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AARTSELAAR
Het
Aartselaars
woonloket
De start van een
actief woonloket
in Aartselaar fungeert als aanspreekpunt voor alle inwoners die
vragen hebben rond het thema
wonen, maar niet weten bij wie ze
juist terecht kunnen.
Heb jij een vraag over wonen?
Contacteer dan de Aartselaarse
huisvestingsambtenaar via
odilon.spitaels@ocmwaartselaar.be
of telefonisch op 03 870 58 73 op
dinsdag en donderdag.

V.U.: Katleen Van Hove - Nachtegaallaan 11 2630 Aartselaar - aartselaar@n-va.be

Ook leegstand
wordt aangepakt
Dankzij een leegstandsreglement spoort de gemeente ook
actief leegstand op. Daar wordt
een register van bijgehouden.
Op huizen die lang leeg staan,
wordt een belasting geheven.
Bedoeling is dat die woningen
snel terug op de markt komen.
De gemeente kan op leegstaande woningen ook een
voorkooprecht uitoefenen.
Ook op die manier tracht
Aartselaar een groter en
betaalbaar aanbod voor
jongeren te realiseren.

www.n-va.be/aartselaar

AMBITIEUS WOONBELEIDSPLAN VOOR AARTSELAAR
Jongeren langer in Aartselaar laten wonen, aangepast en kwaliteitsvol wonen
voor senioren, actief opsporen van leegstand,… Het zijn maar enkele
krijtlijnen van het ambitieuze woonbeleidsplan dat door de gemeenteraad
van juni werd goedgekeurd. Daarmee zorgt de meerderheid met N-VA voor
iets waar het in Aartselaar nog aan ontbrak: een duidelijke visie op wonen.

“Door dit ambitieus woonbeleidsplan
vermijden we dat Vlaanderen onze
gemeente onder curatele zet” burgemeester Sophie De Wit

BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL WONEN
Aartselaar is door Vlaanderen verplicht om 154 sociale woningen aan te bieden
tegen 2020. Tijdens de eerste meting had Aartselaar er maar drie. De Aartselaarse meerderheid wil die sociale woningen in de eerste plaats hanteren om
jongeren langer in Aartselaar te laten wonen. “We willen af van de negatieve
connotatie van sociale woningen. We zien het als een opportuniteit om onze
eigen jongeren, eenoudergezinnen en senioren in de gemeente te kunnen houden”, vindt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).
Ook aan aangepast wonen voor hulpbehoevende senioren wordt gedacht. Levenslang
wonen in aangepaste woningen wordt gestimuleerd.
Daarnaast wil de gemeente ook denken aan
de toekomst. Bouwen of verbouwen tot
duurzame, ecologische en energiezuinige
woningen wordt gestimuleerd.

CURATELE VAN VLAANDEREN VERMEDEN
Door de beperkte inspanningen die
Aartselaar in het verleden rond wonen deed, dreigde Vlaanderen onze gemeente onder curatele te zetten. “Door dit ambitieus beleidsplan gebeurt dit
niet en zit Aartselaar niet bij de dertig gemeenten waar Vlaanderen het woonbeleid overneemt. Op die manier behoudt de gemeente de regie in de bouw en
inplanting van sociale woningen”, zegt burgemeester Sophie De Wit tevreden.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Aartselaar koploper in ‘Mijn Korte Ritten’
Van alle deelnemende gemeenten scoorde Aartselaar het
best in ‘Mijn Korte Ritten’. Deze sensibiliseringsactie liep
in het voorjaar en had als doel om zo veel mogelijk korte
verplaatsingen met de fiets of te voet af te leggen in plaats
van met de auto. Liefst 226 Aartselaarse deelnemers spaarden in totaal 13 193 aan autokilometers uit.
Schepen van mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) reageert verheugd op de knappe prestatie van onze gemeente: “Het enthousiasme bij de Aartselarenaar was groot. Op ons eentje
hebben we meer dan 13 000 autokilometers uitgespaard. Dat
Aartselaar de
meeste menDe cijfers van Mijn Korte Ritten in
sen wist te
Aartselaar
mobiliseren
• Totaal aantal deelnemers: 226
van gans
Onder meer N-VA-schepenen Eddy Vermoesen,
• Totaal aantal ritten: 1 878
Vlaanderen is uniek. We laten
Bart Lambrecht en Mark Vanhecke lieten
• Totaal aantal km: 13 193 km
regelmatig de auto aan de kant voor de fiets.
daarmee grote steden als
• CO2-besparing: 2 163,66 kg
Antwerpen en Leuven achter ons.
• Uitgespaard fijn stof: 527,71 g
We hebben onze inwoners kunnen sensibiliseren om minder de auto te
• Uitgespaarde kosten: 4 221,75 euro
gebruiken. Ik kijk nu al uit naar Mijn Korte Ritten in 2014.
• Maatschappelijke kosten: 6 068,77 euro
In afwachting hoop ik dat we massaal blijven stappen of trappen voor
• Verbrande calorieën: 623 739 kcal
onze korte verplaatsingen.”

