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AARTSELAAR
AANMELDINGSPROCEDURE VERMIJDT KAMPEERTOESTANDEN AAN CADE
Iedereen kent het fenomeen wel:
ouders die kamperen voor de schoolpoort in de hoop hun kind in te schrijven in de school van hun voorkeur.
Ook de Aartselaarse basisscholen zijn
zeer gegeerd omwille van hun kwalitatief onderwijs. Toch zal er vanaf volgend schooljaar niemand meer moeten
kamperen aan de gemeentelijke school
CADE. Schepen van Onderwijs Mark
Vanhecke (N-VA) werkte namelijk met
de schooldirectie een aanmeldingsprocedure uit. Een nieuwigheid voor
Aartselaar!

leerlingen worden via twee criteria
geordend. Het eerste criterium is de
decretaal bepaalde voorrangsgroepen. Eerst krijgen broertjes en zusjes van leerlingen of kinderen van
het personeel voorrang. Verder legt
Vlaanderen op dat kinderen uit een
gezin dat een schooltoelage krijgt of
waarvan de moeder geen diploma
secundair onderwijs heeft, voorrang
krijgen. Voor deze groep worden 12
plaatsen in het eerste leerjaar
(11,8 % van de capaciteit) en 8 plaatsen in de ganse kleuterschool (ook

“Dankzij de aanmeldingsprocedure vermijden we kampeer-

V.U.:Miel Mertens, Ernest Claesstraat 1 B2, 2630 Aartselaar

toestanden, zorgen we voor een mooie sociale mix én geven we
kinderen uit de omgeving van de school voorrang.”
Mark Vanhecke (N-VA) – schepen van Onderwijs

Om kwalitatief onderwijs te kunnen
aanbieden in de beschikbare klaslokalen, ligt het maximum aantal leerlingen
in het lager onderwijs op 100 per leerjaar. In de gemeentelijke kleuterschool
CADE in de Buerstede kunnen er dan
weer maximaal 60 kleuters toegelaten
worden. De parochiale kleuterschool
en basisschool De Blokkendoos worden
niet ingericht door de gemeente en vallen dus niet onder deze regeling.
De nieuwe aanmeldingsprocedure gaat
voortaan vooraf aan de inschrijving. Via
de aanmelding geeft men ‘de intentie
om in te schrijven’. Alle aangemelde

11,8 %) vrijgehouden. Het tweede criterium is voortaan de afstand tussen de
school en de woonplaats van de leerling.
Door dat criterium genieten Aartselaarse kindjes voortaan dus voorrang op
kinderen die verder wonen.
De Aartselaarse aanmeldingsprocedure
gaat vanaf schooljaar 2015-2016 in.
“Met deze procedure slaan we drie
vliegen in één klap”, zegt schepen van
Onderwijs Mark Vanhecke. “We vermijden kampeertoestanden én zorgen voor
een mooie sociale mix. Maar bovendien
krijgen kinderen die dicht bij school

N-VA AARTSELAAR ZET HET NIEUWE JAAR IN
Noteer nu al in uw agenda
•
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aartselaar, in samenwerking met de
wijkraden, op zondag 11 januari om 11 uur op het Laar. Bij slecht weer wordt
het Cultureel Centrum gebruikt.
•
De nieuwjaarsreceptie van N-VA Aartselaar op vrijdag 30 januari om 20 uur in
het Cultureel Centrum.
Beide nieuwjaarsrecepties zijn gratis en iedereen is van harte welkom.

www.n-va.be/aartselaar

wonen een grotere kans op inschrijving
in ons gemeentelijk onderwijs. Op zich
is dat ook niet onlogisch, elke Aartselarenaar draagt met zijn belastingen mee
bij aan ons gemeentelijk onderwijs. De
aanmeldingsprocedure vermijdt ook
willekeur en geeft ons meer tijd voor de
inschrijving zelf.”
Schepen Vanhecke hoopt in feite wel dat
de ganse procedure in praktijk overbodig is. “Natuurlijk hoop ik dat we alle
geïnteresseerden een plaatsje in CADE
kunnen geven. Maar nu hebben we tenminste een duidelijk criterium voor als
we toch onze capaciteit overschrijden.
Met dit systeem vermijden we dat een
Aartselaars kind niet kan ingeschreven
worden omdat iemand van buiten de
gemeente al een week voor de schoolpoort kampeerde.”

