
Een grote nieuwe school voor kleine kleuters
Sinds 1967 gaan er kleuters naar school in de Buerstedelei. Die school was tot op de draad versleten. “We breken het gebouw af 
en bouwen een moderne en iets grotere kleuterschool op dezelfde locatie”, zegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke.

Wijkschool
“De kleuterschool in wijk Buerstede blijft. In het centrum 
zijn er twee kleuterscholen: de Parochiale Kleuterschool en 
De Blokkendoos. De Gemeentelijke Kleuterschool in de 
Buerstedelei is een troef die we behouden”, legt schepen 
Mark Vanhecke uit. Tachtig kleuters uit de omliggende wijken 
zullen er naar school gaan, dankzij een extra klaslokaal.  

De Vlaamse overheid zorgt voor 800.000 euro subsidies 
De kostprijs van de nieuwe kleuterschool bedraagt 1,5 miljoen 
euro. “Na een paar jaar wachten, kunnen we rekenen op 800.000 
euro Vlaamse subsidies. Dankzij de subsidies hoeft de gemeente 
deze nieuwbouw niet volledig zelf te dragen”, verduidelijkt 
schepen van Financiën en Patrimonium Eddy Vermoesen.

Nog een jaartje
Tijdens de bouw van de kleuterschool volgen de kinderen les in 
containerklassen op het speelplein van de Buerstedelei. 

Het nieuwe gebouw is veel 
energiezuiniger, en ook dat zal 
de gemeente Aartselaar voelen”.

Eddy Vermoesen
Schepen van Financiën en Patrimonium

Als alles goed gaat, 
starten de kleuters 
op 1 september 
2023 in hun nieuwe 
kleuterschool.”

Mark Vanhecke
Schepen van Onderwijs
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Een veilige schoolomgeving 
In de schoolomgevingen van De Blokkendoos, van Cade en 
van de Parochiale Kleuterschool zijn er enkele belangrijke 
wijzigingen. 

Schoolstraat aan de Blokkendoos
Rond De Blokkendoos wordt een schoolstraat ingericht. “Zowel 
bij de start als bij het einde van de schooluren wordt de omge-
ving voor de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo 
vermijden we verkeerschaos voor de schoolpoort. Het wordt 
aantrekkelijker om met de fiets of te voet naar school te komen. 
Als u met de auto komt, kunt u parkeren op de parking van 
Carrefour en via een trage weg naar de school wandelen”, legt 
schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht uit.

“Deze maatregel komt er op nadrukkelijke vraag van de school, 
de ouderraad en de leerlingen. De gemeente Aartselaar en onze 
lokale politie werken er graag aan mee. Ook de buurtbewoners 
en Carrefour zijn enthousiast over het project”, gaat burgemees-
ter Sophie De Wit verder.

Enkelrichtingscirculatie Hoevelei – Vrijheidsstraat – 
Guido Gezellestraat
Ook bij Cade en de Parochiale Kleuterschool is er een belangrij-
ke nieuwe maatregel. De Hoevelei en de Guido Gezellestraat zijn 
enkelrichting voor autoverkeer, telkens tussen Vrijheidsstraat en 
Laar. Fietsers fietsen wel dubbelrichting.

“De maatregel is overzichtelijk en verkeersveilig. Bovendien ver-
loopt de verkeerscirculatie in de schoolomgeving en op het Laar 
op die manier vlotter dan in de huidige toestand. Brede fietssug-
gestiestroken maken het de automobilisten duidelijk dat de fiet-
sers uit de tegengestelde richting kunnen komen”, zegt schepen 
Bart Lambrecht. Beide maatregelen worden weldra geëvalueerd.

Gratis wifi  voor u in schoolomgeving Cade Carillolei
“Is er wi� ?” Vanaf nu kan u die vraag beantwoorden met: “Tuurlijk, en in de schoolomgeving van Cade zelfs gratis.” 
En daar vaart, of sur� , iedereen goed bij.

WIFI4EU
WIFI4EU zorgt voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals 
parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen 
en musea. En dat in zoveel mogelijk gemeenten in heel Europa. 

