
Aartselaars sportcentrum uitgebreid met 
Bens Bloemplukweide
Enkele maanden geleden kreeg Bens Bloemplukweide in de Groenenhoek in Aartselaar slecht nieuws: de plukweide moest weg en 
de eigenaar zegde het contract op. De toekomst lacht de bloemenplukweide echter weer tegemoet, want met een splinternieuwe 
weide naast het toekomstige intergemeentelijk zwembad kan het knappe project blijven voortbestaan.

Toen in de pers verscheen dat de bloemenplukweide in de 
Groenenhoek moest verhuizen, polste schepen van Sport Bart 
Lambrecht binnen het gemeentebestuur meteen naar de moge-
lijkheid om de plukweide in de gemeente te houden. “De pluk-
weide is een heel mooi initiatief, dat talrijke gezinnen aantrekt. 
Vandaag bereiken we die gezinnen ook al op ons sportcentrum: 
ze gaan zwemmen, in de speeltuin spelen, even sporten of iets 
eten in brasserie ’t Sportzicht. Veel gezinnen combineren bewust 
meerdere activiteiten op het sportcentrum. De bloemenplukweide 
daar nu aan toevoegen, is een grote extra troef. Het sportcentrum 
en de bloemenplukweide zullen elkaar echt versterken. Dit is een 
win-win.”

Ideale aanvulling op bufferbekken en natuurspeeltuin

“De gemeente verwierf in een ruiloperatie eerder al een eigen 
weide naast het nieuwe zwembad”, gaat burgemeester Sophie De 
Wit verder. “Daar voorzien we zelf een bufferbekken, natuur-

speeltuin en hondenweide. De bloemenplukweide staat op de 
aangrenzende weide en heeft een oppervlakte van 5.000 m². De 
weide is bereikbaar via de Kleistraat, maar zal ook een ingang 
krijgen vanop het sportcentrum. De nieuwe weide voor de 
bloemenplukweide is echter géén gemeentelijk bezit. Daarom 
brachten we de grondeigenaar en landbouwers met de bloem-
plukweide in contact, om te horen wat mogelijk was. Tot onze 
vreugde zag iedereen meteen de meerwaarde in van dit project 
en verleende met plezier zijn medewerking. De grond wordt zelfs 
gratis ter beschikking gesteld.”

In juni opende de nieuwe bloemplukweide aan de Kleistraat, 
links van het nieuwe intergemeentelijk zwembad. Je plukt er 
je eigen veldboeket en betaalt in vertrouwen, alle dagen tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Voor meer nieuws en updates 
over de bloemenplukweide volg je best sociale media en de 
website www.bensbloemplukweide.be.
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Schepen Bart Lambrecht en 
burgemeester Sophie De Wit 
gingen al een boeketje plukken 
op de nieuwe bloemplukweide.
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Trouwen in Aartselaar kan voortaan ook in park Solhof
Tot voor kort was een burgerlijk huwelijk uitsluitend mogelijk in een gemeentehuis. De wet staat nu echter ook een huwelijk 
buiten het gemeentehuis toe, als die buitenlocatie eigendom is van de gemeente. Aartselaar behoort tot de eerste gemeenten 
die dat voor hun inwoners mogelijk maken. “Voortaan sluiten we ook huwelijken op het grasplein van park Solhof”, zegt 
burgemeester Sophie De Wit.

Een huwelijk buiten het gemeentehuis kan niet zomaar overal. 
De trouwlocatie moet binnen de gemeente liggen, een neutraal 
karakter hebben en openbaar zijn. Bovendien moet het gemeente-
bestuur een exclusief gebruiksrecht hebben. “Park Solhof voldoet 
aan al die criteria. Elk koppel kan sinds 1 april dus beslissen of 
het op het gemeentehuis wil huwen of midden in de natuur. Dat 
zal voor sommige koppels toch wel een fijne extra zijn, zeker bij 
mooi weer. Er komen wel wat praktische voorwaarden bij kijken, 
maar ik twijfel er niet aan dat dat de geïnteresseerde koppels niet 
zal tegenhouden”, zegt Sophie De Wit.

Bruidsparen die in park Solhof willen huwen, moeten wel zelf 
instaan voor de organisatie, financiering en de materialen. Twee 
uur voor de plechtigheid mag alles worden opgesteld en twee uur na 
de plechtigheid moet alles weer afgebroken zijn. Het park moet net 
en verzorgd worden achtergelaten. Na afloop kan er geen receptie 
of feest plaatsvinden, want dat staat de beheersovereenkomst van 
het park niet toe. Bij regenweer gaat de plechtigheid alsnog in het 
gemeentehuis door.

Het reglement om buitenhuwelijken toe te staan werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Bij het afsluiten van dit nummer 
vonden al vijf mooie huwelijksplechtigheden in park Solhof plaats.

