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Vanaf deze zomer kunnen buurtbewoners het initiatief nemen 
om van hun straat een speelstraat te maken. De straat wordt dan 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en kinderen kunnen veilig 
op straat spelen. De speelstraten zijn een initiatief van schepen 
van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) en schepen van Mobiliteit 
Bart Lambrecht (N-VA).

Een speelstraat kan worden ingericht in schoolvakanties, telkens 
van 10 uur tot 20 uur. Enkel bewoners mogen dan nog door de 
straat rijden, aan wandeltempo en rekening houdend met  
spelende kinderen. De straat wordt afgesloten met hekken van de  
gemeente. 

“Niet elke straat komt in aanmerking. Zo mag er geen  
doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat rijden. De 
andere straten moeten ook toegankelijk kunnen blijven.  
Het gaat dus vooral om lokale woonstraten die perfect  
                        in aanmerking komen om als speelstraat voor de 

buurt te dienen”, verduidelijkt schepen Bart Lambrecht.

Initiatief van de buurt zelf
Het initiatief voor de inrichting van een speelstraat moet van de 
bewoners zelf komen. “Twee peters of meters uit de straat  
engageren zich voor de organisatie ervan. Zij zorgen bijvoor-
beeld voor de plaatsing van de hekken en zijn onze contact-
persoon. Via een enquête, waarbij 70 procent van de bewoners 
akkoord gaat om een speelstraat in te richten, zorgen we ook 
voor lokaal draagvlak”, zegt schepen Mark Vanhecke (N-VA).

Speelstraten kunnen op een vaste dag in de week, in het weekend 
of voor een periode van 7 of 14 opeenvolgende dagen worden 
ingericht. “Er was de voorbije jaren vraag naar, dus we  
verwachten zeker enkele speelstraten deze zomer. Bovendien 
kunnen de inrichters ook gemeentelijk speelmateriaal  
aanvragen om het allemaal nog leuker te maken”,  
besluit burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Eerste speelstraten duiken deze zomer op in Aartselaar

Interesse om een speelstraat in te richten bij jou in de buurt? Surf naar  
www.aartselaar.be/speelstraat en ontdek er alle informatie!
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Zondag 27 mei 2018
15 euro | Zaal Koekoek

N-VA Aartselaar

Incl apero & 3 vleesjes (worst, steak, 
kipsaté) - Kids 2 vleesjes aan 7 euro
Inschrijven via aartselaar@n-va.be, 
ten laatste op zondag 20 mei

Koor 'De Lange Asem'
Gelegenheidskoor met 

parlementsleden en 
gedeputeerde om 

19.30u

VOLKSBARBECUE

17 uur

V.U. Miel Mertens | E. Claeslaan 1B | 2630 Aartselaar

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

Noteer ook alvast zaterdag 29 september in de agenda, dan gaat het feest van de Aartselaarse burgemeester en schepenen door: Sophie & Compagnie!

Drie nieuwe bestuursleden 

voor N-VA Aartselaar

N-VA Aartselaar stelt met Joris De Boeck, Yves Hulin en Latoya 
Nauwelaers drie nieuwe bestuursleden voor. “We zijn zeer blij 
met deze versterking”, zegt een trotse lijsttrekker en  
burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Latoya Nauwelaers is ondanks haar jonge leeftijd (22 jaar) een 
bezige bij in Aartselaar. Ze geeft leiding in de KLJ en is  
vrijwilliger bij de jeugdhuiswerking De Leonaar. De voorbije 
zomers was ze hoofdanimator op de Aartselaarse speelpleinen. 
In haar vrije tijd doet ze op hoog niveau aan rope-skipping en is 
ze trainer bij turnvereniging Jong & Vrij. Latoya studeerde  
recent af in marketing en werkt sindsdien als assistent- 
manager. Ze woont in de Helststraat in wijk Buerstede.

