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Activiteiten
N-VA AARTSELAAR
BESTAAT 11 JAAR!

Behouden wat goed is, veranderen waar nodig!
Ook wij wonen graag in Aartselaar, net als u. Het is een aantrekkelijke gemeente met veel potentieel: een groene oase met heel wat mogelijkheden voor
sport, cultuur en ontspanning en gunstig gelegen in de nabijheid van belangrijke
verbindingswegen en grote steden. Ook het gemeentepersoneel dat zich dagelijks
hard inzet voor een goede dienstverlening verdient een pluim!
Toch stellen we helaas vast dat er ondertussen ook sleet zit op onze gemeente. Bij
gebrek aan langetermijndenken en frisse ideeën dreigen we de aansluiting met de
toekomst te missen. Het zal u al opgevallen zijn dat veel van onze infrastructuur aan
een flinke opknapbeurt toe is.

Onze Aartselaarse afdeling bestaat
reeds sinds de oprichting van de
N-VA. Dit jaar blazen we dan ook
11 kaarsjes uit. Op welke datum
kunnen we dat gepaster vieren dan
op 11 juli, de Vlaamse feestdag?
Lijsttrekker Sophie De Wit geeft
dan ook een gratis vat vanaf 20 uur
in het zaaltje van café Derby, Laar 5
in Aartselaar. Wie mee wil vieren, is
van harte welkom!
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N-VA AARTSELAAR
OP DE JAARMARKT
Net als de voorbije
AUGUST
US
jaren staat onze N-VA2012
afdeling op dinsdag 28
augustus op de jaarmarkt. We
veranderen niets aan ons succesconcept. Voor 3 euro kan u vier
unieke Vlaamse biertjes komen degusteren. Voor de kleinsten is er een
ballenkraam met leuke prijzen.
Hou dus gerust
even
halt bij onze
gele N-VAstand.

Onze mobiliteit verdient meer aandacht: we kunnen niet machteloos blijven toezien
hoe onze uitvalswegen verder dichtslibben. En is het niet hoog tijd dat inwoners meer
inspraak krijgen in het beleid? Ook onze financiën zijn een grote uitdaging: de
spaarpot uit het verleden is nu leeg en de huidige meerderheid heeft onlangs in stilte
tot een belastingsverhoging besloten.
RAPPORT VAN HET BESTUUR
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het
tijd om even stil te staan bij de vele beloftes die het huidige
bestuur van VLD en NAP ons in 2006 gedaan hebben. We
hebben het voor u samengevat in een rapport. Het resultaat
is teleurstellend. Veel van de aangekondigde maatregelen
werden niet gerealiseerd en vaak werden verkeerde of te
dure keuzes gemaakt.
VERANDEREN WAAR NODIG
De N-VA heeft de ambitie om van Aartselaar opnieuw
een koploper te maken! We willen wat goed is verder
zetten, maar durven bijsturen en veranderen waar
nodig. We staan klaar met een team van sterke en gemotiveerde kandidaten om het beleid een nieuwe
impuls te geven.
Ook in Aartselaar staat de N-VA voor de kracht
van verandering. Doet u mee?
Sophie De Wit
Lijsttrekker N-VA Aartselaar

Het rapport van de
Aartselaarse beleidsploeg
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DE FINANCIËN
De belastingen zouden niet verhoogd worden. Met een
verdubbeling van de opcentiemen op onroerende voorheffing en een geplande verhoging van de personenbelasting naar 5 procent is dit doel jammer genoeg niet
gehaald.

Sinds 2008 kon geen budget in evenwicht worden voorgelegd, met als triest dieptepunt in 2012 een geraamd
begrotingstekort van liefst 14 procent! De spaarpot
slonk met liefst 6 miljoen euro. Die gingen helaas niet
naar toekomstgerichte investeringen, maar naar de compensaties van de verliezen. Op het personeel werd zwaar
bespaard om de begroting niet nog meer te laten ontsporen. Subsidies werden vaak niet of te laat aangevraagd.
De N-VA betreurt dit gebrek aan
toekomstgericht beleid. Er zal terug
financieel orde op zaken moeten gesteld worden.
Sophie De Wit
Fractieleider & gemeenteraadslid
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MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
Qua verkeersveiligheid is er weinig gebeurd. Van de beloofde zone 30 in het centrum of fietssuggestiestroken
kwam niets in huis. De Fietsersbond verkoos Aartselaar
dan ook als slechtste gemeente inzake fietsbeleid. Van
verkeersassen om zwaar verkeer en sluipverkeer tegen
te gaan, werd weinig gerealiseerd.

