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Het 26-koppige N-VA-bestuur (p. 5)Onze nieuwe N-VA-fractie legde de eed af (p. 3)

N-VA en Groen zijn rond met hun bestuursakkoord voor  
Aartselaar. “Het waren zeer constructieve gesprekken, in een open 
geest en met wederzijds vertrouwen. We werken natuurlijk ook 
al langer met elkaar samen”, legt burgemeester Sophie De Wit 
(N-VA) uit. “Het bestuursakkoord is een perfecte symbiose van 
de partijprogramma’s van N-VA en Groen. Allebei weten we onze 
belangrijkste programmapunten te verwezenlijken.”

De basis voor het bestuursakkoord was het partijprogramma van 
de N-VA. N-VA Aartselaar ging naar de kiezer met 10  
speerpunten, die allemaal in het bestuursakkoord zijn  
opgenomen. “Ook de komende legislatuur willen we verder  
investeren in Aartselaar. Dat doen we via een nieuw socio- 
cultureel gebouw op de site van het oude gemeentemagazijn, de 
bouw van een intergemeentelijk zwembad en een nieuwe kleuter-
school ter vervanging van de huidige in wijk Buerstede. Daarnaast 
zorgen we voor een dorpskernvernieuwing via het riolerings- 
project Kapellestraat-Laar-Lindelei. We pleiten bij de hogere  
overheid voor een veilige A12/N177 en doortrekking van de N171.  
Aartselaar blijft fiscaal vriendelijk en we zetten meer in op 
handhaving en veiligheid. Een volwaardig seniorenbeleid, meer 
groen en geen vrijwillige gemeentefusie waren tot slot onze andere 
speerpunten die we stuk voor stuk willen realiseren”, zegt  
Sophie De Wit.

In dat N-VA-programma schoof Groen alle accenten die voor haar 
belangrijk zijn. Enkele speerpunten van ons programma waren 
ook voor Groen zeer relevant. Denk maar aan de verdere  
ontwikkeling van de Reukens, de aanpak van de A12 (met  
overkapping in het woongedeelte) en een fiscaal vriendelijke  
gemeente. Daarnaast legde Groen nog enkele belangrijke  
klemtonen op het leefmilieu: de gemeentewerking willen we  
tegen 2030 klimaatneutraal maken, we pakken wateroverlast aan, 
voeren Diftarcontainers in voor het afval, bestrijden de nieuwe 
Isvag-verbrandingsoven en schenken aandacht aan gezonde lucht, 
vooral in de schoolomgevingen. Rond het sociaal luik werken we 
verder onze achterstand aan sociale woningen weg en zorgen we 
voor sociale correcties bij de invoer van Diftar. Rond mobiliteit tot 
slot willen we de trage wegen verder ontwikkelen en de weg naar 
school veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

Het ambitieuze bestuursakkoord werd overgemaakt aan de 
gemeentelijke administratie. “Het is nu de bedoeling dat we in 
de loop van 2019 samen met onze administratie alles verder in 
detail gaan uitwerken en berekenen. Eind 2019 zullen we, net 
zoals in alle Vlaamse gemeenten, aan de gemeenteraad een kant 
en klaar becijferd meerjarenplan voor de periode 2020-2025 
kunnen voorleggen”, besluit Sophie De Wit.

N-VA en Groen stellen ambitieus  
Aartselaars bestuursakkoord voor

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.aartselaar@n-va.be

Groen-kopman René Lauwers en N-VA-kopvrouw Sophie De Wit sloten 
een ambitieus bestuursakkoord voor Aartselaar.

Miel Mertens verlengt zijn voorzitterschap 
van N-VA Aartselaar

In februari hield N-VA Aartselaar haar driejaarlijkse  
bestuursverkiezingen. Voorzitter Miel Mertens werd unaniem 
door de leden aangeduid om zichzelf op te volgen als voorzitter. 
De partij heeft met Bart De Hertogh wel een nieuwe  
ondervoorzitter. Verder telt het bestuur enkele opvallende 
nieuwkomers en stopten enkele oudgedienden.

