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Dorpskern en woonwijken
worden zone 30
De dorpskern van Aartselaar en de verschillende
woonwijken zijn sinds deze zomer zone 30. “Met
deze maatregel proberen we de verkeersveiligheid in
onze gemeente nog te verbeteren”, zegt N-VAschepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Bart
Lambrecht.

“Met de nieuwe maximumsnelheid van 30
km/u maken we de dorpskern en woonwijken
veiliger en aangenamer.”
Bart Lambrecht, schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Over 30 km/u in de dorpskern en woonwijken wordt al lang
gesproken in Aartselaar. “Zowel in 2001 als 2009 werd de
maatregel al opgenomen in het intergemeentelijk mobiliteitsplan
van de Rupelstreek en Aartselaar. Het vorige bestuur keurde die
plannen wel goed, maar bracht de uitgebreide zones 30 nooit in
de praktijk. Het voorbije jaar werkten we hard aan een gemeentelijk mobiliteitsplan, want dat hadden we nog niet. Ook daaruit
kwamen de zones 30 als belangrijke aanbeveling naar voor. Dit
gemeentebestuur brengt het plan nu wél in praktijk. Onze inwoners en wijkraden waren daar ook al jaren vragende partij voor”,
zegt schepen Lambrecht.

Keuze voor meer veiligheid

De keuze voor de dorpskern en de woonwijken is logisch volgens Lambrecht: “De dorpskern van Aartselaar was een van de
weinige waar nog 50 km/u gereden kon worden, maar met alle
fietsers, overstekende voetgangers, bussen die regelmatig stoppen
en de talrijke zijstraten met voorrang van rechts, was dat eigenlijk
geen realistische snelheid meer. De maximumsnelheid wordt nu
dus 30 km/u.
In de woonwijken kiezen we er dan weer bewust voor om het
aangenaam en veilig wonen en onze spelende kinderen op de
eerste plaats te zetten. In woonwijken is er weinig tot geen doorgaand verkeer en zijn het enkel buurtbewoners die er moeten
rijden. Aan hen vragen we nu om voortaan 30 km/u te rijden.
De woonwijk wordt niet alleen aangenamer en veiliger, kinderen

kunnen bij goed weer ook opnieuw veilig op straat spelen.” De
maximumsnelheid op hoofdwegen en verbindingswegen blijft wel
50 km/u. “Het duurt dus nooit lang om je wijk uit te rijden aan 30
km/u, om vanaf dan weer 50 km/u te rijden op de Aartselaarse
hoofdwegen en verbindingswegen. In die straten willen we ook
de doorstroming verbeteren.
Elke chauffeur verliest in zijn woonwijk dus hoogstens wat
seconden door voortaan 30 km/u te rijden in plaats van 50 km/u,
maar het maakt de woonwijk wel verkeersveiliger. Een aanrijding
bij 50 km/u heeft ook veel ernstigere gevolgen dan bij 30 km/u.
We kiezen dus resoluut voor verkeersveilige woonwijken waar het
aangenaam is om te wonen”, besluit schepen Bart Lambrecht.
We begrijpen dat deze verlaging van de snelheid in het begin een
inspanning zal vergen en aanvankelijk als traag kan overkomen.
Toch zijn we ervan overtuigd dat deze maatregel nodig is om de
veiligheid van onze inwoners, met de nadruk op onze kinderen
en kleinkinderen, te verbeteren.
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 ankzij een beter veiligheidsbeleid daalt
D
het aantal inbraken in Aartselaar.

