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Aartselaar pakt voortaan zelf verwaarloosde woningen aan

Aartselaar trekt vanaf nu zelf ten strijde tegen
verwaarloosde en verkrotte woningen in de gemeente.
Voordien gebeurde dat door Vlaanderen. “We willen
wonen in Aartselaar nog aangenamer maken. Dat doen
we door de woonkwaliteit te verbeteren. Verwaarloosde
en verkrotte woningen zijn een smet in het straatbeeld.
Dat willen we dus tegengaan”, zegt burgemeester
Sophie De Wit (N-VA).
De gemeentelijke huisvestingsambtenaar was
al eerder bevoegd voor de opsporing van leegstand.
Voortaan gaat hij ook actief op zoek naar verwaarloosde
en verkrotte woningen. Woningen die in die staat
worden aangetroffen, vallen voortaan onder een
gemeentelijke belasting. “Die tarieven leggen we
echter bewust laag. Vaak gaat het om minder
kapitaalkrachtige eigenaars. Het gaat ons niet om het
geld, wel om de verfraaiing van een straat en wijk.
Gelukkig zijn er relatief weinig verwaarloosde woningen
in Aartselaar.”, verduidelijkt Sophie De Wit.

Woonbeleid is prioriteit

Woonbeleid was vroeger in de gemeente geen aandachtspunt,
maar dat is veranderd met de N-VA in het gemeentebestuur.
“We halen onze achterstand qua sociale woningen in. Van
Vlaanderen moeten we er verplicht een minimumhoeveelheid hebben, anders worden we bestraft en beboet. Dankzij
een gemeentelijk reglement geven we die sociale woningen bij
voorrang aan jongeren en minder kapitaalkrachtigen uit onze
gemeente of met een historische band met Aartselaar. De private
markt is in Aartselaar vrij duur. Op deze manier kunnen we
toch onze jongeren, eenoudergezinnen of ouderen in Aartselaar
proberen houden”, zegt de burgemeester.
Ook rond de opsporing van leegstand voert Aartselaar een actief
beleid. Op die manier komen leegstaande woningen sneller terug
op de markt. Voor huurwoningen voert Aartselaar dan weer een
conformiteitsattest in, zodat de huurder weet dat de woning aan
kwaliteitseisen voldoet. “Iedereen is het erover eens dat het in
Aartselaar aangenaam wonen is. Met ons woonbeleid willen we
dat nog verbeteren”, besluit burgemeester Sophie De Wit.

“Met ons woonbeleid willen we de Aartselaarse
straten en wijken nog verfraaien”
Sophie De Wit (N-VA) – burgemeester van Aartselaar
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Nieuw fiets- en voetpad
maakt wijk Buerstede
toegankelijker
De voorbije maanden zat de Aartselaarse wegendienst niet stil.
Het stuk Cleydaellaan tussen A12/N177 en Rozenlaan kreeg een
volledig nieuw fiets- en voetpad.
“Voor wijk Buerstede is dat belangrijk, want veel van onze
inwoners ontsluiten langs daar onze wijk. Ook voor fietsers van
en naar Hemiksem is dit een hele verbetering. Het stuk naast het
voormalige restaurant lag er al lang slecht bij. Dit
gemeentebestuur pakt de zaken nu effectief aan. Het

BAM Empowerment integreert nieuwkomers in Aartselaar

Bart Lambrecht en Jos Mertens gebruiken het
splinternieuwe fiets- en voetpad.
vernieuwde fiets- en voetpad maakt het voor zachte
weggebruikers veel verkeersveiliger. Om te vermijden dat er
auto’s op rijden die alles terug kapotrijden, is alles ook
afgeschermd met duidelijke groene paaltjes”, zegt gemeenteraadslid Jos Mertens (N-VA), inwoner van wijk Buerstede.

Fietsers en voetgangers
voortaan beter beveiligd
in Helststraat

Het BAM Empowerment-project is echter meer dan dat. “We
informeren nieuwkomers en mensen van buitenlandse origine
op een kwalitatieve en toegankelijke manier. Bovendien leren
de professionals en vrijwilligers van elkaar. We bundelen de
expertise en delen ze. Op die manier kunnen we de integratie in
Aartselaar nog verbeteren. De N-VA zet niet alleen op federaal
en Vlaams niveau hard in op integratie, dankzij het beleid van
Theo Francken, Zuhal Demir en Liesbeth Homans. Ook op
lokaal niveau trekken we dat integratiebeleid door”, besluit
schepen Hilde Heyman.

Groene paaltjes beschermen voortaan ook fietsers en
voetgangers in de Helststraat. “De paaltjes zijn een grondige
verbetering voor onze wijk”, vindt gemeenteraadslid Anouk
Beels (N-VA), die in een zijstraat van de Helststraat woont.
“De straat is destijds heraangelegd met bloembakken als
verkeersremmers, maar het fiets- en voetpad werd maar met
een kleine verhoging aangelegd. Gevolg was dat vele auto’s bij
manoeuvres over het fietspad gingen rijden en daarmee zwakke
weggebruikers in gevaar brachten.”

Bart Lambrecht, Anouk Beels en Eric Vanseuningen bij de
aangebrachte paaltjes in de Helststraat.

“We gaan de plaatsing van de paaltjes nog evalueren, mogelijk
zijn er in de nabije toekomst nog extra nodig”, zegt
N-VA-bestuurslid Eric Vanseuningen, die op de hoek van de
Helststraat en Neerhof woont. “Ook de ingevoerde zone 30 is een
verbetering voor de straat. Aan het begin en einde van de straat
is de zone 30 ook op het wegdek geschilderd. De politie
controleert en beboet, en zal dat ook in de toekomst
nog doen.”

