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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 11 december.

Aartselaar voert in gemeentescholen verbod op levensbeschouwelijke symbolen in
De Aartselaarse gemeenteraad keurde dit najaar het nieuwe schoolreglement voor de gemeentelijke kleuter- en basisschool Cade 
goed. Daarin wordt voor het eerst een passage opgenomen dat leerlingen geen vormen van religieuze symboliek mogen tonen. 
“In ons gemeentelijk pluralistisch onderwijs vinden we de neutraliteit tegenover ieders geloofsovertuiging belangrijk, vandaar 
deze maatregel”, verklaart schepen van Onderwijs Mark Vanhecke.

Het verbod op religieuze symboliek bestond al voor de leer-
krachten uit de gemeentescholen, met uitzondering voor 
leerkrachten godsdienstonderricht. Het verbod geldt nu ook 
voor alle leerlingen van het gemeentelijk onderwijs. De andere 
scholen behoren niet tot het gemeentelijk net en vallen dus 
buiten dit reglement.

Neutraliteit tegenover ieders geloofsovertuiging
“Ons gemeentelijk onderwijs Cade erkent en respecteert de 
diversiteit bij zijn leerlingen op het vlak van filosofische, levens-
beschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en 
talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele 
voorkeur. Tegelijk stelt ons onderwijs duidelijk de verwachting 
dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen 
eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar 
en begrip opbrengen voor andere opvattingen.

In een pluralistisch gemeentelijk onderwijs is de neutraliteit 
tegenover ieders geloofsovertuiging heel belangrijk. Leerlingen 
mogen dan ook geen vormen van religieuze symboliek tonen. 
We hebben het dus niet enkel over die spreekwoordelijke hoofd-
doek, maar over elke vorm van religieuze symboliek. We merken 
op dat kinderen vaak al op zeer jonge leeftijd religieuze symbolen 
beginnen dragen. Om dat in onze scholen te vermijden en 
om te voldoen aan de principes van neutraliteit, hebben we dit 

toegevoegd aan ons schoolreglement. Dit werd voorgelegd 
aan het schoolteam, de vakorganisatie en de 
schoolraad. Iedereen kon er zich in vinden”, 
duidt schepen Mark Vanhecke.

De aanpassing van het schoolreglement werd 
op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

Mark Vanhecke
Schepen van Onderwijs

aan het schoolteam, de vakorganisatie en de 
schoolraad. Iedereen kon er zich in vinden”, 

De aanpassing van het schoolreglement werd 
op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

 In een pluralistisch gemeentelijk onderwijs is de neutraliteit tegenover 
ieders geloofsovertuiging heel belangrijk.

Aartselaar heeft eigen vredesboom (p. 3)Buslijn 180 rijdt weer door Aartselaar-Centrum (p. 2)
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We nodigen u graag uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dat kan dit jaar helaas niet fysiek. We blijven 
echter niet bij de pakken zitten en organiseren daarom op vrijdag 22 januari om 20 uur een digitale nieuwjaarsdrink!

Aftredend N-VA-voorzitter Miel Mertens en burgemeester Sophie De Wit richten die avond het woord tot de aanwe-
zigen. Ook onze vier schepenen overlopen kort de belangrijkste realisaties en plannen. Tot slot sluit onze kersverse 
N-VA-voorzitter Bart De Hertogh de digitale nieuwjaarsdrink af.

Welkom op de digitale nieuwjaarsdrink van N-VA Aartselaar

N-VA-voorzitter Bart De Hertogh de digitale nieuwjaarsdrink af.

De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Inschrijven voor de digitale link kan via aartselaar@n-va.be.
Hopelijk mogen we ook u die avond via digitale weg verwelkomen!



aartselaar@n-va.be

De bussluis en het nieuwe bushok vallen meteen op aan de nieuwe eindhalte ‘Bonte Koe’.

Buslijn 180 rijdt sinds november weer door 
Aartselaar-Centrum
Ruim een jaar hee�  buslijn 180 niet meer het Aartselaars centrum aangedaan. Daar kwam gelukkig op 11 november 
verandering in. Die dag nam De Lijn de splinternieuwe eindhalte ‘Bonte Koe’ in gebruik, op de hoek van de Pierstraat 
en Reetsesteenweg. “Sindsdien is de kwartierdienst van de 180-bundel in ons centrum weer gegarandeerd. Bovendien 
doet de 180 nu twee extra haltes aan, waardoor meer inwoners van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken”, zegt 
schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht.

Vroeger had buslijn 180 haar eindhalte aan de molen van 
wijk Heiken. Ze draaide dan aan het kruispunt Kleistraat-
Oever. Maar door de rioleringswerken in die straten en 
de herinrichting van dat kruispunt, was dat niet langer 
mogelijk. “Al tijdens de ontwerpfase van dat rioleringsproject 
zijn we in dialoog gegaan met De Lijn om een oplossing te 
zoeken”, legt schepen Bart Lambrecht uit.

De Lijn annuleerde oorspronkelijke oplossing
Uiteindelijk werd een compromis gevonden om de bus 
voortaan te laten draaien op het kruispunt Pierstraat-Reetse-
steenweg. Maar dat plan werd vlak voor de rioleringswerken 
aan de Oever geannuleerd door De Lijn. Zij hadden een 
alternatief gevonden. De bussen zouden kunnen draaien op 
private grond en de gemeente moest dus geen bussluis meer 
aanleggen om de 180 te laten keren op het kruispunt.

