
AARTSELAAR
  aartselaar@n-va.be I  www.n-va.be/aartselaar I jaargang 2018 I nr. 4 I juni

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

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

De nieuwe sportinfrastructuur is sinds februari open. Het is de 
nieuwe stek voor de voetbal-, tennis-, atletiek- en  
petanqueclub. Er werd de voorbije jaren hard gewerkt om de 
oude, totaal versleten chalet af te breken en een nieuwbouw te 
plaatsen. In die nieuwe accommodatie is ook een brasserie & 
grill-restaurant ingericht. Het geheel krijgt de naam  
’t Sportzicht.
“De nieuwbouw was echt noodzakelijk”, zegt schepen van Sport 
Bart Lambrecht (N-VA). “De oude tennis- en voetbalchalet was 
tot op de draad versleten. Er stond schimmel, de douches waren 
vies en er was amper nog warm water. Renoveren had geen zin 
meer. Met de nieuwbouw bieden we meteen ook plaats aan de 
petanque- en atletiekclub. 
Ook de gemeentelijke loods is vernieuwd en daar werd een  
tribune boven gebouwd. Met daarnaast nog vergaderruimten 
en een bureau voor de sportdienst, komt het gebouw heel wat 
mensen ten goede. De clubs tellen meer dan 1000 leden, los van 
de supporters en bezoekers. ’t Sportzicht wordt dagdagelijks 
intensief gebruikt.”

Brasserie en één cafetaria voor alle clubs
In het nieuwe gebouw heeft niet langer elke club haar eigen 
kantine. In één grote concessie-overeenkomst wordt zowel de 
cafetaria als een brasserie & grill-restaurant uitgebaat.
“Het is uniek in Vlaanderen dat we op die manier werken.  
Andere gemeenten zijn al met belangstelling komen kijken. 
Volgens onze oppositie ging dit project nooit slagen. Er zou ook 
nooit een uitbater worden gevonden. Al hun doemscenario’s zijn 
niet uitgekomen. De tijd heeft dit gemeentebestuur gelijk  
gegeven. We hebben moderne infrastructuur die volledig  

operationeel is”, zegt een tevreden schepen van Patrimonium 
Eddy Vermoesen (N-VA).

Uitgebreide buitenaanleg
Het gebouw zelf is sinds februari in gebruik. Aan de  
buitenaanleg werd de voorbije maanden nog hard gewerkt.
“Er is een nieuwe toegangsweg, fietsenstallingen, outdoor  
petanqueterreinen, een kindertennisterrein, een speelheuvel, 
wadi, en zo verder”, weet burgemeester Sophie De Wit (N-VA).
“Ook rond de voetbal- en tennisterreinen investeren we verder, 
met nieuwe asfalt en een nieuwe omheining. De bedoeling is dat 
dit gedeelte van het sportcentrum volledig gerenoveerd wordt.  
’t Sportzicht zal in de toekomst meer en meer de centrale spil 
van het vernieuwde sportcentrum worden. De volgende stap  
is nu een nieuw zwembad bouwen.”
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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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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Splinternieuwe sportinfrastructuur opent de deuren
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 De sportfunctionaris samen met schepen Eddy Vermoesen, 
burgemeester Sophie De Wit en schepen Bart Lambrecht  
in ’t Sportzicht

Nieuwe fietsenstalling aan Cade
Isabelle Vrancken Aartselaars  
kandidaat voor de provincie

Topondernemer Geert  
Baudewijns kiest  

voor de N-VA

In april hield N-VA Aartselaar een zeer geslaagde Paasbrunch. Enkele sfeerfoto’s:

Geert Baudewijns, algemeen directeur van het Aartselaarse 
bedrijf Secutec, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van  
oktober de lijst van N-VA Aartselaar versterken. “Ik wil  
ontzettend graag mijn ervaring en kennis als bedrijfsleider,  
gespecialiseerd in cyberbeveiliging, ook ten dienste stellen van 
de Aartselaarse bevolking”, zegt een enthousiaste Geert  
Baudewijns.