“We hebben de Helststraat na overleg met de
buurtbewoners opengesteld voor doorgaand verkeer, want
vroeger was de straat steeds plaatselijk verkeer”, besluit
schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Die maatregel
was nodig om een overbelasting van de Cleydaellaan te
voorkomen. Maar de straat moet wel leefbaar blijven en
doorgaand verkeer moet zich aanpassen aan de woonomgeving.
De Cleydaellaan blijft de aangewezen route.”

Inspraak bepaalt de mobiliteit in wijk Buerstede
CD&V schreef in haar recente folder dat er rond mobiliteit
in wijk Buerstede geen inspraak is voor de bewoners.
“Niets is minder waar”, vinden wijkbewoners Anouk Beels,
Jos Mertens en Eric Vanseuningen. “Ons gemeentebestuur heeft voor het eerst een gemeentelijk mobiliteitsplan
opgemaakt. Dat hebben andere partijen altijd nagelaten. Bij
de opmaak was er een inspraakgroep van Aartselarenaren,
waarvoor een brede oproep in het infoblad is verschenen.
Ook een vertegenwoordiger van onze wijkraad zat in die
inspraakgroep.
Via een petitie met vragen van de bewoners van de
Helststraat is er voor deze straat ook heel wat ten goede

aartselaar@n-va.be

Aartselaar werkt voortaan samen met de stad Mortsel en de
gemeente Borsbeek voor de integratie van anderstalige
nieuwkomers in ons dorp. De drie gemeenten haalden Vlaamse
subsidies binnen voor het project ‘BAM Empowerment’.
“Met dat project verbinden we vrijwilligers aan een nieuwkomer
in onze gemeente”, zegt initiatiefnemer Hilde Heyman (N-VA),
Aartselaars OCMW-voorzitter en schepen van Integratie. “De
vrijwilligers begeleiden de nieuwkomers persoonlijk met hun
vragen rond wonen en vrije tijd of in de zoektocht naar werk.
De nieuwkomer wordt zo beter geïntegreerd en krijgt een lokaal
netwerk. Hij heeft voortaan iemand om op terug te vallen.
Bovendien gebruikt en oefent hij op die manier het Nederlands.
Met dit Aartselaars project willen we onze nieuwkomers in de
gemeente, ook al zijn het er niet zo veel, toch perfect integreren.”

veranderd. In mei hield het gemeentebestuur nog een
infovergadering over mobiliteit voor 120 geïnteresseerden
uit de wijk. Enkele voorstellen die toen door de bewoners
gedaan werden rond het weren van sluipverkeer worden
nu verder door de verkeerscel onderzocht. En ook de knip
in de Groenenhoek kwam er na inspraak van de buurt en
wijkraad. Inspraak betekent dat inwoners suggesties
kunnen doen en beleidsvoorstellen kunnen formuleren,
en dat het gemeentebestuur daar naar luistert en er
gevolg aan tracht te geven. Net dát doet dit
N-VA-bestuur. CD&V is duidelijk niet goed op de
hoogte van wat er in Aartselaar leeft en beweegt”,
besluiten Anouk, Jos en Eric.

OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA) is alvast enthousiast
over BAM Empowerment. “Ik heb me zelf als vrijwilliger
opgegeven en doe dat nu een jaar. Sindsdien begeleid ik een
Servische dame in haar zoektocht naar werk. Ondertussen heeft
zij een vast contract aangeboden gekregen.
Het geeft voldoening om zo mijn steentje
bij te dragen tot haar integratie.”

Nicole Caremans
OCMW-raadslid en vrijwilliger

“Vrijwilligers begeleiden een anderstalige nieuwkomer
met hun vragen rond wonen en vrije tijd of
in de zoektocht naar werk”
Hilde Heyman (N-VA) – Schepen van Integratie
Interesse om als vrijwilliger mee te werken? Of ben je een nieuwkomer die graag in dit project stapt? Neem dan
contact op met maaike.jakobsen@borsbeek.be of op het nummer 0472 70 16 55.

De N-VA-babbelbank komt naar je toe!
Ook dit jaar doet N-VA Aartselaar de ronde van de wijken. Wat
kunnen we op korte termijn nog voor uw wijk of straat realiseren?
En wat moet er volgens u zeker gebeuren op de langere termijn in de
komende legislatuur?
Kom het ons vertellen bij een hapje en een drankje, en bepaal zo mee
het beleid in uw straat, wijk of gemeente.
Na onze bezoeken aan wijken Lindenbos en De Leug komen we in
november naar:
Wijk Buerstede – zondag 19 november tussen 11u en 13u

ZONDAG

19 november

Tussen 11u en 13 u
Wijk Buerstede
Op de hoek van de
Helststraat en
Neerhof

Je vindt ons op de hoek van de Helststraat en Neerhof

Wijk Ysselaar – zondag 26 november tussen 11u en 13u
Je vindt ons op de hoek van de Oudestraat en Ysselaarlaan, nabij de Kontichsesteenweg

Wijken Ten Dorpe, Koekoek, ’t Heiken en Bruynenbaert
krijgen ons bezoek in maart. In onze voorjaarsfolder
lees je de exacte data en uren.

ZONDAG

26 november

Tussen 11u en 13 u
Wijk Ysselaar
Op de hoek van de
Oudestraat en
Ysselaarlaan

www.n-va.be/aartselaar

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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