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Dit jaar opent in Aartselaar de allereerste NOAH. Deze NOAH is 
een dagopvang voor ouderen of zorgbehoevenden. “Veel  
ouderen of personen met een zorgbehoefte wonen thuis bij  
mensen die voor hen zorgen. Overdag moeten die mensen vaak 
gaan werken of willen de zorg even uit handen geven. Via een 
dagopvang bieden we nu een geschikte oplossing, waardoor  
mantelzorgers hun werk en de zorg eenvoudiger kunnen  
combineren”, zegt OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

Voor Hilde is de maatschappelijke taak van de NOAH zeer  
belangrijk. “Dankzij zo’n dagopvang kunnen ouderen en  
personen met een zorgbehoefte langer thuis blijven wonen. Zo 
kan een opname in een woonzorgcentrum tijdelijk uitgesteld wor-
den en hebben deze personen  sociaal contact met anderen. Voor 
de mantelzorgers is de combinatie werk en zorg beter te  
organiseren en de gebruikers krijgen een zinvolle  
tijdsbesteding.”

Een dagopvang met activiteiten en verzorging
In de dagopvang zijn verzorgenden aanwezig voor kleine  
persoonsverzorgende taken. “Daarnaast staan er leuke  
activiteiten op de agenda. Denk aan samen koken, wandelen, op 
uitstap gaan, spelletjes spelen, muziek beluisteren of handwerk”, 

zegt OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA).

“De cliënten van de NOAH kunnen er onder andere een douche 
nemen, hun haar of nagels laten knippen of genieten van een 
hand- of voetmassage. Kortom, de NOAH wil een plaats zijn waar 
alle ouderen en personen met een zorgbehoefte zich thuis kunnen 
voelen.”

Samenwerking met Familiehulp
Aartselaar baat de NOAH niet alleen uit. “Wij voorzien in de 
nieuwe woningen aan de Palmboomstraat een appartement dat 
volledig is ingericht voor deze NOAH. De uitbating gebeurt 
door Familiehulp. Zij hebben veel expertise in de organisatie 
van dagopvang en leveren de zorgkundigen aan. De Aartselaarse 
NOAH biedt plaats aan maximum 10 personen met een  
zorgbehoefte”, gaat OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA) verder.

“Voor N-VA Aartselaar is dit alvast een belangrijke  
verwezenlijking. Onze bevolking wordt steeds ouder. We  
moeten daar in ons beleid op inspelen. De N-VA wil in  
Aartselaar een volwaardig seniorenbeleid uitwerken. Deze  
NOAH is daar alvast een zeer concrete en belangrijke stap toe”, 
besluiten Hilde, Nicole en Guido.
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Sinds 2013 wordt aanvullende financiële steun voor OCMW-cliënten gebaseerd op de wetenschappelijke methode Quetelet. 
Hierdoor behandelen we elke aanvrager op dezelfde objectieve manier. Ook de inkomstenvoorwaarden bij andere  
reglementen werden transparanter gemaakt.

OCMW-cliënten worden niet alleen geactiveerd 
richting werk, ook de opbouw van een goed sociaal 
netwerk is essentieel. In moeilijke tijden vallen we vaak 
terug op onze familie en vrienden. Kwetsbare gezinnen 
kunnen niet altijd rekenen op anderen uit hun  
omgeving om op terug te vallen. Het sociaal beleid van 
de N-VA wil dan ook sterk inzetten op het versterken 
van die netwerken voor kansarme groepen.
Ook de projecten rond integratie zetten daarom extra 
in op de opbouw van een sociaal netwerk in  
Aartselaar.

Onder OCMW-voorzitter Hilde Heyman werden heel 
wat initiatieven genomen om Aartselaar gezonder te 
maken. Denk aan de rookstopactie, de aanleg van een 
beweegtuin in het Sociaal Huis, voordrachten over 
gezondheidsitems,… Aartselaar tekende dan ook het 
charter “gezonde gemeente”.

Veiligheid draait ook om een goede gezondheid. Hilde 
Heyman zorgde ervoor dat elke Aartselaarse wijk een 
AED-toestel in de buurt heeft hangen. Dat toestel helpt 
bij reanimaties en verhoogt de kans dat je een  
hartstilstand overleeft.

Onze Aartselaarse bevolking heeft het goed, maar ook 
hier zijn er mensen die onder de armoedegrens leven.  
Het sociaal beleid van de N-VA laat hen niet in de steek. 
“In eerste instantie focussen we op tewerkstelling en de 
opbouw van een netwerk”, zegt OCMW-raadslid Guido 
D’eer (N-VA). “Daarnaast hebben we ook de financiële 
tegemoetkoming en zetten we in op huisvesting en  
kostenbeheer via een goede  
budgetbegeleiding. Kinderen van 
kwetsbare gezinnen brengen we  
snel in contact met 
de verschillende Aartselaarse  
activiteiten, zoals de  
speelpleinen.”