Geert is 39 jaar en woont in de Pierstraat in wijk Lindenbos. 
Hij is getrouwd en papa van drie kinderen. Op zijn 27ste  
stichtte hij het bedrijf Secutec. Secutec is erin geslaagd om een  
internationale groei te realiseren en is gespecialiseerd in alle 
vormen van digitale beveiliging voor bedrijven. Eind 2016  
haalde het bedrijf nog het nieuws omdat het een groot contract 
in Amerika binnenhaalde met General Motors voor de  
beveiliging van hun infrastructuur en medewerkers.

“Ik ben ontzettend tevreden dat Geert voor N-VA Aartselaar 
kiest. Als bedrijfsleider heeft hij sowieso de nodige kennis van 
economie, financiën en personeelsbeleid. Gezien Secutec een 
Aartselaars bedrijf is, gelegen op de Boomsesteenweg, kent hij 

ook die noden perfect. Daarnaast is zijn bedrijf gespecialiseerd 
in ICT en digitale veiligheid. Dat laatste wordt ook voor  
gemeenten steeds belangrijker. Bovendien is de opkomst van 
‘smart cities’ een belangrijke uitdaging de komende legislatuur. 
Aartselaar wil deze revolutie niet missen. Mensen als Geert  
kunnen we dan ontzettend goed gebruiken”, zegt een zeer  
tevreden burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit (N-VA).

Als schepen van Communicatie zat Bart Lambrecht niet stil. 
Aartselaar kreeg een splinternieuw logo, met de  
toepasselijke baseline ‘Aangenaam Aartselaar’. 
Dat nieuwe logo betekende de start van een  
vernieuwingsoperatie. Het gemeentelijk informatieblad  
werd in een nieuw kleedje gestoken. De gemeentelijke  
website werd grondig vernieuwd en is voortaan veel  
gebruiksvriendelijker.
“Daar houdt het niet op, want dit jaar werkt onze  
communicatiedienst aan een app van de gemeente  
Aartselaar. Binnenkort ben je dan ook via je smartphone 
perfect op de hoogte en wordt het nog eenvoudiger om een 
melding te doen”, zegt Bart Lambrecht.

De gemeentelijke basisschool Cade heeft in de Carillolei 
een splinternieuwe fietsenstalling. Die fietsenstalling werd 
mee gefinancierd dankzij provinciale subsidies.  
Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA)  
kwam in Aartselaar de nieuwe fietsenstalling openen.

“Voor de provincie Antwerpen zijn veilige  
schoolomgevingen zeer belangrijk”, zegt Luk Lemmens. 
“We stimuleren de gemeenten via subsidies om daarin te 
investeren. Ik ben ontzettend blij dat Aartselaar veel  
aandacht besteedt aan die veilige schoolomgeving. De 
nieuwe verkeerscirculatie maakt alles veiliger. Daarnaast 
doet de gemeente regelmatig een beroep op onze subsidies. 
Zo werd ook de ledverlichting aan de zebrapaden, een 
vraag van de kindergemeenteraad, met onze tussenkomst 
gefinancierd.”

Burgemeester Sophie De Wit, schepen van Onderwijs 
Mark Vanhecke en schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht 
zijn zeer tevreden met de subsidies. “Het is fijn dat de  
provincie onze inspanningen waardeert en onze  
maatregelen mee financieel ondersteunt.”

In oktober trekken we niet alleen voor de  
gemeenteraad naar de stembus, maar ook voor de  
provincieraad. N-VA-bestuurslid Isabelle Vrancken (27 
jaar) zal onze Aartselaarse kandidate zijn op de  
provincielijst. Isabelle volgt daarmee Katleen Van Hove  
op, die om professionele redenen stopt als  
provincieraadslid.

Isabelle zal op de vijfde plaats staan, wat een verkiesbare 
plaats is op de N-VA-lijst. Gedeputeerde Luk Lemmens 
trekt die lijst, minister Jan Jambon is lijstduwer. 

