
Omdat contact met de burger voor ons 
zeer belangrijk is, trekken wij voor (en 
na) de verkiezingen nog vaak de straat 
op. In enkele wijken zijn wij al langs  
geweest, andere wijken mogen onze 
komst nog verwachten. Op onze website 
vindt u ons volledige schema. Ook op de 
vrijdagmarkt zal u de N-VA-kandidaten 
nog tegenkomen, in de buurt van ons  
campagnehuisje op het Laar.

Beste Aartselarenaar,

Op 14 oktober trekken we met zijn allen weer naar de stembus. 

De N-VA kende in 2009 en 2010 in Aartselaar alvast een prachtig resultaat bij de nationale 
verkiezingen. In 2009 was onze regio de allereerste in Vlaanderen die ‘geel’ kleurde. In 2010 
scoorde de N-VA zelfs meer dan 40%. N-VA Aartselaar hoopt nu ook lokaal de kiezer te 
overtuigen.

Maar waarom zou u ook bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen in Aartselaar weer op de 
N-VA stemmen of dat nu voor de eerste keer doen?

Wel, ook in Aartselaar heeft de N-VA een lijst met sterke en gemotiveerde kandidaten. Die 
stellen we in deze folder dan ook graag uitgebreid aan u voor. Onze ploeg staat klaar. 

We werkten bovendien een uitgebreid programma uit voor Aartselaar. We willen behouden 
wat goed is, maar veranderen en verbeteren waar nodig. Ook in Aartselaar is het immers 
tijd voor de kracht van de verandering. Onder meer op vlak van het beheer van de financiën, 
inspraak, mobiliteit, veiligheid, kinderopvang, betaalbaar wonen en omgang met de burger 
mag u van ons een trendbreuk verwachten met het huidige bestuur.

Net als op nationaal vlak weet u alleszins wat u aan ons heeft. De N-VA is rechtlijnig en doet 
wat ze belooft. De uitvoering van ons programma is voor de N-VA alvast belangrijker dan 
de ‘postjes’.

Onze visietekst voor Aartselaar telt maar liefst 42 
pagina’s en kan u raadplegen op onze website. Zo’n 
uitgebreid document doet geen enkele partij ons na. 
Maar omdat ook uw tijd kostbaar is, vatten we de 
belangrijkste punten in deze folder nog eens samen. 
Neem onze programmapunten gerust eens door 
wanneer u daar de tijd voor heeft. Laat ons u  
overtuigen van onze visie en toekomstige aanpak.

Heeft u daarna nog vragen? Aarzel dan niet om ons 
te contacteren. Spreek ons aan, bel, mail of schrijf 
ons. N-VA Aartselaar staat voor een open en  
transparante politiek. Bij ons kan iedereen terecht.

Sophie De Wit
Gemeenteraadslid en Kamerlid
Lijsttrekker N-VA Aartselaar

V.U. Eddy Vermoesen
Kardinaal Cardijnlaan 16
2630 Aartselaar
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De N-VA  
komt naar u toe 

De kracht van verandering begint in Aartselaar
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Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma

Mobiliteit & Openbare Werken

In ons centrum
De N-VA wil van het Laar, de Kapellestraat en de omgeving daar rond terug een gezellige en 
verkeersveilige omgeving maken. Fietssuggestiestroken geven de fietser voorrang op de auto. 
Een aangepaste ondergrond, verzorgde lantaarnpalen en onderhouden aanplantingen maken het 
geheel fraaier. 

De Lindelei tussen de A. Van Brabantstraat en de Kapellestraat is zeer nauw en zorgt regelmatig 
voor opstoppingen. Via éénrichtingsverkeer richting het kerkhof lossen we deze problematiek op 
en creëren we extra parkeerplaatsen in ons centrum.

De grote verkeersassen
Voor de kruispunten op de A12, het sluipverkeer rond de Pierstraat, Reetsesteenweg en Oever is 
onze gemeente jammer genoeg niet exclusief bevoegd. Blijvend lobbyen bij het Vlaams Gewest 
en de buurgemeenten zal nodig zijn. 

