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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Eddy Vermoesen
Kardinaal Cardijnlaan 16
2630 Aartselaar

Aartselaar
De verandering begint in Aartselaar
Aartselaar heeft heel wat troeven. Toch kan en moet het nog veel beter. De N-VA wil
van Aartselaar opnieuw een koploper maken. We willen wat goed is verder zetten,
maar durven bijsturen en veranderen waar nodig.
Wij bouwden daarvoor een project op, gebaseerd op vijf speerpunten. Die stellen we in deze
editie graag aan u voor. Dit project is natuurlijk niets zonder sterke mensen om het uit te
voeren. Wij staan klaar met een team van gemotiveerde kandidaten om het beleid een
nieuwe impuls te geven. Onze puzzel is gelegd. Doet u mee?

Sophie De Wit
Lijsttrekker
Sophie (°1973) zetelt al sinds 2001 in de
gemeenteraad, waarbij zij vanuit de oppositie
steeds constructief en consequent heeft
gehandeld.
Sophie groeide op in wijk Lindenbos en woont
al bijna tien jaar in het centrum van Aartselaar.
Sophie is advocate en sinds 2009
volksvertegenwoordiger. In de Kamer is zij de
justitie-experte van de N-VA.
Als echte Aartselarenaarse wil Sophie het
allerbeste voor onze gemeente en zijn
inwoners. Met haar ervaring en
onverminderde inzet trekt zij de enthousiaste
N-VA-ploeg.

www.n-va.be/aartselaar
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Vijf concrete speerpunten voor
verandering

www.n-va.be/aartselaar
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Een vlotte mobiliteit en een frisse dorpskern

2

Stimuleren buurtwerking en inspraak voor de Aartselarenaren

3

Blauw meer op straat

4

Aartselaar is er voor jong én oud

5

Gezonde gemeentefinanciën

Aartselaar slibt dicht langs haar invalswegen. Via (te herstellen) goede connecties met
buurgemeenten en de hogere overheid, pikt Aartselaar zijn graantje mee van het Masterplan
Antwerpen. Ook de doortrekking van de expresweg N171 is een prioriteit, net als
maatregelen voor de A12. In woonwijken wil de N-VA sluipverkeer weren en de leefbaarheid
verhogen. Voor fietsers en voetgangers wordt een inhaalbeweging uitgevoerd, zodat alle
vervoersmiddelen zich thuis voelen in Aartselaar. Het dorpscentrum krijgt een nieuw fris
gezicht. De N-VA is geen voorstander van verkeerslussen of eenrichtingsverkeer, want dit
jaagt het drukke verkeer naar de omliggende woonwijken.

Een goede buurtwerking is de garantie op een hechte samenhang in de wijk. Sociale
controle en verantwoordelijkheidszin bevorderen de integratie van nieuwe bewoners. In een
goed werkende buurt nemen inwoners reeds initiatief, in andere buurten wil de N-VA dit
stimuleren met speelstraten, wijk- en straatfeesten en ontmoetingsplaatsen. Elke wijk
verdient weer een actieve en gemotiveerde wijkraad, gerespecteerd door het bestuur.
Inwoners krijgen echte inspraak in het beleid, zeker bij openbare werken in hun straat.
Maandelijks wordt er per wijk een informatie- en inspraakvergadering gehouden. Hierop
kunnen alle wijkbewoners hun vragen komen stellen. Inspraak betekent ook uitspraak: de
N-VA wil een goede communicatie over het besliste beleid.

Dit is niet hetzelfde als meer blauw op straat. De politie moet efficiënter en nuttiger kunnen
werken en focussen op haar kerntaken. Dat kan door het installeren van bewakingscamera’s
op onze invalswegen, door de administratieve last te verminderen en
buurtinformatienetwerken uit te werken. Die bewijzen hun nut nu al in andere dorpen. Een
hogere zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld verhoogt niet enkel ons
veiligheidsgevoel, maar ook de veiligheid zelf. En wanneer de politie niet altijd aanwezig kan
zijn, neemt de gemeentewacht of een bevoegde gemeenteambtenaar die taak over. Zij
kunnen Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) uitschrijven, waarmee overlast,
sluikstorten of vandalisme efficiënt kunnen worden aangepakt.