“Samen met onze kopstukken wil ik de provincie verder 
afslanken en zelfs ontbinden. Zolang de provincies echter 
nog bestaan, hebben ze een goed bestuur nodig. Daar wil 
ik me zeer graag voor inzetten, samen met het verdedigen 
van de Aartselaarse dossiers op provinciaal niveau”, zegt 
een gemotiveerde Isabelle Vrancken.

 Gedeputeerde Luk Lemmens en de Aartselaarse  
kandidaat voor de provincieraad Isabelle Vrancken
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Zowel de basketbalhal als de sporthal kregen een nieuwe 
sportvloer. In beide sporthallen werden de douches 
grondig gerenoveerd. De sporthal kreeg bovendien  
nieuwe en energiezuinige ledverlichting. De  
squashzalen zijn weer goed bespeelbaar na  
een renovatie van de muren.
Daar houdt het echter niet op. “Dit jaar willen we in  
de basketbalhal nog het dak renoveren, de  
basketdoelen vernieuwen en de lelijke graffitimuur  
aanpakken”, zegt Bart Lambrecht.

Renovaties in sporthal  
en basketbalhal

2 3 4

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  
hervormd.

“Vanaf dag één heeft dit schoolcirculatieplan zijn nut 
bewezen. De scholen, leerlingen en hun ouders zijn zeer 
tevreden. Dat bewijzen enquêtes. Samen met onze  
burgemeester Sophie De Wit en schepen van Onderwijs 
Mark Vanhecke hebben we heel veel tijd gestoken in dit 
circulatieplan. Helaas willen sommige oppositiepartijen 
dit plan nog steeds op de schop. De N-VA wil deze  
maatregel zeker behouden”, zegt Bart Lambrecht.

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.”

Op alle hoofdwegen van  
Aartselaar werden  
‘smileyborden’ geplaatst.  
“Die zijn voor ons zeer nuttig”, 
zegt schepen Lambrecht.  
“Ze sensibiliseren hardrijders, 
maar houden ook alle  
gemiddelde snelheden en  
het aantal voertuigen bij.  
Voor de gemeente is dat zeer 
bruikbare informatie, zeker  
om te bepalen waar er  
flitscontroles moeten  
komen.”

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.

Eén van de grote knelpunten in Aartselaar, de Dijkstraat, is 
eindelijk onder handen genomen. De straat werd opnieuw 
aangelegd en fietsers kregen een veiliger en apart gelegen 
fietspad. Ook aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg 
kunnen fietsers en voetgangers veiliger oversteken dankzij 
aparte cycli.

De N-VA heeft nog altijd concrete plannen voor een 
voetpad in de Borrekenslaan. “Onze eerste plannen  
werden gedwarsboomd doordat één bewoner in beroep 
onze vergunning deed vernietigen. Uitstel is echter geen 
afstel. We haalden rioleringssubsidies binnen voor deze 
straat. Daardoor moet er ten laatste in 2021 de nieuwe 
riolering komen. 
Gelijktijdig met die werken voorzien we dan het nieuwe 
voetpad. De eerste voorbereidende werken zie je al in de 
bocht naar de Kontichsesteenweg, waar we de berm  
klaarmaken voor het toekomstige voetpad.”

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”, besluit  
Bart Lambrecht.

Ook de grote rioleringsprojecten zijn van start gegaan. 
De Bist is ondertussen afgewerkt. Die straat heeft nu een 
fietspad aan elke kant van de straat. Ook het wegdek en de 
voetpaden zijn vernieuwd.
Na het bouwverlof start het grote rioleringsproject aan 
Kleistraat en Oever. Daarbij wordt het wegdek, fietspad en 
voetpad volledig vernieuwd. De werken starten de eerste 
maanden in de omgeving van het sportcentrum.
“We hadden graag al meer rioleringsprojecten afgewerkt, 
maar sommige hebben we door externe omstandigheden 
moeten uitstellen. Enerzijds is het wachten tot het Vlaams 
Gewest een grote nieuwe riolering plaatst onder de N177, 
waar onze riolen op kunnen aansluiten. Anderzijds kregen 
we voor sommige straten onverwacht toch subsidies. Dat is 
natuurlijk een goede zaak, maar zorgt door de bijkomende 
administratie wel voor vertraging”, zegt Bart Lambrecht.