Yves Hulin (45 jaar) woont in de Eglantierlaan in wijk  
Lindenbos. Yves was zo’n 15 jaar lang voorzitter van wijkraad 
Lindenbos en is er nu nog steeds penningmeester. Zo richt 
hij mee de jaarlijkse kerstborrel in. Yves is ook oprichter en 
coördinator van Buurtinformatienetwerk (BIN) Lindenbos. In 
zijn vrije tijd is hij scheidsrechter in het basketbal en coacht ook 
bij Aartselaar BBC. Yves is professioneel werkzaam als planner/
werkvoorbereider.

Joris De Boeck (47 jaar) tot slot groeide op in Aartselaar. Na 
zijn studie TEW aan de UA verhuisde hij naar Antwerpen en 
daarna Waasmunster, waar hij zich als ondervoorzitter in het 
lokale N-VA-bestuur engageerde. Joris keerde enkele jaren  
geleden terug naar Aartselaar en woont nu in Kamersveld in 
wijk Bruynenbaert. In zijn vrije tijd gaat Joris graag joggen en 
brengt zo veel mogelijk tijd door met zijn zoontje. Joris heeft 
lange tijd als Management Consultant gewerkt en is de laatste 
jaren actief als engagement manager.

 Schepen Mark Vanhecke, burgemeester Sophie De Wit en schepen Bart Lambrecht kijken alvast uit naar de eerste Aartselaarse speelstraten

In maart kwam…

Onze burgemeester en schepenen 
met minister Jambon voor onze campagnebus

Onze bestuursleden samen met minister Jambon

  Lijsttrekker Sophie De Wit stelt (van links naar rechts) Joris 
De Boeck, Latoya Nauwelaers en Yves Hulin voor

In maart kwam niemand minder dan vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken  
en Veiligheid Jan Jambon naar Aartselaar afgezakt. Zo’n 200 geïnteresseerden kwamen luisteren.

Heb jij ons campagnebusje 

al gespot? Deze prachtige 

wagen zal binnenkort nog 

meer in het Aartselaarse 

straatbeeld verschijnen.

p. 2-4: terugblik met schepen Mark Vanhecke p. 5: drie nieuwe bestuursleden
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Het jeugdhuis aan het sportcentrum werd enkele jaren 
geleden stevig onder handen genomen. Het sanitair werd 
vernieuwd, er kwam een nieuw dak met isolatie, de muur 
aan de noordzijde kreeg een nieuwe gevel met isolatie, de 
inkomdeur werd vervangen en er kwam een extra  
schuifraam, de elektriciteit werd volledig vervangen, 
akoestische panelen aan het plafond bevestigd, het  
podium uitgebroken, energiezuinige ledverlichting  
opgehangen, een volledig nieuwe toog gebouwd,  
geschilderd, enzovoort.

“In totaal investeerden we zo’n 140 000 euro. Daar komt 
nog een buitenkeuken en buitenberging bovenop. Het 
nieuwe jeugdontmoetingscentrum kreeg van de jeugd de 
naam De Leonaar en wordt nu multifunctioneel ingezet. 
Er gaat geen week voorbij zonder dat er talrijke  
activiteiten worden georganiseerd”, zegt een trotse  
schepen van Jeugd Mark Vanhecke.

Goed onderwijs vereist een goede accommodatie. De 
gemeente Aartselaar is de inrichtende macht van de  
kleuter- en basisschool Cade. De andere scholen in  
Aartselaar worden door andere organisaties ingericht. 

De tijd had duidelijk stilgestaan in onze  
gemeentescholen: enkel glas, rotte daken, amper  
isolatie, …

“Deze legislatuur zijn er daarom talrijke renovaties  
gebeurd aan de gebouwen. Denk maar aan de  
vernieuwing van de daken, installatie van zonnepanelen, 
isoleren van de zolders en het plaatsen van nieuwe ramen 
en deuren met dubbel glas. Deze paasvakantie hebben 
we dan ook nog het sanitair in de kleine Cade volledig 
vernieuwd. Ik bedank mijn collega-schepen Eddy  
Vermoesen, die bevoegd is voor patrimonium, om zoveel 
aandacht aan onze scholen te willen schenken. Bijna  
700 000 euro zullen we in onze scholen hebben  
geïnvesteerd”, zegt schepen van Onderwijs Mark  
Vanhecke.

