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AARTSELAAR
BURGEMEESTER SOPHIE DE WIT HERVERKOZEN ALS KAMERLID
Op 25 mei, ondertussen een goede
vier maand geleden, trokken we weer
met z’n allen naar de stembus. Zowel
voor het Vlaams Parlement, de
Kamer als het Europees Parlement
haalde de N-VA een klinkende verkiezingsoverwinning! Ook onze burgemeester Sophie De Wit werd
herverkozen in de Kamer en mag
zich vijf jaar langer Kamerlid noemen.

DUIZELINGWEKKENDE RESULTATEN

V.U.: Miel Mertens - Ernest Claeslaan 1 B2 - 2630 Aartselaar - aartselaar@n-va.be

In de kieskring Antwerpen haalde de
N-VA alvast duizelingwekkende resultaten: 39,4 % voor de Kamer en 36,5 %
voor het Vlaams Parlement. Lijsttrekkers Bart De Wever en Liesbeth Homans
waren absolute stemmenkampioenen.
Ook onze burgemeester Sophie De Wit
behaalde een zeer knap resultaat. Met in
totaal 16 660 voorkeurstemmen haalde
ze vlot vanop de vijfde plaats op de
N-VA-lijst een Kamerzetel binnen. Liefst
1 139 van die voorkeurstemmen werden
in Aartselaar gegeven.

HEEL WAT WERK OP DE PLANK
“Ik ben al onze kiezers ontzettend
dankbaar”, zegt Sophie De Wit.
“Dankzij dit knappe resultaat kan ik
mijn werk in de Kamer vijf jaar langer
verder zetten. In de commissie Justitie,
waarin ik zetel, ligt er namelijk nog
heel wat werk op de plank. Justitie is
en blijft in België een zorgenkind. De
strafuitvoering blijft ondermaats, de
gevangenissen zitten overvol, de informatisering blijft uit, enzovoort.”

Burgemeester
Sophie De Wit
haalde liefst 16 660
voorkeurstemmen
in onze provincie,
waarvan er
1 139 uit Aartselaar
kwamen.
Bedankt daarvoor!

ger in het parlement hebben”, zegt Sophie De Wit. “Veel bovenlokale dossiers worden nog altijd in Brussel
bepaald. Ik denk bijvoorbeeld aan de
inrichting van de A12, de doortrek-

WIST JE DAT?
Wist je dat de N-VA in Aartselaar
voor de Kamer liefst 47,6% haalde?
Met dat percentage haalde de
N-VA in Aartselaar één van de
beste resultaten in Vlaanderen. “47,6
% is een ongelooflijk resultaat”, zegt
Sophie De Wit. “Dat betekent dat
haast één op de twee Aartselarena-

king van de expresweg N171, de steun
voor nieuwe intergemeentelijke zwembaden, … De combinatie parlementslid en burgemeester vult elkaar dus
perfect aan.”
ren in het stemhokje het vertrouwen
aan de N-VA hebben gegeven. Natuurlijk gaat het hier om nationale
verkiezingen, maar ik zie er toch ook
een blijk van vertrouwen in voor het
werk dat we hier in Aartselaar als
gemeentebestuur het voorbije anderhalf jaar hebben gepresteerd. Het
sterkt ons alvast om nog verder hard
te werken aan een beter, mooier en
aangenamer Aartselaar.”

“Maar ook voor Aartselaar is het belangrijk dat we een vertegenwoordi-

www.n-va.be/aartselaar

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Sophie & Compagnie
Op zaterdag 27 september vindt voor de tweede maal het feest
van burgemeester Sophie De Wit en de schepenen plaats in het
Cultureel Centrum. Verwacht geen politieke speeches of dergelijke, maar een geweldig dansfeest met een uitstekende DJ.
Een lounge en eetstandjes maken het feest compleet. Tickets
in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de
N-VA, sp.a en Groen of via mail aan aartselaar@n-va.be. We
bezorgen de tickets dan aan huis.

Opbrengst van 1ste Sophie & Compagnie
naar Aartselaarse jeugd
Dit jaar gaat de opbrengst van Sophie & Compagnie naar een goed doel.
Ook vorig jaar was dat het geval. Toen mocht de Aartselaarse jeugdraad
een cheque ontvangen uit handen van burgemeester Sophie De Wit. Voor
schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) is de keuze voor de Aartselaarse jeugd natuurlijk niet toevallig: “In Aartselaar hebben we een bloeiende en actieve jeugdraad die zelf heel wat organiseert, maar ook de
Aartselaarse jeugdverenigingen ondersteunt. Met deze cheque willen we
dan ook onze jeugd een extra steuntje geven. Ook dit jaar kiezen we voor
een goed doel met Aartselaarse wortels: we steunen de Kom Op Tegen
Kanker-afdeling die hier in Aartselaar zeer actief is.”
Burgemeester Sophie De Wit overhandigt de cheque van Sophie & Compagnie aan
Victor Van Dyck, ondervoorzitter van de Aartselaarse jeugdraad

