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Verder werken
aan een aangenaam
Aartselaar
Burgemeester Sophie De Wit
en Bart De Wever

Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus. De
N-VA tekende de voorbije zes jaar mee het beleid uit in
Aartselaar. We hebben de ambitie om dat ook de komende zes
jaar te doen. Er is namelijk al veel gerealiseerd, maar er zit ook
nog heel wat in de pijplijn!
Het voorbije half jaar blikten we in verschillende folders terug op
het beleid dat al werd gerealiseerd. Dat deden we in aparte
folders per schepen en één voor de realisaties van onze OCMWen gemeenteraadsleden. In deze folder willen we u nog eens kort
en krachtig kennis laten maken met de allerbelangrijkste
realisaties die de N-VA in Aartselaar heeft verwezenlijkt.
Je kind laten spelen in de
uitgebreide kinderopvang,
comfortabel sporten in
’t Sportzicht of op een nieuwe
sportvloer, veilig fietsen door de
vernieuwde Dijkstraat of Bist,
wandelen op een heraangelegd
voetpad, binnenwippen in het
splinternieuwe technisch
centrum, even uitrusten op een
comfortabele zitbank, wandelen
door het groen van de
Reukens,… De kans is zeer reëel
dat u al hebt kunnen genieten
van één van de talrijke
nieuwigheden in Aartselaar.

aartselaar@n-va.be

Wil u onze vorige folders nog eens grondig nalezen per
beleidsdomein? Op onze website staan ze allemaal digitaal voor
u verzameld.
In de komende weken mag u ook een bezoekje verwachten van
onze N-VA-kandidaten. Zij komen u dan graag een folder geven
met een overzicht van de belangrijkste beleidspunten die N-VA
Aartselaar, met uw steun, graag voor onze mooie gemeente zou
willen realiseren.
Sophie De Wit
Burgemeester en lijsttrekker

Familiefeest van de Aartselaarse burgemeester en haar schepenen

Sophie & Compagnie
DEMO ROPE
SKIPPING
DOOR JONG
& VRIJ

COVERBAND

GOOD
STUFF

DJ
STEVE

Stoofvlees of vol-au-vent met frietjes
15 euro (kinderen -12j 8 euro)
Inschrijven voor het eten via
sophieencompagnie@gmail.com
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TERUGBLIK
Camera’s duiken weldra op in straatbeeld
In 2018 investeerden we in ANPR-camera’s, die via nummerplaatherkenning
kunnen ingezet worden tegen woninginbraken, om trajectcontrole uit te voeren,
om geseinde wagens op te sporen,… Daarnaast kochten zowel de politiezone als
de gemeente Aartselaar zelf een heel aantal mobiele camera’s aan. Die kunnen
ingezet worden tegen sluikstort, vandalisme, drugs dealen of om de openbare
orde tijdens evenementen te bewaken. Ze zullen stapsgewijs in het straatbeeld
verschijnen.

Blauw is voortaan meer op straat
De politie kan zich meer op haar kerntaken richten door onder meer de hulp van
onze gemeenschapswacht, van gemachtigde opzichters aan scholen, inzet van
een parkeerbedrijf voor de handhaving van de blauwe zone, invoering van
mobiele kantoren in de politiecombi’s,… “Bij deze mobiele kantoren zijn
computers en printers reeds in de combi beschikbaar, zodat ter plaatse een PV
kan worden opgesteld en er geen tijd wordt verloren door dit nadien in het
politiekantoor op te stellen. Onze agenten kunnen meteen verder naar de
volgende opdracht”, licht burgemeester Sophie De Wit toe. De HEKLA-politie
werkt bovendien met voortdurend rondrijdende flexteams, die snel ter plaatse
kunnen zijn. De oprichting van fietsteams brengt de politie dan weer dichter
bij de burger en is praktisch bij evenementen.
Het aantal woninginbraken is alvast spectaculair gedaald tegenover de vorige
legislatuur.

Een groener Aartselaar
Onze gemeente wordt steeds groener en fleuriger. “Denk aan de Reukens, de boomplantacties en
de heraanleg van straten met meer groen, maar ook aan ons centrum dat elke zomer letterlijk in
de bloemetjes wordt gezet. Voor de manier waarop Aartselaar haar nieuwe groenperken aanlegt,
ontvingen we zelfs al prijzen. Verwaarloosde plekjes kregen dan weer een make-over”, zegt Sophie
De Wit.

