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AARTSELAAR
N-VA Aartselaar kwist!
Ook dit jaar
houdt N-VA
Aartselaar
weer een
gezellige quiz
voor de ganse
familie. Dit
jaar vindt
die plaats op
zaterdag
27 december om 20 uur. We
wijken uit naar het Cultureel
Centrum van Aartselaar, waar
we tot 35 quizploegen kunnen
onderbrengen.

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

Ploegen bestaan uit maximum
6 personen. De inkomprijs is 20
euro per ploeg. Er zijn weer tal
van mooie prijzen te winnen!
Schrijf dus tijdig in via
vanputchristine@gmail.com.
Hopelijk tot dan!

Burgemeester Sophie De Wit en HEKLA-korpschef
Lee Vanrobays samen met de vier BIN-coördinatoren bij de ondertekening van de BIN-charters
op het gemeentehuis

VIER BUURTINFORMATIENETWERKEN VAN START
Sinds 1 november zijn de eerste buurtinformatienetwerken in Aartselaar actief.
In deze buurtinformatienetwerken (BIN’s) werken buurtbewoners en de lokale
politie intensief samen om hun wijk veiliger te maken.
Liefst vier BIN’s gingen samen van start in onze gemeente.
Het gaat om de BIN’s Buerstede, Koekoek, Lindenbos en
Reukens.
Een BIN werkt eenvoudig. Wanneer een buurtbewoner iets
verdacht ziet in zijn wijk, meldt hij dat aan de politie. De politie beoordeelt de ernst van de situatie en beslist om deze
nuttige informatie naar alle leden van de BIN te sturen.
Daardoor verhoogt de waakzaamIn de wijken Buerstede, Koekoek, heid en de preventie. Maar bovendien schrikken ook de waarLindenbos en Reukens zijn begin schuwingsborden van de BIN potentiële daders af.
november 4 BIN’s gestart.

Daarmee dekken we meteen een
groot gebied van onze gemeente.”
Mark Vanhecke (N-VA)
schepen van inspraak en wijkraden

“Het is dus zeker niet zo dat BINleden zelf voor politie gaan spelen
en beginnen patrouilleren”, zegt
burgemeester Sophie De Wit
(N-VA). “Met de BIN’s willen we
een veilige en leefbare woonomgeving realiseren onder het motto ‘zien = melden’.
BIN’s in andere gemeenten werpen hun vruchten af, we merken dat het aantal
inbraken of andere feiten aanzienlijk daalt. De veiligheid in Aartselaar verhogen
is een belangrijk werkpunt voor de N-VA.”
De eerste 4 BIN’s in Aartselaar zijn het resultaat van een goede samenwerking
tussen het gemeentebestuur, de lokale politie en de wijkraden. Schepen van Inspraak en Wijkraden Mark Vanhecke (N-VA) is dan ook een
tevreden man. “Eerst hebben we de wijkraden in Aartselaar
nieuw leven ingeblazen. Met die nieuwe wijkraden zijn we
dan ook de BIN’s beginnen uitwerken. Dankzij de inzet en de
werving van de wijkraden kunnen we met 4 BIN’s tegelijk
starten en meteen een groot gebied van de gemeente dekken”,
besluit Mark Vanhecke.
Interesse om deel uit te maken van één van de bestaande BIN’s of een
BIN in jouw wijk uit de grond te stampen? Contacteer dan schepen Mark
Vanhecke via mark.vanhecke@aartselaar.be of de lokale politie op het
nummer 03 444 00 10. Zij brengen je in contact met je lokale BIN-coördinator of de wijkraadvoorzitter.

www.n-va.be/aartselaar

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Jonge Aartselarenaren krijgen voorrang bij sociale woningen
De gemeente Aartselaar en De Ideale Woning starten in
het najaar met de bouw van 25 nieuwe appartementen in
de Palmboomstraat. Inwoners van Aartselaar krijgen
voorrang bij de toewijzing. “Op die manier krijgen jonge
Aartselarenaren een mooie gelegenheid om betaalbaar in
onze gemeente te blijven wonen. Dat was een nadrukkelijke verkiezingsbelofte van de N-VA die we dus nu realiseren”, zegt OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

Een schets van hoe het project in de Palmboomstraat er zal uitzien.