Hoewel de A12 in Aartselaar tot de gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen behoort, kon de burgemeester zijn
invloed niet gebruiken om de situatie verkeersveiliger te
maken. Hij was nochtans jarenlang voorzitter van de
commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement. De toegangswegen van Aartselaar slibben langzaam maar
zeker dicht. In het mobiliteitsplan van de Rupelstreek
wilde de gemeente eerst zelfs niet instappen.
Ondanks een jaarlijks budget voor
straatwerken, werd slechts een beperkt aantal straten onder handen genomen, meestal aan een tergend traag
tempo.
Bart Lambrecht
Voormalig parlementair
medewerker inzake mobiliteit
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MILIEUBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING
Over het algemeen voerde de meerderheid een goed milieubeleid, waarin het haar engagementen nakwam. De
goed werkende milieuraad heeft daarin een grote verdienste.

De N-VA betreurt wel dat de energiebesparende subsidies al snel werden teruggeschroefd, toen bleek dat
onze inwoners er effectief gebruik van maakten. Ook
mist Aartselaar nog steeds een duurzaamheidsambtenaar. Tenslotte weigert het bestuur de vereenvoudigde
vergunningsplicht van Vlaanderen in
te voeren. Dit zorgt voor meer administratie en rompslomp.
Paula De Leeuw
Lid Natuurpunt en
gewezen Milieuraadslid

4/10

VEILIGHEID
Ondanks de verkiezingsslogan van Open VLD dat veiligheid hun prioriteit was, kon de N-VA helaas weinig
merken van het beloofde ‘meer blauw op straat’. Dat uit
zich ook in enkele statistieken: het aantal woninginbraken verdubbelde in 2010! Ook aan de kleine overlast
zoals hangjongeren of sluikstorten werd weinig gedaan.
De gemeente maakt amper gebruik
van GAS-boetes, terwijl ze daarmee
zelf de teugels in handen kan nemen,
zonder tussenkomst van de politie.
Jan Van der Heyden
Gemeenteraadslid en politieraadslid

5/10

ONDERHOUD GEMEENTE EN PATRIMONIUM
De aandacht voor energiezuinige gebouwen is nog te
weinig aanwezig. Het nieuwe dak van het gemeentehuis zou niet eens geïsoleerd zijn als de oppositie hier
niet op aandrong. De voetpaden liggen er nog steeds
slecht bij en de speeltuinen en perken zijn vaak niet goed
onderhouden. Ook enkele renovaties, zoals het politiegebouw, werden niet uitgevoerd. Met
onderhoud van de gebouwen wordt
vaak zo lang gewacht, dat de kosten
oplopen.
Katleen Van Hove
Lijsttrekker provincieraad
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KINDEROPVANG EN JEUGD
Er werd veel geïnvesteerd in de buitenschoolse kinderopvang, maar lonen deed dit niet. In het gebouw van
Robbedoes (kostprijs 750 000 euro) kunnen amper 25
kindjes opgevangen worden. Een oplossing voor de tientallen andere kinderen werd gevonden in Kwabbernoot,
in veel minder geschikte omstandigheden. Na lang aandringen van de oppositie en een gunstige personeelswissel werd recent een nieuwe oplossing gevonden in
CADE. Dit had veel eerder moeten gebeuren.
Aartselaar heeft daarnaast geen enkele gesubsidieerde
kinderopvangplaats, simpelweg omdat het te laat was
met de subsidieaanvraag. Ook de vakantieopvang vraagt
extra maatregelen: ouders moesten recent nog uren in de
rij staan in de hoop een plaatsje te kunnen bemachtigen.
Ook de voorschoolse opvang verdient meer aandacht:
onthaalouders moeten meer ondersteund worden. De ondersteuning
van het jeugdbeleid is gelukkig van
een beter niveau.
Lieve Redant
Gemeenteraadslid en gewezen
onthaalouder
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SOCIALE VOORZIENINGEN
Aartselaar kent nog een achterstand qua sociale voorzieningen voor de verschillende doelgroepen. Zo moet er
nog meer werk gemaakt worden van serviceflats of bejaardenwoningen, zodat onze oudere inwoners via aangepaste zorgen in ons dorp kunnen blijven wonen.

