
V.U.: MIEL MERTENS, E. CLAESLAAN 1 B2, 2630 AARTSELAAR

AARTSELAAR
 aartselaar@n-va.be I  www.n-va.be/aartselaar I december 2019 I nr. 4

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Babytheek helpt kersverse ouders
Sinds oktober heeft Aartselaar een babytheek. Onze gemeente is een van de eerste uit de provincie met dat 
initiatief. “In de babytheek kunnen jonge ouders babyspullen ontlenen. Denk maar aan zuigflessen, buggy’s, 
wiegjes, wippertjes, borstvoedingskussens, …”, zegt initiatiefneemster en schepen van Gezinsbeleid Hilde 
Heyman (N-VA). “Op die manier zorgen we voor duurzamer babymateriaal, voor elk jong gezin dat daar 
nood aan heeft.”

“Jonge ouders kopen vaak babyspullen die maar enkele keren of zelfs 
nooit gebruikt worden. Dankzij deze uitleendienst voor babygerief 
kan je de spullen goedkoop ontlenen, testen en gebruiken. Heb je 
ze niet meer nodig, dan breng je ze terug en kunnen andere ouders 
ervan genieten. Als je als ouder alles nieuw moet kopen voor je baby, 
kost dat handenvol geld. Bovendien worden de spullen vaak maar 
weinig gebruikt en hebben ze dus een grote milieu-impact. De  
babytheek is dus een budgetvriendelijk én milieubewust alternatief.”

Kinderarmoedebestrijding én sociaal contact
Volgens schepen Hilde Heyman is er wel degelijk behoefte aan dit 
initiatief, ook in Aartselaar. “In Vlaanderen worden nog steeds vier 
op de tien kinderen in armoede geboren. In Aartselaar ligt dat aantal 
gelukkig lager, maar ook hier is het voor kersverse ouders zeker een 
meerwaarde dat ze kunnen besparen op de aankoop van babyspullen. 
Daarnaast heeft de babytheek ook een sociale functie: ze brengt ouders 
op een laagdrempelige manier bij elkaar. Het is dus absoluut niet onze 
bedoeling om de commerciële of winstgevende toer op te gaan.”

De babytheek is een initiatief van de gemeente Aartselaar in  
samenwerking met de provincie Antwerpen, het Netwerk Bewust  
Verbruiken en de omliggende kringwinkels. Bovendien gaf  
SV Aartselaar Tennis een mooie cheque van 2 500 euro uit de  
opbrengst van hun zomertornooi, om de babytheek te laten starten.

  “Dankzij de babytheek kunnen kersverse ouders besparen 
op de aankoop van babyspullen én komen ze met elkaar 
in contact”, zegt initiatiefneemster en schepen Hilde 
Heyman.

Interesse in de babytheek?
Voor 20 euro per jaar wordt u lid van de babytheek. De uitleenperiode is zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging.  
U vindt de babytheek op de tweede verdieping van het Sociaal Huis, op de hoek van de Kapellestraat en de Palmboomstraat. 
Vrijwilligers ontvangen u elke eerste maandag van de maand van 18 tot 19.30 uur en elke derde zaterdag van 10 tot 11.30 uur. 
Meer info op www.aartselaar.be, waar u ook de uitleencatalogus terugvindt.
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Tot vorig schooljaar was de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Cade in de Carillolei een stenen 
vlakte. Daar kwam deze zomer verandering in. “We hebben heel wat steen uitgebroken en vervangen door 
meer groen en leuke speelelementen”, zegt een trotse schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA).

Bij de leerlingenraad en het leerkrachtenteam bestond al 
langer de wens om de speelplaats grondig onder handen te 
nemen. “Samen met Milieuzorg op School (MOS), Natuur en 
Landschap Zuidrand, het leerkrachtenteam, enkele ouders 
en onze eigen technische dienst zijn we aan de slag gegaan. 
Het gemeentebestuur maakte financiële middelen vrij om de 
vergroening van de speelplaats te realiseren”, legt schepen 
Vanhecke uit.