De N-VA wil dat de streefbeeldstudie voor de A12 wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de sleuf 
van Boom moet doorgetrokken worden naar Wilrijk. Enkel zo worden de kruispunten in  
Aartselaar veiliger. In afwachting moeten de flitspalen dringend geactiveerd worden.

Ook de expresweg N171 moet doorgetrokken worden naar de A12. Dat is voor de N-VA een 
absolute prioriteit de komende legislatuur. Enkel zo worden de Pierstraat en  
Reetsesteenweg terug leefbaar.

Verkeer in wijken
Tezamen met de wijkraden en inwoners wil de N-VA werken aan een wijkplan. Daarin worden de 
lokale knelpunten aangepakt. De N-VA is geen voorstander van een algemene invoering van een 
zone 30 in alle wijken. Enkel daar waar dit echt nodig is en de buurt er behoefte aan heeft.

 
Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer
Voetpaden moeten goed onderhouden en gebruiksvriendelijk zijn, ook voor  
rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Voor de fietser wordt een inhaaloperatie uitgevoerd. De Fietsersbond verkoos Aartselaar  
jammer genoeg tot gemeente met het slechtste fietsbeleid. De N-VA wil fietspaden en  
fietssuggestiestroken aanleggen daar waar mogelijk. Ook aan overdekte fietsenstallingen en 
veilige fietsoversteekplaatsen is er nog een groot gebrek.

Het huidige busaanbod naar Antwerpen wil de N-VA graag behouden. Daarnaast zou De Lijn ook 
moeten werken aan een busverbinding met buurgemeenten zoals Hemiksem en Kontich. Op die 
manier worden ook die nabije stations en scholen goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 
Openbare Werken
De N-VA wil de inwoners en belangrijke actoren (adviesraden, ondernemers,…) nauw  
betrekken bij openbare werken. Zij bepalen mee hoe hun straat er uitziet. Tezamen werken we 
aan een ‘Minder Hinder’-plan. Inwoners worden ruim op tijd geïnformeerd over werken, zodat 
niemand voor verrassingen komt te staan.

3

De N-VA tekent haar mobiliteitsprogramma uit op basis van drie principes:

•  Alle weggebruikers zijn belangrijk: zowel voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers, het openbaar vervoer als  
 personenvervoer moeten zich veilig in ons dorp kunnen verplaatsen
•  Inzet op verkeersveiligheid: een goed onderhoud van het wegennet en de voet- en fietspaden is cruciaal
•  Burgerinspraak: niemand kent zijn straat beter dan de inwoners zelf. Bij de heraanleg van straten moeten inwoners betrokken  
 worden en inspraak krijgen 
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Verkeer in & uit Aartselaar

Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma



Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma

Inspraak en Nieuwe Politieke Cultuur

Veiligheid 
De N-VA wil ‘blauw meer op straat’. Door administratieve taken van de politie uit te besteden, kan de politie 
zich terug op haar kerntaken concentreren. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor een  
verhoogd gevoel van veiligheid.

Kleine overlast zoals vandalisme, sluikstorten, lawaai- en geurhinder en foutparkeren pakt de gemeente zelf 
aan via GAS-boetes. Daarvoor worden enkele ambtenaren en de gemeenschapswacht opgeleid.

Via buurtinformatienetwerken verhogen we de veiligheid in de wijken en trachten we de woninginbraken een 
halt toe te roepen. Ook onbemande vaste camera’s op de invalswegen zorgen voor meer controle. Via gerichte 
preventiecampagnes wordt de Aartselarenaar goed geïnformeerd.

Middenstand 
De N-VA wil een fiscale vereenvoudiging voor onze lokale bedrijven en de middenstand. Een  
vereenvoudigde belasting verhoogt de transparantie en vermindert de administratieve rompslomp.

Het KMO-loket wordt verder uitgebouwd. Zo kunnen bedrijven bij één dienst terecht voor hun  
vergunningen, brandveiligheid, fiscaliteit,…

Activiteiten van alle middenstandsorganisaties worden optimaal ondersteund. Ook Aartselaarse  
activiteiten worden doorgenomen met de middenstand, zodat hinder beperkt blijft en de betrokkenheid wordt 
vergroot.

