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Duizenden
nieuwe bomen
in De Reukens

Burgemeester Sophie De Wit
plant samen met schepen René
Lauwers de eerste boom
De Reukens ontwikkelt zich meer en meer tot de groene long
van Aartselaar. De voorbije jaren werden er duizenden nieuwe
bomen aangeplant. Ook dit jaar gingen we op dat elan verder. In
het voorjaar plantte burgemeester Sophie De Wit (N-VA)
symbolisch de eerste boom op een nieuw aangekocht stuk
grond. Die grond maakt De Reukens nog groter. Deze
symbolische boom was de eerste van maar liefst 1.800 nieuwe
bomen die werden geplant!
De voorbije jaren is aanzienlijk geïnvesteerd in de aankoop van
nieuwe gronden om De Reukens nog uit te breiden. Maar we
doen dat niet alleen. “Het Agentschap Natuur & Bos is voor
ons een belangrijke partner”, zegt burgemeester Sophie De Wit.
“Samen kopen we de gronden aan, planten er nieuwe bomen en
zorgen voor het onderhoud.”
De gemeente Aartselaar kan nog op andere partners rekenen
om De Reukens te ontwikkelen, denk aan Natuurpunt en Velt.
Tijdens de boomplantactie zorgde ook harmonie De Xaverianen
voor een vrolijke noot.
Meer groen in Aartselaar
“Mensen die in Aartselaar komen wonen kiezen bewust niet

voor de stad, wel voor een aangename en groene omgeving”, gaat
Sophie De Wit verder. “De N-VA wil de Reukens dan ook verder
ontwikkelen op het ingeslagen elan.
Ook onze andere park- en bosgebieden willen we verfraaien.
Wanneer we straten heraanleggen, planten we ook steeds meer
bomen en groenperken dan er vooraf waren. Meer groen in
Aartselaar is dan ook één van de tien speerpunten van het
N-VA-programma.”
Meer groen betekent natuurlijk ook een goed groenonderhoud.
“Dat kan nog beter in onze gemeente”, geeft burgemeester
De Wit grif toe. “Samen met de diensten bekijken we hoe dit
nog vlotter en efficiënter kan verlopen. Gemeenten mogen ook
geen pesticiden gebruiken. Dat maakt de uitdaging alleen
maar groter.”
Bezoek aan De Reukens
Wil jij graag De Reukens eens gaan bezoeken? Het natuurgebied
bevindt zich tussen Langlaarsteenweg, Reetsesteenweg,
Pierstraat en Halfstraat. Je kan er wandelen, fietsen of picknicken.
Ook een bezoekje met de hond is een aanrader! Bij de Langlaarsteenweg is er een nieuwe, grote hondenweide aangelegd.
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TERUGBLIK
In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus
voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbije zes jaar
hebben onze N-VA-mandatarissen bijzonder hard gewerkt
om van Aartselaar een nog aangenamere gemeente te
maken. Dat deden we samen met onze coalitiepartners
Groen en sp.a.
In deze folder blikken we dan ook graag eens terug op onze
realisaties. Vandaag komen de belangrijkste
verwezenlijkingen van burgemeester Sophie De Wit (N-VA)
aan bod. Als burgemeester is ze exclusief bevoegd voor

Aartselaar ontwikkelde haar eigen klimaatplan. Bedoeling
is dat de gemeentelijke diensten tegen 2020 klimaatneutraal
zijn. Een duurzaamheidsambtenaar is aangesteld om dat te
coördineren. Nieuwbouwprojecten en bestaande
gemeentelijke gebouwen maken we zo duurzaam mogelijk,
via zonnepanelen, extra isolatie en energieaudits. De
openbare verlichting verandert naar ledverlichting. Zo
herleiden we meteen ook onze energiekosten. In het
straatbeeld duiken de eerste elektrische laadpalen op. Het
gemeentelijk wagenpark wordt steeds groener.

Veiligheid. Daarnaast heeft ze ook een coördinerende
taak binnen het schepencollege. Daarom
stelt zij u in haar folder ook de
belangrijkste thema’s voor die door
onze coalitiepartners worden
beheerd: leefmilieu, ruimtelijke
ordening en woonbeleid.

