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Capaciteit kinderopvang  
verdriedubbelt door uitbreiding
Goed nieuws voor alle inwoners met 
kleine kinderen. De uitbreiding van 
de gemeentelijke kinderopvang IBO 
Robbedoes is klaar. Door deze uit-
breiding mag Aartselaar voortaan 75 
kinderen opvangen, in plaats van 25 
voorheen. De uitbreiding werd begin 
oktober feestelijk ingehuldigd. “Voor 
ons gemeentebestuur is dit één van de 
belangrijkste verwezenlijkingen deze 
legislatuur”, zeggen burgemeester 
Sophie De Wit (N-VA) en schepen van 
Kinderopvang Hilde Heyman (N-VA).

In december vorig jaar begonnen de wer
ken aan de uitbreiding van IBO Robbe
does. Rond eind juni kon de uitbouw in 
gebruik worden genomen. Op 3 oktober 
werd het gebouw feestelijk ingehuldigd 
in het bijzijn van 200 ouders en 100 kin
deren. Met de nieuwbouw is er zo’n 200 
m² extra ruimte voor kinderopvang.

“In het verleden konden we amper 25 
kindjes opvangen. We moesten daar
door op andere locaties kinderopvang 
inrichten, maar daar konden we niet 
dezelfde kwaliteit garanderen als in IBO 
Robbedoes. Bovendien is de personeels
inzet veel moeilijker als je op verschil
lende locaties werkt”, zegt de bevoegde 

schepen Hilde Heyman. 
“Door deze uitbreiding is er nu meer 
ruimte voor kinderopvang en kunnen 
we het personeel efficiënter inzetten. 
Maar bovenal helpen we onze Aartse
laarse ouders doordat nu meer kindjes 
kunnen opvangen worden. Voor de 
NVA is de ondersteuning bij werk en 
gezin zeer belangrijk. De kostprijs van 
de uitbreiding bedraagt 500.000 euro, 
maar deze verdriedubbeling van de ca
paciteit is dat bedrag meer dan waard”, 
zegt schepen van Kinderopvang Hilde 
Heyman (NVA).

N-VA Aartselaar wenst u een zalig 
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 
toe. Hopelijk wordt 2016 een fantastisch 
jaar voor u!

We heffen graag het glas met u op het 
nieuwe jaar tijdens de

NIEUWJAARSRECEPTIE VAN  
N-VA AARTSELAAR
Vrijdag 15 januari om 20 uur in het 
Cultureel Centrum van Aartselaar (della 
Faillelaan 34). De toegang is gratis en 
iedereen is van harte welkom. Voorzit-
ter van N-VA Aartselaar Miel Mertens en 
burgemeester Sophie De Wit richten die 
avond het woord tot de aanwezigen.

NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE 
GEMEENTE EN WIJKRADEN
Zondag 10 januari om 11u op het Laar 
van Aartselaar. De toegang is gratis en 
iedereen is van harte welkom!

N-VA WENST U EEN 
FIJN EINDEJAAR!

Meer info?
IBO Robbedoes, Carillolei 3, 
2630 Aartselaar. 
03 887 31 00
robbedoes@aartselaar.be

Wist je dat?
IBO Robbedoes voortaan ook werkt met een online inschrijvingssysteem? 
Ouders kunnen online een plaatsje reserveren op de dagen dat ze opvang 
nodig hebben. Zo krijgt de gemeente ook een beter zicht op de te verwachten 
kinderen per opvangmoment. Ook ouders zonder internet kunnen natuurlijk bij 
de kinderopvang terecht.



aartselaar@n-va.be

Bart Lambrecht, 
schepen van Mobiliteit

Nieuwe verkeerscirculatie maakt schoolomgeving veiliger
Sinds november is de verkeers-
circulatie rond Cade en de 
Parochiale Kleuterschool in het 
centrum van de gemeente dras-
tisch veranderd. De vroegere 
situatie was al langer een doorn 
in het oog van kinderen, ouders, 
leerkrachten en de directie van 
beide scholen. Dat toonde een 
enquête bij alle ouders eens te 
meer aan. 