Drie nieuwe en jonge kandidaten voor N-VA Aartselaar
Met Wannes Oksuz, Rosanne De Gryse en Sylvie Dessoy stelt 
N-VA Aartselaar drie nieuwe en opvallende namen voor met 
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

Wannes Oksuz
Wannes Oksuz (27 jaar) is misschien  
de meest in het oog springende naam.  
Samen met zijn broers Micky en  
Garry baat hij het bekende volkscafé  
Derby op het Laar uit. Wannes is  
van Assyrische  
afkomst, zijn ouders  
ontvluchtten Turkije vlak voor zijn geboorte.  
Wannes groeide op in Antwerpen en woont sinds enkele jaren 
in Aartselaar met vrouw en kind. Weldra wordt zijn tweede 
kindje geboren. Wannes is met zijn voorgeschiedenis het  
perfecte voorbeeld van een geslaagde integratie in onze  
maatschappij en toont de inclusieve maatschappijvisie van de 
N-VA aan. Hij is al jaren een bekend en  
gewaardeerd gezicht in Aartselaar.

Rosanne De Gryse
Rosanne (21 jaar) is de jongste van  
het gezelschap. Zij is nog studente  
en studeert Landschaps-  
en tuinarchitectuur  
in Brussel. In haar  
vrije tijd is Rosanne leidster bij Gidsen Sint-Jan.

Rosanne: “Ik heb voor de N-VA gekozen omdat ik  
merk dat de partij de laatste jaren al veel goede  
dingen gedaan heeft in Aartselaar en ik daar mijn  
steentje in wil bijdragen. In Aartselaar wil ik me  
vooral focussen op de noden en vragen van en voor  
de jeugd. Aangezien ik zelf nog zeer jong ben, kan ik  
me vrij goed in hun ideeën vinden. Ook het belang  
van groen en ecologisch verantwoorde beslissingen  
vind ik heel belangrijk.”

Sylvie Dessoy
Sylvie (29 jaar) ten slotte heeft een  
diploma maatschappelijk werker en  
sportcoördinator. Ze schoolt zich  
momenteel bij om leerkracht te  
worden. Haar studies  
combineert ze met de  
functie van  
parlementair medewerker in de Kamer.  
In haar vrije tijd is Sylvie cheerleader.

Sylvie: “Ik wil me heel graag inzetten voor een nog  
aangenamer Aartselaar. Het dagelijks leven en welzijn  
verbeteren van onze inwoners, is mijn prioriteit. Als je  
iets wil bereiken, moet je ervoor gaan. Daarom zet ik  
nu ook mijn eerste stappen in de actieve politiek,  
voor de schermen.”

Guido D’eer

Wannes Oksuz

Sylvie Dessoy

Rosanne De Gryse

 ‘Eind mei hield N-VA Aartselaar een succesvolle volksbarbecue! De Lange Asem, een uniek koor bestaande uit onder meer  
parlementsleden en gedeputeerde Luk Lemmens, zorgde voor een vrolijke noot.’

 Nicole Caremans,  
Hilde Heyman en Guido D’eer 
in de kersverse NOAH 
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Onder het beleid van 
OCMW-voorzitter Hilde  
Heyman werden basisdiensten 
als poetshulp en maaltijden aan huis uitgebreid. Ook in het 
Sociaal Huis kunnen senioren of personen met een  
zorgbehoefte overdag een warme maaltijd eten voor een  
democratische prijs. Samen met het initiatief van de 
NOAH, wil de N-VA onze senioren en personen met een 
zorgbehoefte de kans geven om zo lang mogelijk met de 
nodige ondersteuning in eigen huis te wonen.

Senioren langer  
thuis laten wonen

Aartselaar houdt rekening met alle leeftijden. Voor onze 
oudere bevolking en personen met een handicap werden er 
heel wat initiatieven genomen. “In verschillende openbare 
gebouwen installeerden we automatische deuren.  
Nieuwe voetpaden zijn voorzien van lagere boordstenen en 
blindegeleidetegels bij oversteekplaatsen. In de tuin van het 
Sociaal Huis zijn beweegtoestellen geplaatst. Een sneeuw-
telefoon helpt ouderen die hun stoep niet zelf sneeuwvrij 
kunnen maken. De bibliotheek brengt de gevraagde boeken 
aan huis. Verschillende nieuwe zitbanken zijn in het  
straatbeeld geplaatst”, zegt Hilde Heyman.

Aartselaar als  
leeftijdsvriendelijke gemeente

2 3 4

Dankzij een nieuwbouw naast de huidige  
kinderopvang, werd de capaciteit van de  
gemeentelijke kinderopvang verdrievoudigd. “We 
zijn van 25 kindjes naar 75 kindjes gegaan, met 
een toelaatbare piek tot 100 kinderen. Sinds 2013 
zijn we ook elke schoolvakantie open, behalve de 
week tussen kerst en nieuwjaar. Met deze  
maatregelen maken we het onze jonge gezinnen 
veel eenvoudiger om werk en gezin te  
combineren”, legt schepen van Kinderopvang 
Hilde Heyman uit.
Ook de tuin van IBO Robbedoes is grondig 
vernieuwd, met een nieuwe muurschildering, 
kunstgras, nieuwe speeltoestellen en binnenkort 
ook een nieuw afdak.

