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Sophie & Compagnie:

het familiefeest van
de burgemeester
en schepenen

Beweegtoestellen houden
Aartselaarse senioren gezond

Ook dit jaar wordt er weer gefeest
in Aartselaar! Op 24 september
organiseert burgemeester Sophie
De Wit (N-VA) met haar
schepenen een groots
familiefeest. De toegang is gratis.
Voor kinderen is er goochelaar
Guinelli, een springkasteel en
grime. De volwassenen kunnen
hun benen strekken op de muziek
van DJ Mario.
Tussendoor kan je lekkere steak,
kipfilet of vegetarisch eten voor
15 euro (inclusief saladbar, frietjes
en dessert). Er is een kindermenu
voor 6 euro.
Verder vind je op het feest nog
een knappe Gin & Tonic-bar.
Voor meer informatie en
inschrijvingen, zie de achterkant
van deze folder.

Gemeenteraadslid Jos Mertens (N-VA), gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden
(N-VA) en OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA) testten de nieuwe beweegtoestellen
In de tuin van het Sociaal Huis ‘De Palmboom’ in de Kapellestraat staan sinds kort
vijf beweegtoestellen te blinken. Vorige
zomer werden reeds enkele beweegtoestellen gehuurd en op verschillende locaties
in Aartselaar opgesteld. Door dat succes
kocht het Sociaal Huis/OCMW van
Aartselaar de toestellen nu definitief
aan.
“De reacties vorige zomer op de komst van
de toestellen waren ontzettend lovend”,
zegt initiatiefneemster en OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA). “De Aartselaarse seniorenraad was ook vragende
partij en evalueerde de toestellen vorige
keer zeer positief. Daarom hebben we met
de OCMW-raad besloten om de toestellen
definitief aan te kopen. Hiervoor werd
een budget van 10.000 euro vrijgemaakt.
De toestellen kunnen tegen een stootje en
zullen voortaan permanent in de tuin van
het Sociaal Huis/OCMW staan. Iedereen
is van harte welkom om ze te gebruiken,
al mikken we in eerste instantie op onze

Aartselaarse senioren. Meer sport en
dagelijkse beweging zijn zeer belangrijk
en houden de mens gezond. Dit initiatief
kadert dan ook perfect in onze doelstelling
van ‘Gezonde Gemeente’.”
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Terug vuurwerk als afsluiter feestweek
Aartselaar sluit al jarenlang naar goede gewoonte de zomer af met een spetterend vuurwerk. Dat
vuurwerk werd vorig jaar vervangen door een
lichtshow, na een negatief advies van de brandweer over de veiligheid. “De lichtshow viel echter
niet bij iedereen in goede smaak, vooral omdat
de zichtbaarheid beperkt was door de talrijke

bomen op het Laar. In samenspraak met de
brandweer kozen we nu opnieuw voor vuurwerk,
maar afgeschoten vanop de parking van het cultureel centrum. Volgens de brandweer is dat de
enige veilige plek om het vuurwerk af te steken”,
zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Doordat er werd gekozen voor hoger vuurwerk, was het vuurwerk toch perfect zichtbaar van op
het Laar. Van daaruit kon iedereen veilig toekijken.

Turnzaal van basisschool Cade
krijgt grondige renovatie
Schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA), burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en minister van
Sport Philippe Muyters (N-VA) openden samen het bestuur van voetbalclub SVAV en de
sportfunctionaris het nieuwe kunstgrasveld. De minister trapte ook een wedstrijd van de jeugd op gang.
Begin september werd het nieuwe kunstgrasveld op het sportcentrum van Aartselaar ingehuldigd door Vlaams minister van
Sport Philippe Muyters (N-VA). De minister knipte het lintje
aan de middenstip en trapte vervolgens ook een wedstrijd van de
Aartselaarse jeugd op gang.
“We zijn vereerd dat de minister naar Aartselaar is afgezakt voor
de feestelijke opening van ons kunstgrasveld”, zegt schepen van
Sport Bart Lambrecht (N-VA). “De minister steunt de talrijke
investeringen die we in de Aartselaarse sport doen. We hopen
hem binnen een jaar ook te mogen verwelkomen voor de opening

van onze nieuwe sportaccommodatie.
Het nieuwe kunstgrasveld is alvast een goede investering.
Destijds was Aartselaar één van de allereerste gemeenten met een
kunstgrasveld. Maar de velden van de eerste generatie
hebben niet zo’n lange levensduur als de huidige kunstgrasvelden. Na zo’n 15 jaar was het veld dan ook rotversleten en aan
vervanging toe. We hebben van het oude kunstgrasveld nog wel
de ondergrond kunnen recupereren, waardoor we nu enkel in een
nieuwe bovenlaag moesten investeren. Dat maakt de renovatie
aanzienlijk goedkoper. Er kan vanaf nu terug op een kwalitatief
hoogstaand veld worden gevoetbald.”