Het huidige zwembad is hopeloos verouderd. Na de bouw van ’t Sportzicht is een nieuw 
zwembad het volgende grote renovatieproject. Met buurgemeenten Hemiksem en Niel 
werd een akkoord gesloten voor een nieuw intergemeentelijk zwembad in Aartselaar.
“We zijn alweer wat verder gevorderd in dat dossier. Momenteel onderhandelen we nog 
met drie bouwfirma’s. Zij verfijnen nu hun plannen en voorstellen. In het najaar kiezen 
we er het beste project uit. Daarna kunnen we dan starten met de vergunningen en de 
bouw”, weet schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA).

Aartselaar beschikt over acht  
tennisterreinen. Dat zijn allemaal 
gravelterreinen, die na een regenbui 
niet onmiddellijk terug bespeelbaar 
zijn. Daarom krijgen twee terreinen 
nu een andere ondergrond.  
Daardoor kan de tennisser  
sneller terug aan de slag.

Onze atletiekclub haalt zowel bij de mannen als 
vrouwen een heel hoog niveau. Om kwalitatieve 
meetings te kunnen organiseren, werd naast de 
piste een torentje gezet om de apparatuur voor 
elektronische tijdsregistratie (ET) in onder te 
brengen. De piste kreeg ook een nieuwe belij-
ning en reiniging. Dit jaar wordt de discuskooi 
vergroot, zodat er ook aan hamerslingeren kan 
worden gedaan.

Aartselaar was destijds één van de allereerste gemeenten 
met een kunstgrasveld. Dat kunstgras had zijn beste tijd 
gehad. Daarom besloot het gemeentebestuur om het veld 
grondig te vernieuwen. Minister van Sport Philippe  
Muyters was aanwezig op de inhuldiging.

Snelheidsinformatieborden  
waarschuwen hardrijders

Zones 30 in 
woonwijken en 
dorpscentrum

Voorbereidende werken voor  
voetpad in Borrekenslaan

Verder werken aan een  
verkeersveilige A12 en doortrekking  

van expresweg N171

Bist heraangelegd, Kleistraat en 
Oever starten deze zomer

Veiligere schoolomgeving Focus op voetpaden

Nieuw intergemeentelijk zwembad in Aartselaar

All weatherterreinen  
om te tennissen

ET-toren naast atletiekpiste

Nieuw kunstgrasveld

Om automobilisten er extra op attent te maken dat er  
fietsers oversteken, werden de belangrijkste  
fietsoversteekplaatsen geaccentueerd met een rode coating.

In de Kapellestraat en het Laar werden om dezelfde reden 
ook fietsaanduidingen op het wegdek aangebracht.

Rode coating op fietspaden

Schepen Lambrecht  
probeert ook creatief uit de 
hoek te komen om  
mobiliteitsproblemen op te  
lossen. De Solhofdreef en  
voetweg van de A. Sanderslei 
werden fietsstraten.  
“Tegenwoordig heeft elke  
gemeente wel enkele  
fietsstraten, maar Aartselaar 
was toch de allereerste  
gemeente uit de provincie  
Antwerpen die ze  
invoerde.”

Eerste fietsstraat 
van de provincie 

Dijkstraat eindelijk aangepakt

In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus 
voor nieuwe 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 realisaties. Vandaag komen de 
belangrijkste verwezenlijkingen van schepen Bart  
Lambrecht (N-VA) aan bod. Hij zette zich deze  

bestuursperiode in voor mobiliteit, openbare werken, sport 
en communicatie. In de komende folder is  
het de beurt aan onze andere schepenen  
en de burgemeester. 

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar
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meetings te kunnen organiseren, werd naast de 
piste een torentje gezet om de apparatuur voor 
elektronische tijdsregistratie (ET) in onder te 
brengen. De piste kreeg ook een nieuwe belij-
ning en reiniging. Dit jaar wordt de discuskooi 
vergroot, zodat er ook aan hamerslingeren kan 
worden gedaan.

