N-VA zorgt voor ruimere terrassen (p. 2)

N-VA Aartselaar steunt zorgsector (p. 3)
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Beste Aartselarenaren
Wil u net als meer dan 45.000
andere Vlamingen deel uitmaken
van de grootste partij van het
land? Word dan nu lid van de
N-VA. Als lid geeft u mee vorm
aan de Kracht van Verandering.
Bovendien bent u bij de N-VA in
een partij die haar principes en
haar kiezers vooropstelt. Onze
doelstelling is altijd dezelfde:
vooruitgang voor Vlaanderen.
Is vooruitgang voor Vlaanderen
ook uw doelstelling? Blijf dan niet
aan de kant staan en beken kleur.
Word lid van de N-VA.
Verder zit ons gemeentebestuur
niet stil. Ondanks deze coronatijden wordt het toch nog een
fijne zomer dankzij uitgebreide
horecaterrassen en een unieke
drive-incinema. U leest er alles
over in dit nummer.
Hou u gezond en veilig.
Miel Mertens
Voorzitter
N-VA Aartselaar
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Aartselaar opent
deze zomer
eenmalige
drive-incinema
In het weekend van zaterdag 22 augustus
en zondag 23 augustus verschijnt er in
Aartselaar een heuse, authentieke drive-incinema. Die coronaveilige activiteit
komt er als alternatief voor de talrijke
gemeentelijke evenementen die deze
zomer worden geannuleerd.
“Bij de annulatie lieten we al weten dat we
de zomer niet gewoon kleurloos voorbij
wilden laten gaan en onze inwoners toch
een fijn alternatief wilden aanbieden. Dat
komt er nu dankzij de drive-incinema”,
zegt schepen van Evenementen Eddy
Vermoesen.
“Onze cultuurdienst gaat er die avonden
ook alles aan doen om de sfeer van de
oude Amerikaanse drive-inbioscopen
naar boven te halen. Denk maar aan
bediening op rolschaatsen, popcorn of
lekkere ijspralines”, zegt Eddy Vermoesen.
Oldtimers hebben ook een streepje voor.
Kom je met een wagen ouder dan 30 jaar?
Dan ontvang je voor al je passagiers een
gratis consumptie.

N-VA Aartselaar

Veel evenementen helaas geschrapt
De drive-incinema komt er omdat het
coronavirus heel wat andere evenementen
doet schrappen. Onder meer het openluchtbal, de 11 juliviering, de kunstenaarsmarkt, de jaarmarkt en Cleydael
Goes Classic gaan niet door. “Dat zijn
quasi allemaal evenementen waar meer
dan duizend personen naartoe komen en
het meestal over de koppen lopen is. Het
is als gemeente onmogelijk om de afstandsmaatregelen tijdens die evenementen te garanderen. Dat is een verschrikkelijk moeilijke beslissing geweest. Veel
van die evenementen gaan al decennia of
zelfs eeuwen mee. Daar een uitzondering
op maken is een keuze van het verstand.
Deze zomer gaat het virus helaas nog
niet onder controle zijn. Het voorzichtigheidsprincipe gebiedt ons om de gezondheid van onze inwoners voorop te stellen.
Dat is onze eerste prioriteit”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).
Sophie De Wit
Burgemeester

Eddy Vermoesen
Schepen van
Evenementen

agenda!
Drive-incinema Aartselaar, in samenwerking met Atlas Copco
Zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus 2020. Parking Atlas Copco, Ingberthoeveweg 7
in Aartselaar. Start van de film om 21.30u. Het terrein is vanaf een uur voor de start van de film
toegankelijk. Gezien het aantal beschikbare plaatsen reserveer je best vooraf je plekje. Meer
informatie volgt bij het bekendmaken van de films.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 juli.
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N-VA zorgt voor ruimere terrassen
In heel wat steden en gemeenten krijgt de horeca na drie maanden sluiting ruimere terrassen. Daarom
diende raadslid Joris De Bie op de gemeenteraad van mei een voorstel in om de terrassen van de
horecazaken op het Laar en elders te vergroten. “Zo garanderen we beter de afstandsmaatregelen en
maken we van het Laar deze zomer een aangename plek om te vertoeven”, vindt Joris De Bie.
“Aartselaar telt wel wat horecazaken. Degenen die meer
buiten het centrum liggen, hebben vaak een eigen tuin of
parkeerterrein waar ze hun buitenterras kunnen vergroten
als ze dat wensen. Voor onze horecazaken op het Laar en in
de Kapellestraat lag dat moeilijker. Daarvoor is extra ruimte
op het openbaar domein nodig. Het belooft een mooie zomer
te worden en veel mensen zullen in het land blijven. Dan
is het best dat we onze terrassen op een gezellige en veilige
manier inrichten, met oog voor de afstandsmaatregelen”,
zegt Joris. Het voorstel dat de gemeenteraad goedkeurde,
bepaalt dat de horecazaken op het Laar de parkeerplaatsen
voor hun deur innemen om hun terras uit te breiden en zo
ook voldoende ruimte te laten tussen hun tafels. “Een stukje
Laar sluiten we af om de terrassen ook daar op straat te
zetten. Naar verkeersafwikkeling is dat mogelijk. Zeker nu de
zomerevenementen niet doorgaan, zorgt dat voor wat extra
leven in de dorpskern.”

