang bij de
Aartselaarse ouders. Kinderen kunnen wel terecht bij de speelpleinwerking, maar
voor kleine kleuters is dat toch minder evident. De N-VA was al langer vragende
partij voor een oplossing. Nu we zelf het bestuur uitmaken, hebben we de zomersluiting kunnen schrappen”, vult OCMW-raadslid Lieve Redant (N-VA) aan.
Geïnteresseerde ouders kunnen voor verdere info, een bezoekje of inschrijving contact opnemen met Kristel Asselberg (coördinator IBO Robbedoes):
kristel.asselberg@aartselaar.be of 03 887 31 00

www.n-va.be/aartselaar

Een nieuw bestuur voor N-VA Aartselaar
Op 1 maart gingen de leden van
N-VA Aartselaar opnieuw naar de
stembus. Ze kozen een nieuw bestuur voor de lokale afdeling. Uittredend voorzitter Eddy Vermoesen
was na twee termijnen niet meer
herverkiesbaar. De leden kozen
Katleen Van Hove unaniem tot
nieuwe voorzitter van N-VA Aartselaar. Katleen is sinds de verkiezingen provincieraadslid na een
monsterscore van meer dan 13 000
stemmen.
Als ondervoorzitter werd Miel
Mertens gekozen. Daarnaast treden
ook Nicole Caremans, Hilde Creten,
Nancy Jacobs, Werner Jorens, Dirk
Lauwers, Jan Van Camp, Staf Van
Mensel en Eric Vanseuningen toe
tot het bestuur. De 13 mandatarissen in de gemeenteraad en OCMWraad zijn automatisch bestuurslid.
Dat maakt een totaal van liefst 23
bestuursleden.
De kersverse voorzitster is alvast
ambitieus voor de komende legislatuur. “Na onze knappe verkiezings-

overwinning in oktober moeten
we de Aartselaarse kiezers tonen
dat we hun vertrouwen waard zijn.
Met onze N-VA-mandatarissen en
het harde werk dat al op korte tijd
is verzet, heb ik daar het volste vertrouwen in”, zegt Katleen Van Hove.

Aartselaarse straten brokkelen al na anderhalf jaar af
De belangrijkste bestuursfuncties
op een rijtje

Katleen Van Hove
Voorzitter
katleen.vanhove@n-va.be
Miel Mertens
Ondervoorzitter en organisatie
verantwoordelijke
“ We zullen tonen dat we
miel.mertens@n-va.be
het vertrouwen van de
Anne Van Ruyssevelt
Aartselaarse kiezer
Secretaris
waard zijn.”
anne.vanruyssevelt@n-va.be
Eric Vanseuningen
Daarnaast ziet Katleen nog drie
Penningmeester
belangrijke doelstellingen: “Volgend eric.vanseuningen@n-va.be
jaar staat de moeder aller verkiezinNancy Jacobs
gen op het programma. Die trachten
Ledenverantwoordelijke
we als lokale partij optimaal voor
nancy.jacobs@n-va.be
te bereiden. Het is voor Aartselaar
Bart Lambrecht
belangrijk dat onze burgemeester
Sophie De Wit in het parlement kan Communicatieverantwoordelijke en
webbeheerder
blijven. Dat opent in bepaalde dosbart.lambrecht@n-va.be
siers deuren voor onze gemeente.
Anouk Beels
Daarnaast is ook de verdere lokale
Jongerenverantwoordelijke
verankering van de N-VA belangrijk. Ten slotte willen we werken aan anouk.beels@n-va.be
een verdere verjonging van onze
Nicole Caremans
partij.”
Verantwoordelijke externe relaties
nicole.caremans@n-va.be

We hebben er weer een strenge
winter op zitten, met enkele zware
winterprikken. Voor het wegdek van
de oudere straten is dat een kleine
ramp. Maar opvallend in Aartselaar:
de Baron Van Ertbornstraat had
het nog het zwaarst te verduren en
brokkelde af over een lengte van vijf
meter. Nochtans werd de straat in
juni 2011 volledig vernieuwd. We
steken ons licht op bij de kersverse
schepen van Openbare Werken Bart
Lambrecht (N-VA).

Wie treft er schuld in dit verhaal?

Blijft de problematiek beperkt tot
de Van Ertbornstraat?