Wil je meer informatie over de aanmeldingsprocedure en de mogelijkheden tot inschrijven in CADE?
Bekijk dan zeker eens de website
van de school: www.cade.be

OCMW Aartselaar viert 15 jaar seniorenflats ‘De Palmboom’
Met een feestelijke receptie vierde het
OCMW van
de gemeente
Aartselaar het
15-jarig bestaan van de
seniorenflats
Palmboom, op
de hoek van
de Palmboomstraat en Kapellestraat.
Met een bezettingsgraad die al die tijd 100 procent besloeg
en een huidige wachtlijst van meer dan 80 kandidaten zijn
de seniorenflats een schot in de roos. “De toename van de
vergrijzing in Aartselaar, in combinatie met de wachtlijst,
toont aan dat er een reële behoefte is voor dit initiatief. De
grote uitdaging voor de toekomst is nu om de flats modern
te houden en tijdig te renoveren”, zegt OCMW-voorzitter
Hilde Heyman (N-VA).
“Vanaf het begin kennen de 25 seniorenflats een bezetting
van 100 procent. Er zijn vandaag zelfs nog vijf bewoners
die er al van in het begin bij zijn. Dat maakte de viering

des te leuker”, zegt Hilde Heyman. “Het is nu zaak om
de flats modern en up to date te houden. Met het nieuwe
gemeentebestuur hebben we alvast een klusjesman voor het
onderhoud aangeworven en ook de vloerbekleding werd
reeds vernieuwd. Er is een internethoekje ingericht, want
steeds meer inwoners werken hier mee. In de cafetaria van
ons sociaal huis bieden we dan weer warme maaltijden aan
voor de 65-plussers en onze klanten.”

KWALITATIEF SENIORENBELED SPEERPUNT

Seniorenbeleid vormt een steeds belangrijkere materie
in Aartselaar. “Onze gemeente
begint te vergrijzen en kent steeds
meer senioren onder haar bevolking. Een kwalitatief seniorenbeleid is dan ook één van de speerpunten van ons gemeentebestuur”,
gaat OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA) verder. “Ook voor de
senioren die thuis wonen hebben
we aandacht. Zo hebben we een
senioren- en toegankelijkheidsNicole Caremans
raad opgericht om hun noden
OCMW-raadslid
beter te kanaliseren. Daaruit is
bijvoorbeeld al het project ‘bib aan
huis’ voortgevloeid.”

Aartselaarse wijken logischer ingericht
Aartselaar is al decennialang ingericht in acht verschillende wijken. Die waren echter niet altijd even logisch
ingedeeld. Daardoor bleken in verschillende straten overburen of zelfs buren niet tot dezelfde wijk te behoren.
“Dat was voor ons als gemeentebestuur natuurlijk een werkpunt, zeker als we de wijkwerking willen verbeteren
en de sociale cohesie via de wijkraden willen versterken”, zegt schepen van Wijkraden Mark
Vanhecke (N-VA).
Samen met de gemeentelijke administratie ging Mark Vanhecke dan ook aan het puzzelen
en bracht enkele wijzigingen aan. Vervolgens mochten de bestaande wijkraden hun input
geven. Ook de oppositie in de gemeenteraad gaf nog enkele interessante opmerkingen mee.
De opmerkingen van de wijkraden en de oppositie werden nog in het plan verwerkt, dat
uiteindelijk met een grote meerderheid in de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Mark Vanhecke
Schepen van Wijkraden

Schepen Vanhecke is dan ook een tevreden man: “De wijkraden kunnen nu nog gerichter
aan de slag. Bovendien hebben we ondertussen een zevende actieve wijkraad, want ook
wijk Ysselaar heeft sinds kort haar eigen wijkcomité. Enkel wijk ’t Heiken heeft nu nog geen
wijkraad. Kandidaten zijn daarvoor steeds welkom!”

Nieuwe sportvloer in gemeentelijke sportzaal
Sinds juli kan u in onze sportzaal
sporten op een splinternieuwe
sportvloer. De oude sportvloer
begon te verslijten en de demping te
verminderen.
Schepen van Sport Bart Lambrecht
(N-VA) zorgde er voor dat de kost niet
alleen door de gemeente gedragen
werd. “Dit jaar schreef minister van
Sport Philippe Muyters (N-VA) een
subsidieronde uit voor gemeenten die
een nieuwe sportvloer wensen aan te

aartselaar@n-va.be

leggen. Van die gelegenheid hebben
we natuurlijk gebruik gemaakt
om een sterk dossier in te dienen.
Ons project werd goedgekeurd
en we mochten liefst 40 000 euro
aan subsidies ontvangen. Op een
totaalkost van 90 000 euro is dat
dus een aanzienlijk bedrag dat de
gemeente niet zelf moet ophoesten.
We trachten voor onze projecten
steeds zo veel mogelijk gebruik te
maken van subsidies. Het project
‘De Zuidrand, dat smaakt’ is daar

ook een mooi
voorbeeld van.
Elke cent die
we daardoor
uitsparen
kunnen we
nuttig voor
een ander
gemeentelijk
Bart Lambrecht
project
Schepen van Sport
gebruiken.”