Twee regenboogzebrapaden nabij gemeentehuis 
ingehuldigd
Op 17 mei, de internationale dag tegen homofobie en transfobie, werden twee splinternieuwe regenboogzebrapaden in 
Aartselaar ingehuldigd.

“De zebrapaden liggen symbolisch 
bij het gemeentehuis: een ideale lig-
ging, bereikbaar vanuit elke hoek, 
in het centrum van onze gemeente”, 
zegt schepen van Diversiteit Hilde 
Heyman. 

“Helaas bleek na de moord op David 
P. in Beveren dat er nog steeds 
nood is aan bewustwording en 
aanvaarding van ieders geaardheid. 
In Aartselaar kwam de moord op 
David extra hard aan, want als 
kraanman bouwde hij nog 
mee aan het Sportzicht op 
ons sportcentrum.”

Hilde Heyman 
Schepen van Diversiteit

Trouwen in de natuur kan 
voor koppels een fi jne extra zijn.”
Sophie De Wit, burgemeester

aartselaar@n-va.be
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Opnieuw uitgebreide horecaterrassen in Aartselaar
Net als vorig jaar mocht de Aartselaarse horeca weer uitgebreide terrassen op openbaar 
domein plaatsen. “Onze horeca is meer dan een half jaar dicht moeten blijven. Met deze 
maatregel boden we horecaondernemers de kans om de geleden schade toch wat te recupe-
reren”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke.

Een verschil met vorig jaar is wel dat op het Laar alle wegen open bleven. “Het afsluiten van 
een stukje Laar vorige zomer was een boeiend experiment. We voerden toen ook mobiliteits-
tellingen uit, om te zien hoe de verkeersstromen zich bewogen. Dit jaar voert een studie-
bureau echter tellingen uit om de bestaande toestand in kaart te brengen. Dit met het oog op 
de toekomstige rioleringsprojecten van Laar, Kapellestraat en Carillolei. Het was dus belang-
rijk dat de huidige wegen open bleven”, vult schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht aan.

Motie tot oproep vaccinatie 
unaniem goedgekeurd
Op de gemeenteraad van maart plaatste gemeenteraadslid Guido 
D’eer een motie op de agenda. Die motie riep de Aartselaarse 
bevolking op om zich massaal en vrijwillig te laten vaccineren.

“Vaccinatie is namelijk de enige uitweg uit deze gezondheidscrisis. 
Vaccinatie is niet alleen een daad van persoonlijke bescherming, 
je beschermt ook de mensen in je onmiddellijke omgeving. Op de 
webpagina van het vaccinatiecentrum vind je heel wat objectieve 
info terug voor wie toch zou twijfelen”, zegt Guido D’eer.

De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed en ook de 
Aartselarenaar laat zich ondertussen massaal vaccineren. Meer 
dan 95 procent van onze 
bevolking is ondertussen 
gevaccineerd.

Speelpleinwerking 
eenmalig ook in 
paasvakantie open
De Aartselaarse speelpleinwerking staat hoog aan-
geschreven. Ouders en hun kinderen maken er graag 
gebruik van. Uitzonderlijk organiseerde het gemeente-
bestuur dit jaar ook in de paasvakantie speelpleinwerking.

“Corona gooide die 
vakantieperiode heel 
wat roet in het eten 
van vele Aartselaarse 
gezinnen. De maat-
regelen bleven streng 
en vakanties naar het 
buitenland mochten 
nog steeds niet. Om 
de combinatie werk-
gezin mogelijk te ma-
ken, hebben we uitzonderlijk ook in de paasvakantie een 
speelpleinwerking op poten gezet. Aan de deelnemers te 
zien, was dat zeker een succes te noemen”, besluit schepen 
van Jeugd Mark Vanhecke.

Trouwen in de natuur kan 
voor koppels een fi jne extra zijn.”
Sophie De Wit, burgemeester

Met Bar Zomer had Aartselaar een heuse zomerbar
Voor het eerst in vele jaren ontpopte er in Aartselaar een langdurige zomerbar. 
Bar Zomer bevond zich in de Vluchtenburgstraat, vlak naast de Vluchtenburghoeve. 
Je kon er tot september terecht.

“We zijn trots dat enkele jonge ondernemers met Aartselaarse roots dit concept 
hebben uitgewerkt. De zomerbar bevond zich op een knooppuntenroute en mikte 

dus op heel wat fietsverkeer uit de omgeving. Omdat de bar buiten het dorps-
centrum lag, was het ook een mooie aanvulling op ons horeca-aanbod”, besluit 
schepen van Economie Mark Vanhecke.