Aartselaar telt niet zo veel inwoners van buitenlandse 
origine. Degenen die hier wel toekomen, trachten we 
via een optimale integratie deel te laten uitmaken van 
onze maatschappij. Onder het N-VA-beleid werden 
twee belangrijke projecten opgestart.

Het Babbel+project brengt Nederlandstaligen en  
anderstaligen samen om in groep Nederlands te  
praten. Ze bezoeken de gemeentediensten of  
verkennen het Aartselaarse vrijetijdsaanbod. Zo  
wordt het Nederlands geoefend én leren nieuwkomers 
onze lokale gemeenschap kennen.

Binnen het BAM-project (Borsbeek, Aartselaar  
en Mortsel), brengt de diversiteitsmedewerker  
een anderstalige nieuwkomer in contact met  
een buddy. Die buddy helpt dan in een persoonlijk 
project naar werk, vrije tijd, wonen…  
De nieuwkomer leert Nederlands en krijgt  
concrete hulp op maat. De experts in het  
project wisselen hun kennis met elkaar uit.

De projecten werpen hun vruchten af en ook  
onze mandatarissen dragen graag hun steentje bij. 
Zo begeleidt OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA) 
binnen het BAM-project een Servische dame.  
OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA) is dan  
weer vrijwilliger bij Babbel+.

De premie voor pedagogische toelage voor kinderen met  
een handicap werd hervormd. “Meer kinderen komen nu  
dankzij onze maatregel in aanmerking”, zegt  
OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA). “Inzetten op werk is de beste manier om mensen uit de 

armoede te houden en te activeren in de maatschappij. 
Ze verdienen er niet alleen een waardig loon mee, maar 
leren ook een nieuw sociaal netwerk uitbouwen”, zegt 
OCMW-voorzitter Hilde Heyman.

De Aartselaarse leefloners begeleiden naar regulier werk 
is dan ook één van de speerpunten van ons sociaal beleid. 
Daardoor daalde het aantal personen in Aartselaar dat 
afhankelijk is van een leefloon!

Aartselaar werkt sinds 2016 samen met intercommunale 
Vlotter. Deze intercommunale biedt onder andere sociale 
tewerkstelling aan. Op die manier geraken mensen aan 
werk, terwijl ze dat minder makkelijk en vlot vinden in de 
reguliere arbeidsmarkt.

Samen met Vlotter werden de Rupeltornado’s opgericht. 
Dat is een extra opruimploeg die in de Rupelstreek en 
Aartselaar zwerfvuil gaat opruimen. Twee keer per week 
komen de Rupeltornado’s in Aartselaar. Samen met hen 
houden we onze gemeente proper.

“Ook het project van de Rupeltornado’s kadert in die 
sociale economie. Mensen leren via de Rupeltornado’s 
terug werken, een vast werkritme hebben en omgaan 
met collega’s. Ze doen werkervaring op die ze nadien 
kunnen gebruiken op de reguliere arbeidsmarkt”, zegt 
OCMW-voorzitter Hilde Heyman trots. 

Momenteel is 1/4e van onze Aartselaarse bevolking ouder 
dan 65. Volgende legislatuur zal zelfs 1/3e van onze inwoners 
senior zijn. Een goed seniorenbeleid is dan ook noodzakelijk. 
Daarom werd een senioren- en toegankelijkheidsraad  
opgericht. Zij staan het beleid met raad en daad bij.
Om het seniorenbeleid van Aartselaar nog meer kracht bij te 
zetten, werd ook een seniorenconsulent aangeworven.

De NOAH is een belangrijk 
project om de zorg van  
mantelzorgers beter werkbaar 
te maken. Daarnaast zijn er nog 
talrijke vormingsmomenten en 
infosessies voor de vele  
mantelzorgers.

Dit jaar wordt vanuit het Sociaal Huis het project  
Burenhulp gestart. Dat project wil een sociaal netwerk  
uitbouwen onder buren. Via dat netwerk kunnen personen 
met een zorgbehoefte dan geholpen worden met kleine 
klusjes, denk bijvoorbeeld aan de boodschappen doen, 
naar de glascontainer gaan...
De Aartselaarse seniorenconsulent gaf dit voorjaar een 
toelichting over Burenhulp op de verschillende algemene 
wijkvergaderingen, om de wijken in het project te  
betrekken.

Sinds enkele jaren kunnen de jonge kleutertjes hun  
middagdutje doen in onze gemeentelijke kinderopvang  
Robbedoes. Hierdoor moeten jonge ouders ’s middags  
niet langer op zoek naar een oplossing.

