
Elektrische deelfi etsen in Aartselaar
Zag u de oranje elektrische deel� etsen 
van Donkey Republic al in het 
straatbeeld? 
U kunt de � etsen gebruiken in heel de 
Antwerpse vervoerregio en dus ook in 
Aartselaar.

Toplocaties
“De elektrische deelfietsen staan in de 
dorpskern op het Laar, aan het 
sportcentrum en aan de twee grootste 
A12-kruispunten: Cleydaellaan/
Kontichsesteenweg en Bist/Langlaar-
steenweg. In een latere fase vindt u de 
fietsen ook aan de Bonte Koe (het 
kruispunt Pierstraat/Reetsesteenweg) 
en aan parochiecentrum De Koekoek 
in wijk Lindenbos”, weet schepen van 
Mobiliteit Bart Lambrecht. 

Bart Lambrecht
schepen van Mobiliteit

32 Antwerpse gemeenten 
“We willen de helft van de verplaatsingen binnen de vervoersregio duurzaam maken. Daarom maken we het openbaar vervoer 
aantrekkelijk en efficiënter. Het aanbod van de deelfietsen past ook in die visie. Het biedt een extra vervoersalternatief. U rijdt ermee 
naar een deelfietsenparking in heel de vervoersregio van maar liefst 32 gemeenten: van Essen tot Boom en van Beveren tot Malle. Zo 
bereiken we met de deelfietsen een publiek van een miljoen mensen”, legt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht uit.

Nog een jaartje
Voor Bart Lambrecht is het deelfietssysteem een eerste stap naar meer deelmobiliteit in 
Aartselaar. “In 2023 willen we ook minstens twee autodeelsystemen naar onze gemeente 
halen. Elke deelwagen vervangt gemiddeld acht tot veertien privéwagens in het straatbeeld. 
We bieden een alternatief aan gezinnen die overwegen om het zonder (extra) auto te doen. 
We willen mensen ook de kans bieden om een weinig gebruikte privéwagen te delen met 
geïnteresseerde buren en er zo een centje aan terug te verdienen. Er ligt dus nog werk op 
onze plank.”

Interesse om eens een elektrische deelfiets van Donkey Republic uit te testen? Surf dan naar 
www.donkey.bike/nl/steden/antwerpen of download de Donkey Republic-app.

Schepen Bart Lambrecht bij de Donkeyfi etsen aan het Laar
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Glasvezelkabel wordt versneld uitgerold in Aartselaar
Nutsmaatschappij Fiberklaar legt overal in Aartselaar glasvezelkabel aan. Ze pakten ondertussen ongeveer zeventig procent van 
de straten aan. Fiberklaar voert de werken uit in opdracht van vier providers, waaronder Proximus. Telenet hee�  ook plannen 
voor een glasvezelnetwerk en legt momenteel waar mogelijk al wachtbuizen aan.

Corona zorgde voor versnelling
“We willen op anderhalf jaar tijd de glasvezelkabel in alle straten leggen. Glasvezel zorgt voor veel sneller en efficiënter internet. In 
tijden van thuiswerken, streaming en online gaming is optimaal internet een noodzaak. We merkten in de coronaperiode de limieten 
van de huidige internetkabels”, legt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht.

U beslist
“Onze maatschappij evolueert bovendien naar een internet der dingen. Toestellen zijn met elkaar verbonden via internet 
en ze communiceren met elkaar. Een glasvezelnetwerk is essentieel om mee te zijn met die evolutie. 
U beslist natuurlijk zelf of u ingaat op de marktaanbiedingen van de verschillende providers. 
De gemeente zorgde er alleszins voor dat het aanbod er voortaan is”, besluit schepen van Openbare Werken 
Bart Lambrecht.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zijn nog niet onmiddel-
lijk aan de orde, maar dat weerhield gemeenteraadslid Rosanne 
De Gryse er niet van om nu al na te denken over hoe die kiesstrijd 
duurzamer kan verlopen.

Technische dienst heeft andere kerntaken
“Vroeger zette de technische dienst van Aartselaar op verschillende 
plaatsen in onze gemeente publieke aanplakborden. Elke politieke 
partij kon daarop affiches aanbrengen in voorbestemde vakjes. Die 
borden zijn niet meer van onze tijd. De technische dienst heeft 
andere kerntaken”,  duidt gemeenteraadslid Rosanne De Gryse.

