Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
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Aartselaar

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

Meer dan 17 miljoen euro investeringen voor Aartselaar
Het meerjarenplan voor onze gemeente is goedgekeurd. Na maandenlange voorbereiding presenteerde de meerderheid
– met de N-VA - een meerjarenplan van liefst 250 pagina’s. Het ambitieuze plan zal Aartselaar grondig veranderen de
komende jaren. Liefst 17 miljoen euro aan investeringen staan er de komende vijf jaar op het programma. “De kracht van
verandering zal vanaf nu echt zichtbaar worden in Aartselaar”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).
2013 was nog een jaar met een zeer beperkt budget. Daarom was 2013 vooral een jaar waarin er gesleuteld werd aan de
ambitieuze plannen. Nu 2014 is aangebroken, kan de N-VA haar ambities voor Aartselaar pas echt waar maken.

Mobiliteit en (verkeers)veiligheid krijgen grootste budget

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

Binnen het investeringsbudget gaat het grootste deel naar het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden. Liefst 7,3
miljoen euro wordt daarvoor voorzien. “We kiezen er bewust voor om heel wat van dat budget te investeren in het
herstel van fiets- en voetpaden. Dat bleef de voorbije jaren te veel verwaarloosd. In totaal zal liefst 22 km voetpad en
8 km fietspad worden hersteld. Van de 37 geplande projecten zijn er liefst 31 waarbij het voet- of fietspad (ook) wordt
vernieuwd”, zegt Sophie De Wit.

We herstellen deze legislatuur maar liefst 22 kilometer voetpad en 8 kilometer fietspad.
Sophie De Wit - burgemeester

We investeren ook in mobiliteit en (verkeers)veiligheid. We voorzien hiervoor 306.000 euro. Camera’s met nummerplaatregistratie op de invalswegen en snelheidsinformatieborden in andere straten zijn de opvallendste investeringen.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

info@n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
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Investeren in de jeugd, onze toekomst!
De jeugd wordt zeker niet vergeten in onze gemeente. In het Aartselaarse
onderwijs wordt 731.000 euro geïnvesteerd. Het merendeel gaat naar de renovaties aan de drie gemeentelijke scholen. De kinderen zullen daarnaast ook
kunnen genieten van smartboards in de klas en nieuwe schoolcomputers.
De spelende jeugd zal ook aan zijn trekken komen. Jaarlijks wordt 15.000 euro
voorzien voor de vernieuwing van de wijkspeeltuintjes. In 2017 staat zelfs de
aanleg van een mooie natuurspeeltuin in natuurgebied De
Reukens op het programma.
Vervolg zie pagina 2

“De Aartselaarse jeugd, onze toekomst, zal in een betere omgeving
kunnen leren, ravotten en ontspannen.”
Sophie De Wit - burgemeester

www.n-va.be/aartselaar

Sophie De Wit

Vervolg van pagina 1

De al wat oudere jeugd zal dan weer kunnen genieten van investeringen in het Aartselaarse jeugdhuis.

En hoe gaat het ONDERTUSSEN met de Aartselaarse financiën?

Voor de allerjongsten doet dit bestuur dan weer veel moeite voor de kinderopvang. Nog in 2014 wordt 300.000 euro geïnvesteerd in een uitbouw van de kinderopvang, zodat veel meer kindjes er terecht kunnen. Nog eens 50.000 euro gaat
naar het speelgoed en de inrichting van de uitbouw.

Aartselaar met voorsprong goedkoopste van regio

Verouderde vrijetijdsinfrastructuur wordt gerenoveerd
Binnen de vrijetijdssector gaat de sport met het grootste budget lopen. Een kleine 3 miljoen euro wordt hierin geïnvesteerd. Een nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van de huidige verkrotte voetbal- en tennischalet springt het meest
in het oog. Maar ook voor onder andere de vernieuwing van douches, sanitair en de sportvloeren is budget voorzien.
Ook in het cultureel centrum wordt terug geïnvesteerd. In totaal zal 415.000 euro gaan naar vooral kleinere herstelwerken
en upgrades. De bibliotheek mag dan weer op 342.000 euro rekenen de komende jaren. Een nieuw dak is de grootste kost,
maar de bibgebruiker zal vooral ook de leestuin en de zelfscanbalie kunnen smaken.

“We hebben vrijetijdsaccommodatie waar andere gemeenten jaloers op mogen zijn.
Met 3,75 miljoen euro aan renovaties en investeringen
blijft ontspannen in Aartselaar top!”
Sophie De Wit - burgemeester

“Gemeenschapsvorming is voor de N-VA zeer belangrijk. We investeren dan ook graag in ons verouderd vrijetijdspatrimonium, zodat mensen kunnen blijven ontspannen en elkaar ontmoeten”, verduidelijkt burgemeester De Wit.

