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Aartselaars verenigingsleven krijgt 184.000 euro
om coronacrisis te overwinnen
De Aartselaarse sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenverenigingen hebben er een bijzonder moeilijk jaar op zitten.
Kantines moesten sluiten, tornooien werden geschrapt, eetfestijnen geannuleerd. De wekelijkse bijeenkomsten of
trainingen zijn onzeker en leden haken af. Voor sommige verenigingen dreigt een verlies van tienduizenden euro’s.
Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) beseft de ernst en bezorgde elke gemeente steunmaatregelen voor de
verenigingen. Voor Aartselaar gaat het om een bedrag van liefst 184.000 euro, te verdelen onder de verschillende
sectoren. Met dat bedrag gingen onze vakschepenen aan de slag.

Dubbele subsidie voor elke vereniging
“Om te beginnen krijgt elke vereniging dit jaar een dubbele
werkingssubsidie”, zegt schepen van Jeugd Mark Vanhecke.
“Erkende verenigingen die dit jaar hun werkingsverslag
waren vergeten indienen of die sowieso maar een lage
subsidie zouden ontvangen, krijgen (minstens) 250 euro als
bijkomende subsidie. Doordat elke vereniging een dubbele
subsidie ontvangt dit jaar, worden al heel wat coronakosten
gedekt. De extra subsidie werd in september al uitbetaald.”

Bijkomende subsidie voor bewezen verliezen
Niet elke vereniging ziet echter haar coronaverliezen gedekt
met de dubbele subsidie. “Verenigingen die een groter verlies
kunnen aantonen in 2020, kunnen daarvoor begin 2021 een
dossier indienen. Voor hen voorzien we een extra pot geld
om die verliezen te compenseren. Vooral sportclubs met een
gesloten kantine zullen daar dankbaar gebruik van kunnen
maken”, zegt schepen van Sport Bart Lambrecht.

Minder administratieve rompslomp en meer
ondersteuning
2020 is geen normaal jaar en dus zullen ook de subsidiedossiers van de verenigingen in 2021 niet representatief zijn.
“Op voorstel van de adviesraden schrappen we voor onze
verenigingen de plicht om een subsidiedossier in te dienen.
In 2021 zullen ze op hetzelfde subsidiebedrag mogen
rekenen als in 2020”, vult schepen van Cultuur Eddy
Vermoesen aan.
Tot slot kunnen de verenigingen ook op heel wat extra
ondersteuning rekenen. “Denk maar aan hulp bij de opmaak

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 november.

Onder meer de lokale sportclubs zagen de voorbije maanden
heel wat inkomsten verloren gaan.
van coronadraaiboeken, gratis annulering van zaalhuur,
enzovoort. Ons bloeiend verenigingsleven is cruciaal voor
Aartselaar en we hopen hen goed door deze crisis te kunnen
begeleiden”, besluiten de drie vakschepenen.
Schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht en Eddy Vermoesen.
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Aartselaar organiseert eigen contacttracing via
Eerstelijnszorg RupeLaar
De Eerstelijnszorg (ELZ) RupeLaar, uit de vijf Rupelgemeenten en Aartselaar, voert sinds augustus met succes haar
eigen contacttracing uit bij de coronabesmettingen in de zes gemeenten. “Deze contacttracing is aanvullend op wat het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uitvoert en zorgt voor een meer sluitend systeem. Zo krijgen we lokaal sneller
zicht op de besmettingshaarden en welke acties de gemeentebesturen kunnen nemen”, zegt Aartselaars schepen van
Welzijn Hilde Heyman, die in de ELZ RupeLaar en het Covid-team zetelt.
ELZ RupeLaar bestaat pas sinds het najaar 2019, maar
bewijst sinds de coronacrisis al meteen haar meerwaarde.
De ELZ’s zijn opgericht om het werk van lokale overheden
en lokale zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te
stemmen. Binnen de ELZ RupeLaar is een Covid-19team opgericht met dokters en deskundigen. Telkens sluit
iemand van dat team aan bij het wekelijks overleg van
burgemeesters, de noodplanning, de politiezones Rupel
en Hekla en een afvaardiging van de huisartsenkring
Schelde-Rupel. Op die manier wordt er tussen alle actoren
en betrokken gemeenten intensief samengewerkt en kort
op de bal gespeeld.

Takenpakket uitgebreid
Sinds juli is het takenpakket van ELZ RupeLaar uitgebreid door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De ELZ
gebruikt haar netwerk om zowel de zorgverstrekkers als de
bevolking te overtuigen van het nut van de contacttracing.
Daarvoor ontvangt de ELZ ook een subsidie. Sinds 6
augustus doet de ELZ RupeLaar daarenboven ook haar
eigen contactonderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van een duidelijk draaiboek dat mede door professor
Van Damme en Machteld Verbruggen, algemeen coördinator voor het lokaal contactonderzoek in Antwerpen, is
opgemaakt.

Specifieke aandacht voor kwetsbare contacten
“Veel aandacht bij ons contactonderzoek gaat ook uit naar
contacten die kwetsbaar zijn”, legt Hilde Heyman uit. “Ons
contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van
de symptomen en het starten van isolatiemaatregelen,
zodat de overdracht beperkt blijft. Thuisisolatie is daarbij
een essentiële maatregel. De goede opvolging daarvan
hangt echter af van de huisvesting, het sociaal netwerk en
de kennis van de ziekte bij de patiënt. Op al die pijlers
werken we. De ELZ zorgt er bovendien in onze zes
gemeenten voor dat eenzelfde werkwijze door de telefonisten wordt gebruikt qua vragenlijst en rapportering.”