Jonge slapertjes in IBO Robbedoes

In het Huis van het Kind Aartselaar kunnen ouders terecht 
voor ondersteuning en/of opvoedingsvragen. Verschillende 
professionals in de zorg, het onderwijs en de overheid  
groeperen er zich. “De komende jaren willen we het Huis 
van het Kind ook graag in een specifiek gebouw huisvesten”, 
zegt Hilde Heyman.

Oprichting Huis van het KindMeer kinderen met een  
handicap krijgen een toelage

Daling van  
het aantal  
leefloners 

dankzij  
activering

Rupeltornado’s houden  
Aartselaar proper

Aanzienlijke uitbreiding  
van de kinderopvang

Integratie van anderstaligen  
in onze gemeenschap

Oprichting van een senioren- 
en toegankelijkheidsraad

Ondersteuning  
van mantelzorg

Project “Burenhulp”  
bouwt sociaal netwerk uit

Door een efficiënte samenwerking tussen het OCMW, de 
gemeente en Kind & Gezin wordt kindarmoede sneller 
gedetecteerd en toe geleid tot hulp(verlening). 

Aanpak van kindarmoede

Onder impuls van schepen Hilde 
Heyman is het elektronisch  
inschrijven voor de gemeentelijke 
kinderopvang ingevoerd.  
Ouders weten meteen of er nog een 
plekje vrij is en de coördinator  
weet perfect hoeveel personeels-
leden moeten voorzien worden. 
Een win-winsituatie dus!

Elektronisch  
inschrijven voor de 

kinderopvang

In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus. 
Het zijn dan gemeenteraadsverkiezingen. De voorbije zes 
jaar hebben onze N-VA-mandatarissen ontzettend hard 
gewerkt om van Aartselaar een nog aangenamere gemeente 
te maken. Dat doen we samen met onze coalitiepartners 
Groen en sp.a. In deze en komende folder blikken we dan 
ook graag eens terug op onze realisaties. Vandaag komen 
de belangrijkste verwezenlijkingen van OCMW-voorzitter 
Hilde Heyman (N-VA) aan bod. Zij zette zich deze  

bestuursperiode in voor het OCMW; kinderopvang,  
gezinsbeleid, integratie, inburgering en  
emancipatie. In de komende folder  
is het de beurt aan onze  
burgemeester. 

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar

Hilde Heyman

Nicole Caremans
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handicap krijgen een toelage

Daling van  
het aantal  
leefloners 

dankzij  
activering

Rupeltornado’s houden  
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Integratie van anderstaligen  
in onze gemeenschap

Oprichting van een senioren- 
en toegankelijkheidsraad

Ondersteuning  
van mantelzorg

Project “Burenhulp”  
bouwt sociaal netwerk uit

Door een efficiënte samenwerking tussen het OCMW, de 
gemeente en Kind & Gezin wordt kindarmoede sneller 
gedetecteerd en toe geleid tot hulp(verlening). 

Aanpak van kindarmoede

Onder impuls van schepen Hilde 
Heyman is het elektronisch  
inschrijven voor de gemeentelijke 
kinderopvang ingevoerd.  
Ouders weten meteen of er nog een 
plekje vrij is en de coördinator  
weet perfect hoeveel personeels-
leden moeten voorzien worden. 
Een win-winsituatie dus!

Elektronisch  
inschrijven voor de 

kinderopvang

In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus. 
Het zijn dan gemeenteraadsverkiezingen. De voorbije zes 
jaar hebben onze N-VA-mandatarissen ontzettend hard 
gewerkt om van Aartselaar een nog aangenamere gemeente 
te maken. Dat doen we samen met onze coalitiepartners 
Groen en sp.a. In deze en komende folder blikken we dan 
ook graag eens terug op onze realisaties. Vandaag komen 
de belangrijkste verwezenlijkingen van OCMW-voorzitter 
Hilde Heyman (N-VA) aan bod. Zij zette zich deze  

bestuursperiode in voor het OCMW; kinderopvang,  
gezinsbeleid, integratie, inburgering en  
emancipatie. In de komende folder  
is het de beurt aan onze  
burgemeester. 

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar

Hilde Heyman

Nicole Caremans
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Onder het beleid van 
OCMW-voorzitter Hilde  
Heyman werden basisdiensten 
als poetshulp en maaltijden aan huis uitgebreid. Ook in het 
Sociaal Huis kunnen senioren of personen met een  
zorgbehoefte overdag een warme maaltijd eten voor een  
democratische prijs. Samen met het initiatief van de 
NOAH, wil de N-VA onze senioren en personen met een 
zorgbehoefte de kans geven om zo lang mogelijk met de 
nodige ondersteuning in eigen huis te wonen.

Senioren langer  
thuis laten wonen

Aartselaar houdt rekening met alle leeftijden. Voor onze 
oudere bevolking en personen met een handicap werden er 
heel wat initiatieven genomen. “In verschillende openbare 
gebouwen installeerden we automatische deuren.  
Nieuwe voetpaden zijn voorzien van lagere boordstenen en 
blindegeleidetegels bij oversteekplaatsen. In de tuin van het 
Sociaal Huis zijn beweegtoestellen geplaatst. Een sneeuw-
telefoon helpt ouderen die hun stoep niet zelf sneeuwvrij 
kunnen maken. De bibliotheek brengt de gevraagde boeken 
aan huis. Verschillende nieuwe zitbanken zijn in het  
straatbeeld geplaatst”, zegt Hilde Heyman.