Ook in de bouw van sociale woningen loopt Aartselaar
achter de feiten aan. De hogere overheid verplicht onze
gemeente immers tot 143 sociale huurwoningen tegen
2020. Amper 30 daarvan zijn nu in aanbouw. Nochtans
kunnen we deze verplichting positief invullen en deze
woningen voorbestemmen voor onze
eigen jeugd. Die trekken nu al te vaak
uit Aartselaar weg door de hoge woningprijzen.
Hilde Heyman
Directeur woonzorgcentrum en gewezen
OCMW-raadslid
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LOKALE ECONOMIE EN ONDERNEMEN
Het beloofde KMO-loket werd pas recent gerealiseerd.
Zo gaat het helaas met de meeste maatregelen voor de
lokale ondernemer. De kritiek van Unizo Aartselaar liegt
er dan ook niet om: de dienstverlening is beperkt, de bedrijventerreinen moeten beter benut worden, de participatie voor ondernemers is beneden alle peil, er is geen
gestructureerd handelsbeleid en er is vanuit het gemeentehuis te weinig aandacht voor
de ondernemer. Het hergebruik van
leegstaande bedrijfspanden moet nog
meer gestimuleerd worden.
Eric Vanseuningen
Ondernemer en UNIZO-lid

7/10

VRIJE TIJD
Aartselaar kent mooie sportcomplexen, een goede werking voor de jeugd en een actief cultureel centrum. De
sport-, jeugd- en culturele verenigingen worden redelijk goed ondersteund, maar met bepaalde verenigingen
werden de afspraken eenzijdig niet nagekomen door het
bestuur. De bevoegde gemeentelijke diensten leveren
goed werk.

Inzake subsidiebeleid en de verhoogde huurprijzen voor
het cultureel centrum is er wel nog wat verbetering mogelijk. Ook het onderhoud van de
sportaccommodatie laat te wensen
over.
Mark Vanhecke
Geëngageerd Aartselarenaar en al 35
jaar lid van SVAT
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INSPRAAK EN DIENSTVERLENING
Het gemeentepersoneel doet zijn best, maar het bestuur
maakt verkeerde keuzes. Bij de heraanleg van straten
werden de bewoners niet of nauwelijks op voorhand betrokken. Ook de handelaars kregen geen inspraak, ondanks de beloftes voor een ‘minder hinder’-plan bij
openbare werken.
De wijkraden zouden volgens de beleidsnota gestimuleerd worden, maar niets was minder waar. Door een
hervormd reglement werden de wijkraden monddood
gemaakt. Slechts 4 van de 8 wijken hebben nog een actieve wijkraad, die echter weinig te zeggen heeft.
In Aartselaar blijft inspraak en informatie voor de burger een heikel thema. Onze gemeente
wordt helaas echt nog door een keizer geregeerd.
Eddy Vermoesen
Lid cultuurraad en beheerraad ‘De 2
Ringen’, secretaris van het Davidsfonds
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De Aartselaarse N-VA-specialisten buizen het
huidige gemeentebestuur. De beleidsnota was al
niet zo ambitieus, maar veel van de beloofde
maatregelen werden uiteindelijk niet eens uitgevoerd.
Ondanks een inhaalbeweging de laatste maanden,
al dan niet met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, werd de voorbije zes jaar maar wat aangemodderd. De Aartselaarse spaarpot werd terwijl
wel opgesoupeerd. De komende bestuursploeg zal
voor een zeer grote uitdaging staan!
In onze volgende uitgave zal de N-VA haar alternatieven en oplossingen aan u voorstellen.
Omdat wij vinden dat het beter kan en moet.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”
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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.
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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.
n DE HEER
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