Kindergemeenteraad zamelt geld in voor goed doel
Het tweede werkingsjaar van de Aartselaarse kindergemeenteraad zit erop. De kindergemeenteraad hield in juni een grote
kindertalentenjacht in het cultureel centrum. “De opkomst was
ontzettend groot. Dat zorgde voor 408,5 euro winst. De kindergemeenteraad besloot dat geld aan het ‘Huis van het Kind’
in Aartselaar te geven. Op die manier worden Aartselaarse
kinderen verder geholpen”, vertellen gemeenteraadsleden Paula
De Leeuw (N-VA) en Anouk Beels (N-VA), die de kindergemeen-

teraad begeleiden.
Ook in het eerste werkingsjaar zette de kindergemeenteraad zich
in voor een goed doel. “Toen organiseerden ze een rommelmarkt
op het Laar”, vult schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA)
aan. “De opbrengst werd toen gegeven aan Kom Op Tegen
Kanker. Met behulp van het gemeentebestuur werd 500 euro
geschonken. Het is knap om te zien dat onze kinderraadsleden
telkens aan het goede doel denken.”
De leden van de jeugdraad daagden dit jaar ook de leden van
de kindergemeenteraad uit voor een lasershoot. Schepen van Jeugd
Mark Vanhecke (N-VA) deed met plezier mee.

De turnzaal van basisschool Cade ligt er al sinds mensenheugenis hetzelfde
bij. Generaties kinderen hebben er gesport en de jeugd ging er fuiven. De
vloer was echter al lang in heel slechte staat en vertoonde barsten. Ook het
podium in de turnzaal werd al jarenlang niet meer gebruikt en stond vooral
in de weg.
“Het was dus
hoog tijd voor een
grondige renovatie”,
zegt schepen van
Patrimonium Eddy
Vermoesen (N-VA).
“De vloer wordt
uitgebroken en
vervangen door
een moderne,
verende sportvloer.
Het podium gaat
Schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA)
weg, waardoor we
in de oude turnzaal bij het ongebruikte podium,
de turnzaal groter
vlak voor de renovaties startten.
kunnen maken en
extra bergruimte hebben. We vernieuwen ook de verwarmingsinstallatie.”
“Onze kinderen kunnen binnenkort dus terug in optimale omstandigheden
sporten”, vult schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) aan. “Maar
we willen de turnzaal in de toekomst ook na de schooluren gebruiken. Zo
zorgen we er voor dat de zaal ook aan sportclubs kan verhuurd worden.
Omdat we onze schoolinfrastructuur ook voor sportclubs openstellen,
maken we kans op subsidies van de Vlaamse overheid. Elke cent subsidie die
we kunnen krijgen, is er één uitgespaard voor de Aartselarenaar.”

Containerpark uur
langer open afgelopen
zomer
Voor het tweede jaar op rij was het
containerpark van Aartselaar tijdens de
zomer een uur langer open op zaterdag.
Burgemeester Sophie De Wit (N-VA)
nam daartoe het initiatief. “Vanaf mei
staan tuinen in volle bloei. Ook het
tuinonderhoud en het tuinafval neemt
dan toe. Veel werkende mensen hebben
hier enkel tijdens het weekeinde tijd voor
en kunnen bijvoorbeeld hun gras enkel op
zaterdag afrijden, en dan nog pas van zodra
de ochtenddauw is opgedroogd.
Bovendien zorgen de werken in de
Dijkstraat voor een omleiding en soms
ook files. Door een uurtje langer open te
blijven werd het voor heel wat bewoners
eenvoudiger om toch nog tot aan het
containerpark te raken.”

Burgemeester
Sophie De Wit (N-VA)

Toerisme Zuidrand pakt uit met eigen website
Toerisme en Aartselaar werden tot voor een tijdje niet met elkaar gelinkt. Daar komt nu echt
verandering in. Met www.toerismezuidrand.be bundelden de gemeenten in de Antwerpse Zuidrand
de krachten om onze troeven in de kijker te zetten.

Gemeenteraadsleden Anouk Beels (N-VA) en Paula De Leeuw (N-VA)
aartselaar@n-va.be

“Met onze prachtige kastelen en forten mogen we best trots zijn op ons regio”, vindt schepen van
Toerisme Eddy Vermoesen (N-VA). “Op de website vind je de mooiste fiets- en wandelroutes,
speeltuinen of lekkere adresjes. Je ontdekt er ook unieke plaatsen om te logeren of kan er een mand
met streekproducten bestellen. Zelfs voor onze inwoners is het zeker de moeite waard om via de
website meer te leren over onze regio.”

Schepen van Toerisme
Eddy Vermoesen (N-VA)
www.n-va.be/aartselaar
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FAMILIEFEEST VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN AARTSELAAR
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