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 Eind oktober werden de eerste prefabmuren van het nieuwe 
gebouw geplaatst.

Op het gemeentelijk sportcentrum wordt momenteel nieuwe 
sportaccommodatie gebouwd. In deze accommodatie vinden 
de Aartselaarse voetbal-, tennis-, atletiek- en petanqueclub 
hun nieuwe onderkomen. “De afgelopen maand verschenen 
de eerste muren. Het project zal klaar zijn tegen het einde 
van volgende zomer”, zegt schepen van Sport Bart Lambrecht 
(N-VA).

De reden van de nieuwbouw was niet ver te zoeken volgens 
burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “De oude tennis- en 
voetbalchalet was tot op de draad versleten. Elke renovatie 
was een kost op het sterfhuis. De meest logische beslissing was 
dan ook een nieuwbouw. Maar ook de atletiekclub had geen 
kantine met zicht op de piste en de petanqueclub wilde graag 
naar het sportcentrum verhuizen. Al die noden kwamen bij 
elkaar en zorgen nu voor het nieuwe project.”

Schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA) kijkt 
uit naar de realisatie van het project. “In het nieuwe gebouw 
komen naast verschillende kleedkamers en vergaderruimtes, 
ook zes petanquevelden. Op de eerste verdieping komt een 
grote cafetaria met brasseriekeuken en met een ruim terras 
rondom het gebouw. Boven de gemeentelijke loods wordt een 
tribune gecreëerd, zodat je naar de voetbalwedstrijden op het 
kunstgrasterrein kunt kijken.”

Het nieuwe gebouw is dus de investering zeker waard, besluit 
schepen van Sport Bart Lambrecht. “De verschillende clubs 
hebben in totaal 1.200 sportende leden. Tel daar nog de talrij-
ke supporters en ouders bij en de spelers van de uitploegen, en 
je hebt een gebouw dat elke dag intensief wordt gebruikt.”

Nieuwe sportaccommodatie schiet uit de grond

‘Koekoekschenweg’ geopend p. 2 Cultureel Centrum bestaat 25 jaar p. 3
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20 uur
Cultureel Centrum, della Faillelaan 34
20 euro per ploeg, max. 6 personen/ploeg

Inschrijven: aartselaar@n-va.be

Nieuwe trage weg ‘Koekoekschenweg’ geopend

In wijk Koekoek is een nieuwe trage weg geopend. Een tra-
ge weg is enkel voorbehouden voor fietsers en voetgangers.  
Gemotoriseerd verkeer is er niet welkom. “Met de aanleg van de 
Koekoekschenweg hebben zwakke weggebruikers een veilig alter-
natief. Ze moeten zich niet meer tussen het autoverkeer begeven”, 
zegt gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt (N-VA), inwoonster 
van wijk Koekoek.

De Koekoekschenweg ligt tussen Pierstraat en Koekoekstraat, 

parallel met P. Benoitlaan. “Niet alleen onze wijkbewoners, maar 
ook andere fietsers op het traject Schelle – Rumst – Boom kunnen 
er van genieten.”

De nieuwe trage weg is een realisatie van de gemeente, in samen-
werking met de provincie en vzw Trage Wegen. De gemeente zorg-
de voor de aanleg, terwijl de provincie 90 procent van de kostprijs 
subsidieert. Het gemeentebestuur plant binnenkort nog nieuwe 
openingen van trage wegen in Aartselaar.

 Gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt (N-VA) vindt de nieuwe 
trage weg een grote meerwaarde voor haar wijk Koekoek

 Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) opende in aanwezigheid 
van de gedeputeerde en enkele leden van het schepencollege de 
nieuwe Koekoekschenweg

Op zaterdag 17 december is het weer kerstmarkt in Aartselaar. Naar 
goede gewoonte vind je ook de N-VA daar met een zichtbare stand. 
Onze organisatieverantwoordelijke Werner Jorens en zijn team  
nodigen u graag uit om eens langs te komen. Dit jaar maken we  
lekkere pannenkoeken en kan je speciale koffies degusteren.

Bezoek onze stand op de kerstmarkt
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 De nieuwe website van Aartselaar is voortaan ook aangepast 
aan de huisstijl van de gemeente

Nieuwe websites voor gemeente en OCMW 

Cultureel Centrum bestaat 25 jaar

De websites van de gemeente Aartselaar en van het Sociaal Huis/
OCMW zitten in een nieuw kleedje. Met deze vernieuwing ma-
ken de gemeente en het OCMW hun dienstverlening alweer een 
stukje klantvriendelijker.
“De nieuwe website is het sluitstuk van onze vernieuwingsope-

ratie in de communicatiestijl van Aartselaar. We zijn gestart met 
een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, wat nu resulteert in een 
volledig vernieuwde website. In de nieuwe website is de huisstijl 
van de gemeente dan ook duidelijk doorgetrokken”, zegt schepen 
van Communicatie Bart Lambrecht (N-VA). 

Dit jaar mag het Cultureel Centrum van Aartselaar 25 kaarsjes 
uitblazen. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. “De programmatie 
staat dit jaar in het teken van de verjaardag, met tal van acties en 
promoties”, zegt schepen van Cultuur Eddy Vermoesen.

