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Politiecombi’s worden mobiele kantoren

Sinds een jaar zijn de politiecombi’s van de zone HEKLA,
waartoe Aartselaar behoort, uitgerust met allerlei technologie.
Daardoor kunnen agenten al heel wat werk in hun wagen
uitvoeren, zonder terug te moeten naar het
politiecommissariaat. “Deze investering levert dus zowel de
agenten als onze inwoners heel wat tijdswinst op”, zegt
burgemeester Sophie De Wit (N-VA).
Met dit project zet onze zone een belangrijke stap vooruit in de
digitalisering van de politiediensten. De agenten krijgen een
laptop en draagbare printer. Daarmee kunnen ze ter plaatse
een proces-verbaal opstellen en afprinten. Burgers kunnen het
meteen ondertekenen en krijgen een kopie.
“Vroeger deed onze politie dubbel werk”, gaat Sophie De Wit
verder. “Agenten moesten eerst ter plaatse alles opschrijven in
een notitieboekje, om het vervolgens op het commissariaat uit
te typen. Veel administratief werk kan nu ter plaatse. De politie
wint daardoor tijd en is sneller beschikbaar voor nieuw
politiewerk. Met dezelfde personeelsbezetting werken we zo
efficiënter. Blauw meer op straat is een belangrijke doelstelling

Noteer alvast in de agenda:
Zondag 22 april 2018 om 11u
Zondag 27 mei			
Zaterdag 29 september

van de vijf N-VA-burgemeesters die de politiezone leiden. De
pakkans vergroot en dat schrikt potentiële daders af.”

Politie nu ook per fiets
Sinds 1,5 jaar kent onze
politiezone ook enkele fietsteams.
“Het gaat om vijf teams die
makkelijk kunnen gezet worden op plaatsen waar andere teams
moeilijker geraken. Denk maar aan pleintjes met overlast,
evenementen of grote omleidingen. Bovendien is een
politieagent per fiets veel gemakkelijker aanspreekbaar voor
de mensen. Op die manier maken we de politie toegankelijker,
want ook een belangrijke doelstelling
is”, besluit burgemeester De Wit.

Sophie De Wit (N-VA)
burgemeester van Aartselaar

Paasbrunch van N-VA Aartselaar
BBQ van N-VA Aartselaar, met optreden van koor ‘De Lange Asem’
Sophie & Compagnie – Feest van de Aartselaarse burgemeester en schepenen
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TERUGBLIK
In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus.
Het zijn dan gemeenteraadsverkiezingen. De voorbije vijf
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 folders blikken we dan
ook graag eens terug op onze verwezenlijkingen. Vandaag
starten we met de belangrijkste verwezenlijkingen van onze
gemeenteraadsleden. In de komende folders is het de beurt
aan onze schepenen en burgemeester.
Stuk voor stuk hebben ze het beste van zichzelf gegeven
voor Aartselaar en zijn ze gemotiveerd om ook de komende

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
Aartselaar het half uur voor de gemeenteraad hun vragen komen stellen aan de raadsleden.
“In andere gemeenten is zo’n vragenhalfuurtje al lang
een traditie, maar in Aartselaar bestond het niet. Sindsdien hebben er al wel wat bewoners gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. De ene keer om een toestand aan
te klagen, de andere keer om informatie op te vragen. Ze
krijgen van onze burgemeester en
schepenen steeds een uitgebreid
antwoord”, zegt Jan Van der
Heyden.

Jan Van der Heyden

aartselaar@n-va.be

Nachtwinkelbeleid vermijdt
wildgroei aan nachtwinkels

legislatuur ten dienste van onze bevolking te werken. Je mag
hen dus opnieuw op onze lijst verwachten. Alleen
gemeenteraadslid Blondje Joosten stopt met de actieve
politiek. Zij heeft zich hard ingezet voor de leefbaarheid van
haar wijk Ysselaar. De veilige oversteek aan de
Kontichsesteenweg en de
zone 30 zijn mee haar
verwezenlijkingen. Ik wil haar
ontzettend bedanken voor al
haar werk!