Drie nieuwkomers werden als bestuurslid verkozen. Het gaat 
om Kris Vandromme, Johan Lyssens en Ronny Van Hee. Kris 
Vandromme is kinesist en medezaakvoerder van Dance Duplex 
in Aartselaar, waar wekelijks duizend dansers hun hobby  
komen beoefenen. Johan Lyssens is docent in financieel  
management en werkt als Consultant en Finance trainer. 
Ronny Van Hee tot slot is zaakvoerder bij Vehatec – Vehabuild, 
gespecialiseerd in renovaties.

“Met Kris, Johan en Ronny hebben we dus drie gemotiveerde 
nieuwkomers met zeer sterke profielen voor onze lokale  
afdeling”, zegt voorzitter Miel Mertens.

Verder zetelen alle mandatarissen automatisch in het  
bestuur van N-VA Aartselaar. Het gaat om burgemeester 
Sophie De Wit, schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, 
Eddy Vermoesen en Hilde Heyman, gemeenteraadsleden Paula 
De Leeuw, Anouk Beels, Rosanne De Gryse, Yves Hulin, Joris 

De Bie, Jan Van der Heyden, Guido D’eer en Bart De Hertogh, 
BCSD-lid Nicole Caremans en provincieraadslid Isabelle  
Vrancken.

Daarnaast verlengden ook bestuursleden Katleen Van Hove, 
Werner Jorens, Paul De Wilde, Joris De Boeck, Tom Van  
Linden, Latoya Nauwelaers en Geert Baudewijns hun mandaat 
op de bestuursverkiezingen. 

De nieuwe bestuursploeg van N-VA Aartselaar telt nu in totaal 
26 bestuursleden.

Met de bestuursverkiezingen besloten ook enkele  
oudgedienden te stoppen met hun engagement. Het gaat 
om gewezen gemeenteraadsleden Jos Mertens, Blondje 
Joosten en Anne Van Ruyssevelt, en bestuursleden Eric 
Vanseuningen en Sylvie Dessoy.

“Hen wil ik heel erg bedanken voor hun jarenlange werk 
voor onze afdeling. Zonder hen hadden we niet gestaan 
waar we nu staan. We hopen hen nog regelmatig terug te 
zien op onze organisaties”, zegt Miel Mertens.

1 Voorzitter Miel Mertens en nieuwe ondervoorzitter Bart De Hertogh
2 Het volledige bestuur van N-VA Aartselaar
3 Bestuursleden Johan Lyssens, Ronny Van Hee en Kris Vandromme
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Onze nieuwjaarsreceptie

Theo Francken  
in Aartselaar 

Het cultureel centrum in Aartselaar zat met een kleine  
500 man afgeladen vol voor Theo Francken
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Naast de gemeenteraad zijn er ook enkele commissies. Daarin 
worden specialisten uitgenodigd om een bepaald dossier wat uit-
gebreider en technischer toe te lichten. Daar is binnen het tijds-
bestek van een gemeenteraad namelijk niet altijd ruimte voor.

N-VA en Groen besloten om die commissies wat te hervormen. 
De intensievere samenwerking tussen gemeente en OCMW 
maakt dat sociale thema’s meer binnen de gemeentewerking 
aan bod komen. Naast een commissie Sociale zaken zijn er nog 
drie andere commissies: Grondgebonden materies, Vrije tijd en 
Bestuurszaken.

“Vroeger waren die commissies niet altijd even logisch samen-

gesteld en werden er thema’s gegroepeerd die niet per se een link 
hadden met elkaar”, legt fractieleider Paula De Leeuw (N-VA) uit. 
“Nu zijn er vier afgebakende en duidelijke commissies. De leden 
van elke commissie kunnen zich daardoor nog beter  
specialiseren in de materie.”

Elke commissie bestaat uit 9 raadsleden, waarvan de N-VA er op 
basis van de kiesuitslag telkens vijf levert. Daardoor gaat ook het 
voorzitterschap van elke commissie naar N-VA’ers. Yves Hulin zit 
de commissie Bestuurszaken voor, Guido D’eer Sociale zaken en 
Rosanne De Gryse de commissie Grondgebonden materies. Voor 
de commissie Vrije tijd tot slot zal op de gemeenteraad van maart 
Joris De Bie worden voorgedragen.

Aartselaars gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden  
(N-VA) heeft voor zichzelf besloten om afgelopen maand reeds 
de hamer van de gemeenteraad door te geven. “Onze  
gemeenteraad gaat een nieuw, digitaal tijdperk in. Ik vond het 
een uitdaging om dat op mijn 73 jaar nog mee te maken, maar 
moet nu concluderen dat het een voor mij te drastische  
hervorming is. Ik geef dan liever de hamer door aan nieuw, jong 
geweld dat meer mee is met al deze technologische applicaties.”

