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N-VA haalt absolute meerderheid
Als u dit leest, zijn de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober al even achter de rug. Die verkiezingen waren een
groot succes voor de N-VA in Aartselaar. Met een score
van 45,8 procent steeg de N-VA met liefst 9,4 procent ten
opzichte van het resultaat in 2012. Met die score haalt de
N-VA 13 van de 23 gemeenteraadszetels binnen, een stijging van drie zetels tegenover het vorige resultaat. Daarmee haalt de N-VA dus zelfs een absolute meerderheid.

Bron: Vlaanderenkiest.be

Dank u wel, kiezers!

DE WIT Sophie

LAMBRECHT Bart

HEYMAN Hilde

VANHECKE Mark

BEELS Anouk

DE HERTOGH Bart

HULIN Yves

NAUWELAERS Latoya

D’EER Guido

DE GRYSE Rosanne

DE BIE Joris

DE LEEUW Paula

VAN DER HEYDEN Jan

CAREMANS Nicole

VAN RUYSSEVELT Anne

DE BOECKJoris

BAUDEWIJNS Geert

DE WILDE Paul

MERTENS VAN DE
VIJVER Simone

DESSOY Sylvie

OKSUZ Wannes

VRANCKEN Isabelle

VERMOESEN Eddy

“Ik wil langs deze weg de 4 703 Aartselarenaren die de N-VA
hun vertrouwen gaven, van harte bedanken”, zegt burgemeester
Sophie De Wit. “Dit resultaat overtreft zelfs onze stoutste dromen.
We hebben getracht om Aartselaar de voorbije zes jaar goed te
besturen, met sterke N-VA-schepenen en -raadsleden. De appreciatie die we daarvoor nu van de Aartselaarse kiezer krijgen, is
hartverwarmend.”

stuk voor stuk proberen realiseren de komende zes jaar. Wij zijn
alvast ontzettend gemotiveerd”, besluit Sophie.

Veilig thuis in een welvarend Aartselaar

De uitslag van de verkiezingen en de dertien raadszetels die
de N-VA daardoor krijgt, betekenen dus dat de N-VA ook de
komende zes jaar de gemeente blijft besturen. “We hebben een
ruim programma van 45 pagina’s neergepend en schoven tijdens
de campagne tien speerpunten naar voor. Die willen we nu ook

Veilig thuis in een welvarend Aartselaar

Het partijbestuur van N-VA Aartselaar besloot de goede
samenwerking met Groen te behouden en ook de komende zes
jaar met hen te blijven samenwerken. Ook Groen won namelijk
de verkiezingen. Bij het afsluiten van dit nummer moesten de
N-VA-schepenen voor de komende legislatuur nog worden aangeduid. In ons januarinummer stellen we ze aan u voor en geven
we een toelichting bij het bestuursakkoord en de samenwerking
met Groen.
In dit nummer stellen we wel al de N-VA-verkozenen in de
gemeente- en provincieraad aan u voor.
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Sophie De Wit

Uw verkozenen in de gemeenteraad

2 537 voorkeurstemmen
45 jaar
Kleistraat 129 (wijk Ten Dorpe)
Kamerlid en advocaat

De N-VA mag in Aartselaar dertien verkozenen naar de gemeenteraad afvaardigen.
We stellen ze graag nog eens aan u voor. Isabelle Vrancken raakte zowel verkozen
voor de gemeente- als de provincieraad, maar zal enkel in de provincieraad gaan
zetelen. Daarom legt eerste opvolger Bart De Hertogh op maandag 7 januari de eed
af, samen met de andere verkozenen.

Mark Vanhecke

Bart Lambrecht

Eddy Vermoesen

Hilde Heyman

Paula De Leeuw

Anouk Beels

Rosanne De Gryse

Yves Hulin

333 voorkeurstemmen
21 jaar
August Vermeylenlaan 1
(wijk De Leug)
Studente landschaps- en tuinarchitectuur

285 voorkeurstemmen
45 jaar
Eglantierlaan 41 (wijk Lindenbos)
Planner/werkvoorbereider

Joris De Bie

Jan Van der Heyden

Guido D’eer

Bart De Hertogh

792 voorkeurstemmen
51 jaar
Kapellestraat 2 (wijk Ten Dorpe)
Ambtenaar bij de douane en
accijnzen

395 voorkeurstemmen
62 jaar
Swaeneleike 15 (wijk Ten Dorpe)
Gepensioneerd leerkracht

282 voorkeurstemmen
30 jaar
Frits Van den Berghelaan 185
(wijk Bruynenbaert)
Zaakvoerder

aartselaar@n-va.be

658 voorkeurstemmen
33 jaar
Adriaan Sanderslei 20 bus 4
(wijk Ten Dorpe)
Parlementair medewerker