N-VA Aartselaar quizt!
Ook dit jaar houdt N-VA Aartselaar weer een
gezellige quiz voor de ganse familie. Noteer
alvast zaterdagavond 27 december in de
agenda. Dit keer wijken we uit naar het Cultureel Centrum van Aartselaar, waar we tot 40
quizploegen kunnen onderbrengen. Ploegen

bestaan uit maximum 6 personen. De inkomprijs is 20 euro per tafel. Er zijn weer tal van
mooie prijzen te winnen!
Inschrijven kan via vanputchristine@gmail.com.

Jong N-VA RUPEL van start
Recent werd Jong N-VA RUPEL boven de doopvont gehouden. Jong N-VA
RUPEL groepeert de N-VA-jongeren uit de Rupelstreek en Aartselaar. Voor Aartselaar zit Dante Bellon in het bestuur. Heb je als jongere ook interesse om lid te
worden van de N-VA of Jong N-VA RUPEL? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Dante via dante.bellon@n-va.be.

aartselaar@n-va.be

Pierstraat eindelijk zone 50
na politiek akkoord
Sinds mei mag er in de Pierstraat in Aartselaar, tussen
de Reetsesteenweg en A12, nog maar 50 km/u worden
gereden.
De snelheidsverlaging komt er na een jarenlange strijd
tussen de verschillende gemeentebesturen. Aartselaar was
steeds vragende partij, maar het vorige gemeentebestuur
van Rumst wou hier niet op ingaan. Nochtans waren er
heel wat goede argumenten om de snelheidsverlaging in
te voeren. Na een uitgebreid document dat schepen Bart
Lambrecht opstelde om Rumst te overtuigen, ging het
nieuwe gemeentebestuur van Rumst akkoord. Ook Kontich sloot zich aan bij een uniform snelheidsregime over
de ganse Pierstraat.

De schepenen van Mobiliteit Geert Van der Auwera (CD&V, Rumst), Bart Lambrecht
(N-VA, Aartselaar), Willem Wevers (N-VA, Kontich) en burgemeester van Kontich
Eric Jacobs (N-VA) in de Pierstraat na afronding van het politiek akkoord.

“Daarmee is een dossier dat jarenlang aansleepte eindelijk
opgelost. Aartselaar is weer wat verkeersveiliger geworden dankzij deze maatregel, want een maximum snelheid
van 50 km/u maakt een wereld van verschil”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “In de Pierstraat, die van de grens met Niel tot het centrum van
Kontich loopt, waren voorheen verschillende snelheids-

Verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de buurtbewoners primeren voortaan. Bovendien heeft Kontich ook de
Oever aangepast en ook daar een zone 50 ingevoerd. De
volgende belangrijke stap voor de mobiliteit rond de
Pierstraat is de doortrekking van de expresweg N171.
Daarvoor blijft ons Aartselaars gemeentebestuur bij de
Vlaamse overheid ijveren.”

Waarom 50 km/u in de Pierstraat?
De Pierstraat tussen Reetsesteenweg
en A12 had nood aan een zone 50,
onder meer om volgende goede redenen:
•Er liggen 10 zebrapaden waar voetgangers voorrang hebben en auto’s
dus tijdig moeten kunnen stoppen.
•Bovendien zijn er 2 fietsoversteekplaatsen waar de fietser voorrang
heeft zodra hij aan het oversteken
is.
•Met een rijstrookbreedte van 3,05m
was de straat te smal om een zone

Zeker op het Laar en
rond het oude
gemeentehuis
kan je niet
naast de
bloempjes
kijken.

regimes van kracht. Die varieerden van 50 km/u tot 90
km/u. Dat was verwarrend, dus hebben de drie gemeentebesturen één uniform snelheidsregime ingevoerd.

70 te mogen hebben. De bloembakken zorgen bovendien voor een
extra nauw effect.
•De impact bij een ongeval aan 70
km/u is vele male groter dan bij 50
km/u. Niet onbelangrijk als je weet
dat er regelmatig een ongeval gebeurt. De kans om een ongeval aan
70 km/u te overleven is veel kleiner dan bij 50 km/u.
•De remafstand aan 70 km/u is
bijna dubbel zo lang als bij 50
km/u. Met 10 zebrapaden is het
echter belangrijk tijdig tot stilstand

te kunnen komen.
•Veel auto’s hielden zich zelfs niet
eens aan de 70 km/u. Zo’n 12 %
reed (aanzienlijk) te snel.
•De geluidsimpact voor omwonenden daalt met de helft wanneer er
maar 50 km/u wordt gereden.
•Alle snelheidsregimes in de omliggende straten zijn reeds 50 km/u.
•De tijdswinst bij 70 km/u bedraagt
amper 20 tot 40 seconden. Dergelijke tijdswinst is heus geen kinderleven waard, vinden de drie
gemeentebesturen.