Betaalbaar wonen is een prioriteit. Aartselaar kent weinig twintigers en dertigers omdat ons
dorp voor hen te duur is. De van Vlaamse kant verplicht te bouwen sociale huurwoningen wil
de N-VA hanteren voor de eigen Aartselaarse jeugd via een voorrangssysteem. Via een
gezinstoets in het beleid wordt onze gemeente echt gezinsvriendelijk. Een eersteklas
kinderopvang maakt het voor jonge tweeverdieners mogelijk om gezin en werk te
combineren. Onze inwoners worden ook ouder. Een doordacht en volwaardig seniorenbeleid,
inclusief een seniorenraad, activeert onze senioren. Zo kunnen zij lang en in optimale
omstandigheden in Aartselaar blijven wonen.

De voorbije legislatuur waren lage gemeentebelastingen een doel geworden in plaats van
een middel. Jaarlijkse tekorten waren dan ook het gevolg, tot zelfs pieken in het
begrotingstekort van 14 procent in 2012. Het leverde Aartselaar een officiële waarschuwing
van de toezichthoudende hogere overheid op. De N-VA wil weer de tering naar de nering
zetten. Begrotingen die écht in evenwicht zijn, mét behoud van de lage belastingen.
Aartselaar moet ook in de toekomst fiscaal vriendelijk blijven. Dat lukt enkel door nu orde op
zaken te stellen. Geen verspilling meer. De N-VA staat voor een efficiënt en vooruitziend
financieel beleid.

Een sterke ploeg voor Aartselaar
N-VA
1

DE WIT Sophie

13

VAN DER HEYDEN Jan

2

VERMOESEN Eddy

14

JOOSTEN Blondje

3

ROSCAM-REDANT Lieve

15

VAN CAMP Jan

4

LAMBRECHT Bart

16

CAREMANS Nicole

5

DE LEEUW Paula

17

MERTENS Miel

6

VANHECKE Mark

18

DE POURCQ-JACOBS Nancy

7

VAN RUYSSEVELT Anne

19

GORREBEECK Luk

8

D’EER Guido

20

TOURNÉ Ann

9

HEYMAN Hilde

21

METTENS Luk

10

WEVERS Peter

22

VAN HOVE Katleen

11

BEELS Anouk

23

VANSEUNINGEN Eric

12

MERTENS Jos

EDDY VERMOESEN
59 jaar, zelfstandig
zaakvoerder
Eddy is voorzitter van N-VA
Aartselaar, gewezen
stafmedewerker bij het
leger en momenteel
zelfstandig zaakvoerder.
In zijn vrije tijd
is hij secretaris bij het
Davidsfonds.

LIEVE ROSCAM-REDANT
43 jaar, coach in de
gehandicaptensector

BART LAMBRECHT
26 jaar, parlementair
medewerker in de Kamer

Lieve richtte in 2001 N-VA
Aartselaar op en is sinds
2010 gemeenteraadslid.
Lieve is gewezen
onthaalouder en
engageert zich
in verschillende
verenigingen.

Bart studeerde rechten en
overheidsmanagement en
vindt in de politiek
dus zijn gading.
Bart engageert zich
daarnaast als
voorzitter van
badmintonclub
Rita Serveert.

JAN VAN DER HEYDEN
67 jaar, gepensioneerd
Sinds 2006 is Jan
gemeenteraadslid. Als
gewezen fractieleider voor de
CD&V heeft Jan nu
gekozen voor het
ambitieuze project
van de N-VA. Jan
wordt vaak gespot
op tennisclub SVAT.

ERIC VANSEUNINGEN
54 jaar, zaakvoerder
en bedrijfsleider
Eric is ondervoorzitter en
penningmeester van
N-VA Aartselaar.
Hij is lid van Unizo
en Kiwanis
Aartselaar.
Met overtuiging
duwt Eric
de N-VA-lijst.
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
Ook in de Antwerpse provincieraad. District
BOOM
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

1

VAN HOVE Katleen - Aartselaar

2

STAES Jan - Kontich

3

DE HERT Vera - Mortsel

4

JANSEN Bert - Edegem

5

VAN HOOF Christel - Schelle

6

SOETEWEY Eddy - Niel

7

DEBRABANDERE Harry - Lint

In Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het
provinciebestuur de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Katleen Van Hove
Lijsttrekker
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