
 

 

AARTSELAAR
  aartselaar@n-va.be I  www.n-va.be/aartselaar I jaargang 2018 I nr. 10 I oktober

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

aartselaar@n-va.be Het volledige programma van 45 pagina’s lees je op onze website www.n-va.be/aartselaar

Waar gaan we met ons Aartselaar naartoe? Hoe maken we onze 
gemeente nog veiliger en welvarender? Hoe kunnen we  
Aartselaar nog aangenamer maken voor u?
 
Op die vragen tracht de N-VA een antwoord te bieden in een  
uitgebreid toekomstprogramma van 45 pagina’s. Het is het  
resultaat van voortdurend luisteren naar onze inwoners vanuit 
het gemeentebestuur, naar alle wijkvergaderingen gaan,  
infomarkten houden, huisbezoeken doen, de wijken in trekken 
of gewoon aanspreekbaar te zijn op straat.

Ons programma is ambitieus, maar toch betaalbaar. Bij ons 
geen gratispolitiek. We willen immers dat onze gemeente  
financieel gezond blijft.

Een programma van 45 pagina’s is veel en de kans is reëel dat u 
niet de tijd heeft om dat allemaal te lezen. Daarom brengen we u 
deze folder, met een toelichting bij onze tien belangrijkste  
speerpunten voor Aartselaar. Onze 23 gemotiveerde  
N-VA-kandidaten stellen daarnaast zeer graag nog dertien  
andere interessante punten aan u voor.

Het is namelijk tijd om vooruit te kijken en naar de toekomst te 
zien. De voorbije maanden blikten we in onze folders terug op 
de talrijke realisaties in Aartselaar. Dat zijn er heel wat, er werd 
nog nooit zo veel geïnvesteerd in onze gemeente als de voorbije 
zes jaar.

En daar stopt het natuurlijk niet. Het werk is nog niet af. Ook 

voor de komende jaren zit 
er veel in de pijplijn. Heel 
wat beleid is voorbereid en 
klaar om uitgerold te  
worden. Niet alles kan  
namelijk op zes jaar tijd  
gerealiseerd worden. Of 
om het met de woorden 
van mijn collega- 
burgemeester  
Bart De Wever te zeggen: 
“Je steekt heel veel brood  
in de oven, je zou het er 
ook willen uithalen.”

Daarom brengen we u deze folder van deur tot deur. In de hoop 
dat u even mee met ons wil nadenken over de toekomst van 
Aartselaar. In de hoop dat u ons mee het mandaat geeft om 
verder te werken aan een aangenaam Aartselaar.

Sophie De Wit
Burgemeester en N-VA-lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend Aartselaar
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Verder werken aan een aangenaam Aartselaar

 Burgemeester Sophie De Wit 
en Bart De Wever

PS: ontving u deze folder in de  
bus? Dan was u bij onze komst  
niet thuis of woont u in een  
appartementsgebouw waar huisbezoeken  
minder eenvoudig zijn.

Jouw volmacht voor de verkiezingen?

Je bent op 14 oktober niet thuis en kan  
niet zelf gaan stemmen? Je wil er zeker  

van zijn dat je stem per volmacht  
toch naar de N-VA gaat? Mail ons  

via aartselaar@n-va.be en we nemen  
contact met jou op.

Vervoer naar het kieslokaal

U bent moeilijker te been, geraakt niet  
op eigen houtje naar het kieslokaal,  
maar wil toch heel graag zelf gaan  

stemmen? Mail ons via  
aartselaar@n-va.be en wij trachten  

vervoer voor jou te regelen.

Verder werken aan een aangenaam Aartselaar
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De rioleringen in de Kapellestraat en het Laar zijn nog oude, gemetste riolen. 
Die zijn stilaan zo lek als een zeef en zorgen daardoor hier en daar voor  
verzakkingen. Het is dus hoog tijd om de riolering in die straten en de Lindelei 
grondig te vernieuwen.

“Wanneer alles onder het wegdek eruit moet, is dat meteen een mooie  
opportuniteit om ook grondig na te denken over de bovenbouw”, zegt  
burgemeester Sophie De Wit. “Een ideale gelegenheid dus om ons dorpsplein  
en de winkelstraat een nieuw en modern uitzicht te geven.”

