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Bibliotheek voortaan elke voormiddag open

Schepen van Cultuur Eddy Vermoesen (N-VA) in de leestuin van de bibliotheek. Samen met de nieuwe zelfscanbalies één van de
belangrijkste investeringen in de bibliotheek deze legislatuur..
Goed nieuws voor de talrijke bezoekers aan de Aartselaarse
bibliotheek. Sinds 1 oktober is de bib van maandag tot en met
zaterdag elke voormiddag geopend. Tot voor kort was dat enkel
op maandag, vrijdag en zaterdag het geval. “Door de
openingsuren uit te breiden willen we onze inwoners een nóg
betere dienstverlening bieden”, zegt schepen van Cultuur Eddy
Vermoesen (N-VA).

De bibliotheek was tot voor kort op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag ook wel open, maar uitsluitend voor de scholen.
“We besloten dat alle gebruikers tijdens die voormiddagen ook van
harte welkom zijn. Door elke voormiddag te openen, hopen we een
trouw lezerspubliek te krijgen dat bijvoorbeeld dagelijks de krant of
een magazine komt lezen. Ze moeten er enkel rekening mee houden
dat het soms wat rumoeriger kan zijn dan gewoonlijk.”

“De ruimere openingsuren zijn maar één van de vele acties om de bibliotheek nog aangenamer te maken.
Denk ook maar aan de leestuin en zelfscanbalies die er sinds deze legislatuur zijn gekomen.”
Eddy Vermoesen (N-VA) – Schepen van Cultuur
De ruimere openingsuren zijn lang niet de enige wijziging die deze
legislatuur in de bib gebeurde. Alles is er volgens schepen Eddy Vermoesen op gericht om zo klantvriendelijk mogelijk te zijn voor de
vele bezoekers. “Onder mijn impuls hebben we het tuintje van de
bib ingericht als een gezellig leestuin. Ideaal bij mooi weer! Je kan tegenwoordig ook een koffie drinken bij je bezoek aan de bib. Dankzij
de automatische uitleenbalies kan elke lezer ook heel eenvoudig zijn
boeken binnen brengen en ontlenen. Dat zijn allemaal investeringen,
maar ze lonen stuk voor stuk de moeite waard.”
De N-VA heeft met Werner Jorens, Miel Mertens, Bart De Hertogh
en Philippe Pluquin verschillende afgevaardigden in de beheerraad
van de bibliotheek. Voor hen is het de bedoeling dat de bibliotheek
uitgroeit tot meer dan alleen een bib. “Het aantal tentoonstellingen
of cursussen dat in de bibliotheek wordt aangeboden, stijgt. De voorzitter van de cultuurraad nodigt regelmatig een schrijver uit voor een
boeiende praatsessie. Onze bib wordt steeds aantrekkelijker voor wie
van cultuur houdt. Daar werken wij graag aan mee.”

De nieuwe openingsuren van
de bibliotheek sinds 1 oktober:
Maandag		

9.30u – 12.30u		

15u – 20u

Dinsdag		

9.30u – 12.30u		

13.30u – 17.30u

Woensdag

9.30u – 12.30u		

13.30u – 17.30u

Donderdag

9.30u – 12.30u		

15u – 20u

Vrijdag		

9.30u – 12.30u		

18u – 20u

Zaterdag		

9.30u – 12.30u

Zondag		

Gesloten
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Netwerkevent ‘Een avond met Jan Jambon’
Op zaterdag 22 oktober slaan de N-VA-besturen uit de
“Antwerpse Zuidrand”, waaronder N-VA Aartselaar, de handen
in elkaar voor de organisatie van een “Avond met Jan Jambon”.
Sympathisanten, bestuursleden en mandatarissen uit Aartselaar,
Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel,
Rumst, Schelle en Wommelgem tekenen aanwezig!
U bent van harte welkom in zaal Ter Elst in Edegem
(Kattenbroek 1) vanaf 19u00. Niemand minder dan vicepremier
minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt
spreken tussen 20u en 21u. Tot middernacht kunnen we
nakaarten bij een hapje en een drankje. Inschrijven is wel
noodzakelijk en kost 25 euro. In deze prijs zitten gastronomische
hapjes, een zakje friet én drank à volonté inbegrepen.
Inschrijven kan bij Dirk De Keersmaeker
(dirk.dekeersmaeker@n-va.be) en de betaling op rekening
van N-VA Zuidrand BE25 3631 4628 9982. Hopelijk tot dan!

Familiekwis van N-VA Aartselaar op 28 december
Op woensdag 28 december om 20u organiseert N-VA Aartselaar weer haar jaarlijkse familiekwis. Schrijf je in
via aartselaar@n-va.be met een team van maximum 6 personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per
ploeg. De kwis gaat door in het Cultureel Centrum van Aartselaar (della Faillelaan 34).
Noteer ook alvast in de agenda:
Zaterdag 17 december
N-VA Aartselaar op de kerstmarkt (rond gemeentehuis)
Vrijdag 13 januari, 20u
Nieuwjaarsreceptie N-VA Aartselaar (Cultureel Centrum)

Geslaagde Sophie & Compagnie: u was geweldig!