Vanaf 2016 zijn 25 nieuwe appartementen te huur in het
centrum van Aartselaar. Zowel mensen zonder kinderen als
gezinnen met één, twee of drie kinderen kunnen een appartement huren. De appartementen worden sociaal verhuurd,
wat betekent dat de huurprijs afhankelijk is van het inkomen. Het inkomen van de kandidaten mag niet boven de

maximumgrens liggen en men mag geen huis, appartement
of grond in eigendom hebben.
“Sociale woningen hebben bij inwoners vaak nog een negatieve connotatie, maar daar willen we een einde aan
maken”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Hilde Heyman.
“Met het gemeentebestuur hebben we de duidelijke visie
dat we het aantal sociale huur- of koopwoningen dat we
van Vlaanderen verplicht moeten voorzien, zo veel mogelijk voor Aartselarenaren willen voorbehouden. We kijken
dan specifiek naar onze Aartselaarse jongeren. Voor hen is
blijven wonen in Aartselaar niet evident wegens de hoge
huur- en koopprijzen. Via deze sociale huurwoningen willen we hen een duwtje in de rug geven. We hopen dan ook
dat zo veel mogelijk Aartselaarse jongeren tijdig intekenen
op dit aanbod. Ook voor de Aartselarenaren die hier al
wonen is het een positief project: hun kinderen of kleinkinderen krijgen via deze weg de kans om in onze gemeente
te blijven wonen.”
Wil je graag meer informatie?
Contacteer dan de Sociale Dienst
van het Aartselaarse OCMW:
OCMW Aartselaar – Sociale dienst
Kapellestraat 136
2630 Aartselaar
03 870 58 70
info@ocmwaartselaar.be
HILDE HEYMAN,
OCMW-voorzitter

Aartselaarse fietsoversteekplaatsen in rood jasje
Bij de gevaarlijke kruispunten voor fietsers heeft het
Aartselaarse gemeentebestuur de fietspaden veiliger en
beter zichtbaar gemaakt. Dat gebeurt door de aanbreng
van een rode coating, waardoor de fietspaden nu veel
meer opvallen. “Op die manier hopen we de aandacht van
de automobilist meer te trekken, zodat ze rekening houden met de aanwezigheid van fietsers. Zo willen we de
verkeersveiligheid in onze gemeente bevorderen”, zegt
schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Bart Lambrecht (N-VA).
Het initiatief werd uitgewerkt door de gemeentelijke verkeerscel. “We werden geconfronteerd met enkele gevaarlijke kruispunten voor fietsers. Om de automobilist daar
extra op te wijzen, brengen we nu dus zo’n rode coating
aan. Een rode coating gaat langer mee dan een gewone verflaag. In vele andere gemeenten worden op die manier de
fietspaden al extra geaccentueerd, maar voor Aartselaar is
het een primeur. Deze maatregel past in onze ambitie om
van Aartselaar een verkeersveiligere en fietsvriendelijkere
gemeente maken”, verduidelijkt Lambrecht.
De rode coating is onder meer terug te vinden in de Baron
Van Ertbornstraat, Kapellestraat, Pierstraat en Cleydael-

aartselaar@n-va.be

Op het kruispunt van de Baron Van Ertbornstraat
en Kleistraat werd ook rode coating aangebracht.
Bij de witte strepen hebben fietsers voorrang.
Bij de witte blokken moet de fietser eerst de
automobilist voorlaten.

laan. De reacties van inwoners op
de rode coating zijn alvast zeer positief. Daardoor kreeg het gemeentebestuur al veel suggesties voor
nieuwe locaties om de rode verf aan
te brengen. “Om die reden hebben
we al een 12-tal nieuwe locaties aangeduid die binnenkort ook een rode
coating krijgen”, besluit Bart Lambrecht.

BART LAMBRECHT
schepen van Mobiliteit
en Verkeersveiligheid
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Aartselaar stapt in toeristisch project ‘De Zuidrand, dat smaakt!’
Onder impuls van schepen van Toerisme Eddy Vermoesen (N-VA) stapt onze gemeente in een nieuw toeristisch
project. Samen met Edegem, Kontich, Lint, Hove, Boechout en Borsbeek vormt Aartselaar voortaan het toeristisch project ‘De Zuidrand, dat
smaakt!’. “Op vlak van toerisme is
onze regio altijd een blinde vlek
geweest. Heel wat inwoners zullen onze gemeente dan ook niet
meteen met toerisme linken. Maar
we hebben heel wat troeven en
die willen we met dit project optimaal uitwerken”, zegt schepen
Eddy Vermoesen trots.

