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Voorwoord 
 

De voorbije zes jaar werd bewezen dat de coalitie N-VA – Groen – Sp.a een democratisch beleid met 

visie uitstippelde. De kiezer heeft dit duidelijk beloond bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. 

N-VA en Groen zullen ook de volgende jaren de gemeente besturen. Dit betekent dus dat er 

continuïteit in het beleid zal zijn. Tevens hebben we de intentie om een zo groot mogelijk draagvlak 

te creëren.  

Dit bestuursakkoord kwam tot stand na ruime en doorgedreven gesprekken tussen de 

coalitiepartijen, waarbij de beide programma’s als basis dienden. Net als zes jaar geleden bevat deze 

beleidsnota vele uitdagingen en zal ze ook legislatuuroverschrijdend zijn. Een beleidsnota is echter 

geen stug document. Dit betekent dat er de komende zes jaar aanpassingen nodig zullen zijn, 

afhankelijk van de wijzigende maatschappelijke behoeften. 

 

Sophie De Wit & René Lauwers 

Lijsttrekkers N-VA Aartselaar en Groen Aartselaar 
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Een aangenaam Aartselaar dat vooruit gaat door in haar 

patrimonium te investeren 
 

Ons gemeentelijk patrimonium heeft nog steeds nood aan duurzame renovaties en aanpassingen 

dus  deze inspanningen zullen ook de komende legislatuur moeten worden verder gezet. De focus ligt 

daarbij op duurzame gebouwen, die energiezuinig zijn en waarop zo veel als mogelijk zonnepanelen 

worden gelegd. 

Op de site van de oude gemeentemagazijnen willen we  een nieuw socio-cultureel gebouw 

realiseren, waarvoor het memorandum van de cultuur-, sport- en jeugdraad een belangrijke basis is. 

We hopen daarin heel wat functies samen te brengen, zoals repetitie-, tentoonstellings-, vergader- 

en ontmoetingsruimten,  misschien zelfs een sport- of danszaal, cultuurcafé,… Het aanbod is 

aanvullend op de reeds bestaande accommodatie van het cultureel centrum en de bibliotheek. Ook 

de muziekacademie en de Heemkundige Kring zullen een nieuw en modern onderkomen kunnen 

vinden in dit socio-cultureel gebouw. 

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de stockagebehoeften van de verschillende verenigingen. 

Ook de komende jaren zal verouderde sportinfrastructuur verder worden aangepakt. Aartselaar zet 

volop in op de bouw van een intergemeentelijk zwembad op het Aartselaars sportcentrum. Hiervoor 

wordt samen gewerkt met Hemiksem en Niel, onder regie van de intercommunale Igean. Er wordt 

gekeken of nog andere buurgemeenten willen aansluiten bij dit project. Het nieuwe zwembad komt 

op de plaats van de huidige speeltuin. Op het naastliggende terrein komt een nieuwe hedendaagse 

natuurspeeltuin. Het nieuwe zwembad krijgt slechts een beperkte cafetaria, compatibel met het 

aanbod dat er reeds op het sportcentrum aanwezig is. Het oude zwembad wordt gesloten en 

afgebroken na opening van het nieuwe zwembad. In de plaats komt bijkomende 

parkeergelegenheid. 

De komende legislatuur wil het gemeentebestuur voorts blijven investeren in de infrastructuur en de 

uitrusting van onze gemeentescholen. De speelplaats krijgt een facelift. Er komt wifi in alle 

gebouwen. We maken verder werk van dubbele beglazing en isolatie, vernieuwen het klasmeubilair 

en computerpark en zorgen voor nieuw pedagogisch materiaal. 

De plannen voor de nieuwe wijkkleuterschool Cade in de Buerstede liggen klaar. Zodra het 

investeringsdossier is goedgekeurd en we de subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid, starten 

we met de bouw. Ook de gebouwen van de grote Cade zijn trouwens in de toekomst aan 

vernieuwing toe. We starten alvast met de voorbereiding van dat dossier. 

Ons erfgoed willen we op een duurzame manier behouden, beheren en restaureren. Een 

beleidsplan wordt verder uitgewerkt, waarin ook onze schandpaal ‘De Kaecke’ als beschermd 

monument wordt opgenomen. Op een respectvolle manier worden onderhoudswerken gedaan aan 

onze verschillende monumenten en gebouwen, met ook aandacht voor het funerair erfgoed rond de 

Sint-Leonarduskerk. Bij restauratiewerken wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies. 

Via de nodige subsidies worden onder meer de molen, het prieeltje in het Solhof en het oude 

gemeentehuis grondig gerenoveerd. Ook deze dossiers zijn of worden opgestart. 
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Het wagenpark van de gemeente wordt verder in stand gehouden en regelmatig vernieuwd. We 

willen ons wagenpark echt vergroenen. Bij de aankoop van nieuwe voertuigen ligt de nadruk op 

klimaatvriendelijke wagens, die bij voorkeur elektrisch of op CNG rijden. 