Cafés en restaurants steunen

van Joris De Bie lovenswaardig. “Horeca is een van de
zwaarst getroffen sectoren en ze kunnen al onze hulp gebruiken. Dat kost ons als gemeente niets en voor onze horeca is
dat belangrijk om aan hun relance te kunnen werken. Het is
een extra steunmaatregel voor onze horeca, bovenop de 10
eurobon die elke inwoner al zal krijgen om in de Aartselaarse
handelszaken of horeca te spenderen.” Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Lambrecht ziet tenslotte nog
een voordeel: “Een Laar met wat minder verkeer en meer
horecagelegenheid deze zomer is ook een ideale test voor
de toekomstige dorpskernvernieuwing. We zullen daar
zeer nuttige lessen uit trekken. We hebben voor de fietsers
en voetgangers ook een doorgang gelaten. Alleen de
automobilisten moeten een zeer beperkte omleiding volgen.”
Bij het afsluiten van dit blad maakten de restaurants Oliva
Trattoria, Wolffaertshof en Tuba en de cafés Entrez, Laarhof,
Derby en Belle Vue al dankbaar gebruik van hun ruimere
terrasmogelijkheid.

Schepen van Economie Mark Vanhecke vindt het initiatief

Joris De Bie
Raadslid

aartselaar@n-va.be

Mark Vanhecke
Schepen van
Economie

Bart Lambrecht
Schepen van Mobiliteit
en Openbare Werken
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N-VA Aartselaar doneert stoffen om schorten te maken
Nadat eerst mondmaskers een knelpunt in de zorgsector waren, is dat momenteel het geval voor schorten. De gemeente
Aartselaar lanceerde een oproep aan elke inwoner die nog katoenen stoffen had om die te doneren. Zo konden in het naaiatelier
van het Sociaal Huis honderd schorten worden gemaakt.
N-VA Aartselaar deed graag haar duit in het zakje en
sponsorde voor 580 euro aan stoffen en toebehoren voor
de aanmaak van die wasbare schorten. De rollen stof zijn
overhandigd door voorzitter Miel Mertens, burgemeester
Sophie De Wit en schepen van Welzijn Hilde Heyman. “In
ons naaiatelier van de gemeente werkten we met enkele
vrijwilligers aan schorten voor zorginstellingen, huisartsenpraktijken, tandartsen, enzovoort. Mede dankzij de stof
die N-VA Aartselaar doneerde, hebben we ons beoogde
doel van honderd schorten gerealiseerd”, zegt schepen
Hilde Heyman.

Voortouw
“Onze gemeente heeft steeds het voortouw genomen in het
Schepen Hilde Heyman, burgemeester Sophie De Wit en voorzitter Miel Mertens.
wegwerken van de tekorten aan materialen sinds de coronacrisis”, vult burgemeester Sophie De Wit aan. “In maart
kochten we al duizenden chirurgische mondmaskers aan met de gemeente omdat onze zorgverleners een tekort had. Onze inwoners
kregen ook allemaal een gratis herbruikbaar/wasbaar mondmasker. Tot slot probeerden we ook het schortenprobleem te verhelpen.
Samen met schepen Hilde Heyman deed ik op onze bestuursvergadering de suggestie om met onze N-VA-afdeling een steentje bij te
dragen. De reacties waren meteen zeer positief.”

Donatie komt uit eigen portefeuille
Ook afdelingsvoorzitter Miel Mertens is trots op die steun. “Kwatongen zeggen ongetwijfeld dat het gemakkelijk is om te doneren
met belastinggeld maar dat is bij onze lokale afdeling absoluut niet het geval. Wij krijgen geen eurocent subsidies. Dat bedrag komt
uit onze eigen kas, waarin door onze mandatarissen zelf werd gestort. Eerder besloten al onze gemeenteraadsleden trouwens ook al
om hun zitpenning van de gemeenteraad van maart te laten omzetten in waardebonnen van de middenstand. Zo kon het geld tot bij
de getroffen handelaars komen. Ik ben een trotse voorzitter als ik zie hoe onze lokale politici ook zelf hun duit in het zakje doen om
die crisis het hoofd te bieden.”

Ook politieraad staat zitpenning af voor het goede doel
De politieraad van de politiezone Hekla, waartoe Aartselaar behoort, doneerde zijn zitpenning van de voorbije raadzitting
aan het goede doel. De Aartselaarse N-VA’ers Bart De Hertogh, Yves Hulin en Jan Van der Heyden zetelen in die politieraad en
deden graag mee.
Als goed doel werd het UZA Foundation Fonds Covid-19 gekozen. Met dat geld wordt bijkomende medische apparatuur en de financiering van klinische studies betaald. Zo krijgen de helden van de zorg een duwtje in de rug.
Bovenop de afgestane zitpenningen gaven de korpschef en de verschillende burgemeesters van de Hekla-gemeenten, waaronder
onze burgemeester Sophie De Wit, nog eens hetzelfde bedrag als bijdrage voor dat goede doel. Daardoor kon de korpschef het mooie
totaalbedrag van 3.360 euro aan het UZA overhandigen.

Politieraadsleden
Yves Hulin,
Bart De Hertogh
Jan Van der Heyden

www.n-va.be/blankenberge

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

