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Aartselaar

Efficiëntere strooiroutes
bij sneeuwval
aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Doodlopende straten worden in
principe niet gestrooid. Kinderen
kunnen daar naar hartenlust
genieten van de sneeuwpret.

V.U. Eddy Vermoesen • Kardinaal Cardijnlaan 16 • 2630 Aartselaar

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

Na de hevige winterprikken afgelopen winter zat schepen van
mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA)
met de technische dienst rond
tafel. De strooiroutes, onderverdeeld in een prioritaire A-toer en
een B-toer, werden geëvalueerd
en verder verfijnd.
Daardoor zal de
sneeuwruiming
nog efficiënter
verlopen. Voor deze
winter is al een
voorraad van 65 ton
strooizout aangelegd. In geval van
nood wordt samen
met de gemeente
Kontich gewerkt.

Let wel op: bij winterweer blijft
voorzichtigheid altijd geboden.

Sneeuwtelefoon helpt hulpbehoevenden
De winter en bijhorende sneeuw is weer in aantocht. Elke inwoner heeft dan de
plicht om het voetpad voor z’n woning sneeuwvrij te maken. Voor senioren en
hulpbehoevenden is dat niet evident. En door de sneeuw geraken ze ook moeilijk
de deur uit. De Aartselaarse sneeuwtelefoon biedt voor hen een oplossing.

“De sneeuwtelefoon maakt senioren en
hulpbehoevenden ook bij sneeuwval mobiel”
Hilde Heyman (N-VA) – OCMW-voorzitter

“Wie zelf niet meer in staat is om de sneeuw te ruimen en daarbij ook geen
beroep kan doen op buren of familie, kan voortaan bij de sneeuwtelefoon terecht”, verduidelijkt
OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA). “Via
een oproep in het infoblad konden hulpbehoevenden zich tot 15 november aanmelden om van de
sneeuwtelefoon gebruik te maken. De maatschappelijk werker kijkt of je in aanmerking komt. Bij
een hevige sneeuwbui komt dan een medewerker
voor 5 euro de ganse stoep sneeuwvrij maken.”
De oprichting van de sneeuwtelefoon is een gezamenlijk initiatief van het OCMW, PWA en het
gemeentebestuur. Vrijwilligers
die willen helpen bij het ruimen van sneeuw zijn nog steeds
welkom.
De sneeuwtelefoon is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u
en van 14u tot 16u.

Meer info?

Sociaal Huis Aartselaar (OCMW)
Kapellestraat 136 • 03 870 58 70

Sophie & Compagnie

Ontdek op pagina 3 alles over
het eerste feest van de
burgemeester en schepenen
op vrijdag 29 november.
Iedereen is van harte welkom!

www.n-va.be/aartselaar

Hilde Heyman

Nieuw gemeentemagazijn in opbouw
dienst zijn. Het project wordt
mee gefinancierd door subsidies van Vlaams minister van
ruimtelijke ordening Philippe
Muyters (N-VA).

In de Oudestraat wordt
de laatste maanden gewerkt aan
het nieuwe gemeentemagazijn voor
Aartselaar. Sinds april is men begonnen met de afbraak van de vroegere
drukkerij Printo. Het nieuwe gemeentemagazijn zal groter en aangepast
aan de behoeften van de technische

Schepen van financiën en
patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA) volgt de bouw van
nabij op. “Hoewel het dossier al
enkele jaren werd voorbereid,
komen er nu toch onverwachte
zaken naar voor. Oorspronkelijk
werd de afbraak en opbouw op
1,9 miljoen euro geraamd, maar
dat was zonder de volledige
buiteninrichting voorzien. Ook aan
enkele wettelijke verplichtingen was
niet voldaan en het dak van de oude
drukkerij zou behouden worden.
Dat dak blijkt echter niet meer waterdicht te zijn, waardoor het ook
moet vervangen worden. Al die extra

Meerjarenplan in volle opmaak
kosten doen de kostprijs al naar 2,9
miljoen euro stijgen. Dat is een hele
hap uit ons budget.”
Bij oppositiepartij CD&V groeit ongenoegen over de verkoop van een
stuk Oeyvaersbosch, maar schepen
Vermoesen is daarin duidelijk: “Oorspronkelijk moest het magazijn op
die locatie komen, maar die bleek niet
geschikt. In de financiering van het
magazijn is altijd rekening gehouden
met de verkoop van die gronden, geschat op 1,4 miljoen euro. Als we die
verkoop laten
vallen, wordt de
financiering van het
magazijn wel héél
moeilijk.”

plan in het eerste jaar rond te krijgen”,
vindt burgemeester Sophie De Wit (NVA). “Maar we zijn er trots op dat we
alles zelf doen en geen duur consultancybureau gebruiken.”
Het meerjarenplan zal enkele honderden pagina’s tellen en wordt voorgesteld op de gemeenteraden van 7 en 16
december. “Het zal een ambitieus plan
Aartselaar werkt momenteel hard aan worden met heel wat mooie projecten. Jammer genoeg zal er niet voor
haar meerjarenplan voor de komende
jaren. Vanaf 2014 moeten alle gemeen- alles geld zijn en moeten we keuzes
ten één groot actieplan op tafel leggen: maken. Aan deze BBC werd alvast
maandenlang gewerkt. 2013 was voor
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).
ons bestuur dus een echt planjaar. Dat
is een geluk bij een ongeluk, want de
“Het is een huzarenstukje om zo’n

Het magazijn zou in
2015 in gebruik
moeten genomen
worden.