 

Een veilig Aartselaar met een goede handhaving 
 

We zetten in op preventie. Zo willen we een diefstalpreventieadviseur om onze inwoners nog meer 

te sensibiliseren en zo diefstal of inbraken te helpen voorkomen. 

Nu ook op federaal niveau veiligheid steeds belangrijker wordt en meer aandacht krijgt, willen we die 

veiligheidscultuur ook verder doortrekken naar onze politiezone in het algemeen en Aartselaar in 

het bijzonder. 

Onze reglementering is nu volledig up-to-date dankzij het nieuwe GAS-reglement. Vanaf nu kan nog 

harder ingezet worden op de handhaving van deze regels. GAS geeft ons de mogelijkheid om een 

daadkrachtig lik-op-stukbeleid uit te voeren.  

Omdat de opstelling van een PV niet noodzakelijk leidt tot het herstel van de gewenste toestand, is 

een aanvullende vordering voor de burgerlijke rechtbank bij belangrijke dossiers soms noodzakelijk. 

Eerst zal dit de gemeente geld kosten, maar uiteindelijk is dit de enige manier om geloofwaardig op 

te treden tegen overtredingen die anders zonder gevolg blijven.    

Om blauw nog meer op straat te krijgen laten we de flex- en wijkwerking overdag zo veel mogelijk 

samen vallen. De uitrusting van onze lokale politie moet nog verder worden gemoderniseerd. We 

introduceren ook bodycams bij onze lokale politie. Het systeem van de mobile offices wordt verder 

uitgebreid. We kopen nog extra mobiele camera’s aan, die meteen voorzien zijn van een ANPR-

uitrusting. 

De goede bereikbaarheid van de politie blijft behouden, dankzij de 24u/24-service van het 

hoofdkantoor en het behoud van de lokale Aartselaarse politiepost. 

We werken ook aan een cultuur van bestuurlijke handhaving met meer mogelijkheden voor de 

lokale overheid die daardoor zelf sneller zal kunnen optreden. 

Via de oprichting van een arrondissementeel informatie- en expertisecentrum (ARIEC) wordt een 

integrale aanpak uitgewerkt om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Bestuurlijke handhaving 

helpt daar bij. Witwas via handelszaken en horeca wordt bestreden door een vergunningsstelsel met 

voorwaarden (via spreiding, minimumafstanden, morele en financiële onderzoeken,…). Zo vermijden 

we overlast, aantasting van woon- en leefkwaliteit, oneerlijke concurrentie en verloedering. Er wordt 

een meldpunt opgericht voor het vermoeden van georganiseerde criminaliteit. 

Bij de handhaving blijft de privacy van de inwoners gegarandeerd, conform de privacywetgeving. 

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in de Rupelstreek is voor Aartselaar belangrijk. Het 

materiaal van onze brandweer wordt verder vernieuwd. In elke brandweerpost komt er een goede 

mix van professionele brandweerlui en vrijwilligers. Rookmelders en andere preventieve 

maatregelen tegen brand worden verder gepromoot. Nood- en interventieplannen zullen worden 

geactualiseerd. 
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Een sportief Aartselaar waar het fijn bewegen is 
 

Het gemeentebestuur wil blijven inzetten op een goede ondersteuning van sport in het algemeen 

en voor de clubs in het bijzonder. De huidige werking van de sportdienst wordt gegarandeerd. Clubs 

worden gestimuleerd om in te zetten op kwaliteit door middel van sportsubsidies. Samen met de 

andere overheden stimuleert Aartselaar de sportclubs bovendien om een G-werking op te starten 

voor gehandicapten. Sportclubs worden ook aangemoedigd samen te werken, bijvoorbeeld voor een 

gezamenlijke werking rond Multimove. Gemeentelijke sportinfrastructuur trachten we zo 

multifunctioneel mogelijk in te zetten, met ’t Sportzicht als mooi voorbeeld. Aartselaar blijft ook 

verder werk maken van haar ‘één sportclub per sporttak’-beleid. 

Ook de komende jaren zal verouderde sportinfrastructuur verder moeten worden aangepakt. 

Aartselaar zet volop in op de bouw van een intergemeentelijk zwembad op het Aartselaars 

sportcentrum. Hiervoor wordt samengewerkt met Hemiksem en Niel, onder regie van 

intercommunale Igean. Er wordt gekeken of nog andere buurgemeenten willen aansluiten bij dit 

project. Het nieuwe zwembad komt op de plaats van de huidige speeltuin. Het nieuwe zwembad 

krijgt slechts een beperkte cafetaria, compatibel met het aanbod dat reeds op het sportcentrum 

aanwezig is. Het oude zwembad wordt gesloten en afgebroken na opening van het nieuwe zwembad. 