Aantal woninginbraken daalt opnieuw spectaculair
in Aartselaar
Het aantal woninginbraken in Aartselaar gaat sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen duidelijk in dalende lijn. Dat blijkt uit de officiële politiecijfers van onze politiezone HEKLA. “We zijn blij dat de inzet van
het gemeentebestuur en de politiezone voor meer veiligheid loont”, zegt N-VA-burgemeester Sophie De Wit.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 piekte het aantal
woninginbraken en inbraakpogingen in onze gemeente nog. In
2010 ging het over 134 gevallen, in 2011 om 120. Na de verkiezingen is er een duidelijke daling. Tegenover 2011 is het aantal
woninginbraken in Aartselaar nu zelfs gedaald tot minder dan
een derde.

burgemeester De Wit uit. “In eerste instantie is de oprichting
van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) zeker bepalend voor
het lagere inbraakcijfer. De BIN’s werken ontradend en hebben
al effectief geholpen om criminelen op te pakken. Ik raad dan
ook elke inwoner aan om lid te worden van het BIN uit zijn wijk.
Op de website van de gemeente vind je daar alle info over.”

Aantal woninginbraken in Aartselaar

Maar de burgemeester ziet nog andere tendensen. “Onze politie
werkt nu ook met flexteams, een idee van de korpschef. Er zijn
steevast enkele teams op de baan voor onmiddellijke interventies. Het aantal mensen aan de politietop hebben we afgeslankt,
waardoor er met hetzelfde budget meer blauw op straat kan. De
nieuwe fietsteams zorgen er dan weer voor dat de politie dichter
bij de burger staat. Ook de openingsuren van ons politiekantoor
zijn aangepast, om onze politie efficiënter te laten werken.”
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Buurtinformatienetwerken en meer blauw op straat
lonen

Ook dit jaar investeert gemeentebestuur in veiligheid

De burgemeester verwacht ten slotte dat ook in de toekomst de
criminaliteit zal dalen. “Dit jaar nog investeren we samen met
Edegem in camera’s met automatische nummerplaatherkenning, die we op politievoertuigen plaatsen.
Dat is een zeer nuttig middel om ook dievenbendes efficiënt mee
op te sporen. We hebben ook budget om vaste beveiligingscamera’s aan te kopen. Die willen we op bepaalde publieke trekpleisters in onze gemeente plaatsen, om zo diefstal,
drugs dealen en vandalisme tegen te gaan.
Ook in dit dossier werken we met een
groepsaankoop samen met de andere
gemeenten uit onze politiezone.”

Het gewijzigd veiligheidsbeleid werpt duidelijk haar vruchten af.
“De politiezone HEKLA wordt nu door vijf N-VA-burgemeesters
geleid. Dat maakt een kordaat en krachtig beleid mogelijk”, legt

aartselaar@n-va.be

Sophie De Wit
burgemeester
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Sophie & Compagnie
FAMILIEFEEST VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN AARTSELAAR

Inschrijven via sophieencompagnie@gmail.com of 0495 27 63 72
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2630 Aa laan 34,
rtselaar

met Gin-tonicbar

Vanaf 19u: Eetfestijn met:
Stoofvlees of vol-au-vent, met frietjes en saladbar
(15 euro per volwassene)

Kindermenu aan 8 euro: stoofvlees, vol-au-vent
of 2 curryworsten
Aansluitend: Feest
Inschrijven voor het

met DJ JP

SPRINGK ASTEEL
voor de
kinderen!

via sophieencompa
gnie@
ail.com voor 17 sept
De N-VA-babbelbanken komt
naar
ugmtoe
ember
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Ook dit jaar doet N-VA Aartselaar de ronde van de wijken. Wat kunnen we op korte termijn nog voor uw
wijk of straat realiseren? En wat moet er volgens u zeker gebeuren op de langere termijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?
Vertel het ons bij een hapje en een drankje, en bepaal zo mee het beleid in uw straat,
wijk of gemeente.
Onze eerste twee locaties zijn gekend:

Wijk Lindenbos

zondag 1 oktober om 11 uur
Pleintje van de Wilgenlaan

Wijk De Leug

zondag 8 oktober om 11 uur
Leugstraat, ter hoogte van nummer 239
De data en locaties voor onze bezoeken aan wijken Ysselaar, Ten Dorpe, Bruynenbaert,
Buerstede, Koekoek en ’t Heiken vindt u in onze volgende huis-aan-huisbladen.

www.n-va.be/aartselaar

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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