Aartselaar was destijds één van de allereerste gemeenten 
met een kunstgrasveld. Dat kunstgras had zijn beste tijd 
gehad. Daarom besloot het gemeentebestuur om het veld 
grondig te vernieuwen. Minister van Sport Philippe  
Muyters was aanwezig op de inhuldiging.

Snelheidsinformatieborden  
waarschuwen hardrijders

Zones 30 in 
woonwijken en 
dorpscentrum

Voorbereidende werken voor  
voetpad in Borrekenslaan

Verder werken aan een  
verkeersveilige A12 en doortrekking  

van expresweg N171

Bist heraangelegd, Kleistraat en 
Oever starten deze zomer

Veiligere schoolomgeving Focus op voetpaden

Nieuw intergemeentelijk zwembad in Aartselaar

All weatherterreinen  
om te tennissen

ET-toren naast atletiekpiste

Nieuw kunstgrasveld

Om automobilisten er extra op attent te maken dat er  
fietsers oversteken, werden de belangrijkste  
fietsoversteekplaatsen geaccentueerd met een rode coating.

In de Kapellestraat en het Laar werden om dezelfde reden 
ook fietsaanduidingen op het wegdek aangebracht.

Rode coating op fietspaden

Schepen Lambrecht  
probeert ook creatief uit de 
hoek te komen om  
mobiliteitsproblemen op te  
lossen. De Solhofdreef en  
voetweg van de A. Sanderslei 
werden fietsstraten.  
“Tegenwoordig heeft elke  
gemeente wel enkele  
fietsstraten, maar Aartselaar 
was toch de allereerste  
gemeente uit de provincie  
Antwerpen die ze  
invoerde.”

Eerste fietsstraat 
van de provincie 

Dijkstraat eindelijk aangepakt

In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus 
voor nieuwe 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 realisaties. Vandaag komen de 
belangrijkste verwezenlijkingen van schepen Bart  
Lambrecht (N-VA) aan bod. Hij zette zich deze  

bestuursperiode in voor mobiliteit, openbare werken, sport 
en communicatie. In de komende folder is  
het de beurt aan onze andere schepenen  
en de burgemeester. 

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar
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maar houden ook alle  
gemiddelde snelheden en  
het aantal voertuigen bij.  
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De nieuwe sportinfrastructuur is sinds februari open. Het is de 
nieuwe stek voor de voetbal-, tennis-, atletiek- en  
petanqueclub. Er werd de voorbije jaren hard gewerkt om de 
oude, totaal versleten chalet af te breken en een nieuwbouw te 
plaatsen. In die nieuwe accommodatie is ook een brasserie & 
grill-restaurant ingericht. Het geheel krijgt de naam  
’t Sportzicht.
“De nieuwbouw was echt noodzakelijk”, zegt schepen van Sport 
Bart Lambrecht (N-VA). “De oude tennis- en voetbalchalet was 
tot op de draad versleten. Er stond schimmel, de douches waren 
vies en er was amper nog warm water. Renoveren had geen zin 
meer. Met de nieuwbouw bieden we meteen ook plaats aan de 
petanque- en atletiekclub. 
Ook de gemeentelijke loods is vernieuwd en daar werd een  
tribune boven gebouwd. Met daarnaast nog vergaderruimten 
en een bureau voor de sportdienst, komt het gebouw heel wat 
mensen ten goede. De clubs tellen meer dan 1000 leden, los van 
de supporters en bezoekers. ’t Sportzicht wordt dagdagelijks 
intensief gebruikt.”

Brasserie en één cafetaria voor alle clubs
In het nieuwe gebouw heeft niet langer elke club haar eigen 
kantine. In één grote concessie-overeenkomst wordt zowel de 
cafetaria als een brasserie & grill-restaurant uitgebaat.
“Het is uniek in Vlaanderen dat we op die manier werken.  
Andere gemeenten zijn al met belangstelling komen kijken. 
Volgens onze oppositie ging dit project nooit slagen. Er zou ook 
nooit een uitbater worden gevonden. Al hun doemscenario’s zijn 
niet uitgekomen. De tijd heeft dit gemeentebestuur gelijk  
gegeven. We hebben moderne infrastructuur die volledig  

operationeel is”, zegt een tevreden schepen van Patrimonium 
Eddy Vermoesen (N-VA).