Extra sociale woningen voor inwoners die het nodig hebben
Bij het begin van deze legislatuur waren er amper sociale woningen en stonden er bovendien
maar weinig projecten in de steigers. “Vlaanderen dreigde Aartselaar onder curatele te zetten
en de regie over te nemen. Dit gemeentebestuur voerde een inhaaloperatie uit en maakte heel
wat concrete plannen. De curateledreiging verdween en er kwam een gunstige
evaluatie van de hogere overheid”, zegt burgemeester De Wit trots.
Deze legislatuur zijn 79 woningen gerealiseerd en ingepland, naast
22 woningen die via het sociaal verhuurkantoor worden verhuurd.
Daarbij trachten we deze woningen zo veel mogelijk aan
Aartselaarse inwoners toe te kennen.

Sophie De Wit
Burgemeester
aartselaar@n-va.be

www.n-va.be/aartselaar
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TERUGBLIK
Belastingen zijn laagste van de regio
Met (amper) 5% personenbelasting en 504 opcentiemen op de onroerende
voorheffing, behoort Aartselaar tot de fiscaal vriendelijkste gemeenten van de
regio, zelfs van Vlaanderen. “Onze opcentiemen op de onroerende voorheffing
zijn zelfs de laagste van de ganse provincie. Het is onze doelstelling om Aartselaar qua fiscaliteit in de kopgroep te houden, zowel voor inwoners als bedrijven”,
verduidelijkt schepen van Financiën Eddy Vermoesen.

Bibliotheek wordt nog aantrekkelijker
Als schepen van Cultuur en de Bibliotheek heeft Eddy heel wat gerealiseerd.
De bibliotheek kreeg een leuke, rustige leestuin. Het is daar ideaal vertoeven bij
mooi weer. De introductie van zelfscanbalies maakt onze bib dan weer
modern. Bovendien kan het personeel zich meer focussen op zijn andere taken.
Dat ontgaat de bezoekers niet. De openingsuren van de bibliotheek zijn deze
bestuursperiode aanzienlijk uitgebreid. Er vinden meer en meer literaire en
culturele activiteiten in de bib plaats. De bib focust ook meer doelgroepen, zoals
senioren, rusthuizen, scholen of nieuwkomers. Tot slot is er voor bezoekers ook
een gezellig leescafé.

Cultureel Centrum barst uit zijn voegen
Aartselaar heeft een cultureel centrum om trots op te zijn. Dagelijks is er iets te doen en
daarvoor komt men uit de ruime regio naar onze gemeente. Het gebouw dateert echter
van eind jaren ’80, wat maakt dat er kosten aan beginnen komen. “We hebben dan ook
heel wat geïnvesteerd. Enerzijds in het gebouw zelf, denk maar aan nieuwe tafels en stoelen, koeltogen, automatische deuren, verlichting,… Anderzijds in het beleven van cultuur,
zoals nieuwe theaterspots, verlichtingspaneel, trekkenwand,… Dankzij die investeringen
kunnen we lang in optimale omstandigheden van cultuur blijven genieten”, zegt schepen
Vermoesen.

Splinternieuw technisch centrum en andere investeringen in patrimoniu
Als schepen van Patrimonium is Eddy Vermoesen de drijvende kracht achter het nieuwe en moderne technisch
centrum van Aartselaar. Dat technisch centrum in de Oudestraat verving de hopeloos verouderde
gemeentemagazijnen in de L. Gilliotlaan.
Doordat Eddy Vermoesen zowel schepen van Financiën als Patrimonium is, is hij
actief betrokken bij de talrijke investeringen in onze gemeente. “Denk aan de
nieuwbouw bij de kinderopvang, de splinternieuwe sportinfrastructuur
’t Sportzicht, de dak- en sanitairwerken in onze gemeentelijke
basisscholen, De Leonaar, talrijke zonnepanelen op onze gebouwen,…
Als schepen heb ik niet alleen de budgetten voorzien, ik volg ook alle
werfvergaderingen van nabij op. Dat alles doe ik samen met de
bevoegde vakschepen, zodat er niets aan onze aandacht ontsnapt.”