“Auto’s parkeerden zich foutief 
op voetpaden of de busstrook of 
blokkeerden elkaar. Kinderen 
durfden dan weer niet zo goed 
met de fiets of te voet naar school 
komen, door de onveilige situ-
atie rond de school. Het was vaak 
een verkeerschaos bij het begin 
en einde van de school. Daar 
moest verandering in komen”, 
zegt schepen van Mobiliteit Bart 
Lambrecht (N-VA). 

De lokale politie van Aartselaar 
en de schooldirecties namen twee 
externe mobiliteitsspecialisten 
onder de arm om de situatie te 
verbeteren. Zij werkten een uitge-
breid plan uit. Het gemeentebe-
stuur en de gemeenraadscommis-
sie mobiliteit gaven hun fiat om 
het plan in een proefopstelling 
uit te proberen. 

De proefopstelling loopt vanaf 
maandag 9 november en duurt 
tot eind december. In december 
vinden de evaluaties en bijstu-
ringen plaats. Op het ogenblik 
van dit schrijven (eind november, 
nvdr) zijn die evaluaties nog niet 
gekend.

De proefopstelling tracht een 
antwoord te bieden op heel wat 
bezorgdheden die uit de enquête 
naar voor zijn gekomen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN 
DEZE PLANNEN?

1.  De verkeerschaos rond de scho-
len zou voortaan verleden tijd 
moeten zijn. Al moest iedereen 
er in het begin natuurlijk nog 
wat aan moeten wennen.

2.  Ook foutparkeerders behoren 
tot het verleden. Wie zijn kind 
afzet doet dit het best op de 
parking van CC ‘t Aambeeld, 
van waaruit zowel de kleuter-
school, kleine Cade als grote 
Cade goed bereikbaar zijn.

3.  De schoolomgeving wordt veel 
duidelijker door het enkelrich-
tingsverkeer. Kinderen die 
te voet of met de fiets komen 
zullen een rustiger verkeer er-
varen. De fiets- en wandelbou-
levard tussen bibliotheek en 
Carillolei is een extra troef voor 
de zwakke weggebruikers.

4.  De gevaarlijke uitrit van de 
parking van het cultureel 
centrum is voortaan verleden 
tijd. Uitrijden gebeurt voortaan 
vlotter via della Faillelaan om-
dat het daar enkelrichting is.

“Het is altijd wat uitkijken naar 
hoe een proefopstelling in de 
praktijk gaat uitdraaien. Je kan 
op voorhand nog zo veel theore-
tische modellen uitstippelen, in 
realiteit doet het zich soms hele-
maal anders voor dan voorspeld. 

Maar na de eerste twee weken 
kan ik zeggen dat de proefopstel-
ling een schot in de roos is. De 
fiets- en wandelboulevard bewijst 
vanaf dag één haar nut. De ver-
keerscirculatie is duidelijker en 
de parking van het cultureel cen-
trum wordt gebruikt hoe we het 
hadden gehoopt. Het is voortaan 
ook aangenamer om met de fiets 
of te voet naar school te komen. 

De reacties van bewoners en de 
pers zijn uitermate positief. Ik kijk 
dan ook met een gerust hart de 
evaluatie tegemoet”, besluit sche-
pen van mobiliteit Bart Lambrecht.



Tot voor kort zat de technische 
dienst van Aartselaar in te kleine 
en sterk verouderde gemeentema-
gazijnen in de Leon Gilliotlaan. 
Daar is sinds deze zomer veran-
dering in gekomen. Toen verhuis-
de de technische dienst naar het 
nieuwe gemeentemagazijn aan de 
Oudestraat in het noorden van de 
gemeente. 

“Het nieuwe gemeentemagazijn 
geeft onze gemeentediensten een 
echte boost”, zegt schepen van 
patrimonium Eddy Vermoesen 
(N-VA). “Tegelijkertijd hebben we 
een verouderd en vervuild gebouw 
opgeknapt dat al jaren een kanker 
was voor de wijk.”

Het nieuwe gemeentemagazijn 
mag gezien worden. Op een ruimte 
van 2.200m² is een loods voorzien 
voor het rollend materieel, een 
opslagplaats voor de uitleendienst, 
een garage voor het onderhoud, 
een schrijnwerkerij, burelen, een 
onthaalbalie en een vergaderlokaal. 
De technische buitendienst van 
de gemeente, goed voor 38 perso-
neelsleden, vindt er haar onderko-
men in.