Begin deze bestuursperiode hertekenden we de wijken. “Sommige 
buren behoorden tot andere wijken en dat vonden we niet logisch. We 
willen de wijken opwaarderen en op die manier mensen dichter bij 
elkaar brengen”, zegt schepen van Wijkraden Mark Vanhecke.
Terwijl er nog maar een paar wijkraden bestonden toen de N-VA in het 
gemeentebestuur kwam, is dat nu een ander verhaal. Dat is zeer  
belangrijk, want de wijkraden zijn onze ogen en oren in de straat en 
helpen ons met wat er bij u leeft.

Sinds 2014 gaat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
door op het Laar. Vroeger was dat in het Cultureel  
Centrum. “We organiseren dit samen met onze wijkraden 
en mogen elk jaar een vol Laar verwelkomen. We zijn er 
trots op dat we van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie 
een echt volksfeest hebben kunnen maken. Burgemeester 
Sophie De Wit speelde al lang met dat idee”, zegt Mark 
Vanhecke.

Samen met een vernieuwd jeugdhuis kwam er ook een 
nieuwe jeugdhuiswerking. Nieuwe vrijwilligers  
zetten zich in voor leuke activiteiten en fuiven voor onze 
jongeren. Het beheer van het gebouw gebeurt echter 
door de gemeente zelf. “Zaken als verhuring, opkuis, 
stockbeheer en andere administratieve rompslomp  
gebeuren voortaan door de gemeentediensten. De vzw 
die de jeugdhuiswerking uitbaat moet zich dus enkel  
bezighouden met het creatieve. We gaan nu met hen nog 
op zoek naar een vaste stek voor de jeugdhuiswerking 
zelf”, zegt Mark Vanhecke.

De tijd dat lessen werden gegeven op een bord met krijt 
is al een tijdje achter de rug. Deze legislatuur kreeg elke 
klas een smartboard. Dat is een digitaal bord waarmee de 
leerkracht op internet kan. Ook in nieuwe klascomputers 
werd geïnvesteerd. Daardoor zijn alle klassen in Cade weer 
helemaal mee.

De turnzaal van de grote Cade werd drastisch onder  
handen genomen. Dat was nodig, want de vloer was  
hopeloos versleten. “Er ligt nu niet alleen een nieuwe vloer, 
we braken ook het podium uit waardoor de turnzaal nu 
groter is geworden om te sporten”, weet Mark Vanhecke.

In het nieuws komen ze constant aan bod: de tentjes aan 
de schoolpoort waarin ouders overnachten om hun kind 
in te schrijven. Zulke toestanden maak je gelukkig in 
onze gemeenteschool Cade niet mee. Dat is dankzij de 
aanmeldingsprocedure die de schooldirectie en schepen 
Vanhecke uitwerkten. “Binnen een bepaalde periode kan je 
je kind aanmelden. Alle aangemelde kinderen worden dan 
gerangschikt. Wie het dichtst bij de school woont, heeft het 
meeste kans. Aartselaarse kinderen hebben daardoor meer 
kans dan kinderen van buiten de gemeente. Onze eigen 
inwoners automatisch voorrang geven mag helaas niet van 
de hogere overheid, vandaar dit systeem. De cijfers  
bewijzen dat het systeem werkt.”

Tot slot ging onze gemeenteschool ook met een leuke primeur aan de haal. We waren de eerste basisschool  
met een eigen app. Een zeer praktische manier om rechtstreeks met de ouders te communiceren.

Wist je dat de 
gemeente ook een 
eigen kleuterschool 
heeft in wijk  
Buerstede?  
Momenteel zijn 
daar drie klasjes. 
Het gebouw uit 
1967 is tot op de 
draad versleten en  
renoveren heeft 
nog weinig zin. Daarom liggen de plannen klaar voor een 
gloednieuwe kleuterschool met vier klasjes op dezelfde  
locatie. Zodra Vlaanderen ons dossier eruit pikt en  
subsidies geeft, kan de bouw starten. 