Eddy Vermoesen
Schepen van Financiën, Cultuur, Bibliotheek en Patrimonium
aartselaar@n-va.be
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TERUGBLIK
Jeugdontmoetingscentrum De Leonaar onder handen genomen
Het jeugdhuis op het sportcentrum werd enkele jaren geleden stevig onder
handen genomen. “In totaal investeerden we zo’n 140.000 euro. Daar komt nog
een buitenberging bovenop. Het nieuwe jeugdontmoetingscentrum kreeg van de
jeugd de naam De Leonaar en wordt nu multifunctioneel ingezet. Er gaat geen
week voorbij zonder dat er talrijke activiteiten worden georganiseerd”, zegt een
trotse schepen van Jeugd Mark Vanhecke.

Renovaties van de schoolgebouwen
Goed onderwijs vereist een goede accommodatie. De gemeente Aartselaar is de inrichtende
macht van de kleuter- en basisschool Cade. De andere scholen in Aartselaar worden door
andere organisaties ingericht.
De tijd had duidelijk stilgestaan in onze gemeentescholen: enkel glas, rotte daken, amper
isolatie,…
“Deze legislatuur zijn er daarom talrijke renovaties gebeurd aan de gebouwen. Denk maar
aan de vernieuwing van de daken, installatie van zonnepanelen, isoleren van de zolder,
het plaatsen van nieuwe ramen en deuren met dubbel glas en een grondige herinrichting
van de turnzaal. Bijna 700.000 euro zullen we in onze scholen hebben geïnvesteerd”, zegt
schepen van Onderwijs Mark Vanhecke.
Bovendien kreeg elke klas een modern smartboard en werd Cade de eerste Vlaamse
basisschool met een eigen app!

Hertekende wijken hebben actieve wijkraden
Begin deze legislatuur hertekenden we de wijken. “Sommige buren behoorden tot andere
wijken en dat vonden we niet logisch. We willen de wijken opwaarderen en op die manier
mensen dichter bij elkaar brengen”, zegt schepen van Wijkraden Mark Vanhecke.
Terwijl er nog maar een paar wijkraden bestonden toen de N-VA in het gemeentebestuur
kwam, is dat nu een ander verhaal. Dat is zeer belangrijk, want de wijkraden zijn onze
ogen en oren in de straat en helpen ons met wat er bij u leeft.
Samen met de wijkraden organiseert de gemeente de succesvolle nieuwjaarsreceptie op
het Laar.

Buurt- en winkelinformatienetwerken
Na de actieve wijkraden was het tijd om ook buurtinformatienetwerken
(BIN’s) op te richten. “Ondertussen hebben we zes actieve BIN’s. Zij zijn
mee de ogen en oren van de politie. Bovendien worden er via de BIN’s
ook veel preventieve tips gegeven, bijvoorbeeld om woninginbraak te
voorkomen. Ook voor onze handelaars hebben we zo’n systeem
op poten gezet: het winkelinformatienetwerk (WIN)”,
zegt de schepen.

Mark Vanhecke
Schepen van Jeugd, Onderwijs, Inspraak, Wijkraden, Lokale Economie en Middenstand
aartselaar@n-va.be

www.n-va.be/aartselaar
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TERUGBLIK
Veiligere schoolomgeving
De verkeersonveilige situatie rond Cade en de Parochiale Kleuterschool was
al lang een knelpunt. De schooldirecties en ouders vroegen om maatregelen.
Samen met de politie en verkeersexperten zocht dit bestuur naar oplossingen. In
2015 resulteerde dat in eenrichtingsverkeer in de Carillolei en della Faillelaan.
Ook de parking van het Cultureel Centrum werd vernieuwd.
Bij de start van dit schooljaar zijn de voetpaden op die parking heraangelegd en
verbreed. Onze schoolkinderen kunnen nu nog veiliger naar school.