In de plaats komt bijkomende parkeergelegenheid. 

De weide naast het sportcentrum wordt aangeworven door de gemeente. De onderhandelingen 

daarover zitten nu reeds in een finale fase. De weide vergroot het sportcentrum en zal gebruikt 

worden voor een bufferbekken met het nodige groen, een nieuwe (natuur)speeltuin waar water in 

wordt geïntegreerd en een nieuwe hondenweide. Langs de wei komt een nieuwe trage weg voor 

fietsers en voetgangers om het sportcentrum te bereiken. De uitbreiding met deze wei maakt van ’t 

Sportzicht nog meer de centrale spil van het sportcentrum. 

Het terrein achter de sporthal wordt ingericht als multifunctioneel sportterrein, met aandacht voor 

sporten die momenteel nog niet aan bod komen. Dat sportterrein zal echter ook mee als 

noodwaterbuffer moeten dienen bij uitzonderlijke regenval. 

Door de afbraak van het oude zwembad wordt er een oplossing gezocht voor de burelen van de 

sportdienst en het jeugdlokaal. 

Het A-voetbalveld krijgt een structurele drainage. 

In navolging van de beweegtoestellen aan het Sociaal Huis, komen er ook vaste beweegtoestellen op 

het sportcentrum en verplaatsbare voor de wijkspeeltuintjes. 

Samen met basketbalclub BBC Aartselaar wordt gekeken naar een overname van hun gedeelte in de 

basketbalhal. Deze overname moet toekomstige investeringen vereenvoudigen en de club meer 

mogelijkheden geven om in hun sportieve werking te investeren. 

Op vraag van de kindergemeenteraad wordt, na de realisatie van het nieuwe zwembad, de verhuis 

van het skatepark naar een centralere plaats op het sportcentrum onderzocht, waarbij dan een 

ruimer skate- en BMX-park kan worden ontwikkeld, waarop indien nodig toezicht kan worden 

uitgeoefend. 

Indien de all weather-tennisterreinen een succes blijken, kan een verdere uitrol worden voorzien. 
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Een cultureel Aartselaar met aandacht voor haar erfgoed en 

zelfs toerisme 
 

Een rijk cultureel leven in Aartselaar start bij verenigingen die alle zuurstof krijgen, een cultuurraad 

die mee nadenkt over beleid en een cultuurdienst die optimaal functioneert. Het gemeentebestuur 

wil daar ten volle op inzetten. 

De subsidies voor verenigingen worden substantieel verhoogd en aangepast aan hun werking. Dit 

geldt niet alleen voor culturele verenigingen, maar ook voor sport-, jeugd- en seniorenverenigingen. 

Op de site van de oude gemeentemagazijnen willen we een nieuw socio-cultureel gebouw 

realiseren, waarvoor het memorandum van de cultuur-, sport- en jeugdraad een belangrijke basis is. 

We hopen daarin heel wat functies samen te brengen, zoals repetitie-, tentoonstellings-, vergader- 

en ontmoetingsruimten, misschien zelfs sport- of danszaal, cultuurcafé,… Het aanbod is aanvullend 

op de reeds bestaande accommodatie van het cultureel centrum en de bibliotheek. Ook de 

muziekacademie en de Heemkundige Kring zullen een nieuw en modern onderkomen kunnen vinden 

in dit socio-cultureel gebouw. 

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de stockagebehoefte van de verschillende verenigingen. 

We blijven investeren. Zo komt er een nieuwe en veel comfortabelere zittribune in het cultureel 

centrum. Zowel voor de bibliotheek als het cultureel centrum worden digitale informatie- en 

opzoekschermen aangeschaft. 

Eén vrijetijdsloket maakt het eenvoudiger om online te reserveren of in te schrijven voor alle 

activiteiten rond cultuur, sport en jeugd in Aartselaar. 

We trachten meer “kunst in de openbare ruimte” te promoten.  

De bibliotheek blijft verder gaan op het ingeslagen pad om een laagdrempelige bib te zijn waar 

iedereen zijn gading vindt. De boekenrekken en het meubilair worden bovendien verder vernieuwd. 

Ons erfgoed willen we op een duurzame manier behouden, beheren en restaureren. Een 

beleidsplan wordt verder uitgewerkt, waarin ook de schandpaal ‘De Kaecke’ als beschermd 

monument wordt opgenomen. Op een respectvolle manier worden onderhoudswerken gedaan aan 

onze verschillende monumenten en gebouwen, met ook aandacht voor het funerair erfgoed rond de 

Sint-Leonarduskerk. Bij restauratiewerken wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies. 