Een nieuw gemeentemagazijn en een opwaardering van ons leefmilieu

Eddy Vermoesen

De meerderheid van N-VA en Sp.a-Groen nam begin 2013 het drastische besluit om de belastingen wat te verhogen. Dat was nodig om de jaarlijkse begrotingstekorten, die opliepen tot 11% onder het vorige gemeentebestuur, weg te werken. Vroeger werden die gaten nog gevuld met het geld van de
Aartselaarse spaarpot, maar die bodem kwam in zicht.
Dankzij de belastingverhoging en een gezond financieel beleid bij de gemeente-uitgaven kan dit gemeentebestuur met
trots een meerjarenplanning in evenwicht voorleggen.
De Aartselaarse oppositiepartijen blijven echter mist spuien over de vroegere begrotingstekorten en de leeggemaakte
spaarpot. Ongetwijfeld vraagt u zich af wie het nu bij het rechte eind heeft. In een extra editie van Het Laatste Nieuws
analyseerde professor in de publieke financiën Herman Matthijs de Aartselaarse financiële situatie. We citeren hem
letterlijk:“Met een lage schuld en een belastingdruk die ook na de recente verhoging voordeliger blijft dan bij de buren, hoe-

ven de inwoners van Aartselaar zich niet al te veel zorgen te maken over de toekomst. Een minpunt is wel dat het vorige
bestuur de spaarpot van de gemeente grotendeels heeft opgesoupeerd. Bij het OCMW is extra volk aangeworven, maar met
8,7 per duizend inwoners is het personeelsbestand goed onder controle. (…) Conclusie: weinig problemen. Een fusie met
andere gemeenten hoeft niet.”

Opcentiemen op de personenbelasting
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Ook ons leefmilieu mag op budget rekenen. Zo’n 287.000
euro is voorzien voor de uitbouw van De Reukens en
het park Solhof.
“We hebben dus een zeer ambitieus plan voor onze
gemeente. We zullen hard moeten werken om dit allemaal tot een goed einde te brengen. Maar samen met onze
N-VA-schepenen Eddy Vermoesen, Mark Vanhecke,
Bart Lambrecht en OCMW-voorzitter Hilde Heyman
zal ik mijn uiterste best doen om van Aartselaar terug
een eerste klasse-gemeente te maken”, besluit burgemeester De Wit trots.

Nieuwjaarsreceptie op Laar overdonderend succes
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Opcentiemen op de onroerende voorheffing
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N-VA Aartselaar nodigt uit: Paasbrunch met Johan Van Overtveldt
Op zondag 27 april houdt N-VA Aartselaar haar jaarlijkse paasbrunch. Gastspreker dit jaar is
niemand minder dan Johan Van Overtveldt, voormalig hoofdredacteur van Trends, professor
economie en Europees lijsttrekker voor de N-VA. Van Overtveldt zal een toelichting geven bij de
inzet van de verkiezingen op 25 mei. Ook onze burgemeester en zetelend Kamerlid Sophie De Wit
zal een woordje richten.

Dit jaar vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor het eerst in open lucht plaats. Op het Laar werd een
grote tent geplaatst, met daaronder een toog en staantafeltjes. De vernieuwde nieuwjaarsreceptie was een
overdonderend succes. Samen met de Aartselaarse wijkraden nam het gemeentebestuur de organisatie op
zich.

aartselaar@n-va.be

De mening van een neutrale expert

Het mag duidelijk zijn: de spaarpot was leeg en de belastingverhoging noodzakelijk. De N-VA voert een goed financieel
beleid waarvan de burger op zijn twee oren mag slapen. Aartselaar is met voorsprong de fiscaal aantrekkelijkste gemeente
uit de regio. En u – als inwoner – zal er nog een hoop mooie investeringen voor in de plaats krijgen.

De overige 4,36 miljoen euro wordt in verschillende
beleidsdomeinen geïnvesteerd. De bouw van het al
lang geplande nieuwe gemeentemagazijn zal zo’n 3,25
miljoen euro kosten.

De bevoegde schepen Mark Vanhecke (N-VA) is dan ook uiterst tevreden: “De voorbije jaren had de receptie
in het cultureel centrum ook al een groot succes. In die mate zelfs dat het cultureel centrum te klein werd
voor al het volk. We moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie. Deze eerste editie op het Laar was een
schot in de roos. Ongeveer 1000 Aartselarenaren kwamen met ons het glas heffen op het nieuwe jaar. De samenwerking met de bestuursleden van de wijkraden was top! Het mag duidelijk zijn: dit Aartselaar leeft!”

De ganse meerjarenplanning is opgesteld zonder dat er een belastingverhoging nodig is de komende
jaren. Met 5 % personenbelasting en 800 opcentiemen op de onroerende voorheffing is Aartselaar in
beide belastingschalen de goedkoopste van onze regio. “We mogen dus zeer trots zijn op het gezonde
financiële beleid dat we in Aartselaar voeren”, meent schepen van financiën Eddy Vermoesen (N-VA).

Zondag 27 april vanaf 11u

Parochiaal Centrum – Baron Van Ertbornstraat 7
Volwassenen: 15 euro • -10-jarigen: 10 euro (te storten op BE47 7310 3502 7580)
Inschrijven via werner.jorens@n-va.be of op het nummer 0495 27 63 72 • Voor 20 april
Mark Vanhecke

www.n-va.be/aartselaar

Johan Van
Overtveldt