Bij wegenwerken wordt de middenstand tijdig geïnformeerd, zodat de handelaars en hun klanten niet voor  
verrassingen komen te staan.

De N-VA wil via een inventaris van onze bedrijventerreinen leegstand vermijden en een gezonde mix tussen buurt- en baanwinkels creëren.

Een goed beheer van de gemeentefinanciën 
De voorbije legislatuur werd onze spaarpot van 6 miljoen euro volledig opgesoupeerd om de gaten in de 
begroting op te vullen. Dat structureel tekort zorgde voor een officiële waarschuwing van de toezichthoudende 
overheid. Doordat al onze reserves verdwenen zijn, plant de huidige meerderheid nu al een belastingsverhoging 
naar 5% in 2013, vlak na de verkiezingen.

De N-VA wil dringend terug de tering naar de nering zetten. Een gezond en transparant financieel beleid is voor 
ons essentieel. Geen verrassingen en verspillingen meer. Onze gemeente moet terug worden beheerd zoals een 
goede huisvader. De N-VA is in Aartselaar uw garantie op lage belastingen die goed besteed worden.

De N-VA wil de komende legislatuur inzetten op echte inspraak. Inwoners worden  
betrokken bij de beslissingen. Adviesraden worden opgewaardeerd en vroegtijdig 
betrokken in de besluitvorming. Elke wijk dient weer een volwaardige en ondersteunde 
wijkraad te hebben. Samen met hen stellen we per wijk een wijkplan op dat de  
knelpunten wegwerkt.

Elke wijk krijgt 2x per jaar een informatie- en inspraakvergadering waarbij de  
inwoners met het bestuur kunnen overleggen. Adviezen worden duidelijk gemotiveerd  
en als bestuur zetten we de deur open voor de individuele burger.

Een nieuwe politieke cultuur houdt ook een goede en correcte communicatie in. Alle 
burgers zijn gelijk voor de wet en worden gelijk behandeld. De N-VA wil een open en 
transparant beleid voeren, waarbij niet louter op korte termijn wordt gedacht. Dossiers 
worden correct opgevolgd en subsidies tijdig aangevraagd.

Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma



Sport & Cultuur
De N-VA wil sport en cultuur nog verder uitbouwen in Aartselaar. Via een gericht en eerlijk 
subsidiebeleid ondersteunen we onze verenigingen en laten ze verder groeien. Kwaliteit in 
de werking staat daarin centraal.

Via gerichte acties trachten we zo veel mogelijk inwoners met sport in contact te  
brengen. Ook de hiaten in ons sportaanbod, zoals sporturen voor senioren en  
gehandicapten, trachten we weg te werken.

Het zwembad dient ook de komende zes jaar open te blijven, al dient er een oplossing te 
worden gezocht voor het hoge exploitatieverlies.
Ons prachtig cultureel centrum bouwen we verder uit. Via cultuurcheques trachten we nog 
meer inwoners met cultuur te laten kennis maken.

Voor onze bibliotheek wil de N-VA investeren in een zelfscanbalie, zodat het personeel 
gerichter kan werken op het aanbod.

Markten, feestelijkheden & Onroerend erfgoed 
De N-VA wil het gemeenschapsgevoel en het sociaal weefsel graag versterken. Dit doen we via wijk-en 
buurtfeesten, een nieuwjaarsborrel en een opwaardering van de 11 juli-feestelijkheden. Hierbij worden 
ook onze verenigingen nauw betrokken.

Onze wekelijkse markt is nog altijd een succes en dient zeker behouden te blijven.

De N-VA stelt met spijt vast dat ons onroerend erfgoed in slechte staat is. De kastelen Lindenbos en  
Cleydael worden niet of slecht onderhouden. Via dwingende bewarende maatregelen laten we dit erfgoed 
niet verloren gaan voor onze kinderen en kleinkinderen.

Milieu & Energie 

De N-VA wil een duurzaam milieubeleid uittekenen in Aartselaar, waarbij het principe ‘de vervuiler  
betaalt’ centraal staat. Via onze verenigingen houden we de bermen proper. Zwerfvuil moet nog kordater 
aangepakt worden via GAS-boetes.