Miel Mertens
voorzitter N-VA Aartselaar

Onze gemeente heeft een
duidelijke ruimtelijke
ordening: 1/3e groen, 1/3e
wonen en 1/3e KMO.
“Die verdeling willen we
zeker zo houden”, zegt
burgemeester De Wit.
“Waar er bijvoorbeeld
extra woongebied komt,
moet dat elders zeker
gecompenseerd worden.”

De strijd tegen de Isvag-verbrandingsoven wordt verder
gezet. Ondanks vroegere beloften van Isvag-voorzitter
Heylen (CD&V) zou de Isvag-oven nu toch niet verhuizen.
Meer zelfs, er zou een splinternieuwe in de plaats komen,
met heel wat extra capaciteit. Tegen dat voornemen werden
liefst 1.600 bezwaarschriften ingediend. De gemeente
Aartselaar voert samen met haar milieuraad een juridische
strijd tegen de nieuwe plannen.

Aartselaar is een fairtradegemeente geworden. Meer en meer
producten verkregen uit eerlijke handel, worden in
Aartselaar aangeboden.

Onze gemeente wordt steeds groener en fleuriger. “Denk
aan de Reukens 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
zijn groenperken aanlegt, ontvingen we zelfs al prijzen.
Verwaarloosde plekjes kregen dan weer een make-over”,
zegt Sophie De Wit.

aartselaar@n-va.be
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De gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening werd aangepast, met het oog op het beperken van verharding en
het voorzien van voldoende parkeerplaatsen voor auto én fiets. Voor kleinere werken is er geen zware vergunningsprocedure
meer nodig, maar werd een vereenvoudigde meldingsplicht ingevoerd. Ook voor de kap van bomen hoef je niet langer een
volledige stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

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. Via een reglement krijgen Aartselaarse inwoners – zo
veel als wettelijk mogelijk is – voorrang.

Een leegstandsregister werd
ingevoerd, met daar bovenop een
leegstandstaks voor huizen zonder
officiële bewoner. Op die manier
komen leegstaande woningen
sneller terug op de huur- of
koopmarkt. Een soortgelijk
reglement werd ook opgemaakt
voor verwaarloosde en verkrotte
woningen om het Aartselaars
straatbeeld fraai te houden.
Conformiteitsattesten voor de
verhuur of verkoop van woningen
werden ingevoerd. Zij geven een
beeld over de leefbaarheid van het
pand en vergroten zo de
woonkwaliteit in Aartselaar.

Het ruimtelijk structuurplan
werd vernieuwd en geactualiseerd,
rekening houdend met de toekomst
en een langetermijnvisie. Hierin
wordt maximaal ingezet op
versterking van de kernen en
verdichting, zodat we optimaal de open
ruimte kunnen behouden en daar
geen nieuwe woningen in moeten
toelaten.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt nu uitgewerkt in
verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): RUP Lindelei –
Solhof, RUP Sportcentrum en het RUP Scheldebekken-Benedenvliet.
Bij de RUP’s wordt aandacht besteed aan kwalitatief, duurzaam en
betaalbaar wonen, groene open ruimte, recreatie, maar ook noodzakelijke waterbuffering. Onze gemeente kent immers heel wat
watergevoelige gebieden. De opmaak van deze RUP’s zal telkens met
de nodige inspraakrondes gepaard gaan.

aartselaar@n-va.be

Ook op vlak van
dierenwelzijn
werden stappen
gezet. Voor het eerst
heeft Aartselaar een
zwerfkattenbeleid. In park
Solhof en het
sportcentrum zijn
baasjes en hun
honden voortaan
– aan de leiband
weliswaar –
welkom. In de
Reukens werd een
splinternieuwe en
grote hondenwei
aangelegd.

www.n-va.be/aartselaar
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Veiligheid is en blijft een prioriteit. Daaraan werken we
samen met de verschillende veiligheidsdiensten, maar
ook met de burger. Dat is niet altijd evident. Zo werd
onze lokale politie regelmatig opgeëist door de
terreurdreiging, NAVO-toppen en stakingen in de
gevangenissen. Daardoor bleven onze lokale
inspanningen soms minder zichtbaar. “Maar de
inspanningen zijn er wel. De resultaten ook. Het bewijs
daarvan is de globale daling van de criminaliteitscijfers
tegenover het begin van de
legislatuur in 2012”, zegt
burgemeester Sophie De Wit,
die exclusief bevoegd is voor
veiligheid.