Miel Mertens
voorzitter N-VA Aartselaar

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 en schepen van Jeugd Mark Vanhecke.
“Elk jaar kiest de kindergemeenteraad drie prioriteiten
die ze dat jaar willen verwezenlijken”, zegt Anouk Beels,
die de vergaderingen in goede banen leidt. “Dat kan
gaan van een veiligere schoolomgeving tot de
organisatie van een talentenjacht. Ook dit schooljaar
zijn de raadsleden behoorlijk ambitieus. Ze willen meer
flitscontroles in de Kapellestraat, een duidelijke
fietssuggestiestrook aan de
bibliotheek schilderen en een
kunstproject uitwerken. Samen
met de volwassen burgemeester
en schepenen gaan we dat nu
proberen realiseren.”

Anouk Beels

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 volledige gemeenteraad
overtuigen.
“Andere gemeenten hebben een duidelijk reglement
waar nachtwinkels, automatenshops en bureaus voor
telecommunicatie zich kunnen vestigen. In Aartselaar
ontbrak het daar nog aan. Voortaan zijn er heel wat
criteria om hinder te vermijden.
Ook bestaande nachtwinkels
hebben de opdracht om overlast
rondom de winkel te beperken
en de veiligheid te verhogen”,
besluit Paula
De Leeuw.
Paula De Leeuw

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 goedgekeurd.
“Ouders hebben in zulke situaties vaak nood aan een
blijvend aandenken aan hun kindje”, vindt Anne.
“De sterretjesweide kan helpen hun verdriet beter te
verwerken. Weldra komt er nog een herdenkingssokkel.
Bovendien werd net een nieuwe
haag gepland, zodat bezoekers
aan het kerkhof weldra meer
privacy hebben tijdens hun
momenten van rouw.”

Anne Van Ruyssevelt

Honden voortaan ook welkom
Gezonde gemeentefinanciën
Gemeenteraadslid Jos Mertens is met zijn 78 jaar de
nestor van de N-VA-fractie. Toch is hij nog zeer
gemotiveerd om verder te gaan. “Jarenlang heb ik als
directeur van een verzekeringsmaatschappij gewerkt.
Vandaag kan ik mijn expertise met cijfers nog altijd
gebruiken als voorzitter van de gemeenteraadscommissie
Financiën. Regelmatig zit ik met de financieel
beheerder samen om onze financiën te bewaken. Er is
deze legislatuur veel geïnvesteerd in Aartselaar, maar ik
wil er op letten dat daardoor de schuldenlast niet
toeneemt. Op het einde van deze legislatuur zal de
Aartselaarse schuldgraad quasi dezelfde zijn als bij
de start. Het doet me op dat vlak pijn te moeten lezen
dat de oppositie cijfers verspreidt waarin
leningen zijn verwerkt die nooit
zijn opgenomen.”

Jos Mertens

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 graag los laat
lopen, kan naar een hondenweide.”
Aan die hondenweides is er in
Aartselaar geen gebrek. Naast het
Solhof en in wijk
Koekoek lagen
Nicole Caremans
er al twee.
Daar is deze legislatuur nog een derde
bijgekomen. “In de Reukens, vlakbij
de Langlaarsteenweg, openden we
een splinternieuwe hondenweide.
De nieuwe hondenweide is meteen
de grootste van Aartselaar”, vult
OCMW-raadslid
Guido D’eer (N-VA) Guido D’eer
verder aan.
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Cultureel Centrum Aartselaar

11 uur

Inschrijven via aartselaar@nva.be,
ten laatste op woensdag 18 ap
ril.
20 euro pp (-10 jarigen 10 eu
ro)
Met toespraak van Sophie De
Wit

Sophie De Wit
Burgemeester en
Kamerlid

V.U. Miel Mertens, E. Claeslaan

1B, 2630 Aartselaar

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:
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