Werken met eigen vrijwilligers
“Deze zomer hebben we via onze ELZ een oproep naar
vrijwilligers gedaan voor onze eigen contacttracing”, vult
Aartselaars burgemeester Sophie De Wit verder aan.
“Het is belangrijk dat zij een (para)medische achtergrond
hebben, zowel qua beroepsgeheim als voor de nodige
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Het lokale contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van de symptomen en het starten van isolatiemaatregelen.
gesprekstechnieken. Uit die oproep zijn tien vrijwilligers
voortgekomen. Die kregen een online opleiding en de
nodige structuur. De huisartsenkring bezorgt de te contacteren patiënten. Het Covid-19-team geeft dan de voornaam
en het telefoonnummer van een positieve persoon aan de
contactpersonen van de gemeenten om hen te contacteren.
Bij alarmsignalen, bijvoorbeeld wanneer de quarantaine
door een patiënt niet wordt nageleefd, kunnen we meteen
kort op de bal spelen. Zo proberen we de uitbraak van het
virus in onze regio toch nog onder controle te houden.”
Drie van die vrijwilligers zijn trouwens bestuursleden bij
N-VA Aartselaar. Zij hebben alle drie een paramedische
achtergrond.

Schepen Hilde Heyman en burgemeester Sophie De Wit.
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Inwoners herontdekken Aartselaarse trage wegen
Als de coronacrisis in 2020 toch één positief iets teweegbrengt, is het dat heel wat mensen de eigen streek weer ontdekken.
Op een mooie dag zie je veel fietsers en wandelaars in Aartselaar. Verschillende trage wegen worden zo (her)ontdekt. Het
Aartselaars gemeentebestuur speelt daarop in met enkele dossiers.

Verbreding van het Reukenspad
Gemeenteraadslid Yves Hulin vernam op de gemeenteraad van
de bevoegde schepen dat het Reukenspad op enkele plaatsen
structureel werd uitgebreid. “De verbreding maakt het comfortabeler om een bezoekje te brengen aan de Reukens. Zeker
in deze coronatijden is het mooi meegenomen dat er nu meer
plaats is om te kruisen. De verbreding kwam er omdat er extra
grond aangekocht kon worden ter hoogte van het bijenhotel en
het bruggetje.”
Voor Yves Hulin hoeft het daar echter niet bij te blijven. “Op
sommige stroken is het Reukenspad nog altijd smal. Het is belangrijk dat de gemeente op zoek blijft gaan naar opportuniteiten om grond bij te kopen en meer verbredingen aan te leggen.”

Opening van een nieuwe trage weg
tussen Kleistraat en L. Renslaan
Recent kreeg onze gemeente er een nieuwe trage weg bij.
Die ligt tussen de L. Renslaan en Kleistraat. Hij komt in de
Kleistraat uit schuin tegenover de Pannenbossenweg, beter
gekend als het weggetje naar Van Uytsel.
“Deze trage weg bestond al lang, maar was in onbruik
geraakt”, zegt burgemeester Sophie De Wit. “Na een lange
juridische procedure konden we nu eindelijk de weg goed
aanleggen en heropenen. Hij bestaat deels uit een vlonderpad,
omdat de weilanden daar drassig kunnen zijn. We ontvingen
heel wat subsidies voor deze aanleg. De trage weg zorgt voor
een veilig alternatief voor de voetweg van de A. Sanderslei,
waar toch wel wat auto’s rijden.”

Gemeenteraadslid Yves Hulin.

Afscheid van gewezen gemeenteraadslid en bestuurslid Jos Mertens
De tijd gaat snel. Ondertussen is het al een jaar geleden. Eind 2019 kregen we ontzettend droevig nieuws. Jos Mertens is overleden
na ziekte. Jos was tot begin 2019 een zeer gewaardeerd bestuurslid binnen N-VA Aartselaar en onze vorige penningmeester.
Hij was ook gemeenteraadslid voor onze partij van 2013 tot en met 2018. Als voorzitter van de commissie Financiën volgde hij
zowel de gemeentelijke financiën als de intercommunales van nabij op.
“Jos had een heel fijn gevoel voor humor. Hij verbaasde ons allen door tijdens de carnavalstoet samen met Jan Van der Heyden
als Statler en Waldorf mee te lopen. Binnen ons bestuur kreeg hij vaak smalend die bijnaam. Jos legde er tijdens elke bestuursvergadering ook de pees op, zodat er zeker nog wat tijd over bleef om met de ploeg eentje te kunnen gaan drinken op café. Jos
was niet gewoon een partijgenoot, hij was van iedereen een echte vriend”, zegt afdelingsvoorzitter Miel Mertens.
We hopen dat de echtgenote, kinderen en kleinkinderen het verlies van Jos een plaats kunnen geven. In ons N-VA-bestuur
denken wij nog regelmatig aan hem terug.

“Jos (links) was niet gewoon een partijgenoot, hij was een
echte vriend”, vertelt afdelingsvoorzitter Miel Mertens.

www.n-va.be/aartselaar
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