“Samen met Edegem, Kontich, Lint, Hove,
Boechout en Borsbeek werken we de
toeristische troeven van de Zuidrand uit,
zowel op vlak van patrimonium als op
culinair gebied”
Eddy Vermoesen, schepen van Toerisme (N-VA)
‘De Zuidrand, dat smaakt!’ bundelt niet alleen uiteenlopende activiteiten en arrangementen, maar werkt ook
samen met de lokale horeca en ondernemers om het publieke patrimonium onder de aandacht te brengen. “Ook
voor onze lokale economie is dit toeristisch project dus zeer
interessant. Bovendien willen we ook een Aartselaars
streekproduct ontwikkelen, waarvoor we beroep doen op

De verschillende gemeentebesturen na
ondertekening van de samenwerking

onze plaatselijke middenstanders. Via streekproducten
kunnen we de identiteit van de Zuidrand versterken”, verduidelijkt Vermoesen.
Het budget dat de gemeente Aartselaar voor toerisme voorziet is zeer beperkt, maar door de samenwerking met de
zeven gemeenten en Vlaamse subsidies krijgt het toeristisch
project toch heel wat werkingsmiddelen.
“We hebben een totaal budget van 311 000 euro voor dit
project, waarvan 248.800 euro Vlaamse subsidies. Normaal
gaan dergelijke subsidies vooral naar grootsteden, maar
door de bundeling van onze krachten konden we een sterk
dossier indienen waar de Vlaamse overheid enthousiast
over is. Met dat bedrag wordt nu onder meer een projectcoördinator aangeworven, die het project verder uitwerkt
en een netwerk opzet van horeca, lokale handelaars en ondernemingen”, besluit schepen van Toerisme Eddy Vermoesen.

Toren voor tijdsregistratie siert atletiekpiste
Sinds enkele maanden staat er op het
sportcentrum bij de atletiekpiste een
nieuw gebouw. De nieuwe toren
dient in hoofdzaak om de elektronische tijdsregistratie tijdens atletiekmeetings te herbergen. Maar het
gebouw krijgt ook een permanente
functie als secretariaat voor atletiekvereniging AVKA en bergruimte
voor sportmateriaal.
“Met de bouw van deze atletiektoren
hebben we terug alle middelen om
grote en succesvolle atletiekmeetings
te organiseren op ons prachtig sportcentrum”, zegt schepen van Sport Bart
Lambrecht (N-VA) tevreden.
Het Aartselaars sportcentrum bevat
een mooie atletiekpiste met een groot

www.n-va.be/aartselaar

stadion erbij. De Aartselaarse atletiekvereniging AVKA houdt er haar trainingen,
maar
ook
regelmatig
atletiekmeetings. Tot voor kort moesten zij hun dure meetapparatuur in
regen en wind zetten, maar die tijd is
voortaan voorbij.
“Door deze investering kunnen we
terug probleemloos meetings organiseren op ons sportcentrum. Vorige legislatuur werd de piste nog volledig
vernieuwd voor een bedrag van zo’n
600 000 euro. Het zou dan ook jammer
zijn dat we ze niet langer ten volle
kunnen benutten. De bouw van de
toren kostte nu zo’n 50 000 euro. Bovendien draagt ook AVKA haar steentje bij, want zij nemen de volledige
binneninrichting voor hun rekening.

Op die manier kunnen we van een
zeer geslaagde samenwerking spreken”, aldus schepen Bart Lambrecht.
De toren is ondertussen al volop te bewonderen naast de atletiekpiste. Momenteel legt AVKA nog de laatste
hand aan de binneninrichting. Bij de
eerste atletiekmeeting van 2015 zal de
toren dan ook feestelijk worden ingehuldigd.
Bart Lambrecht, schepen van Sport
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Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffen
e sie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijd
j ing van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke toe
o op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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