“We werken nu een  
toekomstvisie uit voor  
de oude gemeente- 
magazijnen aan de 
Leon Gilliotlaan”
Eddy Vermoesen - schepen 
van patrimonium

De aankoop van het bedrijfster-
rein dateert al van 2009. Vroeger 
was er drukkerij Printo gevestigd. 
De drukkerij liet echter een sterk 
vervuild terrein achter en bleef 
jarenlang een ruïne. De gemeente 
saneerde het terrein in 2013 en liet 
toen ook sloopwerken uitvoeren. 
Vanaf 2014 startte de opbouw en 
binneninrichting.

Het nieuwe gemeentemagazijn 
werd deze zomer feestelijk inge-
huld met heel wat randanimatie. 
Alle Aartselarenaren waren uitge-
nodigd en de aanwezigen maakten 
kennis met alle vernieuwing.

“Het oude gemeentemagazijn aan 
de Leon Gilliotlaan staat nu leeg 

en gaan we tijdelijk trachten te 
verhuren, zo brengt het nog geld 
op voor de gemeente”, zegt sche-
pen Eddy Vermoesen. “We werken 
terwijl een toekomstvisie uit voor 
die oude gemeentemagazijnen, 
zodat er een plan klaarligt voor 
het toekomstig gemeentebestuur. 
Rond de vernieuwing van ons pa-
trimonium zitten we allesbehalve 
stil. Het nieuwe gemeentemagazijn 
en de uitbreiding van de kinder-
opvang zijn nu klaar. Het volgende 
grote project wordt de nieuwe 
sportchalet op het sportcentrum. 
We werken permanent aan een 
mooiere gemeente en betere 
dienstverlening.”

Het ziet er naar uit dat ISVAG 
toch plannen heeft om langer te 
blijven op de locatie in Wilrijk, 
vlakbij de grens van Aartselaar. 
Dat is verbazend, want nog niet 
lang geleden kondigde de directie 
aan te zullen verhuizen. Burge-
meester Sophie De Wit is dan 
ook allesbehalve tevreden met dit 
nieuws. “We zullen kijken welke 
juridische acties we kunnen on-
dernemen namens de gemeente.”

Vorige legislatuur nog kwam 
Antwerps CD&V-schepen Philip 
Heylen, voorzitter van de raad van 
bestuur van ISVAG, op de gemeen-
teraad van Aartselaar pleiten voor 
een verlenging van de milieuver-
gunning met tien jaar. 

“Normaal is zo’n verlenging voor 
twintig jaar, maar dat was niet 
nodig volgens Heylen. 

ISVAG zou namelijk naar een 
nieuwe locatie verhuizen. Onder 
die voorwaarde werd de tijdelijke 
verlenging van de vergunning 
toegestaan. 

Nu blijkt plots dat er geen andere 
geschikte locatie is en  
overweegt ISVAG zelfs 

een uitbreiding van haar verbran-
dingsoven op de huidige locatie. 

We gaan ons hier zeker niet bij 
neerleggen en vragen in eerste in-
stantie een gesprek aan bij minister 
van leefmilieu Joke Schauvliege”, 
zegt burgemeester Sophie De Wit.

Nieuw gemeentemagazijn van Aartselaar geopend

Blijft ISVAG-verbrandingsoven langer open?

Schepen van patrimonium Eddy 
Vermoesen (midden) samen met 
de leidende ambtenaren voor het 
nieuwe gemeentemagazijn aan de 
Oudestraat

Sophie De Wit, 
burgemeester



De langverwachte verbinding 
tussen de industriezone Kreke-
lenberg en de A12, in de volks-
mond ‘de Banaan’ genoemd, is 
klaar. Na meer dan 2 jaar werken 
is deze zomer de gloednieuwe 
ontsluitingsweg opengesteld voor 
het verkeer. De nieuwe verbin-
ding tussen het industrieterrein 
van Niel en de A12 moet zorgen 
voor een betere leefbaarheid en 
meer veiligheid in de omliggende 
woonstraten van Boom, Rumst, 
Aartselaar en Niel. Daarnaast zal 
ook het doorgaand verkeer nu 
vlotter kunnen doorrijden.