Samen met de projectvereniging Zuidrand maken we verder werk van de promotie van ons erfgoed, 

de streekproducten en de verschillende wandel- en fietsmogelijkheden, onder meer met een nieuwe 

wandelroute rond kasteel Cleydael. Zo wordt dagtoerisme optimaal gepromoot. 

 

Een leergierig Aartselaar dat onze kinderen onderwijst 
 

Mobiliteit en veiligheid in de schoolomgeving blijft belangrijk. 

Het gemeentebestuur is tevreden over de schoolcirculatie zoals die nu is rond de Parochiale 

Kleuterschool en Cade-scholen. Er worden geen wijzigingen in de circulatie meer aangebracht. De 
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straten en de parking van het cultureel centrum worden verder ingericht volgens de huidige 

circulatie, met nadruk op betere en veiligere voetpaden.  

Om de mobiliteit in en rond de scholen nog verder te verbeteren, willen we schoolvervoersplannen 

opmaken. Er wordt budget voorzien om die plannen ook effectief uit te werken, bijvoorbeeld voor 

sensibilisering, schoolroutekaarten en infrastructuuringrepen. Het concept van fietspoolen en 

schoolpoolen uit de mobiliteitsplannen wordt verder uitgewerkt. Er wordt bekeken om, in navolging 

van het goede voorbeeld in andere gemeenten, ook in Aartselaar voor de scholieren een 

fietsregistratie aan een beloningssysteem te koppelen. 

L. Gilliotlaan en J. Davidlaan krijgen nieuwe riolering, wegenis, voetpaden, groenperken en 

verlichting. Van dit project wordt gebruik gemaakt om in samenwerking met de school een 

verkeersveiligere schoolomgeving rond De Blokkendoos uit te werken. 

Ook komende legislatuur wil het gemeentebestuur blijven investeren in de infrastructuur en de 

uitrusting van onze gemeentescholen.  

De speelplaats krijgt een facelift, met voldoende speelgroen. De scholen blijven we beter beveiligen 

dankzij nieuwe schoolpoorten. Er komt wifi in alle gebouwen. We maken verder werk van dubbele 

beglazing en isolatie, vernieuwen het klasmeubilair en computerpark en zorgen voor hedendaags 

pedagogisch materiaal. 

De plannen voor de nieuwe wijkkleuterschool in de Buerstede liggen klaar. Zodra we de subsidies 

ontvangen van de Vlaamse overheid, starten we met de bouw. 

Ook de gebouwen van de grote Cade zijn in de toekomst aan vernieuwing toe. We starten alvast met 

de voorbereiding van dat dossier.  

Er wordt werk gemaakt van een nieuwe schoolrefter, ter vervanging van de huidige van de kleine 

Cade, die te klein is waardoor telkens in drie shiften moet gegeten worden. 

In het nieuwe socio-culturele gebouw dat wordt opgetrokken op de site van de oude 

gemeentemagazijnen is ook plaats voor een vernieuwde kunst- en muziekacademie, met moderne 

en multifunctionele klaslokalen en een (beperkte) concertruimte die compatibel is met het cultureel 

centrum. 

We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuwe danszaal te realiseren in het nieuwe socio-culturele 

gebouw op de site van de oude gemeentemagazijnen. Daar kunnen dan de dansclubs, die nu gebruik 

maken van de turnzaal van de grote Cade, worden ondergebracht. Zo komt meteen ook de turnzaal 

van de grote Cade vrij zodat, mits enkele aanpassingen, de clubs die nu de turnzaal van de kleine 

Cade gebruiken naar de turnzaal van de grote Cade kunnen verhuizen. Hierdoor zal  de turnzaal van 

de kleine Cade op haar beurt een herbestemming kunnen krijgen in het kader van de vernieuwing 

van ons dorpscentrum.  

Leerlingen komen dankzij ‘taalbubbels’ in contact met verschillende andere talen. 

Het concept van een brede school wordt nog ruimer ingevuld. We versterken ons sociaal weefsel 

door werk te maken en te investeren in onze buurtscholen en brede scholen. Scholen zijn de motor 

van onze gemeenschap. De infrastructuur wordt in de mate van het mogelijke ook na de schooluren 

verder gebruikt. 

De gemeente treedt op als een heuse onderwijsregisseur, waarbij de verschillende administraties de 

school ondersteunen op vlak van milieu, personeel, veiligheid, onderhoud, poetsdienst,… Ook de 



8 
 

verschillende raden die onze school rijk is (leerlingenraad, kindergemeenteraad, schoolraad, 

schoolsportraad en ouderwerking) blijven behouden en worden verder ondersteund. 

We willen de goede samenwerking met andere scholen binnen de huidige schoolgemeenschap 

verder optimaliseren. 