Aartselaar op de Europese WIFI4EU-kaart.
Via hotspots maakt u gebruik van gratis internet in de omgeving 
van de gemeentelijke basisschool Cade. Het gemeentebestuur 
kreeg daarvoor een Europese subsidie van 15.000 euro. In 
samenwerking met Telenet verovert Aartselaar zo een plekje
 op de Europese WIFI4EU-kaart. 

Iedereen tevreden
“Dit is voor iedereen een win-win: kinderen en ouders surfen 
snel en gratis op het nieuwe wifinetwerk, terwijl de gemeente de 
kosten van de aanleg niet volledig zelf moet dragen. Door slim 
op zoek te gaan naar dit soort subsidies, sparen we geld uit. Dat 
geld kan naar andere projecten gaan. Tegelijk verhogen we de 
dienstverlening voor onze inwoners. Door het strategisch plaat-
sen van de toegangspunten, kunnen ouders die na schooltijd 
op hun kind staan te wachten ook gratis 
gebruik maken van dit openbare netwerk”, 
besluit schepen van ICT Eddy Vermoesen.

Eddy Vermoesen
Schepen van ICT 

Sophie De Wit
Burgemeester

Bart Lambrecht
Schepen van Mobiliteit
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Leerlingen van Cade krijgen 72 chromebooks
Sinds vorig schooljaar gaat Cade een nieuw digitaal tijdperk in. 64 Chromebooks voor de lagere school en 8 voor de 
kleuterafdeling zijn een zeer geschikt en budgetvriendelijk alternatief voor een laptop.  

De Digisprong 
“Ons gemeentebestuur had dit initiatief al gepland nog voor 
Ben Weyts de Digisprong aankondigde. Met de bijkomende 
middelen gaan we op dit elan verder. We rollen ons netwerk 
verder uit. We zetten grote stappen naar een kwaliteitsvolle 
digitalisering van ons gemeentelijk onderwijs”, zegt schepen 
van Onderwijs Mark Vanhecke.

Een bewuste aankoop
Schepen van ICT Eddy Vermoesen zette zijn schouders onder 
de aankoop van de talrijke Chromebooks: “Een Chromebook 
draait op het besturingssysteem van Google. Het heeft geen 
last van virussen en start snel op. Een Chromebook is altijd 
up to date. Er zijn gratis opslag en automatische back-ups 
voorzien. Een Chromebook heeft een lange accuduur. De 
leerlingen van de gemeentelijke school zullen er dus heel wat 
plezier aan beleven!”

“Een Chromebook is een budgetvriendelijk alternatief voor 
een laptop”, zegt schepen van ICT Eddy Vermoesen.

Minister Weyts investeert 100.000 euro 
in de Parochiale Kleuterschool
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeerde vorig jaar €94.098,22 in de Parochiale Kleuterschool in 
Aartselaar. Zo volgen alle kinderen in Aartselaar in nog betere omstandigheden les. 

Een goede samenwerking
“De Parochiale Kleuterschool valt niet onder het gemeente-
lijk onderwijs, maar we werken er wel heel goed mee samen. 
Om die wisselwerking kan je niet heen. Dankzij die subsidies 
kunnen alle kinderen in goede infrastructuur les krijgen”, zegt 
schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). 

150.000 euro Vlaamse subsidies voor Digisprong in 
Aartselaars onderwijs
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 
investeerde vorig jaar ook €157.216 in Digisprong-middelen 
in Aartselaar. “We grijpen de coronacrisis aan om alle 
scholen mee te trekken in het digitale bad. Zo stimuleren 
we onderwijskwaliteit”, zegt Weyts.

“Digitaal onderwijs kan een geweldige aanvulling zijn op het klassieke onderwijs. Meer nog, de dag van vandaag 
kan het onderwijs eigenlijk niet meer zonder. Via de digitale weg bieden we sterke leerlingen meer uitdaging 
aan. De kwetsbare leerlingen kunnen we beter ondersteunen”, voegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke 
daaraan toe.

Mark Vanhecke
Schepen van Onderwijs

www.n-va.be/aartselaar
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.
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uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