Dat is echter niet zo eenvoudig. De straat is smal en dat vergt dus keuzes. Kiezen 
we voor brede voetpaden, een fietspad, extra groen, grote bushaltes of net veel 
autoparkeerplaatsen? “Via een participatietraject willen we dat project vorm 
geven. Dit voorjaar verscheen reeds een enquête bij de bewoners in de bus. Elke 
inwoner kon via het infoblad ook al zijn mening geven. Dit najaar start een  
nieuwe participatieronde.”

Voor de N-VA is het behoud van het groene middenplein op het Laar  
alvast essentieel. We willen ook nadenken om het Klein Laar, het plein  
tussen kerk en turnzaal, meer met het Laar te verbinden en ook daar  
een levendig plein van te maken.

Enkele jaren geleden kreeg de technische dienst een splinternieuw onderkomen in het technisch centrum in de Oudestraat. 
Sindsdien staan de oude gemeentemagazijnen tussen L. Gilliotlaan en Carillolei leeg.

“Gronden in eigendom van de gemeente, vlak bij het dorpscentrum, moeten we zo optimaal mogelijk benutten”, vertelt schepen 
van Cultuur en Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA). “De gemeentemagazijnen moeten dan ook verdwijnen om er een nieuw 
complex te zetten, ten bate van de Aartselarenaar.”

Dat nieuwe gebouw wil de N-VA zetten via publiek-private samenwerking. Dat drukt immers de kosten. De cultuur-, jeugd- en 
sportraad deden reeds een bevraging bij hun aangesloten verenigingen om te horen waar extra nood aan is. Dat resultaat is de 
basis om mee aan de slag te gaan.

“In dat nieuwe gebouw moet er plaats zijn voor onze verenigingen en onze senioren. Het biedt ook  
de opportuniteit om de academie voor muziek en woord te vernieuwen of de gemeentelijke  
kinderopvang verder uit te breiden. Voor onze scholen kunnen er dan weer nieuwe klassen en een  
refter komen. Kortom, dit is een prachtige gelegenheid om een hedendaags gebouw  
in te richten waar elke inwoner zijn gading in  
kan vinden.”

Dorpskernvernieuwing

Een nieuw socio-cultureel gebouw voor Aartselaar

Sophie De Wit 
Burgemeester - Lijsttrekker

Eddy Vermoesen 
Schepen van Patrimonium en Cultuur - Lijstduwer

SPEERPUNTENONZE
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Hoewel het huidige zwembad er voor de gebruiker misschien nog wel in orde uit 
ziet, kampt het gebouw met betonrot en is de technische apparatuur in de kelder 
hopeloos versleten. Een nieuw, duurzaam zwembad voor de komende 50 jaar dringt 
zich dan ook op.

“Anno 2018 is een nieuw zwembad echter zo duur dat een gemeente als Aartselaar 
dat onmogelijk nog zelf kan realiseren”, zegt schepen van Sport Bart Lambrecht 
(N-VA). “Daarom vonden we de gemeenten Hemiksem en Niel bereid om mee te 
investeren in een nieuw zwembad op het Aartselaars sportcentrum.”

Het dossier is in volle voorbereiding. Dit najaar nog kunnen de gemeenten kiezen uit drie verschillende 
ontwerpen van drie verschillende bouwfirma’s.

“Het kan dus snel gaan. De N-VA heeft veel tijd en werk gestoken in dit dossier. We hopen 
binnenkort dan ook de eerste steen te mogen leggen. Het nieuwe zwembad komt dan op de plaats  
waar nu de speeltuin ligt. De speeltuin verhuist naar de weide daarnaast. Het oude zwembad  
wordt pas afgebroken als het nieuwe open gaat. ’t Sportzicht  
zal vanaf dan ook echt dé centrale spil van het  
sportcentrum worden.”

De gemeente Aartselaar is inrichtende macht van de gemeentelijke kleuterschool  
Cade in wijk Buerstede. Het kleuterschooltje daar dateert van 1967 en heeft echt zijn 
beste tijd gehad. 