Een gebouw dat 25 jaar oud is, heeft ook stilaan een opknapbeurt 
nodig. Het gemeentebestuur investeert dan ook aanzienlijk in ons 
Cultureel Centrum. “De voorbije jaren werd de foyer grondig on-
der handen genomen. Er kwamen nieuwe tafels, stoelen en bar-
krukken, nieuwe verlichting en een vernieuwde toog. Een groot 
metalen frame zorgt ervoor dat de programmatie ook buiten kan 
opgehangen worden. Sinds kort kan je ook online tickets bestellen. 
Bovendien maken we weldra het Cultureel Centrum toegankelijker 

voor personen met een beperking via automatische schuifdeuren”,  
zegt schepen Vermoesen.
Buiten de infrastructuurwerken is er natuurlijk ook aan-
dacht voor het culturele aanbod zelf. “Dit jaar organiseerden 
we voor de tweede maal een gratis klassiek concert aan kasteel  
Cleydael, in samenwerking met verschil-
lende partners. 
Op deze editie mochten we liefst 600 
luisteraars verwelkomen. Het mag  
duidelijk zijn dat het culturele  
aanbod in Aartselaar er met de  
N-VA op vooruitgaat”, besluit Eddy  
Vermoesen.

“Maar de nieuwe website is veel meer dan alleen een nieuwe look. 
We brengen de dienstverlening voor onze inwoners naar een ho-
ger niveau. De website is volledig aangepast aan tablets of smart-
phones. Steeds meer mensen surfen nu eenmaal naar websites 
via andere apparaten dan de laptop of pc. Daarnaast is ook ons 
online loket aanzienlijk uitgebreid. Het is de bedoeling dat we 
steeds meer mensen online verder helpen, in plaats van ze nog 
fysiek naar het gemeentehuis te laten komen”, zegt schepen Bart  
Lambrecht.

Naast de gemeentelijke website kreeg ook de website van het  
Sociaal Huis/OCMW De Palmboom een nieuw design. “Zo vin-
den bezoekers via www.ocmwaartselaar.be vlot toegang tot de 
uitgebreide dienstverlening van het OCMW en ons Sociaal Huis”, 
besluit OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

“Via het online loket kan je voortaan veel meer regelen, zodat een bezoek aan het gemeentehuis  
niet altijd meer nodig is” Bart Lambrecht (N-VA) – Schepen van Communicatie
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Meer en nieuwe zitbanken in straatbeeld
In Aartselaar werden de voorbije maand heel wat nieuwe zit-
banken geplaatst. Ze vervangen oude en versleten zitbanken. 
Bovendien worden er ook extra banken geplaatst, daar waar 
er vroeger nog geen stonden. De banken komen er op initia-
tief van de OCMW-raad en in nauwe samenwerking met de 
senioren- en toegankelijkheidsraad, die deze legislatuur werd 
opgericht.

OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA) en de N-VA-OCMW- 
raadsleden Guido D’eer en Nicole Caremans zijn dan ook te-
vreden met dit initiatief: “Zitbanken brengen de mensen bij 
elkaar in ons dorp. Even rustig samen op een bankje genie-
ten van de omgeving of wat bijpraten. Tevens zijn zitbanken 
ook essentieel voor onze senioren. Vaak zijn die wat slechter 
te been en dan is een zitbank op verschillende plaatsen in de 
gemeente ideaal om even uit te rusten tijdens een wandeling. 
Onze gemeente telt steeds meer senioren en daar houden we 
dan ook graag rekening mee in ons beleid.”

Eind september werd in Aartselaar een WIN (Winkel Informatie 
Netwerk) opgericht. Een WIN is vergelijkbaar met de Buurtin-
formatienetwerken (BIN’s). Telkens wanneer er verdachte za-
ken - bijvoorbeeld een diefstal of een wisseltruc - gebeuren bij 
een Aartselaarse handelszaak, kan de politie het WIN activeren. 
Alle deelnemende handelaars van het WIN krijgen dan een mel-
ding en kunnen mee een oogje in het zeil houden. Wanneer een 
door de politie via het WIN geseind persoon in de winkel wordt  

opgemerkt, kan de politie onmiddellijk ter plekke komen om de 
verdachte persoon te arresteren.

Aartselaar telt ondertussen al 6 Buurtinformatienetwerken. Die 
hebben de voorbije jaren hun nut al bewezen. Er werden door de 
BIN’s al inbraken voorkomen en dieven gevangen. Maar ook een 
ontsnapte demente man kon door de extra ogen van de BIN-leden 
snel worden teruggevonden.

Het charter van het WIN werd plechtig ondertekend door burge-
meester Sophie De Wit (N-VA), de korpschef van de politiezone 
Hekla en de WIN-coördinator. De ondertekening gebeurde onder 
het goedkeurend oog van de postoverste bij de Aartselaarse politie 
en schepen van Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA).

Sophie De Wit en Mark Vanhecke zijn tevreden met de succesvolle 
start: “40 Aartselaarse handelaars, allen lid van middenstandsver-
eniging ATA, sloten zich meteen aan bij het nieuwe WIN. ATA 
ondersteunt actief het WIN mee. Dat toont aan dat er vraag naar 
is en dat onze maatregelen voor meer veiligheid en tegen crimina-
liteit worden gewaardeerd.” 

De WIN-coördinator wil nu ook de leden van Unizo en de winkels 
op de A12 nog mee bij het WIN betrekken. Hoe meer leden, hoe 
effectiever het WIN kan werken.

 Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) ondertekent het 
WIN-charter, in aanwezigheid van de politie, de  
WIN-coördinator en schepen Mark Vanhecke (N-VA)

Winkel Informatie Netwerk (WIN) bestrijdt winkeldieven

 OCMW-voorzitter Hilde Heyman en OCMW-raadsleden Nicole Caremans en Guido D’eer zijn zeer tevreden met de nieuwe zitbanken 
in Aartselaar

“40 handelaars sloten onmiddellijk aan bij het WIN. Dat toont aan dat onze  
maatregelen voor meer veiligheid en tegen criminaliteit worden gewaardeerd.”
Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen van Lokale Economie  
Mark Vanhecke (N-VA)