Het ontslag van Van der Heyden zorgt ervoor dat Anouk Beels 
(N-VA) sinds februari de taken als gemeenteraadsvoorzitter 
overneemt. Normaal nam zij na drie jaar, in 2022, de functie 
van Van der Heyden over. Zo was het in de voordrachtsakte 
vastgelegd.

Jan Van der Heyden blikt dankbaar terug op zijn periode als 
gemeenteraadsvoorzitter. “Ik heb zes jaar lang met veel plezier 
de Aartselaarse gemeenteraad in goede banen geleid. Het was 
een zeer boeiende en uitdagende job, dicht bij het beslissings-
centrum van onze gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
wou ik graag nog enkele jaren verder doen als voorzitter van de 
gemeenteraad. Ik kan mijn partijgenoten alleen maar ontzettend 
bedanken dat ze mij die kans ook hebben gegeven. 

Ik wist dat er nieuwe, digitale stappen gingen genomen worden 
in de gemeenteraad. Voortaan zal de raad via audio worden 
opgenomen en verloopt het stemmen via stemcomputers in 
plaats van via handopsteking. De taak van een gemeenteraads-
voorzitter wordt daarin nog veel belangrijker om alles vlot en 
gestroomlijnd te laten verlopen. Ik wou dit absoluut meemaken, 
al was het om mezelf te overtuigen dat het mits enige onder-
steuning wel kon lukken. Dat was ook zo, met enige hulp van 

bereidwillig personeel kon het wel, maar tegelijk ondervond ik 
echter dat ik uit mijn comfortzone stapte en mij helemaal niet 
goed meer voelde met wat ik bezig was. Je gaat nooit weten hoe 
iets is als je het niet geprobeerd hebt. Ik ben echter niet het type 
dat tegen alle logica in zich vastklemt aan een ‘status’ of wat dan 
ook, en dus geef ik met veel plezier de voorzittershamer nu al 
door.”

Het ontslag als gemeenteraadsvoorzitter betekent voor Van der 
Heyden echter geen vervroegde exit uit de politiek. “Wel  
integendeel, ik ga nu met veel goesting terug mijn taken als  
gewoon gemeenteraadslid opnemen. Als voorzitter leidde ik de 
raad in goede banen, maar kon ik zelf geen tussenkomsten doen. 
Dat kan ik vanaf nu terug. Ik ben altijd zeer toegankelijk  
geweest voor de Aartselaarse mensen. Ik zoek via de schepenen 
of in de gemeenteraad graag naar een oplossing voor hun  
problemen. Dat ga ik nu gewoon opnieuw doen. Bovendien  
zitten we in onze N-VA-fractie met heel wat volk, waarvan 
enkele jonge nieuwkomers. Als ouderdomsdeken wil ik hen heel 
graag wegwijs maken in de gemeentepolitiek en mijn ervaring 
met hen delen.  

Kortom: ook na dit stapje terug ga ik me nog ten volle kunnen 
inzetten voor onze prachtige gemeente!”

N-VA Aartselaar duidt schepenen  
en fractieleider aan

Nieuwe voorzitters voor logischere  
gemeenteraadscommissies

Jan Van der Heyden geeft vervroegd  
de hamer van de gemeenteraad door

In onze vorige huis-aan-huisfolder stelden we reeds al onze 
N-VA-verkozenen aan u voor. Na de verlengde samenwerking 
met Groen, die één schepen levert, konden ook de mandaten 
worden ingevuld. De N-VA levert de burgemeester, vier  
schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. 
Sophie De Wit blijft vanzelfsprekend burgemeester. Ook bij de 
invulling van de andere mandaten wijzigt er weinig.

Zo worden Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen 
en Hilde Heyman ook aangeduid als schepenen voor de  
komende legislatuur. Zij verlengen dus allen hun mandaat. Enkel 
de protocollaire volgorde van de schepenen wijzigt licht: Mark 
Vanhecke is voortaan 1e schepen, Bart Lambrecht 2e schepen, 
Eddy Vermoesen 3e schepen en Hilde Heyman 5e schepen.  
De 4e schepen is René Lauwers van Groen.