“Renoveren heeft geen zin meer, daarom liggen er sinds 2015 kant en klare plannen 
klaar om een nieuwe kleuterschool te bouwen op de huidige site. De band met wijk Buerstede is  
belangrijk. De huidige kleuterschool breken we af en op dezelfde plaats bouwen we dus een nieuwe”,  
legt schepen van Jeugd en Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) uit.

De prijs van het nieuwe schooltje zal bovendien niet 
volledig door Aartselaar moeten betaald worden. 
De Vlaamse overheid subsidieert voor 70%. Zodra 
de subsidies worden toegekend, kan het project starten.

Momenteel is een op vier inwoners in Aartselaar 65 jaar of ouder. 
De komende jaren stijgt dat aantal naar een op drie inwoners. 

“Aartselaar vergrijst dus, maar dat wil de N-VA als iets positiefs bekijken”, legt OCMW-voorzitter  
Hilde Heyman (N-VA) uit. 

“Net zoals jeugd nu een volwaardig beleidsdomein is, moet dat ook voor senioren het geval zijn.”
De eerste aanzetten daartoe zijn reeds gegeven. De senioren- en toegankelijkheidsraad is opgericht en  
een seniorenconsulent is aangesteld. Er loopt momenteel een bevraging van onze senioren, met het  
oog op een beleid op maat.

“Dat moet leiden tot een seniorenbeleid met specifieke budgetten. Een goede samenwerking  
met andere beleidsdomeinen is essentieel. De komende jaren wil de  
N-VA in Aartselaar ook een concreet actieplan om vereenzaming in  
Aartselaar tegen te gaan.”

Een nieuwe kleuterschool in wijk Buerstede

De bouw van een intergemeentelijk zwembad

Een volwaardig seniorenbeleid voor de Aartselaarse senior

Bart Lambrecht 
Schepen van Sport – 2e plaats

Mark Vanhecke 
Schepen van Onderwijs en Jeugd – 4e plaats

Hilde Heyman 
OCMW-voorzitter – 3e plaats
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Aartselaar is gekend voor zijn lage belastingen. We zijn fiscaal een van de voordeligste gemeenten 
van Vlaanderen. Bovendien zijn onze financiën kerngezond.

“En dat willen we natuurlijk zo houden. Naast lage belastingen en een zuinig 
 beleid, maken we bijvoorbeeld ook optimaal gebruik van alle  
subsidiemogelijkheden of publiek-private samenwerkingen. Onze  
schuldgraad moet laag en verantwoord blijven. Als we lenen, moet dat op  
korte termijn en aan een interessante rentevoet. Bovendien zijn er heel  
wat mogelijkheden om via Igean interessante projecten op te starten.  
Daar maakten onze voorgangers veel te  
weinig gebruik van”, zegt Bart De Hertogh.

Deze legislatuur zijn al heel wat stappen ondernomen om van de Reukens verder een echt 
bosgebied te maken. Gronden zijn aangekocht en duizenden jonge bomen geplant.  
Gemeenteraadslid Paula De Leeuw (N-VA) ziet die evolutie positief in:  
“Door verdere uitbreiding en bebossing worden de Reukens nog meer  
die noodzakelijke nieuwe, groene long.”
Daarnaast verdienen ook park Solhof en het bosgebied van de Zinkval  
blijvende aandacht. Tot slot is ook een groener straatbeeld wenselijk.  

“We willen meer bomen en groenperken planten, maar op een doordachte manier. Geen  
wortelopdruk of schade aan de riolering dus. De plantsoenen dienen gebruiksvriendelijk te zijn in  
het onderhoud, zodat het groenonderhoud efficiënter  
kan en er minder klachten zijn”, besluit Paula De Leeuw.

Dit zijn weliswaar projecten waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijk is en de budgetten moet voorzien. Toch heeft 
Aartselaar heel wat in de pap te brokken en zit mee aan tafel bij de ontwerpplannen.

“Na jarenlange stilstand is er eindelijk terug beweging in het dossier van de A12/N177. De belangrijkste kruispunten zullen 
worden ondertunneld. In 2021 gaat de schop volgens AWV in de grond. Er zijn al miljoenen gereserveerd om dat uit te voeren. 
Nog dit najaar komt er een nieuwe lichtenregeling op de kruispunten, waarbij de Aartselaarse zijstraten aparte groentijden 
krijgen. Daardoor zullen de kruispunten niet meer blokkeren”, weet gemeenteraadslid Anouk Beels (N-VA).