Aartselaar als  
leeftijdsvriendelijke gemeente
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Dankzij een nieuwbouw naast de huidige  
kinderopvang, werd de capaciteit van de  
gemeentelijke kinderopvang verdrievoudigd. “We 
zijn van 25 kindjes naar 75 kindjes gegaan, met 
een toelaatbare piek tot 100 kinderen. Sinds 2013 
zijn we ook elke schoolvakantie open, behalve de 
week tussen kerst en nieuwjaar. Met deze  
maatregelen maken we het onze jonge gezinnen 
veel eenvoudiger om werk en gezin te  
combineren”, legt schepen van Kinderopvang 
Hilde Heyman uit.
Ook de tuin van IBO Robbedoes is grondig 
vernieuwd, met een nieuwe muurschildering, 
kunstgras, nieuwe speeltoestellen en binnenkort 
ook een nieuw afdak.

Aartselaar telt niet zo veel inwoners van buitenlandse 
origine. Degenen die hier wel toekomen, trachten we 
via een optimale integratie deel te laten uitmaken van 
onze maatschappij. Onder het N-VA-beleid werden 
twee belangrijke projecten opgestart.

Het Babbel+project brengt Nederlandstaligen en  
anderstaligen samen om in groep Nederlands te  
praten. Ze bezoeken de gemeentediensten of  
verkennen het Aartselaarse vrijetijdsaanbod. Zo  
wordt het Nederlands geoefend én leren nieuwkomers 
onze lokale gemeenschap kennen.

Binnen het BAM-project (Borsbeek, Aartselaar  
en Mortsel), brengt de diversiteitsmedewerker  
een anderstalige nieuwkomer in contact met  
een buddy. Die buddy helpt dan in een persoonlijk 
project naar werk, vrije tijd, wonen…  
De nieuwkomer leert Nederlands en krijgt  
concrete hulp op maat. De experts in het  
project wisselen hun kennis met elkaar uit.

De projecten werpen hun vruchten af en ook  
onze mandatarissen dragen graag hun steentje bij. 
Zo begeleidt OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA) 
binnen het BAM-project een Servische dame.  
OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA) is dan  
weer vrijwilliger bij Babbel+.

De premie voor pedagogische toelage voor kinderen met  
een handicap werd hervormd. “Meer kinderen komen nu  
dankzij onze maatregel in aanmerking”, zegt  
OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA). “Inzetten op werk is de beste manier om mensen uit de 

armoede te houden en te activeren in de maatschappij. 
Ze verdienen er niet alleen een waardig loon mee, maar 
leren ook een nieuw sociaal netwerk uitbouwen”, zegt 
OCMW-voorzitter Hilde Heyman.

De Aartselaarse leefloners begeleiden naar regulier werk 
is dan ook één van de speerpunten van ons sociaal beleid. 
Daardoor daalde het aantal personen in Aartselaar dat 
afhankelijk is van een leefloon!

Aartselaar werkt sinds 2016 samen met intercommunale 
Vlotter. Deze intercommunale biedt onder andere sociale 
tewerkstelling aan. Op die manier geraken mensen aan 
werk, terwijl ze dat minder makkelijk en vlot vinden in de 
reguliere arbeidsmarkt.

Samen met Vlotter werden de Rupeltornado’s opgericht. 
Dat is een extra opruimploeg die in de Rupelstreek en 
Aartselaar zwerfvuil gaat opruimen. Twee keer per week 
komen de Rupeltornado’s in Aartselaar. Samen met hen 
houden we onze gemeente proper.

“Ook het project van de Rupeltornado’s kadert in die 
sociale economie. Mensen leren via de Rupeltornado’s 
terug werken, een vast werkritme hebben en omgaan 
met collega’s. Ze doen werkervaring op die ze nadien 
kunnen gebruiken op de reguliere arbeidsmarkt”, zegt 
OCMW-voorzitter Hilde Heyman trots. 

Momenteel is 1/4e van onze Aartselaarse bevolking ouder 
dan 65. Volgende legislatuur zal zelfs 1/3e van onze inwoners 
senior zijn. Een goed seniorenbeleid is dan ook noodzakelijk. 
Daarom werd een senioren- en toegankelijkheidsraad  
opgericht. Zij staan het beleid met raad en daad bij.
Om het seniorenbeleid van Aartselaar nog meer kracht bij te 
zetten, werd ook een seniorenconsulent aangeworven.