Ook de bevoegdheidspakketten zullen voor alle schepenen  
vertrouwd aanvoelen: 

 In het pakket van schepen Vanhecke wijzigt niets. Hij blijft 
bevoegd voor Onderwijs, Jeugd, Economie en  
Burgerparticipatie. 

 Schepen Lambrecht behoudt Mobiliteit, Openbare Werken, 
Sport en Communicatie. Hij krijgt er nog de bevoegdheid 
Dierenwelzijn bij.

 Schepen Vermoesen blijft verantwoordelijk voor Cultuur en 
Erfgoed, Financiën en Patrimonium. Hij krijgt er nog ICT 
en Digitalisering bij, een bevoegdheid die tot nu toe bij Bart 
Lambrecht zat.

 Schepen Heyman blijft bevoegd voor Welzijn en Sociaal  
Beleid en voor Gezinsbeleid en Kinderopvang. Zij krijgt er met 
Seniorenbeleid en Woonbeleid nog twee extra taken bovenop. 
Hilde Heyman zal daarnaast voorzitter zijn van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst (kortweg BCSD).

Burgemeester Sophie De Wit zal buiten haar kernbevoegdheden 
als burgemeester ook bevoegd zijn voor Personeel, Burgerlijke 
Stand en Ruimtelijke Ordening.

Het N-VA-college start dus met alle vertrouwde gezichten, maar 
zal daar niet mee eindigen. In het najaar van 2022 komt er een 
nieuwe schepen. Die opvolger zal dan nog twee jaar schepen zijn. 
Wie van de schepenen plaats maakt voor één van de gemeente-
raadsleden, zal in 2022 worden beslist.

De N-VA-fractie zal vanaf 2019 uit dertien leden bestaan. De 
taak om dat allemaal in goede banen te leiden als fractieleider is 
ook de komende legislatuur weggelegd voor Paula De Leeuw.

“Het team van de N-VA zal er ook de komende legislatuur staan 
in Aartselaar”, zegt N-VA-voorzitter Miel Mertens. “We sturen 
een team met heel wat ervaring op het voorplan, met mensen die 
stuk voor stuk een fantastische score hebben behaald bij de  
gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd denken we ook al aan 
de toekomst. Het is namelijk belangrijk om tijdig te verjongen. 
We hebben de luxe dat we binnen onze dertien raadsleden heel 
wat jonge, getalenteerde en ambitieuze mensen hebben. Daarom 
zullen we met één andere schepen eindigen dan waarmee we 
starten.”

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

De burgemeester en schepenen, samen met algemeen directeur  
Luc Van Limbergen.
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Burgemeester

Mark Vanhecke
Schepen

Bart Lambrecht
Schepen

Paula De Leeuw
Fractieleider

Hilde Heyman
Schepen

Eddy Vermoesen 
Schepen

Yves Hulin
Bestuurszaken

Guido D’eer
Sociale zaken

Rosanne De Gryse 
Grondgebonden materies

Joris De Bie
Vrije tijd
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  De volledige N-VA-fractie in Aartselaar.

  De N-VA-gemeenteraadsleden tijdens de voorbereiding van de  
installatievergadering.

  In de provincieraad legde de Aartselaarse Isabelle Vrancken de eed af 
voor de N-VA.

Aftredend gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden werd door het 
N-VA-bestuur bedankt met een schilderij van zijn voorzittershamer. Het 
schilderij werd door Jans vrouw geschilderd, zonder dat hij daarvan wist.

Daarnaast ontving Jan van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Anouk 
Beels nog een fles van zijn favoriete drank.
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installatievergadering.
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Aftredend gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden werd door het 
N-VA-bestuur bedankt met een schilderij van zijn voorzittershamer. Het 
schilderij werd door Jans vrouw geschilderd, zonder dat hij daarvan wist.

Daarnaast ontving Jan van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Anouk 
Beels nog een fles van zijn favoriete drank.
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met hen delen.  

Kortom: ook na dit stapje terug ga ik me nog ten volle kunnen 
inzetten voor onze prachtige gemeente!”