Uitgebreide buitenaanleg
Het gebouw zelf is sinds februari in gebruik. Aan de  
buitenaanleg werd de voorbije maanden nog hard gewerkt.
“Er is een nieuwe toegangsweg, fietsenstallingen, outdoor  
petanqueterreinen, een kindertennisterrein, een speelheuvel, 
wadi, en zo verder”, weet burgemeester Sophie De Wit (N-VA).
“Ook rond de voetbal- en tennisterreinen investeren we verder, 
met nieuwe asfalt en een nieuwe omheining. De bedoeling is dat 
dit gedeelte van het sportcentrum volledig gerenoveerd wordt.  
’t Sportzicht zal in de toekomst meer en meer de centrale spil 
van het vernieuwde sportcentrum worden. De volgende stap  
is nu een nieuw zwembad bouwen.”
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Splinternieuwe sportinfrastructuur opent de deuren
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 De sportfunctionaris samen met schepen Eddy Vermoesen, 
burgemeester Sophie De Wit en schepen Bart Lambrecht  
in ’t Sportzicht

Nieuwe fietsenstalling aan Cade
Isabelle Vrancken Aartselaars  
kandidaat voor de provincie

Topondernemer Geert  
Baudewijns kiest  

voor de N-VA

In april hield N-VA Aartselaar een zeer geslaagde Paasbrunch. Enkele sfeerfoto’s:

Geert Baudewijns, algemeen directeur van het Aartselaarse 
bedrijf Secutec, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van  
oktober de lijst van N-VA Aartselaar versterken. “Ik wil  
ontzettend graag mijn ervaring en kennis als bedrijfsleider,  
gespecialiseerd in cyberbeveiliging, ook ten dienste stellen van 
de Aartselaarse bevolking”, zegt een enthousiaste Geert  
Baudewijns.

Geert is 39 jaar en woont in de Pierstraat in wijk Lindenbos. 
Hij is getrouwd en papa van drie kinderen. Op zijn 27ste  
stichtte hij het bedrijf Secutec. Secutec is erin geslaagd om een  
internationale groei te realiseren en is gespecialiseerd in alle 
vormen van digitale beveiliging voor bedrijven. Eind 2016  
haalde het bedrijf nog het nieuws omdat het een groot contract 
in Amerika binnenhaalde met General Motors voor de  
beveiliging van hun infrastructuur en medewerkers.

“Ik ben ontzettend tevreden dat Geert voor N-VA Aartselaar 
kiest. Als bedrijfsleider heeft hij sowieso de nodige kennis van 
economie, financiën en personeelsbeleid. Gezien Secutec een 
Aartselaars bedrijf is, gelegen op de Boomsesteenweg, kent hij 

ook die noden perfect. Daarnaast is zijn bedrijf gespecialiseerd 
in ICT en digitale veiligheid. Dat laatste wordt ook voor  
gemeenten steeds belangrijker. Bovendien is de opkomst van 
‘smart cities’ een belangrijke uitdaging de komende legislatuur. 
Aartselaar wil deze revolutie niet missen. Mensen als Geert  
kunnen we dan ontzettend goed gebruiken”, zegt een zeer  
tevreden burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit (N-VA).

Als schepen van Communicatie zat Bart Lambrecht niet stil. 
Aartselaar kreeg een splinternieuw logo, met de  
toepasselijke baseline ‘Aangenaam Aartselaar’. 
Dat nieuwe logo betekende de start van een  
vernieuwingsoperatie. Het gemeentelijk informatieblad  
werd in een nieuw kleedje gestoken. De gemeentelijke  
website werd grondig vernieuwd en is voortaan veel  
gebruiksvriendelijker.
“Daar houdt het niet op, want dit jaar werkt onze  
communicatiedienst aan een app van de gemeente  
Aartselaar. Binnenkort ben je dan ook via je smartphone 
perfect op de hoogte en wordt het nog eenvoudiger om een 
melding te doen”, zegt Bart Lambrecht.