Zones 30 in woonwijken en dorpscentrum
Enkele jaren geleden werkte Aartselaar een gemeentelijk mobiliteitsplan uit. Dat bestond daarvoor nog niet.
Eén van de meest concrete maatregelen uit dat mobiliteitsplan is de invoering van zones 30. Straten in
woonwijken waar geen doorgaand verkeer moet zijn, zijn voortaan 30 km/u. Ook het dorpscentrum is
voortaan veiliger dankzij de invoering van 30 km/u.

Focus op voetpaden
De slechte staat van de voetpaden is een doorn in het oog van vele inwoners. Daarom krijgen de
voetpaden onder schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht absolute prioriteit. “Vijftien straten
kregen al een nieuw voetpad. Dit jaar komen daar nog vier straten bij. Telkens zorgen we voor
voldoende brede voetpaden, met verlaagde drempels zodat iedereen vlot kan oversteken. We voorzien
ook nieuwe en moderne ledverlichting en planten meer groen.”
Ook enkele grote verkeersaders met fietspaden zijn structureel heraangelegd, zoals
Dijkstraat en Bist. Momenteel worden ook Kleistraat en Oever aangepakt.

Verder werken aan een verkeersveilige A12 en doortrekking van expresweg N171
Met Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is er eindelijk een minister die de heikele mobiliteitsdossiers in onze regio kordaat
wil aanpakken. “Daar willen we ook vanuit Aartselaar verder aan meewerken”, zegt Bart Lambrecht. “Voor de N171 zijn al
heel wat onteigeningen en afbraken gebeurd. Voor de A12 zitten we rond de tafel om plannen uit te werken voor een veiligere
en vlottere A12.”

Sportcentrum grondig onder handen genomen
Met de bouw van ’t Sportzicht hebben talrijke Aartselaarse sportclubs een nieuwe en
moderne thuis gekregen. Verder zijn verschillende sportvloeren opnieuw aangelegd, kwam
er een nieuw kunstgrasveld, zijn de eerste all weather tennisterreinen
een feit, zijn de douches in sporthal en basketbalhal gerenoveerd
en kreeg de atletiekpiste een toren voor elektronische tijdsregistratie.
Met ook nog de voorbereiding van het dossier van het
intergemeentelijk zwembad, stond sport in Aartselaar hoog op
de agenda!

Bart Lambrecht
Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Sport en Communicatie
aartselaar@n-va.be
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TERUGBLIK
Aanzienlijke uitbreiding van de kinderopvang
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 kinderopvang IBO Robbedoes is grondig vernieuwd, met een nieuwe
muurschildering, kunstgras, nieuwe speeltoestellen en binnenkort ook een nieuw afdak.

Oprichting Huis van het Kind
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 van een senioren- en toegankelijkheidsraad
Momenteel is een vierde van onze Aartselaarse bevolking 65+. Volgende legislatuur zal dat zelfs
een derde van onze inwoners senior zijn. Een goed seniorenbeleid is dan ook noodzakelijk. Daarom
werd een senioren- en toegankelijkheidsraad opgericht. Die staan het beleid met raad en daad bij.
Om het seniorenbeleid van Aartselaar nog meer kracht bij te zetten, werd ook een
seniorenconsulent aangeworven.
Met de NOAH is een dagopvang voor personen met een hulpbehoefte geopend.

Integratie van anderstaligen in onze gemeenschap
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 met Babbel+ en het BAM-project twee
belangrijke en succesvolle projecten opgestart.

Daling van het aantal leefloners dankzij activering
“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.

Hilde Heyman
OCMW-voorzitter en Schepen van Kinderopvang, Gezinsbeleid, Integratie en Inburgering
aartselaar@n-va.be
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TERUGBLIK
Aanpak van armoede

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 Guido D’eer
OCMW-raadslid
met de verschillende Aartselaarse activiteiten, zoals de speelpleinen.”

Vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad
“Meer inspraak voor de burger”. Onder dat motto trok de N-VA in 2012 naar de kiezer. Gemeenteraadsvoorzitter
Jan Van der Heyden (N-VA) bracht het op de allereerste gemeenteraden meteen
in de praktijk. Dankzij een nieuw reglement kunnen voortaan inwoners van
Jan Van der Heyden
Aartselaar het half uur voor de gemeenteraad hun vragen komen stellen
gemeenteraadsvoorzitter
aan de raadsleden.