Wissel in Aartselaarse OCMW-raad
Na een lang engagement bij de
Volksunie en daarna de N-VA stopt
Lieve Redant met de actieve
politiek. Lieve stopt om
persoonlijke redenen en wenst terug
meer tijd vrij te maken voor haar
familie, haar werk en haar overige
engagementen.

ter beschikking aan de partij en blijft
wel steunend lid van de N-VA.
In de OCMW-raad wordt Lieve opgevolgd door Nicole Caremans. Nicole
werkt als kwaliteitscoördinator en
ombudsvrouw in een ziekenhuis in
Reet. Ze wordt zonder enige twijfel
een toegevoegde waarde voor de
Aartselaarse OCMW-raad door haar
professionele achtergrond.
Het bestuur van N-VA Aartselaar
besloot door het vertrek van Lieve
dat Hilde Heyman het best geplaatst

Lieve Redant wordt
in de OCMW-raad
opgevolgd door
Nicole Caremans.

Lieve zetelde als OCMW-raadslid en
zou in 2016 partijgenote Hilde
Heyman opvolgen als OCMW-voorzitter en schepen van Gezinsbeleid,
Kinderopvang, Emancipatie en Integratie. Lieve stelt haar mandaat terug

aartselaar@n-va.be

Als OCMW-voorzitter
blijft Hilde Heyman
ook na 2016 op
post.

is om zichzelf ook na 2016 op te volgen als OCMW-voorzitter en schepen
van Gezinsbeleid, Kinderopvang,
Emancipatie en Integratie.

Burgemeester Sophie De Wit
heeft respect voor beslissing
Als stichtend lid van N-VA Aartselaar heeft Lieve een zeer grote verdienste voor onze lokale afdeling.
Ze hield ons mee draaiend in
moeilijke tijden, toen de N-VA nog
een zeer kleine partij was. Onder
meer door haar is de N-VA kunnen
groeien.
Afgelopen jaar behaalden we mee
dankzij haar inzet een grote verkiezingsoverwinning in Aartselaar en
konden we de kracht van de verandering realiseren. Met haar vertrek verliezen we dan ook een
geëngageerde dame met veel kennis over kinderopvang en gezinsbeleid.

Extra pagodetenten en smartboards voor Aartselaarse jeugd
De gemeenteraad keurde de
aankoop van nieuwe pagodetenten
voor de speelpleinwerking en extra
smartboards voor de schoolgaande
jeugd goed.
De pagodetenten laten toe dat in de
zomer op de Aartselaarse speelpleinen ook kwalitatieve opvang bij regenweer kan aangeboden worden. In
de tenten kan er geknutseld en gespeeld worden.
De smartboards zijn schoolborden

waarmee de leerkracht ook op internet kan en interactief les kan geven.
Voor schepen van Jeugd en Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) zijn de
aankopen een positieve stap: “Investeren in de jeugd is voor een
gemeentebestuur altijd belangrijk.
Zo hebben we besloten om de investeringen in smartboards op te drijven.
Tegen het einde van de legislatuur
moet elke klas in de gemeentelijke
basisschool CADE over zo’n interactief bord kunnen beschikken.