Aartselaars centrum opgefleurd met bloemen
Voor veel Aartselaarse inwoners was het aangenaam opkijken toen ze
deze zomer het centrum van de gemeente bezochten. Dat centrum werd
namelijk versierd met allerlei mooie bloemen in bloembakken of aan de
straatlantaarns. De bebloeming kwam er op initiatief van burgemeester
Sophie De Wit (N-VA).

“Met deze bloempjes maken we ons centrum nog mooier. Het maakt
rondkuieren, winkelen of iets drinken bij de plaatselijke horeca nog aangenamer. Een externe firma zorgt voor de plaatsing en het onderhoud.
De mooie bloemen trokken zelfs de aandacht van regionale televisiezender ATV, die er een reportage over kwamen maken. De inwoners en handelaars in de reportage juichten alvast de
bebloeming toe. Het overtuigt ons gemeentebestuur om de bloemen vanaf nu elk jaar in de zomer te voorzien”,
besluit burgemeester Sophie De Wit.

www.n-va.be/aartselaar

Senioren- en toegankelijkheidsraad opgericht:
ook senioren krijgen een stem
Aartselaar kent veel adviesraden, maar voor senioren ontbrak er nog een. Ook mensen met
een beperking hadden nog geen inspraakorgaan. Het nieuwe gemeentebestuur richtte dan
ook een senioren- en toegankelijkheidsraad op.
Voor OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA) is de oprichting goed nieuws: “Dankzij deze
raad kunnen senioren en mensen met een beperking hun stem laten horen. Ze geven advies aan
het gemeentebestuur over zaken die hen aanbelangen. Het bestuur tracht hier dan rekening
mee te houden. Op die manier krijgt de doelgroep meer aandacht, want het aantal senioren
(65+) is in Aartselaar met 50% toegenomen tussen 2002 en 2012. Met deze oprichting realiseert
de N-VA haar verkiezingsbelofte.”

Uitbreiding kinderopvang
goedgekeurd
De gemeenteraad van september keurde de lastvoorwaarden
voor de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang
goed. Daardoor kan spoedig een aannemer worden aangeduid die een extra gedeelte aan IBO
Robbedoes in de Carillolei zal bouwen.















“We willen het bestaande gebouw
aanzienlijk uitbreiden met een uitDe vernieuwde buitenschoolse kinderopvang zal
bouw”, legt schepen van kinderopvang Hilde Heyman
er in de toekomst zo uit zien.
(N-VA) uit. “Door die uitbouw vergroot de oppervlakte
en daardoor het maximum aantal kinderen dat we van
Vlaanderen mogen opvangen. Momenteel zijn dat er maar 25, we hopen nu naar minimum 50
tot zelfs 70 te gaan. Volgend jaar zullen we de vernieuwde kinderopvang kunnen openen. We
voorzien voor de werken 500 000 euro en nog eens 50 000 euro om de nieuwe ruimte in te richten. Kinderopvang is
voor dit gemeentebestuur een echte prioriteit. Het zorgt er voor dat jonge ouders hun werk en gezin beter kunnen
combineren. Tijdens de werken zal de bestaande kinderopvang gewoon blijven doorwerken.”










OCMW Aartselaar hervormt tegemoetkomingen
Ook in het OCMW van Aartselaar is de beloofde ‘kracht van verandering’ op positieve manier te merken. De
OCMW-raad hervormde enkele tegemoetkomingen, waardoor mensen die er echt behoefte aan hebben voortaan
meer in aanmerking komen voor deze noodzakelijke hulp.
OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA) licht enkele hervormingen toe: “Ouders met een bescheiden inkomen en een kind met een handicap kunnen aanspraak maken op een sociaal-pedagogische toelage als ondersteuning voor de opvoeding van hun kind. We merkten echter dat het niet
voor alle ouders duidelijk was of ze in aanmerking kwamen, dus verduidelijken en versoepelen
we nu de voorwaarden.
Een tweede hervorming zit in een herwerkte aanvullende financiële steun waarbij het OCMW
van Aartselaar gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen kan ondersteunen. Zij krijgen
nu een financiële steun boven hun beperkt inkomen op basis van een ‘sociaal vitaal minimum’,
een wetenschappelijk uitgewerkte parameter die aangeeft welke financiële middelen er nodig zijn om menswaardig te
kunnen leven. Ook deze maatregel zal veel gezinnen dus verder helpen.
Een laatste voorbeeld zit hem in kleine ondersteuningen aan mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door hen
gratis vuilniszakken aan te bieden. Dat verruimen we nu naar gezinnen of alleenstaanden met een bescheiden inkomen
en een kind ten laste. Op die manier proberen we dus mensen die er echt behoefte aan hebben, verder te helpen.”