Aartselaar helpt
bedrijven bij
afvalophaling

Eddy Vermoesen

Gemeente test elektrische wagen
De technische dienst van Aartselaar mag drie maanden een elektrische wagen testen. De wagen
wordt aangeboden door Eandis
in een proefproject. Burgemeester
Sophie De Wit (N-VA) mocht de
sleutels in ontvangst nemen en
een eerste testritje maken.
“Elektrische wagens zijn de toekomst voor een gemeente”, vindt
Sophie De Wit. “De wagens rijden
meestal enkel in de gemeente rond
en doen korte afstanden. Daar zijn

elektrische wagens zeer geschikt
voor. Momenteel zijn nog veel van
onze wagens en vrachtwagens
diesels, wat slechter is voor het
milieu. Een roetfilter plaatsen
heeft niet veel zin, want daarvoor
moet je af en toe autostrades kunnen doen. We kiezen er dus voor
om bij de vernieuwing van het
wagenpark naar benzinewagens
of elektrische auto’s over te
stappen. Hiermee geeft Aartselaar
meteen het goede voorbeeld.”

Betonafschrapingen in hoofdstraten
Afgelopen zomer werd in enkele
hoofdstraten gewerkt aan het wegdek.
In de Pierstraat, Reetsesteenweg en
Kontichsesteenweg werd de
bovenkant van de betonplaten
afgeschraapt. In de Cleydaellaan
werd een verzakte betonplaat
hersteld. De werken werden samen
met de gemeente Rumst uitgevoerd.

Schepen Lambrecht krijgt regelmatig
de vraag of er nog een nieuwe laag op
de betonplaten komt.
“Daarnaast hebben we de bovenlaag
“Dat is niet
afgeschraapt, zodat alle betonplaten
het geval.
terug goed op elkaar aansluiten. Dat
De kleine
zorgt niet alleen voor meer rijcomfort, ribbeltjes
het zorgt ook voor minder
die nog
lawaaihinder en trillingen voor de
zichtbaar
omwonenden. We hebben de werken
zijn van de
“In deze straten begonnen betonplabewust in de zomer uitgevoerd om zo afschraping
ten te barsten of te verzakken, dat
weinig mogelijk verkeershinder te
slijten af door het
Bart Lambrecht
hebben we hersteld”, legt schepen van veroorzaken.”
autoverkeer.”
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openbare werken Bart Lambrecht
(N-VA) uit.

Vanaf 1
juli moeten bedrijven hun
bedrijfsafvalstoffen
gescheiden aanbieden en verwijderen. De gemeente Aartselaar helpt hen hier voortaan bij.
“Met intercommunale IGEAN,
die instaat voor het afvalbeheer
in onze gemeente, hebben we
afgesproken dat zij voortaan
ook het bedrijfsafval ophalen
bij hun ronde. Het gaat om
PMD, papier en karton. De
afvalophalers zullen voortaan
dus alle straten in Aartselaar
doen, ook de straten in de
bedrijfszones. Op die manier
vermijden we een hoop extra
rompslomp voor de bedrijven
en dragen we als gemeente ons
steentje bij tot een ondernemersvriendelijk klimaat”,
verduidelijkt
schepen van
lokale economie en
middenstand
Mark
Vanhecke
(N-VA).
Mark Vanhecke

www.n-va.be/aartselaar

Sophie & Compagnie
Op vrijdag 29
november gaat
het eerste feest
van de nieuwe
burgemeester
en schepenen
door in het
Cultureel
Centrum. Verwacht geen
politieke speeches of dergelijke, maar een
geweldig
dansfeest met
live coverband
en DJ. Een
lounge, cavaen wijnbar en
eetstandjes
maken het
feest compleet.
Tickets in
voorverkoop
zijn te verkrijgen bij de
bestuursleden
van N-VA,
Sp.a en Groen
of via mail aan
aartselaar@n-va.be.
We bezorgen
de tickets dan
aan huis.

begroting van 2013 liet weinig investeringen toe. Daardoor moesten we dit
jaar creatief omgaan met het beperkte
budget en eerst zaken realiseren die
weinig geld kostten. Vanaf 2014 kunnen onze grotere plannen dan effectief
gerealiseerd worden in de gemeente”,
zegt burgemeester
De Wit ambitieus.
Na de gemeenteraden van december
zal er een extra
infoblad verschijnen
over het meerjarenplan.

Sophie De Wit

