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Nieuwe brandweerkazerne zorgt voor 
betere dekking

Prettige feestdagen 
en een geweldig 
2017!

De feestdagen zijn momenteel 
volop bezig. In naam van het gan-
se bestuur van N-VA Aartselaar 
wil ik u fijne feesten wensen en 
alvast een prachtig 2017! 
 
De gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 komen er stilaan aan. De 
N-VA kiest er in Aartselaar echter 
voor om hard verder te blijven 
werken aan het beleid van de 
gemeente. Bij ons nog geen verkie-
zingskoorts. We kregen namelijk in 
2012 uw vertrouwen en zetten ons 
daar graag elke dag voor in. 
 
Ook komend jaar ligt er namelijk 
nog heel wat werk op de plank. 
De nieuwe sportaccommodatie op 
ons sportcentrum wordt afge-
werkt, er komen grote riolerings-
werken in Kleistraat en Oever, 
we kopen bewakingscamera’s, 
leggen nieuwe trage wegen aan 
en renoveren verder ons gemeen-
telijk patrimonium. 
 
U merkt het, ook in 2017 zal de 
N-VA hard werken voor een mooier 
en aangenamer Aartselaar!

 

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar

Er komt binnenkort in de buurt van  
Aartselaar een splinternieuwe brandweer-
kazerne. Tot dat besluit kwam de zoneraad 
van brandweerzone Rivierenland, waar 
onze gemeente deel van uitmaakt. “De 
nieuwe brandweerkazerne is zeer interes-
sant voor onze gemeente, want de brand-
weer zal in de toekomst sneller ter plaatse 
zijn. Zeker bij de bestrijding van brand 
kan dat een groot verschil uitmaken”, zegt 
burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Aartselaar heeft geen eigen brandweer- 
kazerne. Telkens er iets in onze gemeente 
gebeurt, moet er dus een brandweerploeg 
uit een andere gemeente komen. “Daarom is 
het niet onbelangrijk dat de nieuwe Rupel-
kazerne vlak bij de Aartselaarse grens wordt 
gezet. De nieuwe kazerne zou namelijk 
gebouwd worden daar waar Schelle, Niel, 
Rumst, Boom en Aartselaar samen komen”, 
zegt Sophie De Wit, die voor onze gemeente 
het dossier onderhandelde.

De nieuwe kazerne is niet de enige verande-
ring binnen de brandweer. Alle brandweer-

zones worden groter, zodat er efficiënter 
kan gewerkt worden. Aartselaar werd 
samen met 18 andere gemeenten onder- 
gebracht in de brandweerzone Rivierenland. 
“Ook dat heeft voordelen”, vindt onze 
burgemeester. “Vroeger moest Aartselaar 
wel mee betalen voor de brandweer, maar 
mochten we niet mee beslissen over bijvoor-
beeld nieuw materiaal.  
Met de nieuwe brandweerzones verandert 
dat nu. Voortaan mag ook een gemeente 
zonder eigen kazerne mee beslissen over het 
aankoopbeleid. Dat is niet meer dan logisch: 
wie betaalt, moet ook kunnen bepalen.”

Sophie De Wit - Burgemeester
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Sanitair in basketbalhal gerenoveerd

Niet alleen op ons gemeentelijk sportcentrum is er nood aan heel wat renovaties. Ook 
het sanitair van onze basketbalhal De 2 Ringen had dringend een opfrisbeurt nodig. 
“De douches waren verouderd en er begon schimmel te komen. We zijn samen met 
het bestuur van BBC Aartselaar rond de tafel gaan zitten om dat op te lossen. De 
club en gemeente zijn namelijk gedeeld eigenaar. Samen hebben we een goed voorstel 
uitgewerkt, waardoor de kleedkamers en douches deze zomer werden vernieuwd”, weet 
schepen van Financiën en Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA).

De nieuwe kleedkamers werden begin dit seizoen ingehuldigd door schepen van Sport 
Bart Lambrecht (N-VA). Voor hem en de andere N-VA’ers in de beheerraad van de 
basketbalhal (Werner Jorens, Bart De Hertogh, Séverine Van Broekhoven en Philippe 
Pluquin) eindigt het niet bij deze investering. “We willen niet alleen investeren in een 
betere sportieve ervaring via goede kleedkamers, maar onderzoeken ook om de sporthal 
beter te beveiligen door bewakingscamera’s. Er waren de laatste tijd veel inbraken en 
vandalen die graffiti aanbrachten.”

Interesse in een volkstuintje?
Het gemeentebestuur van Aartselaar wil 
graag volkstuintjes aanbieden aan haar 
inwoners. Op dit ogenblik is er echter 
nog geen geschikte grond gevonden in 
onze gemeente. “Daarom hebben we een 
akkoord gesloten met de gemeente Schelle. 
Geïnteresseerde inwoners kunnen terecht 
voor een volkstuintje in de Tuinlei, vlakbij 
de grens met Aartselaar”, weet gemeente-
raadslid Paula De Leeuw (N-VA).