381 voorkeurstemmen
47 jaar
Stijn Streuvelslaan 19 bus 2
(wijk Ten Dorpe)
Logopediste

277 voorkeurstemmen
73 jaar
Beukenhoflaan 16 (wijk De Leug)
Gepensioneerd BOB’er

431 voorkeurstemmen
66 jaar
Kardinaal Cardijnlaan 16 (wijk
De Leug)
Zaakvoerder

276 voorkeurstemmen
58 jaar
Baron van Ertbornstraat 69 (wijk
Ten Dorpe)
Maatschappelijk werker

429 voorkeurstemmen
66 jaar
Karel Van de Woestijnelaan 40
(wijk Ten Dorpe)
Verpleegkundige

248 voorkeurstemmen
49 jaar
Hoevelei 32 (wijk Bruynenbaert)
Productiecoördinator
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Isabelle Vrancken met glans verkozen
als provincieraadslid
Aartselaars provinciekandidaat Isabelle Vrancken raakte rechtstreeks
verkozen als provincieraadslid. Liefst 11 188 mensen uit het arrondissement
Antwerpen gaven haar een voorkeurstem. 1 140 van hen kwamen uit
Aartselaar zelf, een ongelooflijk resultaat.
Met die voorkeurstemmen is Isabelle Vrancken als vierde verkozen van de
acht provincieraadzetels die de N-VA in het arrondissement Antwerpen haalt.
Ze moet daarmee enkel minister Jambon, gedeputeerde en lijsttrekker Luk
Lemmens en de tweede op de lijst, Linda Lauwers, laten voorgaan. Een
knappe score dus, zeker vanop de vijfde plaats.

Goed, efficiënt en zuinig besturen

“Ik wil iedereen ontzettend bedanken die mij het vertrouwen heeft gegeven
om in de provincieraad te gaan zetelen. Dit resultaat kwam zelfs in mijn
stoutste dromen niet voor. De vijfde plaats was een strijdplaats en het was
voor mij de allereerste keer dat ik me verkiesbaar stelde. De steun overvalt
me dus een beetje. Ik ga er nu volop tegenaan, om het vertrouwen van de
kiezer waar te maken. Een verdere afslanking van de provincie is het doel,
afschaffen als het kan. En in afwachting wil ik er mee voor zorgen dat de
provincie goed, efficiënt en zuinig bestuurd wordt”, reageert een opgetogen
Isabelle Vrancken. Op maandag 3 december legde Isabelle de eed af als
provincieraadslid.

Lijsttrekker Luk Lemmens en Isabelle Vrancken.
Luk volgt zichzelf op als gedeputeerde.

Volledige focus op provincie

Isabelle raakte ook rechtstreeks verkozen in de Aartselaarse gemeenteraad, met 354 voorkeurstemmen. Dat mandaat zal ze echter om
twee redenen niet opnemen. “Sowieso was er in onze afdeling de afspraak dat er geen provincie- en gemeenteraadsmandaat wordt
gecumuleerd. Nu ik verkozen ben in de provincieraad, ga ik me om die reden volop op de provincie concentreren. Maar in tweede
instantie treed ik komende zomer met mijn partner Bart Lambrecht in het huwelijksbootje. Bart is schepen en de wet staat niet toe
dat echtgenoten samen zetelen in de gemeenteraad. Het heeft geen enkele zin om een half jaar in de gemeenteraad te zetelen en dan
pas de fakkel door te geven. Ik ruim daarom heel graag plaats voor onze eerste opvolger Bart De Hertogh. Ik twijfel er geen seconde
aan dat hij dat fantastisch gaat doen in de gemeenteraad.”

Noteer in uw agenda!
Nieuwjaarsreceptie

Zesde familiequiz
Vrijdag 28 december 2018
20 uur (deuren open om 19.30 uur)
Cultureel Centrum
della Faillelaan 34
20 euro per ploeg, max. 6 personen per ploeg
Inschrijven via aartselaar@n-va.be

Vrijdag
18 januari 2019
om 20 uur
Cultureel Centrum
della Faillelaan 34

Vrije toegang
Toespraken van Aartselaars N-VA-voorzitter
Miel Mertens en burgemeester en Kamerlid
Sophie De Wit

Gespreksavond met
staatssecretaris
Theo Francken

Dinsdag
5 februari 2019
om 20 uur
Cultureel Centrum
della Faillelaan 34

Inleiding door Kamerlid en burgemeester
Sophie De Wit. Gratis toegang, wel vooraf
inschrijven via aartselaar@n-va.be

www.n-va.be/aartselaar

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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