De afwerking van de Banaan is 
vooral van belang voor de Aartse-
laarse wijk Koekoek. De Banaan 
vormt namelijk een alternatief voor 
de Pierstraat. Minder verkeer op de 
Pierstraat betekent ook minder files 
en bijgevolg minder sluipverkeer. 

“Maar daarvoor is het heel essen-
tieel dat het ontbrekend stuk N171 
tussen de expresweg van Kontich 
en de Banaan spoedig wordt aan-
gelegd. Pas dan zal de doorgetrok-
ken N171 een waardig alternatief 
vormen voor de Pierstraat en wordt 
deze Aartselaarse straat terug 
leefbaarder. De Vlaamse regering 

zit echter niet stil 
en is bezig met 
de onteigeningen. 
Daarna kan hope-
lijk snel de aanbe-
steding gebeuren 
en wordt nog deze 
legislatuur de 
eerste spade in de 
grond gestoken”, 
zegt schepen 
van Mobiliteit en 
Openbare Werken 
Bart Lambrecht 
(N-VA).

Dat de Banaan nu reeds gereali-
seerd is, is een eerste belangrijke 
stap. Deze zomer knipte Aartse-
laars burgemeester Sophie De Wit 
(N-VA) samen met haar collega-
burgemeesters uit de Rupelstreek 
het lintje van de Banaan door.

Dat Aartselaar een fiscaal vrien-
delijke gemeente is voor haar 
inwoners wisten we reeds. In 
alle vergelijkende lijstjes met de 
ruime regio komt Aartselaar er 
als beste uit. Nu blijkt bovendien 
uit een studie van VOKA dat 
Aartselaar ook voor ondernemers 
een ‘fiscale oase’ is. 

Schepen van lokale economie 
Mark Vanhecke (N-VA) is tevreden 
met die erkenning, maar is niet 
verrast: “We streven in Aartselaar 
naar lage belastingen, zowel voor 
ondernemers als onze inwoners. 

Naast een goede ondersteuning 
zorgen we zo voor een optimaal 
ondernemersklimaat.”

VOKA, de Kamer van Koophan-
del uit Antwerpen en het Waas-
land, onderzoekt geregeld hoe de 
lokale bedrijfsfiscaliteit evolueert. 
Gemeentes heffen namelijk heel 
uiteenlopende belastingen en tarie-
ven. Voor grotere bedrijven komt 
Aartselaar héél goed uit de test. 
Voor KMO’s is Aartselaar zelfs met 
voorsprong de beste van de klas.

Daarnaast ontving Aartselaar ook 
een uitstekend gemeenterapport 
van VOKA. Daarbij vergeleken ze 
de belastingsgraad en schuldgraad 
met andere gemeenten. 

“Enkel de kritiek van het gro-
tere personeelsbestand delen we 
absoluut niet. Wie een uitgebreide 
sport- en cultuurdienst heeft, een 
fijn zwembad, een bloeiende biblio-
theek en een uitstekende kinderop-
vang, heeft natuurlijk meer perso-
neel in dienst dan gemeenten die 
deze kerntaken niet eens kunnen 
of willen uitvoeren. Maar verder 
is dit rapport één en al lof, en daar 
zijn we natuurlijk als gemeentebe-
stuur zeer tevreden over”, besluit 
schepen Mark  
Vanhecke.

Nieuwe gewestweg ‘de Banaan’ geopend

Aartselaar fiscaal vriendelijkste gemeente voor ondernemers

Mark Vanhecke,
schepen

aartselaar@n-va.be



www.n-va.be/aartselaar 

Sinds deze zomer is er in Europa 
een ware vluchtelingenstroom ont-
staan. Vanuit het Midden-Oosten 
vertrekken heel wat mensen, op 
vlucht voor de oorlog, via de Bal-
kanroute naar West-Europa. Maar 
ook vanuit Afrika en Afghanistan 
blijven permanent vluchtelingen 
toekomen op zoek naar een beter 
leven. 