N-VA Aartselaar duidt schepenen  
en fractieleider aan

Nieuwe voorzitters voor logischere  
gemeenteraadscommissies

Jan Van der Heyden geeft vervroegd  
de hamer van de gemeenteraad door

In onze vorige huis-aan-huisfolder stelden we reeds al onze 
N-VA-verkozenen aan u voor. Na de verlengde samenwerking 
met Groen, die één schepen levert, konden ook de mandaten 
worden ingevuld. De N-VA levert de burgemeester, vier  
schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. 
Sophie De Wit blijft vanzelfsprekend burgemeester. Ook bij de 
invulling van de andere mandaten wijzigt er weinig.

Zo worden Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen 
en Hilde Heyman ook aangeduid als schepenen voor de  
komende legislatuur. Zij verlengen dus allen hun mandaat. Enkel 
de protocollaire volgorde van de schepenen wijzigt licht: Mark 
Vanhecke is voortaan 1e schepen, Bart Lambrecht 2e schepen, 
Eddy Vermoesen 3e schepen en Hilde Heyman 5e schepen.  
De 4e schepen is René Lauwers van Groen.

Ook de bevoegdheidspakketten zullen voor alle schepenen  
vertrouwd aanvoelen: 

 In het pakket van schepen Vanhecke wijzigt niets. Hij blijft 
bevoegd voor Onderwijs, Jeugd, Economie en  
Burgerparticipatie. 

 Schepen Lambrecht behoudt Mobiliteit, Openbare Werken, 
Sport en Communicatie. Hij krijgt er nog de bevoegdheid 
Dierenwelzijn bij.

 Schepen Vermoesen blijft verantwoordelijk voor Cultuur en 
Erfgoed, Financiën en Patrimonium. Hij krijgt er nog ICT 
en Digitalisering bij, een bevoegdheid die tot nu toe bij Bart 
Lambrecht zat.

 Schepen Heyman blijft bevoegd voor Welzijn en Sociaal  
Beleid en voor Gezinsbeleid en Kinderopvang. Zij krijgt er met 
Seniorenbeleid en Woonbeleid nog twee extra taken bovenop. 
Hilde Heyman zal daarnaast voorzitter zijn van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst (kortweg BCSD).
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Het 26-koppige N-VA-bestuur (p. 5)Onze nieuwe N-VA-fractie legde de eed af (p. 3)

N-VA en Groen zijn rond met hun bestuursakkoord voor  
Aartselaar. “Het waren zeer constructieve gesprekken, in een open 
geest en met wederzijds vertrouwen. We werken natuurlijk ook 
al langer met elkaar samen”, legt burgemeester Sophie De Wit 
(N-VA) uit. “Het bestuursakkoord is een perfecte symbiose van 
de partijprogramma’s van N-VA en Groen. Allebei weten we onze 
belangrijkste programmapunten te verwezenlijken.”

De basis voor het bestuursakkoord was het partijprogramma van 
de N-VA. N-VA Aartselaar ging naar de kiezer met 10  
speerpunten, die allemaal in het bestuursakkoord zijn  
opgenomen. “Ook de komende legislatuur willen we verder  
investeren in Aartselaar. Dat doen we via een nieuw socio- 
cultureel gebouw op de site van het oude gemeentemagazijn, de 
bouw van een intergemeentelijk zwembad en een nieuwe kleuter-
school ter vervanging van de huidige in wijk Buerstede. Daarnaast 
zorgen we voor een dorpskernvernieuwing via het riolerings- 
project Kapellestraat-Laar-Lindelei. We pleiten bij de hogere  
overheid voor een veilige A12/N177 en doortrekking van de N171.  
Aartselaar blijft fiscaal vriendelijk en we zetten meer in op 
handhaving en veiligheid. Een volwaardig seniorenbeleid, meer 
groen en geen vrijwillige gemeentefusie waren tot slot onze andere 
speerpunten die we stuk voor stuk willen realiseren”, zegt  
Sophie De Wit.