De gemeente tracht als verbindende factor een goede samenwerking uit te bouwen tussen de 

muziekacademie en de Aartselaarse harmonie De Xaverianen. 

In samenwerking met het Sociaal Huis en Huis van het Kind worden kansarme kinderen tijdig 

opgespoord en ondersteund. Aanpak van armoede start reeds in het onderwijs.  

 

Een Aartselaar waar elke jongere zijn plekje vindt 
 

De jeugd is onze toekomst. We zetten daarom in op een goed en breed jeugdbeleid, waarbij 

vanzelfsprekend ook het jeugdwerk zeer belangrijk is. 

We ondersteunen onze jeugdverenigingen via diverse subsidies (voor zowel werking, lokalen,…), 

maar gezien de leidersploegen regelmatig wisselen, is het blijvend informeren over deze 

mogelijkheden een belangrijk aandachtspunt. 

Dankzij de renovatie van De Leonaar is er nu een mooi jeugdontmoetingscentrum dat zich ideaal 

leent voor feestjes en fuiven. Voor de wekelijkse café-avonden van JH De Leonaar is het echter geen 

ideale locatie, omdat alle voorzieningen voor de café-avonden steeds moet worden opgeborgen. In 

samenwerking met de jeugdhuiswerking gaan we daarom op zoek naar een geschikter lokaal voor 

vaste café-avonden, dat ook permanent als dusdanig kan ingericht worden. 

Naast de speelpleinwerking en Grabbelpas zetten we de in de zomer van 2018 opgestarte 

tienerwerking tijdens de schoolvakanties verder.  We onderzoeken of we de speelpleinwerking nog 

kunnen uitbreiden, actualiseren en er nog een extra week aan kunnen toevoegen. De bedoeling is zo 

veel mogelijk Aartselaarse kinderen te bereiken. 

We promoten de opstart van speelstraten, mede in samenwerking met de wijkraden, tijdens 

weekends of in de schoolvakanties. We bekijken of hier een beperkte subsidie tegenover kan staan.  

We blijven deelnemen aan de Jeugddag, Dag van de Jeugdbeweging en Buitenspeeldag. 

De wijkspeeltuintjes krijgen regelmatig nieuwe speeltoestellen en worden goed onderhouden. We 

maken ze rookvrij en voorzien meer speelgroen. We experimenteren met speeltuigen voor de wat 

oudere jeugd, denk aan stenen pingpongtafels. Bomen zorgen voor voldoende schaduw om onze 

kinderen te beschermen.  

Er komt een natuurspeelbos in De Reukens (via samenwerking met ANB en de provincie) en een 

natuurspeeltuin op het sportcentrum.  

Op het sportcentrum onderzoeken we de mogelijkheid voor een verhuis en verdere ontwikkeling van 

een skate- en BMX-parkje. 

We streven met dat alles naar de titel van ‘Goed Gespeeld’-gemeente. 
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We blijven de vzw JAS ondersteunen en zoeken samen met hen naar een nieuwe, geschikte locatie 

wanneer het nieuwe socio-culturele gebouw op de site van de oude gemeentemagazijnen wordt 

gebouwd. 

De betrokkenheid van de jeugdraad moet sneller en pro-actiever in dossiers waar zij belang bij 

hebben. 

We zetten volop in op drugspreventie (zie daarvoor ook Gezinsbeleid en Sociaal Beleid). Met ludieke 

en originele acties proberen we  overlast te beperken bijvoorbeeld op de speelpleintjes. 

Een verkeersveilige en kindvriendelijke schoolomgeving kent een hoge prioriteit (zie daarvoor ook 

Mobiliteit en Onderwijs). 

Om onze oudere jeugd in Aartselaar te houden, worden projecten rond betaalbaar wonen 

ontwikkeld (zie daarvoor Woonbeleid). 

 

 

Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve 

kinderopvang 
 

Het gemeentebestuur wil het Huis van het Kind in Aartselaar nog verder uitbouwen, door het 

initiatief ook een fysieke ruimte te geven waar ouders kunnen worden ontvangen, vergaderingen 

kunnen plaats vinden, opvang voor hele kleine kinderen kan georganiseerd worden,… Er wordt 

binnen het Huis van het Kind verder ingezet op informeren van ouders en samenwerken met alle 

betrokken actoren. We willen ook huiswerkbegeleiding aanbieden. 

Kinderen in kwetsbare gezinnen of uit een anderstalig gezin, alleenstaande ouders,… krijgen 

specifieke aandacht binnen het Huis van het Kind en in het gemeentelijk beleid. Ze worden 

gestimuleerd om het volledige gemeentelijk aanbod (rond sport, bibliotheek,…) te benutten. 

In samenwerking met het onderwijs worden kansarme kinderen tijdig opgespoord en ondersteund. 