Gratis ontlening van cd’s en dvd’s in bib
De Aartselaarse bibliotheek
onderging de voorbije maanden
enkele wijzigingen. Zo werden de
openingsuren aangepast na een
gebruikersonderzoek. Maar ook in
het aanbod zijn er aanpassingen.
Cd’s en dvd’s kunnen voortaan gratis
ontleend worden. Het maximum aantal uit te lenen cd’s en dvd’s verhoogt

ook van 5 naar 20. Wie te laat zijn
ontleend materiaal binnenbrengt of
een nieuwe bib-kaart nodig heeft,
betaalt voortaan wel iets meer.
“De actieve gebruiker kan hier alleen
maar zijn voordeel uithalen”, zegt
schepen van Cultuur Eddy Vermoesen (N-VA). “Het gratis ontlenen van
meer multimedia is alvast gebruiks-

Met de aankoop van smartboards investeren we in
de toekomst van ons onderwijs, zegt schepen
Mark Vanhecke.

Op die manier gaat ons onderwijs
mee met de toekomst.”
vriendelijker. Met de verhoogde boetes op te laat binnengebracht materiaal hopen we werken sneller terug ter
beschikking van de ontleners te kunnen stellen. De verhoogde boetes
moeten dus vooral een ontradend
effect hebben. Voor de aanmaak van
een nieuwe bib-kaart wordt voortaan
3 euro gevraagd. Dat doen we om te
vermijden dat mensen telkens een
nieuwe kaart aanvragen als ze die
thuis vergeten zijn.”

Leestuin vrolijkt bibliotheek op
Sinds deze zomer sieren loungezetels de tuin van de bibliotheek. Voortaan kunnen gebruikers in het zonnetje (of in de
schaduw) genieten. Iedereen die er wil loungen, lezen of een
praatje slaan met andere bibliofielen is er welkom bij goed weer.
“Dat de bibliotheek ook een leuk tuintje heeft, was tot voor kort
voor de meeste inwoners een goed bewaard geheim. Met een
kleine investering verhogen we nu de bibervaring voor onze
gebruikers”, besluit cultuurschepen Eddy Vermoesen.
ZONDAG

13
oktober
2013

N-VA viert feest in HEKLA-gemeenten
Met speeches van:
Van 11 tot 15 uur
Feestzaal Kattenbroek,
Kattenbroek 14, Edegem

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 vloeide een
N-VA-tsunami over onze regio. Niet alleen in Aartselaar trad
met Sophie De Wit een N-VA-burgemeester aan. Dat is ook zo in
de vier andere gemeenten van de politiezone HEKLA (Hove,
Edegem, Kontich en Lint). Tijd dus om dat gezamenlijk te vieren
met de vijf gemeenten! En wat is er toepasselijker dan een
datum bijna een jaar na die verkiezingen? Op zondag 13 oktober
om 11 uur bent u dan ook van harte welkom in zaal Kattenbroek
in Edegem. Vooraf inschrijven is wel gewenst!

www.n-va.be/aartselaar

Sophie De Wit – burgemeester Aartselaar
Koen Metsu – burgemeester Edegem
Erik Jacobs – burgemeester Kontich
Harry Debrabandere – burgemeester Lint
Koen Volckaerts – burgemeester Hove
Philippe Muyters – Vlaams minister uit Edegem
Inschrijven via werner.jorens@n-va.be (K. vd Woestijnelaan 40,
Aartselaar) tot en met 30 september
10 euro voor volwassenen
5 euro voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar
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Antwerpen:
ntwerpen:
16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er wiin Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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