BL: Helaas niet. We zijn op zoek gegaan naar straten die recent volgens
hetzelfde procedé werden aangelegd.
Ook in de Leon Gilliotlaan en de
Tulpenlaan merken we al scheuren
in het wegdek, terwijl dat de voorbije jaren werd vernieuwd. Ook hier
hebben we snel contact genomen met
het studiebureau en de aannemer. In
deze straten rijdt nochtans veel minder zwaar verkeer.

BL:. Er zijn duidelijk fouten gebeurd.
Het maakt niet uit of die door het vorige bestuur, het studiebureau of de
Hoe kan het dat een straat die
aannemer zijn gemaakt. Dat er geen
“ We brengen dit jaar al onze
anderhalf jaar geleden werd
enkel werfverslag is opgesteld, maakt
wegen in kaart, zodat we de
het er voor ons ook niet eenvoudiger
vernieuwd al afbrokkelt?
komende jaren gericht en
op. We zitten nu met het probleem
Bart Lambrecht: Dat vroegen wij
grondig
ons wegennet
en moeten een oplossing vinden. Het
ons ook meteen af. Volgens minister
kunnen verbeteren.”
herstel van de schade kost zo’n 18 000
Crevits kunnen nieuwe wegen geen
last hebben van een winterprik, maar euro. Ik vind niet dat de belastingWelke lessen moeten we hier uit
betaler moet opdraaien voor fouten
in Aartselaar is dat blijkbaar geen
uit het verleden. We verwachten een
trekken?
zekerheid. In 2011 werd een nieuwe
duidelijk signaal van de betrokken
BL: Ik denk dat de belangrijkste les
asfaltlaag van 4 cm aangebracht. Bij
partijen.
is dat we onze straten niet met louter
de afgebrokkelde stukken bleek dat
oplapwerk mogen heraanleggen.
de asfaltlaag in werkelijkheid maar 2
Wanneer we straten vernieuwen,
à 3 cm betrof. We contacteerden dan
moeten we dat grondig doen, zodat
ook meteen het studiebureau en de
ze een lange levensduur hebben.
aannemer.
Het wegdek in de Van Ertbornstraat
moest 10 à 15 jaar meegaan, maar laat
Wat waren hun conclusies?
het al na 1,5 jaar afweten. Daarom
BL: Volgens het studiebureau was de
werken we nu in het financieel mafundering van de weg niet meer gegere jaar 2013 aan een database van
schikt voor de belasting die de Baron
onze straten. Bij elke straat onderVan Ertbornstraat te verduren krijgt.
zoeken we de staat van de riolering,
Bovendien zou louter de vernieuwing
fundering, voetpad, fietspad, wegdek
van de bovenlaag niet de optimale
en de verlichting. Op basis daarvan
behandeling zijn geweest. Dat is toch
kunnen we een prioriteitenlijst aanwel een straffe conclusie voor een van
leggen en de komende jaren grondig
de belangrijkste Aartselaarse wegen.
aan de slag gaan. Deze vorm van straDat de afbrokkeling plaatsvond op
tenherstel zal natuurlijk wel wat meer
exact dezelfde plaats waar er voor
kosten dan vroeger. Maar dat lijkt het
de werken al barsten in het wegdek
me wel waard als we deze taferelen
zaten, had toch een belletje moeten
in de toekomst willen vermijden.
doen rinkelen.
De Baron Van Ertbornstraat
was door een kortzichtige
asfaltering niet opgewassen
tegen de winter. Die fout zal
het nieuwe bestuur niet meer
maken, zegt schepen Bart
Lambrecht.

Het nieuwe bestuur van N-VA Aartselaar.
Staand: schepen Eddy Vermoesen, Werner Jorens, Eric Vanseuningen,

Nancy Jacobs, Guido D’eer, Hilde Creten, Dirk Lauwers, OCMW-voorzitter
Hilde Heyman, Anouk Beels, gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden,
burgemeester Sophie De Wit, Nicole Caremans, N-VA-voorzitter Katleen Van
Hove, Staf Van Mensel, Anne Van Ruyssevelt, Lieve Redant, Jan Van Camp,
schepen Bart Lambrecht, Blondje Joosten en schepen Mark Vanhecke.
Zittend: Paula De Leeuw, Jos Mertens en Miel Mertens.

aartselaar@n-va.be

“	Een wegdek dat 10 à 15 jaar
moest meegaan, houdt het al
voor bekeken na anderhalf
jaar. Zowel de aanpassingen
aan het asfalt als de staat
van de fundering bleken niet
geschikt voor de dagelijkse
belasting.”

www.n-va.be/aartselaar