Aanpak van armoede start reeds in het onderwijs. (zie ook Onderwijs)  

Er wordt een ruilbeurs voor speelgoed en kleding opgericht. We starten met de oprichting van een 

babytheek voor ontlening van babyspulletjes. 

We spelen in op de veranderende behoeften naar buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast bekijken 

we of de vakantiewerking nog kan uitgebreid worden.  

Op de site van het oude gemeentemagazijn, dat deels ook grenst aan de tuin van Robbedoes, 

voorzien we bij de realisatie van het nieuwe socio-culturele gebouw ook de mogelijkheid van 

bijkomende (binnen)speelruimte. 
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Een leeftijdsvriendelijk Aartselaar waar elke senior zich thuis 

voelt 
 

Er staat onze gemeente een belangrijke demografische verschuiving te wachten. Weldra zal 1/3e van 

onze bevolking senior zijn. Het Aartselaars beleid stelt zich daarop  in en voert een ambitieus 

seniorenbeleid. Aartselaar wil een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn. 

De opgerichte senioren- en toegankelijkheidsraad wordt verder uitgewerkt en ondersteund en is 

een belangrijke partner in het seniorenbeleid en al het flankerend beleid dat met de senior te maken 

heeft. Zo hopen we de stem van de senior luider te horen.  

Daarnaast zullen ook de verschillende noden die uit de bevragingen van senioren komen, in kaart 

worden gebracht en omgezet in beleid. 

Het project burenhulp wordt samen met de wijkraden verder uitgewerkt en bekend gemaakt. Buren 

worden gesensibiliseerd om gevoeliger te worden voor ouderen uit hun omgeving en hen te helpen 

door bijvoorbeeld een boodschap te doen, naar het recyclagepark gaan, sneeuw te ruimen,… 

De toegankelijkheid van onze openbare gebouwen wordt nog verder verbeterd. Ook bij heraanleg 

van de straten is er specifieke aandacht om iedereen mobiel te houden. 

In overleg met de plaatselijke middenstand wordt werk gemaakt van toegankelijkere winkels (bv 

bredere deuren, aanloophelling, zitbank, wc,,…). 

Er wordt verder werk gemaakt van een kwalitatieve ondersteuning van mantelzorgers, onder meer 

door hen toe te leiden naar de Vlaamse zorgpremie, buurtgerichte steun, hulp in de combinatie 

werk/zorg,… Via de seniorenconsulent wordt hen nuttige informatie op maat aangeboden. Een 

gemotiveerde mantelzorger wordt als ‘ambassadeur’ aangesteld en tracht zo andere mantelzorgers 

te groeperen, zodat ze optimaal over het gemeentelijk aanbod worden ingelicht (o.a. thuishulp, 

maaltijden, NOAH, Blue Assist,…) 

Na opstart van de NOAH in 2018 wordt dit project verder uitgewerkt en kenbaar gemaakt. 

Eenzaamheid onder senioren is een belangrijk aandachtspunt. Met de toenemende vergrijzing 

dreigt ook de eenzaamheid onder senioren in Aartselaar te stijgen. Het gemeentebestuur wil dat 

Aartselaar hier aandacht voor heeft. In eerste instantie wordt de eenzaamheid in kaart gebracht. 

Vervolgens worden oplossingen uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het (her)opbouwen van een sociaal 

netwerk, inzet van vrijwilligers om eenzamen op te zoeken en hen naar activiteiten toe te leiden,… 

Een projectgroep wordt hiervoor opgestart, waarin onder meer de senioren- en 

toegankelijkheidsraad, Familiehulp en anderen een prominente rol krijgen toebedeeld. 

In samenwerking met de woonzorgcentra en gemeentelijke diensten zoals cultuur en sport, worden 

zitfietsen aangekocht naar analogie met het project “Cycling Without Age”. Op die manier kunnen 

ouderen die niet langer zelf kunnen fietsen toch nog een leuke fietstocht door onze gemeente en 

regio maken. 

Er wordt een ‘dementieroute’ uitgetekend in de gemeente, in samenwerking met actoren als 

Toerisme Zuidrand en de Heemkundige Kring. Een dementieroute is een wandelroute met zeer 

duidelijke bewegwijzering die ook door (beginnend) dementerenden makkelijk onder begeleiding kan 

worden afgelegd. In andere gemeenten wordt dit al succesvol toegepast.  
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We gaan verder met de renovatie en opfrissing van de serviceflats. 

 

Een verkeersveilig Aartselaar dat aan de mobiliteit van de 

toekomst denkt 
 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan blijft de kapstok voor het mobiliteitsbeleid, op basis van het STOP-

principe (eerst Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar Vervoer en dan pas 

Personenwagens). Verkeersveiligheid verbeteren is daarbij de allerhoogste prioriteit. 