Het stadsrandbos dient de komende legislatuur eindelijk te worden gerealiseerd. Van de Reukens maken 
we de nieuwe groene long in Aartselaar. Hier wordt ook een speelbos en natuurspeeltuin voorzien voor 
de jeugd.

Onze inwoners worden verder gestimuleerd om energiebesparende maatregelen toe te passen in hun 
huis. De gemeente dient bovendien een gemeenschappelijke groepsaankoop van energie te bestuderen.

Een duurzaamheidsambtenaar maakt de openbare gebouwen eindelijk energiezuinig en zorgt zo voor 
efficiëntiewinsten voor de gemeente.

Bouw van een polyvalente zaal 
In 2014 neemt Aartselaar een nieuw gemeentemagazijn in gebruik en wordt het huidige magazijn naast 
de muziekschool gesloopt. De N-VA wil deze gemeentegrond vlakbij het centrum gebruiken voor al onze 
inwoners. Er gewoon appartementen op plaatsen zou jammer zijn.

Via polyvalente zalen lossen we de hiaten in Aartselaar op: meer mogelijkheden voor kinderopvang,  
vergaderzalen, repetitieruimtes en ontmoetingsruimtes. Dankzij een perfecte isolatie ondervindt de 
buurt geen enkele last.

Ook onze senioren kunnen er terecht, dankzij onder meer een restaurant, serviceflats en de nodige 
faciliteiten daartoe. Zo kan ook onze oudere bevolking in het hartje van ons dorp blijven wonen, in een 
bruisende omgeving.

Deze plannen zullen worden ontworpen in nauw overleg met de buurt, zodat elke vorm van hinder  
vermeden wordt en het project breed wordt gedragen.

Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma



Senioren & OCMW 
De N-VA wil een volwaardig seniorenbeleid uittekenen. Dankzij een seniorenraad en seniorenconsulente 
wordt Aartselaar een ouderenvriendelijke gemeente. Een goede huisvesting is daarbij heel belangrijk.

De N-VA wil binnen het OCMW naast de rechten, ook een plichtenverhaal introduceren. Wie een  
uitkering krijgt, heeft ook de plicht werk te zoeken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Sociale fraude 
is onaanvaardbaar.

Het OCMW moet ook efficiënter worden. Meer samenwerking met de gemeente, lokale besturen en  
welzijnsactoren is noodzakelijk.

Voor nieuwkomers is het leren van het Nederlands en het zoeken naar werk een absolute prioriteit. Met 
behulp van coaches trachten we hen te integreren in de lokale gemeenschap. Enkel zo wordt inburgering 
een succes.
 

Gezinsbeleid & Kinderopvang 
Aartselaar moet echt uitgroeien tot een gezinsvriendelijke gemeente. Dat doen we door in alle  
beslissingen de gezinstoets te hanteren: wat zijn de consequenties voor jonge gezinnen en de jeugd?

Daarom is een eersteklas kinderopvang ook noodzakelijk. Op die manier kunnen jonge ouders werk en 
gezin combineren. De N-VA wil de kinderopvang in Aartselaar uitbreiden, via mobiele modules in  
afwachting van een nieuw gebouw. 

Aartselaar is ook de enige gemeente zonder subsidies voor haar kinderopvang, omdat de meerderheid het 
dossier te laat indiende. Ook daar moet verandering in komen.

Via een ‘lokaal loket kinderopvang’ in IBO Robbedoes worden alle ouders voortgeholpen die naar opvang 
zoeken in onze gemeente.

Jeugd 
Voor de N-VA is de jeugd de toekomst en daarom willen we hen ten volle laten ontplooien in Aartselaar. 
Onze speelpleintjes moeten goed onderhouden worden. In de Reukens leggen we een speelbos en 
natuurspeeltuin aan. Via speelstraten kunnen onze kinderen ook in de zomer vlakbij huis buiten spelen.

Onze jeugdverenigingen worden verder gestimuleerd via subsidies en andere ondersteuning. Ook het 
speelpleinaanbod in de zomer is een sterke troef.