In dat N-VA-programma schoof Groen alle accenten die voor haar 
belangrijk zijn. Enkele speerpunten van ons programma waren 
ook voor Groen zeer relevant. Denk maar aan de verdere  
ontwikkeling van de Reukens, de aanpak van de A12 (met  
overkapping in het woongedeelte) en een fiscaal vriendelijke  
gemeente. Daarnaast legde Groen nog enkele belangrijke  
klemtonen op het leefmilieu: de gemeentewerking willen we  
tegen 2030 klimaatneutraal maken, we pakken wateroverlast aan, 
voeren Diftarcontainers in voor het afval, bestrijden de nieuwe 
Isvag-verbrandingsoven en schenken aandacht aan gezonde lucht, 
vooral in de schoolomgevingen. Rond het sociaal luik werken we 
verder onze achterstand aan sociale woningen weg en zorgen we 
voor sociale correcties bij de invoer van Diftar. Rond mobiliteit tot 
slot willen we de trage wegen verder ontwikkelen en de weg naar 
school veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

Het ambitieuze bestuursakkoord werd overgemaakt aan de 
gemeentelijke administratie. “Het is nu de bedoeling dat we in 
de loop van 2019 samen met onze administratie alles verder in 
detail gaan uitwerken en berekenen. Eind 2019 zullen we, net 
zoals in alle Vlaamse gemeenten, aan de gemeenteraad een kant 
en klaar becijferd meerjarenplan voor de periode 2020-2025 
kunnen voorleggen”, besluit Sophie De Wit.

N-VA en Groen stellen ambitieus  
Aartselaars bestuursakkoord voor

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.aartselaar@n-va.be

Groen-kopman René Lauwers en N-VA-kopvrouw Sophie De Wit sloten 
een ambitieus bestuursakkoord voor Aartselaar.

Miel Mertens verlengt zijn voorzitterschap 
van N-VA Aartselaar

In februari hield N-VA Aartselaar haar driejaarlijkse  
bestuursverkiezingen. Voorzitter Miel Mertens werd unaniem 
door de leden aangeduid om zichzelf op te volgen als voorzitter. 
De partij heeft met Bart De Hertogh wel een nieuwe  
ondervoorzitter. Verder telt het bestuur enkele opvallende 
nieuwkomers en stopten enkele oudgedienden.

Drie nieuwkomers werden als bestuurslid verkozen. Het gaat 
om Kris Vandromme, Johan Lyssens en Ronny Van Hee. Kris 
Vandromme is kinesist en medezaakvoerder van Dance Duplex 
in Aartselaar, waar wekelijks duizend dansers hun hobby  
komen beoefenen. Johan Lyssens is docent in financieel  
management en werkt als Consultant en Finance trainer. 
Ronny Van Hee tot slot is zaakvoerder bij Vehatec – Vehabuild, 
gespecialiseerd in renovaties.

“Met Kris, Johan en Ronny hebben we dus drie gemotiveerde 
nieuwkomers met zeer sterke profielen voor onze lokale  
afdeling”, zegt voorzitter Miel Mertens.

Verder zetelen alle mandatarissen automatisch in het  
bestuur van N-VA Aartselaar. Het gaat om burgemeester 
Sophie De Wit, schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, 
Eddy Vermoesen en Hilde Heyman, gemeenteraadsleden Paula 
De Leeuw, Anouk Beels, Rosanne De Gryse, Yves Hulin, Joris 

De Bie, Jan Van der Heyden, Guido D’eer en Bart De Hertogh, 
BCSD-lid Nicole Caremans en provincieraadslid Isabelle  
Vrancken.

Daarnaast verlengden ook bestuursleden Katleen Van Hove, 
Werner Jorens, Paul De Wilde, Joris De Boeck, Tom Van  
Linden, Latoya Nauwelaers en Geert Baudewijns hun mandaat 
op de bestuursverkiezingen. 

De nieuwe bestuursploeg van N-VA Aartselaar telt nu in totaal 
26 bestuursleden.

Met de bestuursverkiezingen besloten ook enkele  
oudgedienden te stoppen met hun engagement. Het gaat 
om gewezen gemeenteraadsleden Jos Mertens, Blondje 
Joosten en Anne Van Ruyssevelt, en bestuursleden Eric 
Vanseuningen en Sylvie Dessoy.

“Hen wil ik heel erg bedanken voor hun jarenlange werk 
voor onze afdeling. Zonder hen hadden we niet gestaan 
waar we nu staan. We hopen hen nog regelmatig terug te 
zien op onze organisaties”, zegt Miel Mertens.

1 Voorzitter Miel Mertens en nieuwe ondervoorzitter Bart De Hertogh
2 Het volledige bestuur van N-VA Aartselaar
3 Bestuursleden Johan Lyssens, Ronny Van Hee en Kris Vandromme
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Het cultureel centrum in Aartselaar zat met een kleine  
500 man afgeladen vol voor Theo Francken
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