Sophie & Compagnie, het familiefeest van de Aartselaarse
burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en haar schepenen, vond
eind september plaats. U was met veel en u was geweldig, waarvoor onze dank! De kinderen en hun ouders genoten van de
trucjes van kindergoochelaar Guinelli. Ook het springkasteel

aartselaar@n-va.be

en de grime viel bij de jongsten in de smaak. Liefst 140 mensen
bleven een lekkere steak, kipfilet of vegetarisch eten. De toog en
de speciale Gin&Tonic-bar in de lounge deden gouden zaken. En
ten slotte konden de danslustigen hun beentjes strekken op de
tonen van DJ Mario.
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Vernieuwd jeugdhuis De Leonaar opent de deuren
Op vrijdag 16 september opende het vernieuwde jeugdontmoetingscentrum De Leonaar de deuren met een receptie. De dag nadien vond de eerste fuif plaats. Het vroegere jeugdhuis Qbus werd
de afgelopen maanden volledig onder handen genomen. Het gemeentebestuur investeerde liefst 140.000 euro om het jeugdhuis
grondig te renoveren. We vroegen aan schepen van Jeugd Mark
Vanhecke (N-VA), schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA) en voorzitter van de commissie Jeugd Anouk Beels
(N-VA) wat er precies wijzigde en hoe de toekomst eruit ziet.

vangen en bijkomende ramen geplaatst,
de elektriciteit volledig heraangelegd,
akoestische panelen
aan het plafond bevestigd, het podium
uitgebroken, energiezuinige LED-verlichting opgehangen, een
volledig nieuwe toog gebouwd, enzoverder.

140.000 euro aan renovaties is veel. Wat wijzigde er concreet?
Eddy Vermoesen: Oorspronkelijk hadden we 60.000 euro voorzien voor de renovatie. Tijdens de werken bleek het gebouw al
stevig afgeleefd door het vele gebruik en het beperkte onderhoud
de voorbije decennia. Daarom hebben we het volledige sanitair
vernieuwd, een nieuw isolerend dak gelegd, de inkomdeur ver-

Staan er nog werken gepland?
Anouk Beels: Binnen het budget voorzien we ook nog de heraanleg van het terras, een buitenkeuken en een nieuwe poort naar de
speeltuin. Heel wat aanpassingen dus, maar we investeren graag
in onze Aartselaarse jeugd. Bovendien is het de bedoeling dat het
gebouw multifunctioneel kan ingezet worden.

“De Leonaar wordt door de gemeentediensten beheert en multifunctioneel ingezet.
Ook andere verenigingen of privépersonen kunnen het gebouw afhuren.”
Mark Vanhecke (N-VA) – Schepen van Jeugd

De opening van De Leonaar lokte meteen heel wat volk
Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen van Jeugd
Mark Vanhecke (N-VA) samen met de nieuwe ploeg jongeren die
instaan voor de jeugdhuiswerking.
Een multifunctioneel gebruik, hoe gaat dat in zijn werk?
Mark Vanhecke: Het is niet de bedoeling dat het gebouw enkel in
het weekend wordt gebruikt. Ook een seniorenvereniging moet
er een activiteit overdag kunnen organiseren, of een club haar
ledenvergadering. Het gerenoveerde gebouw is daar nu op
voorzien. Je kan het voortaan ook privé afhuren. Maar het is en
blijft wel een jeugdontmoetingscentrum. De jeugd en zeker de
nieuwe jeugdhuiswerking heeft voorrang bij de reservaties.

Moet de jeugd De Leonaar ook echt beheren?
Mark Vanhecke: Neen. Zaken als de verhuring, opkuis, stockbeheer en andere administratieve rompslomp gebeuren voortaan
door de gemeentediensten. Het is tenslotte een gemeentelijk gebouw. De vzw met jongeren die de jeugdhuiswerking gaat uitbaten moet zich dus enkel bezig houden met het organiseren van
feestjes en café-avonden. Op die manier kunnen ze zich volop
smijten op het creatieve. Er staat een gans team van gemotiveerde
jongeren klaar om van De Leonaar een echt succes te maken!

Zonnepanelen op dak van De Leon

aar

Binnenkort komen er ook zonnep
anelen op het dak van de Leonaar.
Daarvoor maakt de
gemeente gebruik van de groepsaank
oop die de provincie Antwerpen orga
niseerde.
“We willen steeds meer zonnepane
len op de daken van onze gemeentelij
ke gebouwen”, zegt
schepen van Patrimonium Eddy Ver
moesen (N-VA). “Ook de gemeentesc
holen bijvoorbeeld
kregen zonnepanelen. Het is alleen
wat jammer dat het vorige gemeen
tebestuur die stap nooit
heeft gezet, want enkele jaren teru
g was die investering nog veel inte
ressanter door de gunstige
groenestroomcertificaten.”