Na de actieve 
wijkraden was het 
tijd om ook buurt-
informatienetwer-
ken (BIN’s) op te 
richten. “Ondertus-
sen hebben we zes 
actieve BIN’s. Zij 
zijn mee de ogen en 
oren van de politie. 
Bovendien worden 
er via de BIN’s 
ook veel preven-
tieve tips gegeven, 
bijvoorbeeld om woninginbraak te voorkomen. Ook voor 
onze handelaars hebben we zo’n systeem op poten gezet: 
het winkelinformatienetwerk (WIN)”, zegt de schepen.

Sinds een klein 
jaar duiken ze  
op in het  
Aartselaarse 
straatbeeld. Bij 
evenementen 
wordt op de  
invalswegen  
duidelijk  
aangegeven dat in 
het centrum geen doorgaand verkeer is. “Bij bijvoorbeeld 
een koers of carnavalstoet is dat belangrijk. De politie was 
al lang vragende partij. We delen echter ook mee dat  
handelaars bereikbaar zijn, want dat is voor onze  
middenstand belangrijk”, besluit Mark Vanhecke.

Jeugdverenigingen die investeren in hun infrastructuur 
kunnen daarvoor een toelage krijgen van de gemeente. 
Recent bouwde Scouts 92e, de gezamenlijke scouts van 
Aartselaar en Reet, nieuwe lokalen. Ze konden daarvoor 
op 25 000 euro steun rekenen van Aartselaar.

Deze legislatuur ging alle 
aandacht naar de renovatie van 
wijkspeeltuintjes. “Elk  
wijkspeelpleintje van Aartselaar 
heeft enkele nieuwe speeltoestellen gekregen, die aan 
strikte veiligheidsnormen voldoen en voor verschillende 
leeftijden aantrekkelijk zijn. Zo kan elk kind veilig en 
dicht bij huis spelen”, vindt Mark Vanhecke.

‘In de bosjes spelen’ doet elk kind graag. 
Daarom komt er hier en daar speelgroen en 
verschijnen er op onze wijkspeelpleinen ook 
leuke wilgenhutten voor onze kinderen. 

Nieuwe 
jeugdhuiswerking

Smartboards 
voor elke klas

Gerenoveerde  
turnzaal in de  

grote Cade

Aanmeldingsprocedure  
vermijdt kampeertoestanden  

aan schoolpoort

Cade is eerste Vlaamse school met eigen app

Plannen liggen klaar voor de 
gloednieuwe kleuterschool

Buurt- en winkelinformatienetwerken Infoborden bij evenementen

Renovatie 
jeugdhuis

Renovaties
schoolgebouwen

Hertekende wijken hebben 
actieve wijkraden

Nieuwjaarsreceptie op het Laar

Financiële  
bijdrage voor  

scoutsgebouwen

Speeltuintjes

Wilgenhutten 
op speelpleinen

In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus. 
Het zijn dan 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  
verwezenlijkingen. Vandaag komen de belangrijkste  
verwezenlijkingen van schepen Mark Vanhecke (N-VA) aan 

bod. Hij zette zich deze legislatuur in voor onderwijs, jeugd, 
economie en middenstand en tot slot 
inspraak en wijkraden. In de  
komende folders is het de beurt aan  
onze andere schepenen en onze  
burgemeester. 

Mark Vanhecke (N-VA)
Schepen van Jeugd

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar

 De oprichting van de WIN 
wordt plechtig ondertekend

TERUGBLIK
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In oktober trekken we met z’n allen weer naar de stembus. 
Het zijn dan 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  
verwezenlijkingen. Vandaag komen de belangrijkste  
verwezenlijkingen van schepen Mark Vanhecke (N-VA) aan 

bod. Hij zette zich deze legislatuur in voor onderwijs, jeugd, 
economie en middenstand en tot slot 
inspraak en wijkraden. In de  
komende folders is het de beurt aan  
onze andere schepenen en onze  
burgemeester. 