Burgemeester laat inwoners heel wat besparen op brandweerfactuur
Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) had de voorbije maanden haar handen meer dan vol met de hervorming
van de brandweer. Door de federale brandweerhervorming zouden gemeenten zonder eigen brandweerkazerne,
zoals Aartselaar, plots aanzienlijk meer moeten bijdragen voor de brandweerkazernes. Maar door de sterke
onderhandelingen van de burgemeester wist zij de grote meerprijs voor onze gemeente toch nog te drukken.
“Dat we meer gingen moeten
betalen aan de brandweerbijdrage
In plaats van 54 euro per inwoner zullen we in de toekomst
was al langer geweten”, zegt
slechts 39 euro per inwoner moeten betalen. Dit bespaart onze
burgemeester De Wit. “Maar toen
gemeente meer dan 200 000 euro per jaar”
we eind 2013 plots de uiteindelijke
Sophie De Wit (N-VA) - burgemeester
factuur kregen voor de voorbije
jaren, bleek die aanzienlijk hoger
te liggen dan wat we in Aartselaar hadden kunnen voorzien. Het
vorige gemeentebestuur had daar al provisies voor aangelegd, die
wij gelukkig nog bijkomend hadden verhoogd. Daarbovenop bleken
de kosten die gewezen minister Milquet allemaal doorrekende,
allesbehalve transparant te zijn. Samen met andere gemeenten
hebben we dan ook besloten om in beroep te gaan bij de Raad Van
State, een procedure die nu nog loopt.” Die onverwachte extra kosten
gaan dan over de brandweerfactuur van de voorbije jaren.

“

Ook voor de toekomstige facturen werd door de vorige federale
regering op de valreep nog een nieuwe verdeelsleutel uitgewerkt, zij
het met ernstige gevolgen voor onze gemeente. Terwijl Aartselaar tot
nu nog gemiddeld 27 euro per inwoner aan
de brandweer betaalde, zou dat volgens de
nieuwe federale verdeelsleutel van Milquet plots 54 euro worden, een verdubbeling!
“Het systeem laat echter toe om daar van af te wijken als je met alle gemeenten van de
brandweerzone een eigen verdeelsleutel uitwerkt. Binnen onze brandweerzone Rivierenland
heb ik dan ook proberen zoeken naar een compromis en uiteindelijk ook gevonden. Na lang
onderhandelen zal Aartselaar voortaan nog 39 euro per inwoner dienen te betalen in plaats
van de door Milquet vooropgestelde 54 euro”, zegt Sophie De Wit.
Sophie De Wit
“Het is raar om opgelucht of zelfs blij te zijn als je weet dat we meer moeten betalen dan
Burgemeester
voordien, maar hier is toch een nog veel hogere factuur vermeden. We wisten dat we meer
gingen moeten betalen maar nu blijft het ten minste binnen redelijke proporties. Als we
binnen de brandweerzone Rivierenland geen compromis hadden kunnen vinden, had dit onze gemeente jaarlijks
meer dan 200 000 euro extra gekost”, besluit burgemeester De Wit.

Bib aan huis helpt mensen die slecht te been zijn
Sinds deze legislatuur heeft Aartselaar een senioren- en toegankelijkheidsraad. Deze raad geeft aan het
gemeentebestuur advies over zaken
die senioren aanbelangen. Eén van
hun eerste adviezen is nu omgezet in
beleid. Voortaan komt de bibliotheek
ook aan huis voor mensen die slechter
te been zijn.
“Onze senioren- en toegankelijkheidsraad is meteen goed uit de
startblokken geschoten”, zegt OCMWvoorzitter Hilde Heyman. “Ze wezen
ons er op dat heel wat Aartselaren-

www.n-va.be/aartselaar

aren geholpen konden worden als de
bibliotheek ook boeken aan huis zou
kunnen leveren.”
Samen met schepen van cultuur Eddy
Vermoesen (N-VA) nam de bibliotheek
de suggestie met dank aan en werkte
een systeem uit. “Met de hulp van
vrijwilligers komt de bibliotheek nu
ook aan huis bij deze mensen.
Met een kleine en eenvoudige maatregel is onze bibliotheek nu ook voor
elke Aartselarenaar vlot toegankelijk”,
besluit Eddy Vermoesen.
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

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
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De N-VA levert
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op www.n-va.be
www.n-va.be
vindt
uu op
staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams minister
minister
van Werk,
Werk, Economie,
Economie,
Innovatie en
en Sport
Sport
Philippe
Muyters:
van
Innovatie
Vandeput
(minister
van Vlaams
Defensie
en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en
minister
van
Binnenlandse
Zaken,
Veiligheid,
Grote
Steden
en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
Jan Peumans:
Peumans: voorzitter
voorzitter Vlaams
Vlaams Parlement
Parlement
Jan
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
Liesbeth Homans:
Homans:
viceminister-president en
en Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
Bestuur, Inburgering,
Inburgering, Wonen,
Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
Kansen en
en
Liesbeth
viceminister-president