Blijf je graag op de hoogte van de
activiteiten van het Jeugdhuis?
Surf naar www.deleonaar.be of
volg de Facebookpagina ‘JH De Leonaar Aartselaar’

Wil je zelf het gebouw eens huren?
Alle info en het reservatieformulier
vind je op www.aartselaar.be
> organiseren > lokalen huren > voor iedereen > jeugdcentrum De Leonaar

www.n-va.be/aartselaar
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Finale studie voor kruispunten A12
In september schreef Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts (N-VA) een finale studie uit voor de vier kruispunten
op de A12. Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen
van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) zijn heel blij met die belangrijke stap. “Want in tegenstelling tot wat velen denken, is
er de voorbije 10 jaar niets meer voor de A12 gebeurd. Onze
N-VA-minister haalt dit dossier nu wél van onder het stof.”

In 2006 vond de laatste studie voor de A12 plaats. Een volledige doortrekking van de sleuf kostte toen al 200 miljoen euro.
Dat geld was er niet. Bovendien was de sleuf ook niet realiseerbaar met geld uit de privé. De plannen werden in de koelkast
gestoken en daarna bleef het ijzig stil. Tot minister Weyts de
aanpak van de A12 in het regeerakkoord schreef en nu acties
onderneemt.

“De twee belangrijkste kruispunten zouden een totale make-over krijgen. Wie op de A12 van Boom naar Antwerpen
rijdt, zou in de toekomst geen enkel verkeerslicht meer tegenkomen.”
Bart Lambrecht (N-VA) – Schepen van Mobiliteit
“De nieuwe studie gaat onderzoeken of enkele concrete uitgangspunten realistisch zijn”, verduidelijkt schepen Bart Lambrecht.
“De twee belangrijkste kruispunten, namelijk Kontichsesteenweg/
Cleydaellaan en Langlaarsteenweg/Bist, zouden volledig heringericht worden. De A12 zou daar dan in een tunnel onder door gaan.
Daarboven worden de zijbanen via een rond punt of via verkeerslichten afgehandeld. De twee overige kruispunten zouden sluiten,
maar via terugkeerlussen zou dat geen probleem mogen vormen.
Ook voor fietsers en voetgangers moeten er veel oversteekmogelijkheden blijven.”
Voor burgemeester Sophie De Wit is de studie heel belangrijk.
“Eindelijk worden concrete uitgangspunten onderzocht en in detail uitgewerkt. Wie een huis bouwt moet ook eerst een architect
plannen laten ontwerpen. Anders weet de aannemer niet wat hij
moet bouwen. Minister Weyts heeft nu die architect voor de A12
aangesteld. Daarnaast maakt de minister budget vrij om de toekomstige aannemer te kunnen betalen.”

Actie CD&V over A12 behoorlijk hypocriet
Uitgerekend nu minister Weyts een finale studie uitschrijft, flyert CD&V/NAP
met voorstellen en voert ze protest op
de kruispunten onder het motto ‘genoeg
studies, tijd voor actie’. De houding van
CD&V kan op weinig begrip rekenen bij
Sophie De Wit en Bart Lambrecht.
“De voorbije jaren leverde CD&V met
minister Crevits de bevoegde minister. Onder haar bevoegdheid gebeurde

er werkelijk niets voor de A12. Er werd
geen geld gezocht om de streefbeeldstudie uit te voeren. Bovendien vond geen
enkele nieuwe studie plaats. Niets veranderde, de kruispunten bleven de gevaarlijkste van Vlaanderen. CD&V/NAP
leverde op de koop toe in Aartselaar al
die jaren de schepen van Mobiliteit. Dat
CD&V/NAP net nú wakker schiet in dit
dossier, is behoorlijk hypocriet”, vindt
burgemeester De Wit.

“Net nu CD&V en NAP voor het eerst sinds vele jaren niet
meer de bevoegde minister en schepen leveren, schieten ze
wakker als het over de A12 gaat.”
Sophie De Wit (N-VA) - Burgemeester

Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) wil de
kruispunten van de A12 grondig en
verkeersveilig hervormen
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Ook de flyers in de bussen kunnen op
weinig begrip rekenen van schepen
Lambrecht. “Ze claimen nu dit idee
van de kruispuntherinrichting, terwijl
die onderzoeksvragen door de N-VA

werden gelanceerd. Laat ons nu eerst die
studie afwachten vooraleer weer ballonnetjes te lanceren. Met politieke recuperatie helpen we het dossier echt niet
vooruit.”