aartselaar@n-va.be

In augustus werd er nog hard gewerkt
aan de nieuwe ramen voor CADE

Nieuwe ramen
voor gemeenteschool CADE
Het gemeentebestuur investeerde afgelopen zomer
zwaar in de vernieuwing van een groot aantal ramen in
de gemeentelijke lagere school CADE.
Schepen van onderwijs
Mark Vanhecke (N-VA) is alvast
tevreden over de investeringen:
“We trachten onze schoolkinderen
in een zo modern mogelijke
schoolomgeving onderwijs te
geven. Daarom investeren we bijvoorbeeld jaarlijks in nieuwe
smartboarden, elektronische lesborden waarmee de leerkracht
ook op internet kan, en nieuwe klascomputers. Maar
evengoed investeren we in de schoolgebouwen zelf. We
stellen vast dat heel wat ramen in de schoolgebouwen
zeer oud zijn en dat er veel warmte langs de slecht geïsoleerde ramen verdwijnt. De nieuwe ramen die we nu
plaatsen voldoen wel aan alle recente isolatienormen.

Deze zomer bestelden we voor liefst 110 000 euro aan
nieuwe ramen. De ramen waren net op tijd geplaatst
zodat het schooljaar zonder enige hinder kon starten.
Maar qua investering zijn we er nog lang niet. De komende twee jaar zullen we nog telkens 55 000 euro investeren in nieuwe, beter geïsoleerde ramen. Een hele
investering dus, maar voor onze schoolgaande jeugd is
het dat allemaal waard. En bovendien besparen we op die
manier op de hoge energierekening. Twee vliegen in één
klap dus!”

Miel Mertens nieuwe voorzitter van N-VA Aartselaar
N-VA Aartselaar heeft
sinds kort een nieuwe
voorzitter. Miel Mertens
neemt de fakkel over van
Katleen Van Hove.
Katleen nam na de
gemeenteraadsverkiezingen de functie van voorzitter tijdelijk waar. Nu
Miel zich geroepen voelt
Kersvers voorzitter Miel
Mertens neemt de fakkel
om het voorzitterschap
over van Katleen Van Hove.
over te nemen, kan
Katleen zich terug ten
volle concentreren op haar mandaat als provincieraadslid en op haar drukke werkzaamheden.

N-VA Aartselaar komt naar u toe
Voor de verkiezingen trokken we met onze babbelbank al de Aartselaarse wijken in. We luisterden toen
met veel aandacht naar uw voorstellen om van Aartselaar of uw wijk een nog betere buurt te maken. De talrijke tips en ideeën namen we op in ons
verkiezingsprogramma.
Nu dat de N-VA de burgemeester en heel wat schepenen en raadsleden telt, willen we eens te meer graag
uw mening horen. Wat kunnen we nog concreet doen
om bepaalde problemen op te lossen? In oktober trekken we alvast twee wijken in. De andere wijken komen
in 2015 aan bod.

www.n-va.be/aartselaar

Miel Mertens is alvast een tevreden man: “Ik vind het een
grote eer om de voorzitter te mogen zijn van de grootste
politieke partij van Aartselaar. Wat het extra leuk maakt,
is dat N-VA Aartselaar ook echt een vriendenbende is. Het
is een privilege om deze groep van bekwame mensen te
mogen ondersteunen.
Dat de N-VA er in Aartselaar staat hebben we tijdens de
kiescampagne en daarna bewezen. We werden niet alleen
de grootste partij na een geslaagde campagne, maar onze
burgemeester, schepenen en raadsleden staan er ook al
van dag één. De ‘kracht van verandering’ is in Aartselaar
op een positieve manier te merken. Op dat elan willen we
blijven voortwerken en daar wil ik me als nieuwe voorzitter ten volle voor inzetten, voor elke Aartselarenaar."
Inwoners van wijk
Koekoek en wijk Lindenbos noteren dus al
best zaterdag 18 oktober in de agenda. Om
14 uur staan we in de
Jan Blockxlaan in wijk
Koekoek. Om 16 uur
kan u ons vinden in de
Wilgenlaan in wijk Lindenbos. Kom dus gerust eens
langs voor een babbel, een hapje en een drankje!
Zaterdag 18 oktober
14 uur: wijk Koekoek - Jan Blockxlaan
16 uur: wijk Lindenboslaan - Wilgenlaan

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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