Voor de iets oudere jeugd wil de N-VA jeugdhuis Qbus verder uitbouwen. We creëren ook repetitieruimtes 
voor muziekgroepen. We gaan op zoek naar geschikte fuifruimten en via een afgetoetst fuifbeleid  
vermijden we overlast voor de buurtbewoners.

De N-VA wil inzetten op betaalbaar wonen voor onze jongeren en senioren. Van Vlaanderen zijn we verplicht tegen 2020 143 sociale  
huurwoningen te voorzien in Aartselaar. Die wil de N-VA via een voorrangssysteem voorbehouden voor onze eigen jeugd tijdens de financieel 
moeilijke jaren.

Ook bij nieuwe kavels of gronden mag Aartselaar van Vlaanderen voorrang geven aan mensen die al een band met de gemeente hebben. 
De N-VA wil dit eindelijk ten volle benutten om onze jonge gezinnen hier te kunnen laten wonen.

Senioren wil de N-VA zo lang mogelijk in eigen omgeving laten wonen. Dit kan onder meer door de stimulatie van aanleun- en  
kangoeroewoningen. Daarnaast pleit de N-VA voor meer woonzorgeenheden en de uitbouw van thuiszorg, de poetsdienst, maaltijdbedeling,…

Woonbeleid

Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma

Ons volledige programma kan u terugvinden op 
http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma



Een sterke ploeg voor Aartselaar
1. DE WIT Sophie
39 jaar 
Kamerlid, gemeenteraadslid 
en advocaat • Kleistraat 129 
(Bruynenbaert)
sophie.dewit@n-va.be

Prioriteiten: de uitvoering van het volledige 
N-VA-programma. Maar met specifieke 
aandacht voor een gezond financieel beleid, 
een nieuwe politieke cultuur met inspraak, 
een doordacht gezinsbeleid en verstandig 
mobiliteitsbeleid

3. ROSCAM-REDANT Lieve
43 jaar
Gemeenteraadslid en coach in de 
gehandicaptensector • Kardinaal 
Cardijnlaan 25  (De Leug)
lieve.redant@n-va.be
Lid van Gezinsbond, ouderraad, VVB, Natuur-
punt, Fietsersbond, Davidsfonds, Heemkun-
dige Kring, Klein Geluk, VFG en KVG
Prioriteiten:  Een gezinsvriendelijk beleid 
met goede en voldoende kinderopvang, meer 
openheid en inspraak en meer aandacht 
voor de zwakke weggebruiker

5. DE LEEUW Paula
55 jaar
Gepensioneerd, gewezen 
onderwijzeres in CADE
Swaeneleike 15 (Ten Dorpe)
paula.deleeuw@n-va.be
Voorzitter van straatcomité Swaeneke, lid 
van Natuurpunt, KVLV, Femma, Okra, Heem-
kundige Kring en het Davidsfonds

Prioriteiten:  Een kwalitatief onderwijs, een 
proper milieu en een vlotte toegankelijkheid 
voor mindervaliden

7. VAN RUYSSEVELT Anne
53 jaar
Payroll advisor
Jan Blockxlaan 74 (Koekoek)
anne.vanruyssevelt@n-va.be
Lid van het Davidsfonds en de beheerraden 
van de bibliotheek en het cultureel centrum

Prioriteiten: Betaalbare woningen voor onze 
jeugd, uitbreiding van een kwalitatieve  
kinderopvang en het behoud van ons 
landelijk karakter

2. VERMOESEN Eddy
59 jaar
Zelfstandig zaakvoerder
Kardinaal Cardijnlaan 16  
(De Leug)
eddy.vermoesen@n-va.be
Secretaris van het Davidsfonds en lid van 
Unizo 
Prioriteiten: een goede ondersteuning van 
het verenigingsleven, de uitbouw van onze 
kinderopvang en een financieel beleid 
waarbij eindelijk de tering naar de nering 
wordt gezet.