De NOAH is een belangrijk 
project om de zorg van  
mantelzorgers beter werkbaar 
te maken. Daarnaast zijn er nog 
talrijke vormingsmomenten en 
infosessies voor de vele  
mantelzorgers.
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naar de glascontainer gaan...
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wijkvergaderingen, om de wijken in het project te  
betrekken.
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Jonge slapertjes in IBO Robbedoes

In het Huis van het Kind Aartselaar kunnen ouders terecht 
voor ondersteuning en/of opvoedingsvragen. Verschillende 
professionals in de zorg, het onderwijs en de overheid  
groeperen er zich. “De komende jaren willen we het Huis 
van het Kind ook graag in een specifiek gebouw huisvesten”, 
zegt Hilde Heyman.

Oprichting Huis van het KindMeer kinderen met een  
handicap krijgen een toelage

Daling van  
het aantal  
leefloners 

dankzij  
activering

Rupeltornado’s houden  
Aartselaar proper

Aanzienlijke uitbreiding  
van de kinderopvang

Integratie van anderstaligen  
in onze gemeenschap

Oprichting van een senioren- 
en toegankelijkheidsraad

Ondersteuning  
van mantelzorg

Project “Burenhulp”  
bouwt sociaal netwerk uit

Door een efficiënte samenwerking tussen het OCMW, de 
gemeente en Kind & Gezin wordt kindarmoede sneller 
gedetecteerd en toe geleid tot hulp(verlening). 

Aanpak van kindarmoede

Onder impuls van schepen Hilde 
Heyman is het elektronisch  
inschrijven voor de gemeentelijke 
kinderopvang ingevoerd.  
Ouders weten meteen of er nog een 
plekje vrij is en de coördinator  
weet perfect hoeveel personeels-
leden moeten voorzien worden. 
Een win-winsituatie dus!

Elektronisch  
inschrijven voor de 

kinderopvang

In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus. 
Het zijn dan gemeenteraadsverkiezingen. De voorbije zes 
jaar hebben onze N-VA-mandatarissen ontzettend hard 
gewerkt om van Aartselaar een nog aangenamere gemeente 
te maken. Dat doen we samen met onze coalitiepartners 
Groen en sp.a. In deze en komende folder blikken we dan 
ook graag eens terug op onze realisaties. Vandaag komen 
de belangrijkste verwezenlijkingen van OCMW-voorzitter 
Hilde Heyman (N-VA) aan bod. Zij zette zich deze  

bestuursperiode in voor het OCMW; kinderopvang,  
gezinsbeleid, integratie, inburgering en  
emancipatie. In de komende folder  
is het de beurt aan onze  
burgemeester. 

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar

Hilde Heyman

Nicole Caremans

TERUGBLIK



 

AARTSELAAR
  aartselaar@n-va.be I  www.n-va.be/aartselaar I jaargang 2018 I nr. 6 I juli

V.U.: MIEL MERTENS, ERNEST CLAESLAAN 1B, 2630 AARTSELAAR

aartselaar@n-va.be www.n-va.be/aartselaar aartselaar@n-va.be www.n-va.be/aartselaar

Dit jaar opent in Aartselaar de allereerste NOAH. Deze NOAH is 
een dagopvang voor ouderen of zorgbehoevenden. “Veel  
ouderen of personen met een zorgbehoefte wonen thuis bij  
mensen die voor hen zorgen. Overdag moeten die mensen vaak 
gaan werken of willen de zorg even uit handen geven. Via een 
dagopvang bieden we nu een geschikte oplossing, waardoor  
mantelzorgers hun werk en de zorg eenvoudiger kunnen  
combineren”, zegt OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA).

Voor Hilde is de maatschappelijke taak van de NOAH zeer  
belangrijk. “Dankzij zo’n dagopvang kunnen ouderen en  
personen met een zorgbehoefte langer thuis blijven wonen. Zo 
kan een opname in een woonzorgcentrum tijdelijk uitgesteld wor-
den en hebben deze personen  sociaal contact met anderen. Voor 
de mantelzorgers is de combinatie werk en zorg beter te  
organiseren en de gebruikers krijgen een zinvolle  
tijdsbesteding.”

Een dagopvang met activiteiten en verzorging
In de dagopvang zijn verzorgenden aanwezig voor kleine  
persoonsverzorgende taken. “Daarnaast staan er leuke  
activiteiten op de agenda. Denk aan samen koken, wandelen, op 
uitstap gaan, spelletjes spelen, muziek beluisteren of handwerk”, 

zegt OCMW-raadslid Nicole Caremans (N-VA).

“De cliënten van de NOAH kunnen er onder andere een douche 
nemen, hun haar of nagels laten knippen of genieten van een 
hand- of voetmassage. Kortom, de NOAH wil een plaats zijn waar 
alle ouderen en personen met een zorgbehoefte zich thuis kunnen 
voelen.”

Samenwerking met Familiehulp
Aartselaar baat de NOAH niet alleen uit. “Wij voorzien in de 
nieuwe woningen aan de Palmboomstraat een appartement dat 
volledig is ingericht voor deze NOAH. De uitbating gebeurt 
door Familiehulp. Zij hebben veel expertise in de organisatie 
van dagopvang en leveren de zorgkundigen aan. De Aartselaarse 
NOAH biedt plaats aan maximum 10 personen met een  
zorgbehoefte”, gaat OCMW-raadslid Guido D’eer (N-VA) verder.