Er is voortaan meer blauw 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.

Sophie De Wit – Burgemeester

In 2018 werden heel wat camera’s aangekocht. Enerzijds mobiele
bolcamera’s, die ingezet kunnen worden tegen sluikstort, vandalisme,
dealen of om de openbare orde tijdens evenementen te bewaken. Anderzijds
ANPR-camera’s, die via nummerplaatherkenning ingezet kunnen worden
tegen woninginbraken, om trajectcontrole uit te voeren, om geseinde
wagens op te sporen,… Zowel de politiezone Hekla als Aartselaar zelf
kochten deze camera’s aan. Ze zullen stilaan in het straatbeeld verschijnen.
Er komt een
nieuwe
brandweerkazerne
in de Rupelstreek,
die voor betere
aanrijtijden naar
Aartselaar zal
zorgen.

Verkeersveiligheid is zeer belangrijk. Daarom is het
aantal snelheidscontroles in Aartselaar stelselmatig
opgedreven, met focus op de probleemstraten. De data
die de snelheidsinformatieborden langs de hoofdwegen
genereren (onder meer het aantal gemeten snelheidsovertredingen) wordt doorgeven aan de politie, die er
de inzet van de flitscontroles mee door laat bepalen.
In tegenstelling tot heel wat andere politiezones, flitst
Hekla ook in zones 30. Om het aantal snelheidscontroles binnen de politiezone nog op te drijven, werd
recent een nieuw flitstoestel aangeschaft.

aartselaar@n-va.be

Opdat de input van burgers het politiewerk kan helpen,
werden verschillende buurtinformatienetwerken (BIN’s)
opgericht. Voor de winkeliers werd een winkelinformatienetwerk (WIN) opgestart. “De BIN’s en WIN’s
houden burgers en winkeliers op de hoogte, wisselen tips
uit voor meer veiligheid en preventie en bewezen ook al
effectief hun meerwaarde voor het oppakken van
criminelen”, weet Sophie De Wit te zeggen.

www.n-va.be/aartselaar
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Rioleringswerken Kleistraat en Oever gaan van start
De Kleistraat en Oever liggen er al lang slecht bij. Het asfalt
verslijt en de fiets- en voetpaden liggen vol putten. Door de
aard van de weginrichting wordt er vaak te snel gereden,
zeker ook aan de zone 30 die de omgeving van het
sportcentrum moet beveiligen. Daar komt weldra
verandering in, want de rioleringswerken in Kleistraat en
Oever gaan van start.

sportcentrum veiliger is. Het kruispunt Oever-Kleistraat
krijgt ook een veiligere inrichting voor fietsers en
voetgangers.”
De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. De
eerste fase start aan het sportcentrum en zal tot ongeveer
oktober duren. Daarna wordt er verder gewerkt richting
Oever. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer
mogelijk. We vragen dan ook begrip voor de mogelijke
ongemakken. Het sportcentrum blijft wel altijd langs
één kant bereikbaar.
“Van start tot effectieve uitvoering van een rioleringsproject
is er altijd een zeer lange doorlooptijd. Deze werken werden
nog door onze voorgangers in gang gezet. Nu kunnen wij
eindelijk starten. Voor deze werken haalde ons bestuur wel
liefst 3 miljoen euro aan subsidies binnen. De komende jaren
staan er nog heel wat andere noodzakelijke
rioleringsprojecten op stapel”, besluit burgemeester
Sophie De Wit.