4. LAMBRECHT Bart
26 jaar
Parlementair medewerker in 
de Kamer • Swaeneleike 11 
(Ten Dorpe)
bart.lambrecht@n-va.be
Voorzitter van badmintonclub Rita Serveert

Prioriteiten: betaalbaar wonen voor onze 
jongeren, een vlotte en efficiënte mobi-
liteit en een verstandig en ondersteunend 
sportbeleid

6. VANHECKE Mark
44 jaar
Speurder bij de Antwerpse 
douane • Adriaan Sanderslei 
29 (Ten Dorpe)
mark.vanhecke@n-va.be
Lid van tennisclub SVAT

 
Prioriteiten: Echte inspraak in het beleid, 
een ruim vrijetijdsaanbod en een goede  
mobiliteit met aandacht voor  
verkeersveiligheid

8. D’EER Guido
52 jaar
Maatschappelijk assistent
Baron Van Ertbornstraat 69 
(Bruynenbaert/Ten Dorpe)
guido.deer@n-va.be
Lid van het lokaal overleg buitenschoolse 
opvang en ex-lid van het oudercomité 
parochiale kleuterschool & CADE

Prioriteiten: Een gezinsbeleid met een goede 
kinderopvang, een verstandig seniorenbeleid 
en een goed werkend OCMW

U kan ook op meerdere kandidaten van deze lijst tegelijkertijd stemmen.

Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma



U kan ook op meerdere kandidaten van deze lijst tegelijkertijd stemmen.

9. HEYMAN Hilde
60 jaar
Verpleegkundig directeur  
in een Woonzorgcentrum
Karel Van De Woestijnelaan 
40 (Ten Dorpe)
hilde.heyman@n-va.be

Prioriteiten: Een efficiënt 
OCMW dat samenwerkt met de 
gemeente, een kwaliteitsvolle 
en betaalbare zorg en een vlotte 
mobiliteit voor alle gebruikers 
van onze straten

10. WEVERS Peter
52 jaar
Fiscaal jurist
Lelielaan 5 (Buerstede)

peter.wevers@n-va.be

Penningmeester De Hoekers  
en lid van golfclub  
Cleydael GCC

Prioriteiten: Gezonde  
gemeentefinanciën,  
aandacht voor de vergrijzing  
en meer veiligheid

11. BEELS Anouk
40 jaar
Zelfstandig logopediste
Neerhof 3 (Buerstede)

anouk.beels@n-va.be

Lid van de gezondsheidsraad 
en Unizo

Prioriteiten: Voldoende  
kinderopvang, echte  
verkeersveiligheid en een 
betere ondersteuning van de 
jeugdwerking

12. MERTENS Jos
72 jaar
Gepensioneerd, voormalig 
algemeen directeur
Azalealaan 25 (Buerstede)
jos.mertens@n-va.be

Stichtend voorzitter van Kiwanis 
Aartselaar en lid van tennisclub 
SVAT
Prioriteiten:  Gezonde  
gemeentefinanciën, een open 
beleid met inspraak en een 
goede communicatie naar de 
inwoners toe

13. VAN DER HEYDEN Jan
67 jaar
Gepensioneerd, voormalig 
BOB’er • Beukenhoflaan 
16 (De Leug)
jan.vanderheyden@n-va.be

Lid van tennisclub SVAT en 
ondervoorzitter van biljartclub 
Wolfkes

Prioriteiten:  een verhoogde 
veiligheid en een vlottere 
mobiliteit

14. JOOSTEN Blondje
64 jaar
Gepensioneerd, voormalig 
bediende • Ysselaarlaan 
67 (Ysselaar)
blondje.joosten@n-va.be
Lid van de VLAS, Davidsfonds, 
Natuurpunt en de Heemkundige 
Kring
Prioriteiten: Zet zich ten volle in 
voor een leefbaardere wijk  
Ysselaar met minder  
sluipverkeer, lawaaihinder en 
een veilige oversteek aan de 
Kontichsesteenweg

15. VAN CAMP Jan
58 jaar
Werkzoekende
Jef Van Hooflaan 27 
(Koekoek)

jan.vancamp2@n-va.be

Prioriteiten: een nieuwe 
politieke cultuur in Aartselaar 
waarin iedereen gelijk  
behandeld wordt, met  
inspraak én uitspraak  
in het beleid