Mark Vanhecke (N-VA)
Schepen van Jeugd

Miel Mertens 
voorzitter N-VA Aartselaar

 De oprichting van de WIN 
wordt plechtig ondertekend

TERUGBLIK
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akoestische panelen aan het plafond bevestigd, het  
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helemaal mee.

De turnzaal van de grote Cade werd drastisch onder  
handen genomen. Dat was nodig, want de vloer was  
hopeloos versleten. “Er ligt nu niet alleen een nieuwe vloer, 
we braken ook het podium uit waardoor de turnzaal nu 
groter is geworden om te sporten”, weet Mark Vanhecke.

In het nieuws komen ze constant aan bod: de tentjes aan 
de schoolpoort waarin ouders overnachten om hun kind 
in te schrijven. Zulke toestanden maak je gelukkig in 
onze gemeenteschool Cade niet mee. Dat is dankzij de 
aanmeldingsprocedure die de schooldirectie en schepen 
Vanhecke uitwerkten. “Binnen een bepaalde periode kan je 
je kind aanmelden. Alle aangemelde kinderen worden dan 
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gloednieuwe kleuterschool met vier klasjes op dezelfde  
locatie. Zodra Vlaanderen ons dossier eruit pikt en  
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Vanaf deze zomer kunnen buurtbewoners het initiatief nemen 
om van hun straat een speelstraat te maken. De straat wordt dan 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en kinderen kunnen veilig 
op straat spelen. De speelstraten zijn een initiatief van schepen 
van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) en schepen van Mobiliteit 
Bart Lambrecht (N-VA).

Een speelstraat kan worden ingericht in schoolvakanties, telkens 
van 10 uur tot 20 uur. Enkel bewoners mogen dan nog door de 
straat rijden, aan wandeltempo en rekening houdend met  
spelende kinderen. De straat wordt afgesloten met hekken van de  
gemeente. 

“Niet elke straat komt in aanmerking. Zo mag er geen  
doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat rijden. De 
andere straten moeten ook toegankelijk kunnen blijven.  
Het gaat dus vooral om lokale woonstraten die perfect  
                        in aanmerking komen om als speelstraat voor de 

buurt te dienen”, verduidelijkt schepen Bart Lambrecht.

Initiatief van de buurt zelf
Het initiatief voor de inrichting van een speelstraat moet van de 
bewoners zelf komen. “Twee peters of meters uit de straat  
engageren zich voor de organisatie ervan. Zij zorgen bijvoor-
beeld voor de plaatsing van de hekken en zijn onze contact-
persoon. Via een enquête, waarbij 70 procent van de bewoners 
akkoord gaat om een speelstraat in te richten, zorgen we ook 
voor lokaal draagvlak”, zegt schepen Mark Vanhecke (N-VA).

Speelstraten kunnen op een vaste dag in de week, in het weekend 
of voor een periode van 7 of 14 opeenvolgende dagen worden 
ingericht. “Er was de voorbije jaren vraag naar, dus we  
verwachten zeker enkele speelstraten deze zomer. Bovendien 
kunnen de inrichters ook gemeentelijk speelmateriaal  
aanvragen om het allemaal nog leuker te maken”,  
besluit burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Eerste speelstraten duiken deze zomer op in Aartselaar

Interesse om een speelstraat in te richten bij jou in de buurt? Surf naar  
www.aartselaar.be/speelstraat en ontdek er alle informatie!
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Zondag 27 mei 2018
15 euro | Zaal Koekoek

N-VA Aartselaar

Incl apero & 3 vleesjes (worst, steak, 
kipsaté) - Kids 2 vleesjes aan 7 euro
Inschrijven via aartselaar@n-va.be, 
ten laatste op zondag 20 mei

Koor 'De Lange Asem'
Gelegenheidskoor met 

parlementsleden en 
gedeputeerde om 

19.30u

VOLKSBARBECUE

17 uur

V.U. Miel Mertens | E. Claeslaan 1B | 2630 Aartselaar

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

Noteer ook alvast zaterdag 29 september in de agenda, dan gaat het feest van de Aartselaarse burgemeester en schepenen door: Sophie & Compagnie!