De gemeentelijke basisschool Cade heeft in de Carillolei 
een splinternieuwe fietsenstalling. Die fietsenstalling werd 
mee gefinancierd dankzij provinciale subsidies.  
Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA)  
kwam in Aartselaar de nieuwe fietsenstalling openen.

“Voor de provincie Antwerpen zijn veilige  
schoolomgevingen zeer belangrijk”, zegt Luk Lemmens. 
“We stimuleren de gemeenten via subsidies om daarin te 
investeren. Ik ben ontzettend blij dat Aartselaar veel  
aandacht besteedt aan die veilige schoolomgeving. De 
nieuwe verkeerscirculatie maakt alles veiliger. Daarnaast 
doet de gemeente regelmatig een beroep op onze subsidies. 
Zo werd ook de ledverlichting aan de zebrapaden, een 
vraag van de kindergemeenteraad, met onze tussenkomst 
gefinancierd.”

Burgemeester Sophie De Wit, schepen van Onderwijs 
Mark Vanhecke en schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht 
zijn zeer tevreden met de subsidies. “Het is fijn dat de  
provincie onze inspanningen waardeert en onze  
maatregelen mee financieel ondersteunt.”

In oktober trekken we niet alleen voor de  
gemeenteraad naar de stembus, maar ook voor de  
provincieraad. N-VA-bestuurslid Isabelle Vrancken (27 
jaar) zal onze Aartselaarse kandidate zijn op de  
provincielijst. Isabelle volgt daarmee Katleen Van Hove  
op, die om professionele redenen stopt als  
provincieraadslid.

Isabelle zal op de vijfde plaats staan, wat een verkiesbare 
plaats is op de N-VA-lijst. Gedeputeerde Luk Lemmens 
trekt die lijst, minister Jan Jambon is lijstduwer. 

“Samen met onze kopstukken wil ik de provincie verder 
afslanken en zelfs ontbinden. Zolang de provincies echter 
nog bestaan, hebben ze een goed bestuur nodig. Daar wil 
ik me zeer graag voor inzetten, samen met het verdedigen 
van de Aartselaarse dossiers op provinciaal niveau”, zegt 
een gemotiveerde Isabelle Vrancken.

 Gedeputeerde Luk Lemmens en de Aartselaarse  
kandidaat voor de provincieraad Isabelle Vrancken
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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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Splinternieuwe sportinfrastructuur opent de deuren
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 De sportfunctionaris samen met schepen Eddy Vermoesen, 
burgemeester Sophie De Wit en schepen Bart Lambrecht  
in ’t Sportzicht

Nieuwe fietsenstalling aan Cade
Isabelle Vrancken Aartselaars  
kandidaat voor de provincie

In april hield N-VA Aartselaar een zeer geslaagde Paasbrunch. Enkele sfeerfoto’s:

Als schepen van Communicatie zat Bart Lambrecht niet stil. 
Aartselaar kreeg een splinternieuw logo, met de  
toepasselijke baseline ‘Aangenaam Aartselaar’. 
Dat nieuwe logo betekende de start van een  
vernieuwingsoperatie. Het gemeentelijk informatieblad  
werd in een nieuw kleedje gestoken. De gemeentelijke  
website werd grondig vernieuwd en is voortaan veel  
gebruiksvriendelijker.
“Daar houdt het niet op, want dit jaar werkt onze  
communicatiedienst aan een app van de gemeente  
Aartselaar. Binnenkort ben je dan ook via je smartphone 
perfect op de hoogte en wordt het nog eenvoudiger om een 
melding te doen”, zegt Bart Lambrecht.

De gemeentelijke basisschool Cade heeft in de Carillolei 
een splinternieuwe fietsenstalling. Die fietsenstalling werd 
mee gefinancierd dankzij provinciale subsidies.  
Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA)  
kwam in Aartselaar de nieuwe fietsenstalling openen.