“Voor N-VA Aartselaar is dit alvast een belangrijke  
verwezenlijking. Onze bevolking wordt steeds ouder. We  
moeten daar in ons beleid op inspelen. De N-VA wil in  
Aartselaar een volwaardig seniorenbeleid uitwerken. Deze  
NOAH is daar alvast een zeer concrete en belangrijke stap toe”, 
besluiten Hilde, Nicole en Guido.
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Sinds 2013 wordt aanvullende financiële steun voor OCMW-cliënten gebaseerd op de wetenschappelijke methode Quetelet. 
Hierdoor behandelen we elke aanvrager op dezelfde objectieve manier. Ook de inkomstenvoorwaarden bij andere  
reglementen werden transparanter gemaakt.

OCMW-cliënten worden niet alleen geactiveerd 
richting werk, ook de opbouw van een goed sociaal 
netwerk is essentieel. In moeilijke tijden vallen we vaak 
terug op onze familie en vrienden. Kwetsbare gezinnen 
kunnen niet altijd rekenen op anderen uit hun  
omgeving om op terug te vallen. Het sociaal beleid van 
de N-VA wil dan ook sterk inzetten op het versterken 
van die netwerken voor kansarme groepen.
Ook de projecten rond integratie zetten daarom extra 
in op de opbouw van een sociaal netwerk in  
Aartselaar.

Onder OCMW-voorzitter Hilde Heyman werden heel 
wat initiatieven genomen om Aartselaar gezonder te 
maken. Denk aan de rookstopactie, de aanleg van een 
beweegtuin in het Sociaal Huis, voordrachten over 
gezondheidsitems,… Aartselaar tekende dan ook het 
charter “gezonde gemeente”.

Veiligheid draait ook om een goede gezondheid. Hilde 
Heyman zorgde ervoor dat elke Aartselaarse wijk een 
AED-toestel in de buurt heeft hangen. Dat toestel helpt 
bij reanimaties en verhoogt de kans dat je een  
hartstilstand overleeft.

Onze Aartselaarse bevolking heeft het goed, maar ook 
hier zijn er mensen die onder de armoedegrens leven.  
Het sociaal beleid van de N-VA laat hen niet in de steek. 
“In eerste instantie focussen we op tewerkstelling en de 
opbouw van een netwerk”, zegt OCMW-raadslid Guido 
D’eer (N-VA). “Daarnaast hebben we ook de financiële 
tegemoetkoming en zetten we in op huisvesting en  
kostenbeheer via een goede  
budgetbegeleiding. Kinderen van 
kwetsbare gezinnen brengen we  
snel in contact met 
de verschillende Aartselaarse  
activiteiten, zoals de  
speelpleinen.”

Drie nieuwe en jonge kandidaten voor N-VA Aartselaar
Met Wannes Oksuz, Rosanne De Gryse en Sylvie Dessoy stelt 
N-VA Aartselaar drie nieuwe en opvallende namen voor met 
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

Wannes Oksuz
Wannes Oksuz (27 jaar) is misschien  
de meest in het oog springende naam.  
Samen met zijn broers Micky en  
Garry baat hij het bekende volkscafé  
Derby op het Laar uit. Wannes is  
van Assyrische  
afkomst, zijn ouders  
ontvluchtten Turkije vlak voor zijn geboorte.  
Wannes groeide op in Antwerpen en woont sinds enkele jaren 
in Aartselaar met vrouw en kind. Weldra wordt zijn tweede 
kindje geboren. Wannes is met zijn voorgeschiedenis het  
perfecte voorbeeld van een geslaagde integratie in onze  
maatschappij en toont de inclusieve maatschappijvisie van de 
N-VA aan. Hij is al jaren een bekend en  
gewaardeerd gezicht in Aartselaar.

Rosanne De Gryse
Rosanne (21 jaar) is de jongste van  
het gezelschap. Zij is nog studente  
en studeert Landschaps-  
en tuinarchitectuur  
in Brussel. In haar  
vrije tijd is Rosanne leidster bij Gidsen Sint-Jan.

Rosanne: “Ik heb voor de N-VA gekozen omdat ik  
merk dat de partij de laatste jaren al veel goede  
dingen gedaan heeft in Aartselaar en ik daar mijn  
steentje in wil bijdragen. In Aartselaar wil ik me  
vooral focussen op de noden en vragen van en voor  
de jeugd. Aangezien ik zelf nog zeer jong ben, kan ik  
me vrij goed in hun ideeën vinden. Ook het belang  
van groen en ecologisch verantwoorde beslissingen  
vind ik heel belangrijk.”