Drie nieuwe bestuursleden 

voor N-VA Aartselaar

N-VA Aartselaar stelt met Joris De Boeck, Yves Hulin en Latoya 
Nauwelaers drie nieuwe bestuursleden voor. “We zijn zeer blij 
met deze versterking”, zegt een trotse lijsttrekker en  
burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Latoya Nauwelaers is ondanks haar jonge leeftijd (22 jaar) een 
bezige bij in Aartselaar. Ze geeft leiding in de KLJ en is  
vrijwilliger bij de jeugdhuiswerking De Leonaar. De voorbije 
zomers was ze hoofdanimator op de Aartselaarse speelpleinen. 
In haar vrije tijd doet ze op hoog niveau aan rope-skipping en is 
ze trainer bij turnvereniging Jong & Vrij. Latoya studeerde  
recent af in marketing en werkt sindsdien als assistent- 
manager. Ze woont in de Helststraat in wijk Buerstede.

Yves Hulin (45 jaar) woont in de Eglantierlaan in wijk  
Lindenbos. Yves was zo’n 15 jaar lang voorzitter van wijkraad 
Lindenbos en is er nu nog steeds penningmeester. Zo richt 
hij mee de jaarlijkse kerstborrel in. Yves is ook oprichter en 
coördinator van Buurtinformatienetwerk (BIN) Lindenbos. In 
zijn vrije tijd is hij scheidsrechter in het basketbal en coacht ook 
bij Aartselaar BBC. Yves is professioneel werkzaam als planner/
werkvoorbereider.

Joris De Boeck (47 jaar) tot slot groeide op in Aartselaar. Na 
zijn studie TEW aan de UA verhuisde hij naar Antwerpen en 
daarna Waasmunster, waar hij zich als ondervoorzitter in het 
lokale N-VA-bestuur engageerde. Joris keerde enkele jaren  
geleden terug naar Aartselaar en woont nu in Kamersveld in 
wijk Bruynenbaert. In zijn vrije tijd gaat Joris graag joggen en 
brengt zo veel mogelijk tijd door met zijn zoontje. Joris heeft 
lange tijd als Management Consultant gewerkt en is de laatste 
jaren actief als engagement manager.

 Schepen Mark Vanhecke, burgemeester Sophie De Wit en schepen Bart Lambrecht kijken alvast uit naar de eerste Aartselaarse speelstraten

In maart kwam…

Onze burgemeester en schepenen 
met minister Jambon voor onze campagnebus

Onze bestuursleden samen met minister Jambon

  Lijsttrekker Sophie De Wit stelt (van links naar rechts) Joris 
De Boeck, Latoya Nauwelaers en Yves Hulin voor

In maart kwam niemand minder dan vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken  
en Veiligheid Jan Jambon naar Aartselaar afgezakt. Zo’n 200 geïnteresseerden kwamen luisteren.

Heb jij ons campagnebusje 

al gespot? Deze prachtige 

wagen zal binnenkort nog 

meer in het Aartselaarse 

straatbeeld verschijnen.

p. 2-4: terugblik met schepen Mark Vanhecke p. 5: drie nieuwe bestuursleden
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  Lijsttrekker Sophie De Wit stelt (van links naar rechts) Joris 
De Boeck, Latoya Nauwelaers en Yves Hulin voor

In maart kwam niemand minder dan vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken  
en Veiligheid Jan Jambon naar Aartselaar afgezakt. Zo’n 200 geïnteresseerden kwamen luisteren.

Heb jij ons campagnebusje 

al gespot? Deze prachtige 

wagen zal binnenkort nog 

meer in het Aartselaarse 

straatbeeld verschijnen.

p. 2-4: terugblik met schepen Mark Vanhecke p. 5: drie nieuwe bestuursleden