“Voor de provincie Antwerpen zijn veilige  
schoolomgevingen zeer belangrijk”, zegt Luk Lemmens. 
“We stimuleren de gemeenten via subsidies om daarin te 
investeren. Ik ben ontzettend blij dat Aartselaar veel  
aandacht besteedt aan die veilige schoolomgeving. De 
nieuwe verkeerscirculatie maakt alles veiliger. Daarnaast 
doet de gemeente regelmatig een beroep op onze subsidies. 
Zo werd ook de ledverlichting aan de zebrapaden, een 
vraag van de kindergemeenteraad, met onze tussenkomst 
gefinancierd.”

Burgemeester Sophie De Wit, schepen van Onderwijs 
Mark Vanhecke en schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht 
zijn zeer tevreden met de subsidies. “Het is fijn dat de  
provincie onze inspanningen waardeert en onze  
maatregelen mee financieel ondersteunt.”

In oktober trekken we niet alleen voor de  
gemeenteraad naar de stembus, maar ook voor de  
provincieraad. N-VA-bestuurslid Isabelle Vrancken (27 
jaar) zal onze Aartselaarse kandidate zijn op de  
provincielijst. Isabelle volgt daarmee Katleen Van Hove  
op, die om professionele redenen stopt als  
provincieraadslid.

Isabelle zal op de vijfde plaats staan, wat een verkiesbare 
plaats is op de N-VA-lijst. Gedeputeerde Luk Lemmens 
trekt die lijst, minister Jan Jambon is lijstduwer. 

“Samen met onze kopstukken wil ik de provincie verder 
afslanken en zelfs ontbinden. Zolang de provincies echter 
nog bestaan, hebben ze een goed bestuur nodig. Daar wil 
ik me zeer graag voor inzetten, samen met het verdedigen 
van de Aartselaarse dossiers op provinciaal niveau”, zegt 
een gemotiveerde Isabelle Vrancken.

Topondernemer Geert  
Baudewijns kiest  

voor de N-VA
Geert Baudewijns, algemeen directeur van het Aartselaarse 
bedrijf Secutec, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van  
oktober de lijst van N-VA Aartselaar versterken. “Ik wil  
ontzettend graag mijn ervaring en kennis als bedrijfsleider,  
gespecialiseerd in cyberbeveiliging, ook ten dienste stellen van 
de Aartselaarse bevolking”, zegt een enthousiaste Geert  
Baudewijns.

Geert is 39 jaar en woont in de Pierstraat in wijk Lindenbos. 
Hij is getrouwd en papa van drie kinderen. Op zijn 27ste  
stichtte hij het bedrijf Secutec. Secutec is erin geslaagd om een  
internationale groei te realiseren en is gespecialiseerd in alle 
vormen van digitale beveiliging voor bedrijven. Eind 2016  
haalde het bedrijf nog het nieuws omdat het een groot contract 
in Amerika binnenhaalde met General Motors voor de  
beveiliging van hun infrastructuur en medewerkers.

“Ik ben ontzettend tevreden dat Geert voor N-VA Aartselaar 
kiest. Als bedrijfsleider heeft hij sowieso de nodige kennis van 
economie, financiën en personeelsbeleid. Gezien Secutec een 
Aartselaars bedrijf is, gelegen op de Boomsesteenweg, kent hij 

ook die noden perfect. Daarnaast is zijn bedrijf gespecialiseerd 
in ICT en digitale veiligheid. Dat laatste wordt ook voor  
gemeenten steeds belangrijker. Bovendien is de opkomst van 
‘smart cities’ een belangrijke uitdaging de komende legislatuur. 
Aartselaar wil deze revolutie niet missen. Mensen als Geert  
kunnen we dan ontzettend goed gebruiken”, zegt een zeer  
tevreden burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit (N-VA).

 Gedeputeerde Luk Lemmens en de Aartselaarse  
kandidaat voor de provincieraad Isabelle Vrancken
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