Voor de N171 zijn er al talrijke onteigeningen afgerond. Verschillende huizen werden afgebroken.  
Weldra wordt het Project-MER opgemaakt en vervolgens de omgevingsvergunning ingediend.  
Daarna kan de bouw dan beginnen. 

De N-VA wil constructief blijven samenwerken met de Vlaamse overheid en vermijden dat andere  
partijen terug voor stilstand zorgen in deze levensnoodzakelijke  
dossiers. Het is de N-VA die op Vlaams niveau deze dossiers  
eindelijk in gang heeft gezet, met dank aan N-VA-minister Ben Weyts.

Een groener Aartselaar

Een veiligere A12/N177 en de doortrekking van de N171

Een fiscaal voordelige gemeente

Bart De Hertogh 
Productiecoördinator – 6e plaats

Anouk Beels  
Gemeenteraadslid – 5e plaats

Paula De Leeuw  
Gemeenteraadslid en fractieleider – 12e plaats
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“De voorbije jaren hebben we heel wat reglementen op punt gezet. Sluitstuk was een volledig nieuw 
GAS-reglement in onze politiezone dit voorjaar”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden 
(N-VA), die Aartselaar vertegenwoordigt in de politieraad.

“Maar nu komt de focus volledig op de handhaving te liggen, zeker nu de wetgeving niet alle handhaving meer bij de politie legt. 
Voortaan controleert een parkeerbedrijf bijvoorbeeld onze al lang bestaande blauwe zone in het dorpscentrum. Deze zomer zijn 
heel wat mobiele camera’s en ANPR-camera’s geleverd om efficiënter te handhaven. Verkeersovertredingen,  
vandalisme, overlast en sluikstort wil de N-VA zo beter registreren en nog harder aanpakken. We willen  
meer blauw op straat, via slimme ingrepen bij de politie.”

Tot slot zal een nieuwe brandweerkazerne in Reet, vlakbij de grens met Aartselaar, voor 
een betere dekking en dus verhoogde 
veiligheid zorgen.

“Aartselaar heeft lage belastingen én toch heel wat gemeenschapsvoorzieningen. Ons  
cultureel centrum, sportcentrum, onze kinderopvang en onze scholen mogen gezien worden. 
Daarom heeft Aartselaar absoluut geen nood aan een vrijwillige gemeentefusie”, vindt  
Joris De Boeck. Joris werkt als engagement manager en is dus specialist om zo efficiënt  
mogelijk te werken met beperkte middelen.

“De bestuurskracht van Aartselaar mag gezien worden. Wij zijn een  
voorbeeldgemeente. Aartselaar is daarom een begeerde bruid, maar wil  
toch liever ‘single’ blijven”, zegt Joris. “De dag dat de hogere overheid  
tóch verplicht een fusie oplegt, willen we wel zélf onze eigen partner  
kiezen. Zolang er geen verplichte fusie komt, behouden we onze goede  
intergemeentelijke samenwerking  
met de buurgemeenten.”

Geen vrijwillige gemeentefusie

Een verhoogde veiligheid dankzij betere handhaving

Het kasteel van het Lindenbos is in zeer slechte staat. Het is in handen van een private projectontwikkelaar. Onder impuls van 
dit gemeentebestuur is die ontwikkelaar bereid het kasteel te renoveren binnen hun project. Momenteel lagen er  
echter plannen voor die nog niet vergund konden worden. Maar uitstel is geen afstel, komende jaren moet het  
kasteel terug in haar glorie hersteld raken. Dat blijft een voorwaarde die eerst vervuld moet zijn.

De voorbije jaren werd er – na vele jaren stilstand - voor 700.000 euro aan renovaties uitgevoerd in de Aartselaarse scholen. 
Dat werk is nog lang niet gedaan. Naast de investeringen in het patrimonium, is het ook tijd om de speelplaats  
grondig aan te pakken. Met daarnaast nog een nieuwe refter en wifi in alle schoolgebouwen, maken we onze  
scholen nog moderner.