In het najaar van 2019, wanneer de rioleringswerken aan de 
Oever volop bezig waren, kwam er ineens een ander bericht 
vanuit De Lijn. “Hun alternatief was niet langer mogelijk. 
De Lijn wou dus een andere oplossing, maar die was op dat 
ogenblik niet meer voorhanden. De werken aan de bussluis 
waren namelijk door hen geannuleerd. Daarop besliste De 
Lijn eenzijdig dat bus 180 dan voortaan maar tot aan Aqua-
fin zou rijden en het centrum van de gemeente niet langer 
zou bedienen. Die beslissing betreurde de gemeente, zeker 
gezien de voorgeschiedenis van dit dossier. Tot op vandaag
denken vele busgebruikers dat de gemeente nalatig is 

geweest en er zelf voor zorgde dat de 180 plots geen keerpunt 
meer had, maar niets is minder waar”, zegt de schepen.

Betere bediening dankzij nieuwe eindhalte ‘Bonte Koe’
Aartselaar bleef echter niet bij de pakken zitten en bouwde 
een nieuwe eindhalte aan het kruispunt Pierstraat-Reetse-
steenweg. “Dat heeft heel wat voordelen: meer mensen 
kunnen buslijn 180 nemen, omdat ook halte Bekersveld en 
het kruispunt voortaan bediend worden. Ook de omwo-
nenden van Reet kunnen nu van de halte gebruikmaken. Er 
is nieuwe halte-accommodatie geplaatst, met een aangepaste 
fietsenstalling. Bovendien wacht de bus nu in een aparte 
bedding, terwijl ze daarvoor op straat aan de molen het 
verkeer hinderde.”

De aanleg had uiteindelijk heel wat voeten in de aarde. 
Zowel door de coronamaatregelen als door de verkeers-
lichtenfirma duurde de realisatie veel langer dan gepland. 
Maar daar kwam op 11 november dus verandering in. “De 
eindhalte is nu in gebruik. We gaan ze wel nog verfijnen 
om de halte toegankelijker te maken, maar
het belangrijkste is dat bus 180 eindelijk 
weer rijdt waar ze moet rijden. Daar zijn 
heel wat Aartselarenaren mee verder 
geholpen”, besluit Bart Lambrecht.

Bart Lambrecht
Schepen van Mobiliteit
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  Aartselaar sinds 
kort een eigen 
ondernemersraad 
en welzijnsraad 
heeft?

Daar zorgden schepen van Economie 
Mark Vanhecke en schepen van 
Welzijn Hilde Heyman voor. Een 
ondernemersraad bestond nog niet 
eerder, terwijl de welzijnsraad de oude 
gezondheidsraad vervangt. In beide 
raden zullen specialisten de gemeente 
adviseren rond deze beleidsvelden.

  we bij N-VA Aartselaar afscheid namen van 
enkele bestuursleden?

Het gaat om Latoya Nauwelaers, Katleen Van 
Hove en Joris De Boeck. Latoya vond een 
nieuwe stek in de gemeente Niel. Katleen en 
Joris kiezen voor andere uitdagingen.

Katleen was jarenlang voorzitter van N-VA 
Aartselaar en zetelde van 2013 tot en met 
2018 voor onze partij in de provincieraad.

We danken hen alle drie voor hun jarenlange 
inzet en wensen hen nog veel succes toe!

  buurtplatform Hoplr wordt uitgebreid?
In het voorjaar van 2020 lanceerde de gemeente het buurtplatform Hoplr. 
De app brengt buren dichter bij elkaar. Zeker in coronatijden biedt dat iets extra. 

“Destijds zijn we begonnen met een proefversie van Hoplr. 
Ondertussen is al 37,8 procent van alle Aartselaarse 
gezinnen lid van het platform. Daarmee doet onze 
gemeente het fantastisch. Daarom breiden we dat graag 
uit. Zo kunnen we onze inwoners nog meer betrekken via 
bijvoorbeeld enquêtes of buurtgerichte communicatie”, 
zegt schepen van Participatie Mark Vanhecke.

Wist je 
dat ...

  Aartselaar een eigen 
vredesboom heeft?

Wapenstilstand kreeg dit jaar door de coronamaatregelen niet 
de jaarlijkse herdenking die het verdient. De boodschap ‘Nooit 
Meer Oorlog’ draagt onze gemeente echter dagelijks uit.

“Om die reden plantte de gemeente een vredesboom in de 
Reukens”, aldus burgemeester Sophie De Wit. “Het is zelfs al 
de tweede vredesboom in Aartselaar. De eerste, een Japanse 
kerselaar, staat nabij de kerk.”

Schepen René Lauwers (Groen) en burgemeester Sophie De Wit 
plantten samen de vredesboom.

© Walter Decoene
Hilde Heyman 
Schepen van Welzijn

  Aartselaar een infopunt heeft 
over een waardig levenseinde?

Samen met de Rupelstreek werd in Aartselaar LEIF 
opgericht. Dat staat voor LevensEinde InformatieForum. 
“LEIF streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, 
waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat”, zegt 
schepen van Welzijn Hilde Heyman. “Inwoners kunnen er 
terecht voor meer informatie over de verschillende mogelijk-
heden bij het levenseinde, voor een voorafgaande zorgplan-
ning en voor hulp bij het invullen van wilsverklaringen.”

Het LEIF-punt vind je op het tweede 
verdiep van het Sociaal Huis Aartselaar 
in de Kapellestraat 136. 

Je kan een afspraak maken op het 
nummer 0467 09 84 47.

Het LEIF-punt vind je op het tweede 
verdiep van het Sociaal Huis Aartselaar 

Je kan een afspraak maken op het 

Voorzitter Miel Mertens bezorgde Latoya 
Nauwelaers een afscheidscadeau bij haar 
verhuis.
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd,

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”

“

Samen maken we Antwerpen groenerSamen maken we Antwerpen groener