Sylvie Dessoy
Sylvie (29 jaar) ten slotte heeft een  
diploma maatschappelijk werker en  
sportcoördinator. Ze schoolt zich  
momenteel bij om leerkracht te  
worden. Haar studies  
combineert ze met de  
functie van  
parlementair medewerker in de Kamer.  
In haar vrije tijd is Sylvie cheerleader.

Sylvie: “Ik wil me heel graag inzetten voor een nog  
aangenamer Aartselaar. Het dagelijks leven en welzijn  
verbeteren van onze inwoners, is mijn prioriteit. Als je  
iets wil bereiken, moet je ervoor gaan. Daarom zet ik  
nu ook mijn eerste stappen in de actieve politiek,  
voor de schermen.”

Guido D’eer

Wannes Oksuz

Sylvie Dessoy

Rosanne De Gryse

 ‘Eind mei hield N-VA Aartselaar een succesvolle volksbarbecue! De Lange Asem, een uniek koor bestaande uit onder meer  
parlementsleden en gedeputeerde Luk Lemmens, zorgde voor een vrolijke noot.’

 Nicole Caremans,  
Hilde Heyman en Guido D’eer 
in de kersverse NOAH 

Sociale steun via een objectieve, wetenschappelijke manier 

Inzet op netwerken Aartselaar als  
gezonde gemeente…

... en hartveilige gemeente

Aanpak  
van  

armoede
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opbouw van een netwerk”, zegt OCMW-raadslid Guido 
D’eer (N-VA). “Daarnaast hebben we ook de financiële 
tegemoetkoming en zetten we in op huisvesting en  
kostenbeheer via een goede  
budgetbegeleiding. Kinderen van 
kwetsbare gezinnen brengen we  
snel in contact met 
de verschillende Aartselaarse  
activiteiten, zoals de  
speelpleinen.”

Drie nieuwe en jonge kandidaten voor N-VA Aartselaar
Met Wannes Oksuz, Rosanne De Gryse en Sylvie Dessoy stelt 
N-VA Aartselaar drie nieuwe en opvallende namen voor met 
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

Wannes Oksuz
Wannes Oksuz (27 jaar) is misschien  
de meest in het oog springende naam.  
Samen met zijn broers Micky en  
Garry baat hij het bekende volkscafé  
Derby op het Laar uit. Wannes is  
van Assyrische  
afkomst, zijn ouders  
ontvluchtten Turkije vlak voor zijn geboorte.  
Wannes groeide op in Antwerpen en woont sinds enkele jaren 
in Aartselaar met vrouw en kind. Weldra wordt zijn tweede 
kindje geboren. Wannes is met zijn voorgeschiedenis het  
perfecte voorbeeld van een geslaagde integratie in onze  
maatschappij en toont de inclusieve maatschappijvisie van de 
N-VA aan. Hij is al jaren een bekend en  
gewaardeerd gezicht in Aartselaar.

Rosanne De Gryse
Rosanne (21 jaar) is de jongste van  
het gezelschap. Zij is nog studente  
en studeert Landschaps-  
en tuinarchitectuur  
in Brussel. In haar  
vrije tijd is Rosanne leidster bij Gidsen Sint-Jan.

Rosanne: “Ik heb voor de N-VA gekozen omdat ik  
merk dat de partij de laatste jaren al veel goede  
dingen gedaan heeft in Aartselaar en ik daar mijn  
steentje in wil bijdragen. In Aartselaar wil ik me  
vooral focussen op de noden en vragen van en voor  
de jeugd. Aangezien ik zelf nog zeer jong ben, kan ik  
me vrij goed in hun ideeën vinden. Ook het belang  
van groen en ecologisch verantwoorde beslissingen  
vind ik heel belangrijk.”

Sylvie Dessoy
Sylvie (29 jaar) ten slotte heeft een  
diploma maatschappelijk werker en  
sportcoördinator. Ze schoolt zich  
momenteel bij om leerkracht te  
worden. Haar studies  
combineert ze met de  
functie van  
parlementair medewerker in de Kamer.  
In haar vrije tijd is Sylvie cheerleader.

Sylvie: “Ik wil me heel graag inzetten voor een nog  
aangenamer Aartselaar. Het dagelijks leven en welzijn  
verbeteren van onze inwoners, is mijn prioriteit. Als je  
iets wil bereiken, moet je ervoor gaan. Daarom zet ik  
nu ook mijn eerste stappen in de actieve politiek,  
voor de schermen.”

Guido D’eer

Wannes Oksuz

Sylvie Dessoy

Rosanne De Gryse

 ‘Eind mei hield N-VA Aartselaar een succesvolle volksbarbecue! De Lange Asem, een uniek koor bestaande uit onder meer  
parlementsleden en gedeputeerde Luk Lemmens, zorgde voor een vrolijke noot.’

 Nicole Caremans,  
Hilde Heyman en Guido D’eer 
in de kersverse NOAH 

Sociale steun via een objectieve, wetenschappelijke manier 

Inzet op netwerken Aartselaar als  
gezonde gemeente…

... en hartveilige gemeente

Aanpak  
van  

armoede
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