Renovatie van het kasteel Lindenbos

Een nieuwe speelplaats en wifi in de schoolgebouwen

Jan Van der Heyden 
Gemeenteraadsvoorzitter en politieraadslid – 13e plaats

Joris De Boeck  
Engagement manager – 16e plaats

Yves Hulin 
BIN-coördinator wijk Lindenbos en voormalig wijkraadvoorzitter – 7e plaats

Latoya Nauwelaers 
Leidster bij KLJ en gewezen hoofdanimatrice op de speelpleinen – 8e plaats
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Komende jaren wil de N-VA niet alleen in een nieuw zwembad investeren, er is ook nood aan een aparte  
gevechtsportzaal en danszaal voor de Aartselaarse verenigingen. Zeker nu met het oude zwembad ook de dojo  
zal worden afgebroken. Achter de sporthal willen we dan weer een nieuw,  
multifunctioneel sportterrein aanleggen.

In het cultureel centrum hebben we reeds heel wat vernieuwd, maar de zittribune is al langer een kwaad zeer.  
Sinds die is aangekocht door het vorige gemeentebestuur, regent het klachten. Mensen kiezen vaak bewust  
voor een stoel in plaats van de tribune. Hoog tijd dus om te investeren in een  
nieuwe zittribune voor het cultureel centrum, voor uw comfort.

De N-VA heeft stevig werk gemaakt van een veiligere schoolomgeving. Dat werk is niet af. Daar moet elke dag aan  
gewerkt worden. Schoolvervoersplannen voor elke Aartselaarse school helpen ons om nog meer in te zetten op  
sensibilisering en een verkeersveiligere infrastructuur. Gezien de positieve  
evaluatie en vraag van de scholen, blijft de huidige schoolcirculatie behouden.

Met de bouw van het nieuwe zwembad, moet de huidige speeltuin verhuizen op het sportcentrum. Die verhuist  
naar de weide naast het sportcentrum. Daarvan wil de N-VA gebruik maken om er een mooie natuurspeeltuin  
te creëren. Ook de Reukens lenen zich perfect tot de bouw van een
knappe natuurspeeltuin.

De N-VA richtte in Aartselaar het Huis van het Kind op. Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning of  
opvoedingsvragen. Verschillende zorgprofessionals, het onderwijs en de overheid groeperen er zich. De N-VA  
wil het Huis van het Kind nog verder uitbouwen, door  
het initiatief ook een fysieke ruimte te geven waar  
ouders kunnen worden ontvangen. 

De voorbije jaren lag de focus bij onze openbare werken al op voetpaden. Heel wat rioleringsprojecten zitten nu in  
de pijplijn, denk maar aan de Kontichsesteenweg, Carillolei of B. de Borrekenslaan. Bij dat laatste project komt  
dan eindelijk ook de beloofde aanleg van het langverwachte voetpad. In sommige wijken is echter ook een  
nieuwe asfaltering nodig, denk maar aan wijk Kleine Grippe.

Een eigen gevechtsportzaal en danszaal

Een nieuwe zittribune in het cultureel centrum

Schoolvervoersplannen en betere weginfrastructuur zorgen voor een veiligere schoolomgeving

Natuurspeeltuinen op het sportcentrum en in de Reukens

Uitbouw van het Huis van het Kind

Focus op goede fiets- en voetpaden

Joris De Bie 
Lid van verschillende sportverenigingen – 11e plaats

Anne Van Ruyssevelt 
Gemeenteraadslid – 15e plaats

Sylvie Dessoy 
Diploma leerkracht – 20e plaats

Rosanne De Gryse 
Leidster bij Gidsen Sint-Jan – 10e plaats

Guido D’eer  
OCMW-raadslid en maatschappelijk werker – 9e plaats

Paul De Wilde  
Voormalig wijkraadvoorzitter – 18e plaats
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Enkele gemeentelijke kruispunten met verkeerslichten zijn al conflictvrij ingericht. Dat wil de N-VA nu voor  
alle kruispunten invoeren. Bovendien leent het kruispunt Kontichsesteenweg – Dijkstraat – van Ertbornstraat  
zich ideaal om ‘vierkant groen’ in te voeren. Daarbij krijgen alle zachte weggebruikers  
samen groen, los van het autoverkeer.