Het gemeentebestuur is tevreden over de schoolcirculatie zoals die nu is rond de Parochiale 

Kleuterschool en Cade-scholen. Er worden -gezien de gunstige evaluatie en resultaten van de 

bevraging door oa de ouderraad van de parochiale kleuterschool- geen wijzigingen in de circulatie 

meer aangebracht. De straten en de parking van het cultureel centrum richten we verder in volgens 

de huidige circulatie, met nadruk op betere voetpaden. (zie ook Onderwijs) 

Om de mobiliteit in en rond de scholen nog verder te verbeteren, worden schoolvervoersplannen 

opgemaakt. We voorzien ook budget om die plannen effectief uit te werken, bijvoorbeeld voor 

sensibilisering, schoolroutekaarten en infrastructuuringrepen. Het concept van fietspoolen en 

schoolpoolen uit de mobiliteitsplannen werken we verder uit. We bekijken of we, in navolging van 

het goede voorbeeld in andere gemeenten, ook in Aartselaar voor de scholieren een fietsregistratie 

aan een beloningssysteem kunnen koppelen. (zie ook Onderwijs) 

Het gemeentebestuur wil onderzoeken waar de creatie van 3D-zebrapaden een meerwaarde kan 

bieden, bij voorkeur in de buurt van schoolomgevingen. 

Het gemeentebestuur wil investeren in overdekte fietsenstallingen, zeker op centrale plaatsen waar 

veel mobiliteitsgebruikers verzamelen. 

In het kader van het mobiliteitsplan wordt bekeken waar bijkomende fietsstraten, fietspaden en 

fietssuggestiestroken kunnen komen. 

Bij de heraanleg van de Kontichsesteenweg wordt ook het fietspad beter beschermd ter hoogte van 

de talrijke in- en uitritten. 

Het verkeerslichtgeleid kruispunt Cleydaellaan – Helststraat – Groenenhoek, de enige gemeentelijke 

verkeerslichten die nog geen aparte cyclus hebben voor fietsers en voetgangers, worden ook met dit 

systeem aangepast. 

Aan het kruispunt Kontichsesteenweg – Dijkstraat – B. Van Ertbornstraat wordt het systeem 

‘vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers onmiddellijk ingevoerd zodra de federale overheid dit 

in de wegcode heeft voorzien. 

Het gemeentebestuur wil verder werk maken van de zogeheten trage wegen, bedoeld voor zwakke 

weggebruikers. Het masterplan wordt verder uitgevoerd. Trage weg nr. 20, een extra verbinding 

tussen Kleistraat en het dorpscentrum, wordt aangelegd. Ook bij de huidige RUP’s (Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen) die in ontwikkeling zijn, worden trage wegen gecreëerd in de mate van het 

mogelijke. We proberen op die manier een bijkomend netwerk aan trage wegen te creëren in het 

gebied van de Reukens en tussen Kapellestraat en Kleistraat. We ijveren voor een verdere, 

structurele verbreding van het Reukenspad.  
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Aan bepaalde trage wegen moet ook verlichting komen die de zachte weggebruiker volgt, en dus 

terug dooft als er niemand is. Ook in de Halfstraat, die door de tractorsluis autoluw is geworden, is 

bijkomende verlichting nodig voor de zachte weggebruikers. 

Bij de hogere overheid wordt gepleit voor extra verlichting aan de oostzijde van de N177, vanaf de 

Lindenboslaan tot aan de Atomiumlaan in Wilrijk. 

In 2018 worden nog heel wat bushokjes vervangen. Om ook de overige bushaltes van moderne 

accommodatie te voorzien, wordt de komende jaren blijvend geld voorzien. 

Buslijn 180 krijgt door de herinrichting van de Kleistraat en Oever een nieuw keerpunt aan het 

kruispunt Pierstraat – Reetsesteenweg door middel van een bussluis. 

De gemeente blijft voor onze jeugd 30% tussenkomen in het abonnement van De Lijn. 

De gemeente zet in op sensibiliseringscampagnes, specifiek met het oog om het autogebruik te 

verminderen ten voordele van andere vervoersmodi. 

Vrachtverkeer leiden we nog meer naar de hoofdwegen om te vermijden dat ze sluipwegen gaan 

gebruiken. 

Binnen de vervoersregio Antwerpen wordt werk gemaakt van een overkoepelende visie op 

mobiliteit voor onze regio, met de opmaak van een vervoersplan 2030. 

Binnen diezelfde vervoersregio en specifiek met de gemeenten van de Antwerpse Zuidrand wordt 

een analyse gemaakt rond shared mobility, met onder meer autodelen en fietsdelen. Systemen die 

in de Zuidrand succes kunnen hebben, rollen we ook in Aartselaar uit. Ook MaaS (Mobility as a 

Service) wordt uitgewerkt voor onze regio. 