Duurzame verkiezingsmiddelen
De gemeenteraad keurde haar voorstel om de publieke aanplakborden af te schaffen goed. We starten op 
suggestie van mede-initiatiefneemster Anse De Weerdt (Groen) een werkgroep op met de verschillende 
politieke partijen. Die werkgroep zoekt manieren om ook andere verkiezingsmiddelen duurzaam te maken. 

Bart Lambrecht
schepen van Openbare Werken

Rosanne De Gryse
gemeenteraadslid

In memoriam: Blondje Joosten en Hilde Creten
We namen helaas afscheid van twee voormalige bestuursleden. Blondje Joosten was gemeenteraadslid 
voor N-VA Aartselaar van 2013 tot en met 2018. 

Hilde Creten was bestuurslid bij N-VA Aartselaar van 2013 tot 2016. 

We wensen beide families ons oprecht medeleven toe.

“Aanplakborden zijn niet 
van onze tijd”

aartselaar@n-va.be
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Gemeentebelastingen digitaal 
Aartselaar is belastingvriendelijk voor u als inwoner en voor de bedrijven op het grondgebied. In vergelijking met andere gemeenten 
heft Aartselaar heel weinig belastingen op kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s). 

Bent u bedrijfsleider? Dankzij schepen van Economie Mark Vanhecke vult u de aangiftes voor de bedrijfsbelas-
tingen die er toch zijn, voortaan in via een digitaal loket. Zo werkt u efficiënt en verbruikt u minder papier. 

Mark Vanhecke
Schepen van Economie

Zomerreceptie van N-VA Aartselaar 
Begin 2021 annuleerden we onze traditionele nieuwjaarsreceptie noodgedwongen door corona. 
N-VA Aartselaar organiseerde in juni een inhaalreceptie. 

“Het weer was schitterend. Er was een massa volk en samen klonken we op goede tijden. En op meer van dat, 
want de zomerreceptie was een schot in de roos. Geen traditionele nieuwjaarsreceptie meer voor ons in een periode 
die bulkt van de recepties en familiefeesten. Voortaan houden we een gezellige drink bij de start van de zomer”, 
verklaren afdelingsvoorzitter Bart De Hertogh en organisatieverantwoordelijke Werner Jorens.

Noteer dus alvast zaterdag 24 juni 2023 in de agenda. U bent van harte welkom! 

Nicole Caremans vervangt Jan Van der Heyden in de 
N-VA-fractie

Jan Van der Heyden nam in september ontslag als gemeente-
raadslid voor de N-VA. Jan is 77 jaar en vond dat het tijd was 
voor de jongere generatie. Hij zetelde sinds 2006 in de 
gemeenteraad en was van 2013 tot begin 2019 gemeenteraads-
voorzitter. Jan blijft wel in het N-VA-bestuur en staat de huidige 
bestuursploeg met al zijn ervaring bij.

Nicole Caremans zetelt voortaan in zijn plaats in de 
gemeenteraad. Nicole was OCMW-raadslid van 2013 tot 2018 
en ze is sinds 2019 lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. Nicole behaalde bij de afgelopen gemeenteraads-
verkiezingen 198 voorkeurstemmen. We wensen Nicole alle 
succes toe en danken Jan voor zijn jarenlang engagement 
in de gemeenteraad!

Miel Mertens verlaat N-VA-bestuur

Bestuurslid Miel Mertens verlaat het bestuur van N-VA Aartselaar. Hij wil meer tijd 
spenderen aan reizen en fotografie. Miel Mertens was twaalf jaar lang bestuurslid, 
waarvan enkele jaren organisatieverantwoordelijke en voorzitter van N-VA Aartselaar. 
Miel blijft wel trouw N-VA-lid. Het bestuur van N-VA Aartselaar bedankt Miel voor 
zijn jarenlange inzet voor de partij!

zaterdag24 juni 2023

www.n-va.be/aartselaar
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

In
 m

ilj
oe

n 
eu

ro

In
 %

 v
an

 h
et

 b
ru

to
 b

in
ne

nl
an

ds
 p

ro
du

ct

Evolutie Vlaamse begroting