Mark Vanhecke 
Schepen van Economie

Guido D’eer 
Gemeenteraadslid
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OCMW verkoopt tien 
betaalbare gronden aan 
jonge Aartselarenaren
Het OCMW van Aartselaar verkavelde een grond in de 
E. Tinellaan in tien bouwpercelen. Die werden niet gewoon 
op de markt gebracht, maar speci� ek verkocht aan mensen 
met een band met onze gemeente.

“We verkochten elke grond bewust ongeveer 20 procent onder 
de marktwaarde. Per grond deed de koper daarmee een financieel
voordeel van 20.000 tot 25.000 euro. Wonen in Aartselaar 
is duur en we zien onze jongeren daardoor helaas massaal 
wegtrekken uit onze gemeente. Met dit soort initiatieven willen 
we hen op een betaalbare manier toch hun droomwoning in 
Aartselaar laten optrekken”, legt schepen van Wonen Hilde 
Heyman uit.

Duwtje in de rug

Hoe langer iemand al in Aartselaar woont of werkt, hoe groter 
de kans op toewijzing van een van de gronden. Bovendien wer-
den acht van de tien gronden gereserveerd voor mensen jonger 
dan 40, kwestie van de jonge gezinnen een extra duwtje in de 
rug te geven. De nieuw te bouwen woning moet ook de enige 
gezinswoning zijn.

Succes

“Om speculatie te vermijden, moeten de kopers het financieel 
voordeel ook terugbetalen aan de gemeente als ze de woning 
binnen de 30 jaar weer verkopen. De verkoop was alleszins een 
succes, want op één avond waren de gronden de deur uit. We 
plannen daarom in de toekomst nog dergelijke initiatieven”, 
besluit schepen Hilde Heyman.

Fotocabine in 
bibliotheek maakt 
jouw pasfoto’s
Een tijdje geleden sloot de laatste fotograaf 
in Aartselaar de deuren. “Daarom plaats-
ten we in de gang van de bibliotheek een 
pasfotoautomaat. Op die manier moet 
je toch niet te ver van huis als je op het 
gemeentehuis moet zijn en pasfoto’s nodig 
hebt. In het gemeentehuis zelf is er helaas 
geen plaats voor. Ook in het gebouw van de 
politie Hekla op de Prins Boudewijnlaan in 
Edegem vind je trouwens zo’n fotocabine”, 
laat burgemeester Sophie De Wit weten.

Campagne tegen 
hondenpoep
Hondenpoep op straat is voor 
iedereen een grote ergernis. 
Daarom organiseert Aartse-
laar samen met de vier Hekla-
gemeenten een gezamenlijke 
campagne tegen hondenpoep. 
Affiches sensibiliseren de 
hondeneigenaars. Wie betrapt 
wordt, riskeert een GAS-boete 
van 350 euro.

“De grote meerderheid van 
de hondeneigenaars kuist de 
poep van hun hond correct 
op. Het zijn de enkelingen 
die het verpesten. Samen 
maken we van Aartselaar een 
properdere en aangenamere 
gemeente”, zegt initiatief-
nemer en schepen van Dieren-
welzijn Bart Lambrecht.

Bart Lambrecht 
Schepen van 
Dierenwelzijn  

   WOEF!
Niks vErgEtEN?rgErgErg tENtENt

boete
Max. €350

 Schepen van Wonen Hilde Heyman aan de projectgrond.

 Sophie De Wit
Burgemeester

www.n-va.be/aartselaar
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Zondag 14 november: aperitiefgesprek
Duurzaam Vlaanderen. Veilig en kordaat Vlaanderen. Welvarend Vlaanderen. Warm Vlaanderen. 
Staat van Vlaanderen. Dat zijn de grote thema’s van het toekomstcongres van de N-VA in 2023.

De N-VA-afdelingen Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel nodigen leden, sympathisanten 
en geïnteresseerden uit voor een aperitiefgesprek over die thema’s.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Valerie Van Peel
Ondervoorzitter N-VA en Kamerlid

Thema Warm Vlaanderen

Sophie De Wit
Burgemeester van Aartselaar 

en Kamerlid
Thema Justitie

Koen Metsu
Burgemeester van Edegem 

en Kamerlid
Thema Veiligheid

Philippe Muyters
Schepen van Edegem en 

Vlaams Parlementslid
Thema Innovatie

Zondag 14 november: aperitiefgesprek

Zondag 14 november 
om 10.30 uur, start 

panelgesprek om 11 uur

Auditorium Hotel Ter Elst, 
Kattenbroek 1, 
2650 Edegem

Aansluitend is er een receptie ter gelegenheid van 20 jaar N-VA, waar u kan napraten met de sprekers.
De toegang is gratis. Inschrijving verplicht (uiterlijk 10 november) via www.n-va.be/edegem.
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