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V.U. Eddy Vermoesen
Kardinaal Cardijnlaan 16
2630 Aartselaar

N-VA trekt alleen naar Aartselaarse kiezer
De N-VA zal in Aartselaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zelfstandig opkomen. Ook de kopman – in dit geval kopvrouw –
voor de Aartselaarse N-VA-lijst is bekend:
Sophie De Wit. Zij is momenteel gemeenteraadslid in Aartselaar en federaal Kamerlid.
Voor lokaal voorzitter Eddy Vermoesen is de
keuze voor een aparte N-VA-lijst een logische
keuze. “De N-VA is in Aartselaar de voorbije jaren
stevig gegroeid, zowel qua leden, qua sympathisanten als qua mandatarissen. We hebben de laatste jaren hard gewerkt, bouwden dossierkennis
op en vervulden een waakhondfunctie. We hebben steeds constructieve oppositie gevoerd met
onze actieve gemeenteraadsleden Sophie De
Wit en Lieve Redant.
VLAAMSGEZIND
“Daarnaast kunnen we ook tevreden terugblikken op de opstart van onze eigen website, aperitiefgesprekken, een Paasbrunch en deelname aan
markten. En we blijven niet stilzitten, want voor
de volgende maanden hebben we ook nog heel
wat activiteiten in petto! We drijven in Aartselaar
ook mee op de golven van het succes van de
N-VA nationaal. In 2010 haalde de N-VA in het

kanton Kontich bijna 40 % van de stemmen.
Onze gemeente kende vroeger ook al een
stevig Vlaamsgezind kiespubliek”, aldus Eddy
Vermoesen.
BABBELBANK
Ook lijsttrekker
Lijsttrekster
Sophie De Wit
Sophie De Wit is
kijkt enthousiast
enthousiast:
uit naar 2012: “In
“Het is tijd voor
2006 kwamen we
een nieuwe wind in
nog in kartel met
Aartselaar.”
CD&V op. Die samenwerking verliep lang zeer
vlot, maar na verloop van tijd ging ieder toch
meer en meer zijn eigen weg. Ondertussen is de
N-VA in Aartselaar rijp genoeg om alleen op te
komen met een sterke en kwaliteitsvolle lijst.
Als oppositiepartij dagen we dan ook de huidige
meerderheid uit, die al meer dan 12 jaar aan de
macht is. Het is tijd voor een nieuwe wind in
Aartselaar, eentje waarbij ook inspraak van de inwoners van tel is. Daarom houden we weldra
wijkbezoeken met onze babbelbank, een hapje
en een drankje. Daarover vind je verder in deze
folder alle informatie.”

Het bestuur van de N-VA staat klaar voor Aartselaar.
Van links naar rechts: Eric Vanseuningen, Anne Van Ruyssevelt, Miel Mertens, Thomas Braem, Sophie De Wit,
Eddy Vermoesen, Lieve Redant, Bart Lambrecht, Jan Van Camp en Freddy Cornelissens.

N-VA steunt wijk
Ysselaar
Wijk Ysselaar is omringd door industriegebied
en afgesloten van het centrum van Aartselaar
door de drukke Kontichsesteenweg. Door de toenemende industrialisering krijgen de bewoners af
te rekenen met verkeersoverlast, schade aan voertuigen en onaangepaste snelheden van bedrijfsvoertuigen.
Een noodkreet van de bewoners uit het noorden van
Aartselaar bereikte de N-VA. Gemeenteraadslid
Lieve Redant ging ter plaatse en stelde dan ook een
zevenpuntenplan voor om tot actie over te gaan. Tijdens de vorige gemeenteraad verklaarde de meerderheid zich akkoord om dit plan te onderzoeken en
de wijk terug leefbaar te maken.
1. Er moet onderzocht worden of een alternatieve
verbindingsweg voor de bedrijven naar de Boomsesteenweg of Dijkstraat kan aangelegd worden,
zodat niet alle bedrijfsverkeer door de woonwijk
moet.
2. Zwaar verkeer moet in de woonwijk ontraden worden, onder meer door er een zone 30 van te maken
en stopborden aan te brengen.
3. Zolang dit niet is volbracht, geen nieuwe bouwvergunningen meer afleveren aan bedrijven die
zich in Ysselaar willen vestigen.
4. Een oversteekplaats aan de Kontichsesteenweg,
voorzien van verkeerslichten met een drukknop,
zodat fietsers en voetgangers vlot naar het centrum
van Aartselaar en terug kunnen keren.