Elk volkstuintje is 50 m² en er is sanitair, 
een centrale berging, grondwaterputten en 
zelfs een vergaderlokaaltje. De gebruiker 
betaalt een eenmalige waarborg van 125 
euro en een geïndexeerd gebruiksrecht van 
85,5 euro per jaar. Interesse? Neem dan 
contact op met de milieuambtenaar van de 
gemeente Schelle via 03 871 98 25.

Paula De Leeuw (N-VA) 
Gemeenteraadslid

 Schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) inspecteert samen met het bestuur van 
BBC Aartselaar de nieuwe kleedkamers.

Nieuwjaarsreceptie van N-VA Aartselaar
Op vrijdag 13 januari om 20 uur houdt N-VA Aartselaar haar 
nieuwjaarsreceptie in het cultureel centrum (della Faillelaan 34) 
van Aartselaar. Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en voorzit-
ter van N-VA Aartselaar Miel Mertens zorgen die avond voor de 
speeches. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 
De N-VA zorgt voor lekkere hapjes en een bijpassend drankje.

Onze organisatieverantwoordelijke Werner Jorens en het ganse 
bestuur van N-VA Aartselaar hopen u die avond te mogen 
verwelkomen voor een toost op het nieuwe jaar!



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/aartselaar

Aartselaar vervangt 
voegvullingen in 
betonstraten

Sinds eind oktober vervangt Aartselaar 
de voegvullingen tussen betonplaten in 
straten die op deze wijze zijn aangelegd.

“Doorheen de jaren zijn de 
voegvullingen versleten geraakt. Het 
gevolg is dat de betonplaten wat losser 
komen te liggen, wat voor trillingen en 
geluidshinder voor omwonenden zorgt. 
Straten met betonplaten zijn vaak net 
straten met veel (vracht)verkeer. Door 
de voegvullingen tussen de betonplaten 
te vernieuwen, zorgen we dus voor 
betere wegen en minder hinder voor de 
bewoners”, zegt schepen van Openbare 
Werken Bart Lambrecht (N-VA).

Maar ook voor de wegen zelf is het 
een belangrijk onderhoud. “Zonder 
vullingen kan er water tussen en 
onder de betonplaten komen. Als dat 
water in de winter bevriest, kunnen de 
betonplaten barsten. Daarom vervangen 
we de voegvullingen ook nog heel 
bewust voor de winter.”

De werken vinden plaats in:
• Cleydaellaan, tussen Helststraat en 

Antwerpsesteenweg

• Kontichsesteenweg, tussen 
Dijkstraat en de grens met Kontich

• Pierstraat, tussen de grens met 
Niel en de Boomsesteenweg, op 
grondgebied Aartselaar

• Het fietspad in de Kapellestraat en 
Reetsesteenweg

Buddyproject helpt anderstaligen  
Nederlands leren

Aartselaar krijgt elk jaar nieuwe inwo-
ners. De meesten spreken al Nederlands, 
maar niet elke nieuwkomer is onze taal 
goed machtig. “Binnen het Sociaal Huis/
OCMW van Aartselaar begeleiden we 
iedereen zo snel mogelijk naar werk. 
Maar ook de kennis van het Nederlands is 
essentieel om je snel te integreren in onze 
maatschappij. Naast de taallessen werken 
we sinds kort ook met een buddysysteem”, 
zegt OCMW-voorzitter en schepen van 
Integratie Hilde Heyman (N-VA).

Het buddysysteem houdt in dat geënga-
geerde inwoners zich kunnen aanmelden 

om een inburgeraar te helpen en hem te 
begeleiden, bijvoorbeeld in de zoektocht 
naar werk. Voor de integratie van nieuw-
komers werkt de gemeente Aartselaar sa-
men met Mortsel en Borsbeek. Samen met 
deze gemeenten krijgt Aartselaar daarvoor 
subsidies van de Vlaamse overheid.Wil je 
graag je steentje bijdragen aan de integra-
tie van nieuwkomers? Meld je dan aan via 
www.aartselaar.be/buddy-s-gezocht-voor-
nieuwe-burgers.

Hilde Heyman (N-VA) – OCMW-
voorzitter en schepen van Inburgering  
en Integratie

Je bouwaanvraag voortaan volledig digitaal!

Sinds 15 november kan je in Aartselaar je 
bouwaanvraag volledig digitaal indienen. 
“Niet alleen verdwijnt zo de papierberg, de 
procedure is voortaan ook eenvoudiger en 
efficiënter. De aanvraag kan je indienen 
via het omgevingsloket van de Vlaamse 
overheid. Weldra kan je dat ook gebruiken 
voor attesten, verkavelingsvergunningen 
of beroepen”, weet gemeenteraadslid Jos 
Mertens (N-VA).

Het digitaal bouwdossier biedt voor de 
aanvrager nog tal van voordelen, vindt 
gemeenteraadslid Blondje Joosten (N-VA). 
“Het digitaal dossier waakt over de 
termijnen en vraagt meteen ook advies op 
bij andere instanties. Bovendien kan de 
indiener de stand van zijn dossier op elk 
ogenblik van de dag opvolgen.”

Het digitaal indienen is nog geen 
verplichting. Wie zijn vergunning nog op 
de oude manier wil aanvragen, kan dat 
ook nog steeds.

Jos Mertens en Blondje Joosten 
Gemeenteraadsleden
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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