Kindergemeenteraad gaat van start!
Ook onze Aartselaarse jongeren krijgen voortaan inspraak in het beleid. Elk jaar wordt een kindergemeenteraad verkozen met
kinderen van 11 tot 13 jaar. Zij verkiezen onder hen een kinderburgemeester en –schepen. De kindergemeenteraad
komt vier keer per jaar samen, naast een rondleiding in het gemeentehuis. Het initiatief kwam er onder impuls
van N-VA-gemeenteraadsleden Anouk Beels en Paula De Leeuw
Anouk Beels
en schepen van Jeugd Mark Vanhecke.

gemeenteraadslid

Nachtwinkelbeleid vermijdt wildgroei aan nachtwinkels
Deze legislatuur kreeg de gemeente regelmatig aanvragen binnen voor nieuwe nachtwinkels. Om te vermijden
dat een nachtwinkel zich zo maar overal kan vestigen, nam N-VA-fractieleider Paula De Leeuw het initiatief
om een duidelijk reglement op te stellen. Paula kon met haar reglement de
Paula De Leeuw
volledige gemeenteraad overtuigen.

fractieleidster in de gemeenteraad

Sterretjesweide geeft ouders van doodgeboren kindjes een rouwplek
Het Aartselaars kerkhof heeft voortaan een sterretjesweide. Daar kunnen ouders hun doodgeboren kindje
laten begraven of cremeren, ook al was het nog maar enkele dagen of weken oud.
Het voorstel van gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt (N-VA) werd unaniem
Anne Van Ruyssevelt
goedgekeurd.

gemeenteraadslid

Honden voortaan ook welkom
Park Solhof was het enige gemeentelijk park in de ruime omgeving waar honden niet welkom waren, zelfs niet aan de leiband.
“Een park waar dieren niet welkom zijn, erg logisch klinkt dat niet”, vindt OCMW-raadslid Nicole
Caremans (N-VA). “We hebben dat historisch reglement dan ook gewijzigd. Voortaan zijn honden ook in het
Solhof van harte welkom, vanzelfsprekend wel aan de leiband. De honden moeten
op de paden blijven en de eigenaars moeten de kakjes opruimen. Wie zijn hond
Nicole Caremans
graag los laat lopen, kan naar een hondenweide.”
OCMW-raadslid

aartselaar@n-va.be

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

2

8

Uw
kandidaten
Verder
werken aan een aangenaam Aartselaar
DE WIT
Sophie
1

44
Burgemeester,
Kamerlid, advocaat

LAMBRECHT
Bart
2

32
Schepen, parlementair
medewerker

HEYMAN
Hilde
3

65
OCMW-voorzitter,
verpleegkundige

VANHECKE
Mark
4

50
Schepen, ambtenaar bij
de douane en accijnzen

BEELS
Anouk
5

46
Logopediste,
gemeenteraadslid

DE HERTOGH
Bart
6

7
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58
Maatschappelijk
assistent, OCMWraadslid

DE GRYSE
Rosanne
10 21

Studente

DE BIE
Joris
11 29

Branch manager

DE LEEUW
Paula
12 61

Gepensioneerde
leerkracht,
fractieleidster

VAN DER HEYDEN
Jan
13 72

Gepensioneerd,
gemeenteraadsvoorzitter

CAREMANS
Nicole

49
Productiecoördinator

14 54

HULIN
Yves

VAN
RUYSSEVELT
15 Anne

45
Planner/
werkvoorbereider

NAUWELAERS
Latoya
8

D’EER
Guido

23
Bediende

Ombudsvrouw,
OCMW-raadslid

59
Payroll advisor,
gemeenteraadslid

BAUDEWIJNS
Geert
17 40

Bedrijfsleider

DE WILDE
Paul
18 64

Gepensioneerd

MERTENSVAN DE VIJVER
19 Simone
75
Gepensioneerd

DESSOY
Sylvie
20 29

Parlementair
medewerker

OKSUZ
Wannes
21 27

Uitbater café Derby

VRANCKEN
Isabelle
22 27

Juriste in de
medische sector

VERMOESEN
Eddy
23 65

Schepen, zaakvoerder

DE BOECK
Joris
16 48

Engagement manager
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