N-VA-Gemeenteraadslid
Lieve Redant heeft een
zevenpuntenplan voor de
wijk Ysselaar klaar.

5. Deze plannen moeten voorgelegd worden aan de
verkeerscel, zodat zij hun advies kunnen uitbrengen.
6. Er moet onderzocht worden of de vroegere servitudeweg, die de wijk verbond met de Stobbaertsdreef, terug kan geopend worden.
7. Al deze voorstellen moeten in nauw overleg worden uitgevoerd met de inwoners van Ysselaar,
zodat zij inspraak kunnen hebben bij de plannen
met hun eigen wijk. Dit is zeker nodig nu Ysselaar
geen eigen wijkraad meer heeft.
Lieve Redant toont zich alvast hoopvol: “Ik ben zeer
tevreden dat de meerderheid deze actiepunten wil
onderzoeken. Het mag natuurlijk niet bij woorden
blijven, maar er moeten ook daden uit voortvloeien.
Dat zal de N-VA nauwgezet opvolgen.”
Hoe kan uw wijk verbeterd worden? Laat
het ons weten op aartselaar@n-va.be of
kom naar ons toe tijdens onze Ronde van
Aartselaar met de babbelbank! Meer informatie daarover vind je op de pagina
hiernaast.

Pluim van de maand
N-VA Aartselaar dankt iedereen die op de Vlaamse feestdag van 11 juli de
Vlaamse vlag buitenhing. Al deze personen ontvingen een bedankkaart van
de N-VA en een uitnodiging om een speciaal biertje te komen degusteren op
onze jaarmarktstand.
Het resultaat mocht gezien worden. Gedurende
de ganse jaarmarkt was onze
stand goed bevolkt door sympathisanten. Hopelijk mogen we ook u
volgend jaar uitnodigen!
De N-VA pleit alvast voor een betaalde
verlofdag op de Vlaamse feestdag. Op die
manier kunnen we er een nog groter feest
van maken!

N-VA Aartselaar nodigt u graag uit op …
N-VA-Kamerlid
Ben Weyts

APERITIEFGESPREK MET BEN WEYTS
Op zondag 2 oktober houdt N-VA Aartselaar haar jaarlijkse aperitiefgesprek. Als gastspreker verwelkomen we deze keer Ben Weyts, Kamerlid
en ondervoorzitter van N-VA.
Ben Weyts begon bij de Volksunie als fractiemedewerker en werd daarna woordvoerder
van de VU en van de N-VA. Vervolgens ging
hij aan de slag als kabinetschef en woordWANNEE
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RONDE VAN AARTSELAAR MET DE BABBELBANK
Op zondag 9 oktober start de N-VA met haar ‘Ronde van
Aartselaar’. In verschillende wijken komen we langs met onze
babbelbank en onze tent.
In de tent kan u een kopje koffie of thee drinken of een
hapje nuttigen. Op de babbelbank
kan u uw zeg komen doen tegen
onze lokale mandatarissen. Hoe
kunnen we Aartselaar verbeteren?
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Het ‘rittenschema’ van onze Ronde van Aartselaar ziet er op 9 oktober als volgt uit:
• 11 uur: Ysselaar
hoek Oudestraat & Ysselaarlaan
• 13 uur: Bruynenbaert
aan de Helenboslaan
• 15 uur: Ten Dorpe
aan de kerk op het Laar
• 17 uur: ’t Heiken
hoek Reetsesteenweg & Oever

de
vier verschillen
en
ijk
w
e
Aartselaars
?
G
TOEGAN
s zijn meer
ijk
Alle w bewoner !
dan welkom

De andere vier wijken doen we aan in het voorjaar van 2012.
WIJNDEGUSTATIE (EN -VERKOOP)
Op zondag 20 november organiseert N-VA Aartselaar een wijndegustatie.
Verschillende heerlijke wijnen worden dan voorgesteld en kunnen uiteraard ook geproefd worden.
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U kan ter plaatste deze wijnen eveneens kopen of
bestellen. We hopen vooral
op een gezellig samenzijn,
maar met de feestdagen in
het vooruitzicht is dit tevens de ideale gelegenheid om al uw cadeaus of drank
in huis te halen!

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak
na het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen, terwijl die op lange termijn België op
een Griekse route zet.” (19 juli
2011, via Twitter)
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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

/