Niet elke Aartselarenaar heeft het makkelijk om in onze mooie gemeente te blijven wonen. Denk maar aan  
jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten, eenoudergezinnen of senioren met een klein pensioen. Voor  
hen wil de N-VA nieuwe projecten rond sociaal wonen of betaalbaar wonen blijven ontwikkelen,  
zodat ook zij hier kunnen blijven wonen.

Onder impuls van de N-VA daalde het aantal leefloners in Aartselaar dankzij een uitstekend activeringsbeleid.  
Dat wil de N-VA blijven doen: een job is namelijk de beste garantie tegen armoede. Ons sociaal beleid probeert  
actief mensen in nood te detecteren en zorgt voor een ‘aanklampend’ beleid, waarbij een hulpaanbod  
wordt voorgesteld en mensen uit de armoede worden gehouden. Zo verhoogt de eigen levenskwaliteit.

Steden en gemeenten worden meer en meer smart cities. Ze maken in hun dagdagelijkse werking steeds  
meer gebruik van digitale toepassingen en het internet. Denk maar aan vuilbakjes die zelf naar de technische  
dienst uitsturen wanneer ze vol zitten. De N-VA wil Aartselaar mee op die digitale trein zetten en van  
onze gemeente een echte ‘smart city’ maken.

Dierenwelzijn is zeer belangrijk voor de N-VA. Het is tijd dat Aartselaar een volwaardige schepen van Dierenwelzijn krijgt. 
Die zorgt dan onder meer voor een nieuwe hondenweide, een meldpunt voor dierenverwaarlozing, bijen- en insectenhotels of 
zelfklevers om inwonende huisdieren te signaleren. 

Conflictvrije kruispunten en de invoering van ‘vierkant groen’

Projecten rond betaalbaar wonen en sociaal wonen

Activering van leefloners en aanpak van armoede

Aartselaar mee met de digitale revoluties

Aandacht voor de dieren

Simone Mertens – Van de Vijver 
Gepensioneerd - 19e plaats

Wannes Oksuz 
Uitbater café Derby – 21e plaats

Nicole Caremans 
OCMW-raadslid – 14e plaats

Geert Baudewijns  
Bedrijfsleider in digitale beveiliging – 17e plaats

Isabelle Vrancken   
Dierenliefhebber – 22e plaats in Aartselaar, 5e plaats op de provincieraadslijst
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Uw kandidaten

DE WIT
Sophie
44
Burgemeester, 
Kamerlid, advocaat

1

LAMBRECHT
Bart
32
Schepen, parlementair 
medewerker

2

HEYMAN
Hilde
65
OCMW-voorzitter, 
verpleegkundige

3

VANHECKE
Mark
50
Schepen, ambtenaar bij 
de douane en accijnzen

4

BEELS
Anouk
46
Logopediste, 
gemeenteraadslid

5

DE HERTOGH
Bart
49
Productiecoördinator

6

HULIN
Yves
45
Planner/
werkvoorbereider

7

NAUWELAERS
Latoya
23
Bediende

8

D’EER
Guido
58
Maatschappelijk 
assistent, OCMW-
raadslid

9

DE GRYSE 
Rosanne
21
Studente

10

DE BIE
Joris
29
Branch manager

11

DE LEEUW
Paula
61
Gepensioneerde 
leerkracht, 
fractieleidster

12

VAN DER HEYDEN
Jan
72
Gepensioneerd, 
gemeenteraadsvoorzitter

13

CAREMANS
Nicole
54
Ombudsvrouw, 
OCMW-raadslid

14

VAN 
RUYSSEVELT
Anne
59
Payroll advisor, 
gemeenteraadslid

15

DE BOECK
Joris
48
Engagement manager

16

DE WILDE
Paul
64
Gepensioneerd

18

MERTENS- 
VAN DE VIJVER
Simone
75
Gepensioneerd

19

DESSOY
Sylvie
29
Parlementair 
medewerker

20

OKSUZ
Wannes
27
Uitbater café Derby

21

VRANCKEN
Isabelle
27
Juriste in de 
medische sector

22

VERMOESEN
Eddy
65
Schepen, zaakvoerder

23

BAUDEWIJNS
Geert
40
Bedrijfsleider

17

Verder werken aan een aangenaam Aartselaar