Avontuurlijk speelparadijs
Het resultaat mag gezien worden: de speelplaats is voortaan 
een avontuurlijk, groen speelparadijs. Er zijn boomstammen 
om op te klauteren, er komt een loopbrug met een kraaien-
nest en verborgen achter een heuvel is er zelfs een gemetste 
buitenklas waar 25 kinderen les kunnen volgen. 

Positieve reacties
“De reacties van de leerkrachten en kinderen zijn alvast zeer 
positief. We merken dat de kinderen nog meer openbloeien en 
dat er minder aanleiding tot mogelijk pestgedrag is, omdat 
kinderen meer uitdaging hebben tijdens de speeltijd. Enkel 
de ouders zullen misschien af en toe eens vloeken, want 
hun kinderen zullen wat vaker met vuile kleren naar huis 
komen”, besluit Mark Vanhecke met een lach.

Speelplaats van 
basisschool Cade 
werd groener

Nieuwe schoolpoorten
Wist u dat het gemeentebestuur ook de schoolpoorten van de 
gemeenteschool Cade heeft vernieuwd? De nieuwe schoolpoorten zijn 
veiliger en ze zijn met een videofoon uitgerust. Na de nieuwe poorten 
van vorig jaar werden er dit jaar nog twee poorten vervangen en 
in 2020 volgen er nog eens drie. Daarna zullen alle toegangen van 
de Cade-afdelingen in de Carillolei en de della Faillelaan nieuwe 
schoolpoorten hebben.

7de familiequiz
Zaterdag 28 december
20 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)

Cultureel Centrum Aartselaar
della Faillelaan 34

20 euro per ploeg, maximaal zes 
personen per ploeg
Inschrijven via aartselaar@n-va.be
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Vrijdag 17 januari
om 20 uur

Cultureel Centrum Aartselaar
della Faillelaan 34

U bent van harte welkom om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
Met toespraken van voorzitter Miel Mertens en burgemeester Sophie De Wit. Gratis toegang

Nieuwjaarsreceptie

Intussen op de A12
•  Het Aquafinrioleringsproject, dat voor heel wat mobiliteitsproblemen zorgt, gaat stilaan zijn laatste fasen in. Met het  

kruispunt Leugstraat is momenteel het laatste kruispunt opgebroken. De werken gaan namelijk niet verder dan de  
Leugstraat. Aquafin verwacht dat het kruispunt Leugstraat midden februari weer open kan gaan. 
 
De werken vlotten trouwens ook beter dan oorspronkelijk gepland. Tenzij een strenge winter nog roet in het eten gooit, 
zullen de werken in de loop van maart klaar zijn. Oorspronkelijk was de zomer van 2020 de einddatum.

•  Op vraag van het gemeentebestuur van Aartselaar, de gemeentebesturen van de Rupelstreek en onder meer VOKA, paste  
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in augustus de lichtenregeling weer aan. De Aartselaarse zijstraten krijgen  
nu opnieuw samen groen. Dankzij de aanpassing zijn de files in de zijstraten afgenomen. De maatregel vergt wel extra  
voorzichtigheid van chauffeurs. 

•  Sinds midden november werkt het AWV aan een derde opstelstrook op de A12 aan elk Aartselaars kruispunt. Als  
vervolgens ook de lichten zijn aangepast aan die derde rijstrook, zou die voor een grotere capaciteit op de A12 moeten  
zorgen. Ook die maatregel moet de files weer doen afnemen, in afwachting van een structurele ondertunneling.

•  Wat de toekomst betreft, heeft het AWV toegezegd een versnelling hoger te schakelen in de bouwplannen voor een  
ondertunnelde A12. Het AWV engageerde zich ten aanzien van de gemeentebesturen en ondernemers om ten laatste in  
2021 de bouwaanvraag voor hun plannen in te dienen. Aartselaar zal die plannen van nabij blijven opvolgen, gezien de  
impact op onze gemeente.
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