De Belgische regering doet wat kan 
en vraagt van elke gemeente een 
inspanning. Welke gevolgen heeft 
de vluchtelingencrisis op Aartselaar? 
OCMW-voorzitter en schepen van 
Integratie Hilde Heyman (N-VA) 
volgt de problematiek dagelijks op 
en biedt ons een antwoord.

“Momenteel vangen we 21 vluchte-
lingen op in Aartselaar. 16 plaatsen 
hebben we permanent, daarbij heb-
ben we nog 5 bijkomende plaatsen 
kunnen creëren voor Fedasil via een 
leegstaand appartement. Fedasil 
bepaalt welke vluchtelingen naar 
Aartselaar komen, rekening hou-
dend met onze capaciteit. 

We vangen ook Syriërs op: drie sinds 
eind augustus en nog eens een gezin 
van vijf sinds oktober. Dat laatste 
gezin betreft een hervestiging via de 
VN in samenwerking met Fedasil”, 
zegt Hilde Heyman.

“Vluchtelingen en asiel-
zoekers krijgen geen 
financiële steun, maar 
wel materiële steun.  
We begeleiden hen 
naar werk en kennis 
van de Nederlandse 
taal en trachten hen zo 
te integreren in onze 
gemeente.”
Hilde Heyman – OCMW-
voorzitter en schepen van 
Integratie

Over wat vluchtelingen in België 
krijgen doen op sociale media de 
wildste geruchten. “Vluchtelingen 
en asielzoekers krijgen echter geen 
geld”, stelt OCMW-voorzitter Hilde 
Heyman duidelijk. “We geven enkel 
materiële steun in de vorm van 
woonst en kledij. Personen die hier 
via hervestiging zijn krijgen een 
leefloon en kunnen daardoor aan 
het werk gesteld worden via art. 60 
van de OCMW-wet. We stimuleren 
iedereen sowieso om te solliciteren 
en te werken.”

Ook de integratie van deze mensen is 
voor Hilde Heyman zeer belangrijk. 

“Iedereen die we opvangen moet 
verplicht een inburgeringscursus 
Nederlands volgen. Wie dat niet 
doet, krijgt een financiële boete. We 
stimuleren hen ook om aan het ge-
meenschapsleven in Aartselaar deel 
te nemen, bijvoorbeeld door hun 
kinderen te laten aansluiten bij een 
jeugdbeweging of de speelpleinen. 

Ten slotte is ook de begeleiding naar 
werk zeer belangrijk. Taalkennis en 
werk zijn de sleutels tot een goede 
integratie. Een maatschappelijk 
werker op het OCMW/Sociaal Huis 
heeft de  
specifieke taak 
hen hierin te  
begeleiden.”   

In 2015 openden we het nieuwe 
gemeentemagazijn, de ET-toren 
op de atletiekpiste en natuurlijk 
de uitbreiding van kinderop-
vang Robbedoes. Deze nieuwe 
infrastructuur was hoognodig in 
onze gemeente. 

Maar dit gemeentebestuur inves-
teert ook in haar bestaande gebou-
wen. We vernieuwen en isoleren 
daken, plaatsen nieuwe daken in 
basisschool Cade, vervangen de ver-
warmingsketels in de bibliotheek 
en het cultureel centrum, plaatsen 
zonnepanelen, enzovoort.

“We zetten daarbij duidelijk in op 
een duurzame en kostenbespa-
rende vernieuwing”, zegt schepen 
van financiën en patrimonium 
Eddy Vermoesen (N-VA). “Blij-
ven investeren is belangrijk. We 
investeren deze legislatuur liefst 
18 miljoen euro in Aartselaar, dat 
is jaarlijks gemiddeld 3 miljoen 
euro. 

7,6 miljoen euro daarvan wordt 
geïnvesteerd in nieuwe wegen, 
voetpaden en fietspaden. De 
kracht van verandering zit hem 
duidelijk in al die inspanningen. 

Het investeringsniveau lag de 
voorbije legislaturen beduidend 
lager.”

Welke impact heeft de vluchtelingencrisis op Aartselaar?

Aartselaar blijft investeren

Hilde Heyman 
OCMW-voorzitter 
en schepen van 
Integratie

Eddy Vermoesen, 
 schepen van Financiën en Patrimonium