“Met die rioleringswerken gaat alles er uit”, zegt schepen van
Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “We vervangen
de riolering, het wegdek en leggen kwaliteitsvolle fiets- en
voetpaden aan. De weg wordt zodanig ingericht dat de
snelheid beter gehandhaafd wordt en de omgeving van het

Bart Lambrecht
Schepen van Openbare Werken

Blauwe zone in dorpscentrum
niet langer gehandhaafd door politie
In het dorpscentrum bestaat al jaren een blauwe zone. Je kan
er gratis parkeren, maar moet wel je schijf leggen. De
handhaving gebeurde door de politie, maar die taak wordt
weldra overgenomen door een parkeerbedrijf.
“Op die manier willen we de politie ontlasten, zodat die
zich op haar andere taken kan focussen. De overname door
het parkeerbedrijf kost onze gemeente bovendien niets. Het
levert ons ook niets op, maar daar is het ook niet om te doen.
Het parkeerbedrijf heeft wel de kennis en kunde in huis. Ze
kunnen bovendien vaker komen controleren”, legt
burgemeester Sophie De Wit uit.
Die extra controles zijn ook nuttig voor de middenstand.
“Uit parkeeronderzoek is gebleken dat ongeveer 1 op de 5
parkeerplaatsen in ons dorpscentrum wordt ingenomen
door auto’s die er langer dan 2 uur staan”, gaat schepen van
Middenstand Mark Vanhecke (N-VA) verder. “Zij overtreden
dus de regels van de blauwe zone. Door een betere controle
komen die plaatsen vrij. Daardoor zal je makkelijker een
plaatsje vinden als je wil gaan winkelen. Een win-win dus
voor klanten en de middenstand.”

aartselaar@n-va.be

Evaluatie van
blauwe zone
is nodig
In eerste instantie
verandert er niets
aan de blauwe zone, enkel de handhaving wijzigt. De
parkeerschijf is nodig van maandag tot vrijdag, van 9u tot
18u. “We gaan dit najaar nog die blauwe zone evalueren. Is
het in elke straat nog nuttig en nodig? Moeten we op
sommige plaatsen bewonerskaarten invoeren? Zijn er
plaatsen waar de parkeerduur langer dan 2 uur mag zijn?
Eén ding staat vast, parkeren moet in Aartselaar gratis
blijven. Betalend parkeren willen we niet invoeren”,
besluit schepen van Mobiliteit
Bart Lambrecht (N-VA).

Mark Vanhecke
Schepen van Middenstand

www.n-va.be/aartselaar
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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

Sponsored by

Jong N-VA
Aartselaar
opgestart
De N-VA-afdeling van
Aartselaar heeft voortaan ook
een eigen Jong N-VA-afdeling.
Het opstartbestuur bestaat uit
vier bestuursleden. Joris De Bie
werd op de ledenvergadering
aangeduid als allereerste
voorzitter van Jong N-VA
Aartselaar. Isabelle Vrancken
wordt ondervoorzitter, terwijl
Latoya Nauwelaers als penningmeester en Sylvie Dessoy als
secretaris werden aangeduid.
Schepen van Jeugd Mark
Vanhecke (N-VA) is aangesteld
als peter van de afdeling.
Kersvers voorzitter Joris De Bie
is alvast zeer gemotiveerd: “We
hebben op onze verkiezingslijst
liefst 6 jongeren staan. Naast
onze bestuursleden van Jong
N-VA Aartselaar gaat het ook om
Wannes Oksuz en Rosanne De
Gryse. Schepen Bart Lambrecht
is met z’n 32 jaar net een jaartje
te oud om bij Jong N-VA aan
te sluiten. We merken dat er in
Aartselaar steeds meer interesse
is van jongeren voor de politiek
in het algemeen en de N-VA in
het bijzonder. Met de oprichting
van onze jongerenafdeling willen
we jeugdige geïnteresseerden
dichter bij de politiek brengen en
af en toe ook een leuke activiteit
organiseren.”
Geïnteresseerde
jongeren
(tot 31 jaar) die zich graag
willen aansluiten bij Jong N-VA
Aartselaar kunnen contact
opnemen met jongerenvoorzitter
Joris De Bie via
joris.debie@n-va.be
vooraan van links naar
rechts: Latoya Nauwelaers,
Isabelle Vrancken, Sylvie
Dessoy en Joris De Bie, samen
met Axel Guldentops en
Lawrence Vancraeyenest van
Jong N-VA nationaal

aartselaar@n-va.be

www.n-va.be/aartselaar