16. CAREMANS Nicole
48 jaar
Kwaliteitscoördinator en 
ombudsvrouw
Gustaaf De Smetlaan 22 
(Bruynenbaert)

nicole.caremans@n-va.be

Prioriteiten: Een volwaardig 
seniorenbeleid met een  
seniorenraad, aangepast 
wonen in eigen omgeving voor 
senioren en een efficiënt en 
samenwerkend OCMW

17. MERTENS Miel
64 jaar
Gepensioneerd, voormalig  
commercieel districtsmanager
Ernest Claeslaan 1 B2 (Ten Dorpe)
miel.mertens@n-va.be
Ondervoorzitter van fotoclub 
Fodiac
Prioriteiten: Een actieve en 
door het bestuur gewaardeerde 
wijkraad per wijk, een  
uitgebouwd cultuurbeleid met 
eerlijke en transparante subsi-
dies en meer verkeersveiligheid 
in ons dorpscentrum

18.  DE POURCQ-JACOBS  
 Nancy
41 jaar
Chief accountant
Zwaluwenlaan 29  
(De Leug)
nancy.jacobs@n-va.be

Prioriteiten: een goed financieel 
beleid, een open communicatie 
met de inwoners met inspraak 
van de burgers en een strenge 
aanpak van criminaliteit

19. GORREBEECK Luk
58 jaar
Leerkracht in het Don Bosco-
instituut • Jef Van Hooflaan 
12 (Koekoek)
luk.gorrebeeck@n-va.be
Lid van de parochieraad en ziekenzorg 
Sint-Janparochie, vaste deelnemer aan de 
1000km van Kom Op Tegen Kanker

Prioriteiten: een gezond finan-
cieel beleid met begrotingen 
in evenwicht, en een sneeuw-
telefoon voor hulp aan minder 
mobiele mensen bij sneeuwval

20. TOURNÉ Ann
38 jaar
Juriste
Stijn Streuvelslaan 24  
(Ten Dorpe)

ann.tourné@n-va.be

Prioriteiten: Betaalbaar wonen 
voor iedereen in onze  
gemeente, een goed  
seniorenbeleid en gezonde 
gemeentefinanciën

21. METTENS Luk
48 jaar
HR-directeur
Pierstraat 182 (Lindenbos)
luk.mettens@n-va.be
secretaris van Kiwanis  
Aartselaar

Prioriteiten: een gezond 
financieel beleid, professionele 
aanpak van openbare werken 
in combinatie met een vlotte 
mobiliteit, en een transparant 
beleid met inspraak van de 
burger

22. VAN HOVE Katleen
36 jaar
Medisch afgevaardigde
Nachtegaallaan 11 
(De Leug)
katleen.vanhove@n-va.be

Prioriteiten als lijsttrekker 
voor de provincie: een sterkere 
gemeente die bevoegdheden 
overneemt van de provincie, 
een gemeente die goed wordt 
begeleid in haar nieuwe taken 
en de uitvoering van het Wit-
boek Interne Staatshervorming

23. VANSEUNINGEN Eric
54 jaar
Zaakvoerder en  
bedrijfsleider
Neerhof 1 (Buerstede)
eric.vanseuningen@n-va.be
Lid van Kiwanis Aartselaar en 
Unizo

Prioriteiten: een betere  
communicatie met de inwoners, 
een efficiënt handelsbeleid en 
een transparant en  
evenwichtig financieel  
beheer van de gemeente 

Ons volledige programma: http://aartselaar.n-va.be/verkiezingen2012/programma



Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be. 
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be. DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De N-VA kiest voor verandering. 
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten 
op 14 oktober uw stem.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Katleen Van Hove
Lijsttrekker 

Provincieraad
District BOOM

1 VAN HOVE Katleen - Aartselaar

2 STAES Jan - Kontich

3 DE HERT Vera - Mortsel

4 JANSEN Bert - Edegem

5 VAN HOOF Christel - Schelle

6 SOETEWEY Eddy - Niel

7 DEBRABANDERE Harry - Lint

Kiezen voor verandering.
Ook in de Antwerpse provincieraad.

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

In Antwerpen gaan we voluit voor: 

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken. 

3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen. 

4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot. 

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het 
provinciebestuur de bestuurskracht van de gemeenten verhogen. 
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