Binnen de vervoersregio wordt werk gemaakt van een sterker openbaar vervoer. Ontsluiting van ons 

(inter)gemeentelijk sportcentrum met openbaar vervoer is een must. Een snelbus naar het station 

van Berchem verdient een onderzoek. Samen met andere gemeenten bekijken we de mogelijkheid 

om onze wijken beter te verbinden met het openbaar vervoer op de hoofdassen. 

Het gemeentebestuur zet verder in op mobiliteit voor mensen met een mobiele beperking. Dat 

deden we nu al dankzij zitbanken, verlaagde bermen, blindegeleidetegels,… De invoering van 

taxicheques is wenselijk, net als de verdere ontwikkeling van de Minder Mobielencentrale, waarvoor 

meer vrijwilligers moeten worden aangetrokken. 

We werken verder aan een herziening van alle verouderde Aartselaarse verkeersborden en zorgen 

voor een up to date verkeersbordendatabank en correcte aanvullende verkeersreglementen. 

Het gemeentebestuur kiest bij voorkeur voor gedeeld ruimtegebruik. Zo kan de parking van een 

supermarkt bijvoorbeeld ’s avonds gebruikt worden door bewoners. Autoparkeerplaatsen zouden in 

de zomer tijdelijk plaats ruimen voor terrassen. 

De inname van publieke parkeerplaatsen (bv voor een verhuis of evenement) wordt eenvoudiger 

gemaakt door middel van technologische toepassingen. 

We zorgen voor een volwaardige dienst Mobiliteit op het gemeentehuis. 

Tot slot: handhaving van de blauwe zone, bestraffing van foutparkeerders via GAS-sancties en het 

gebruik van mobiele ANPR-camera’s en andere technologische middelen voor snelheidshandhaving 

worden verder ingevoerd. 
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Een Aartselaar waar geïnvesteerd wordt in dorpskern-

vernieuwing en het wegennet 
 

Heel wat rioleringsprojecten zitten in de pijplijn. Andere zullen worden opgestart.  Bij 

rioleringswerken pakken we alleszins meteen heel de straat aan zodat er ook een nieuw wegdek, 

voetpaden, fietspaden, ledverlichting en nieuwe aanplantingen komen. 

Heel wat rioleringsdossiers zitten in de voorbereidende fase of zijn zo goed als klaar om de schop in 

de grond te steken. Sommige daarvan moesten uitgesteld worden en zullen daarom komende jaren 

zeker worden uitgevoerd. Het gaat om de Kontichsesteenweg (uitgesteld door riolering N177), 

Carillolei/stuk Leugstraat (uitgesteld door riolering N177), F. Van den Berghelaan/G. De Smetlaan 

(uitgesteld door subsidies), Kapellestraat/Laar/Lindelei, B. De Borrekenslaan/Wolffaertshoflaan en 

L. Gilliotlaan/J. Davidlaan. 

Het rioleringsproject Kleistraat – Oever startte in de zomer van 2018 en zal nog doorlopen tot (eind?) 

2019. De straat krijgt nieuwe voetpaden, fietspaden, wegdek, verlichting en riolering. De straat wordt 

zodanig ingericht dat de 50 km/u beter wordt gehandhaafd en de omgeving van het sportcentrum 

krijgt een verkeersveiligere inrichting met een zone 30.  

De Kontichsesteenweg krijgt tussen N177 en Oudestraat een nieuwe riolering, wegdek, fietspad en 

verlichting. Tussen Oudestraat en B. van Ertbornstraat wordt het fietspad vernieuwd. De nieuwe 

riolering van de Kontichsesteenweg moet ook de waterproblematiek aan het kruispunt met de N177 

oplossen. 

De Carillolei en het stuk Leugstraat tussen Carillolei en N177 krijgen een nieuwe riolering, wegdek, 

voetpaden en groenvoorziening. De enkelrichting in de Carillolei tussen Laar en della Faillelaan, 

ingevoerd met de schoolcirculatie, wordt bestendigd in het nieuwe ontwerp. 

F. Van den Berghelaan en G. De Smetlaan krijgen een nieuw wegdek, riolering, voetpaden, 

groenvoorziening en ledverlichting. Aansluitend op deze werken wordt gestart met het 

rioleringsproject B. de Borrekenslaan/Wolffaertshoflaan. In de Borrekenslaan wordt het 

bomenbestand vernieuwd en vervangen door nieuwe, monumentale bomen, en wordt van dit 

project gebruik gemaakt om na al die decennia een voetpad aan te leggen. 

Kapellestraat, Laar en Lindelei krijgen een nieuwe riolering en bijgevolg ook nieuwe voetpaden, 

verlichting, parkeerplaatsen,… Van dit project wordt gebruik gemaakt om ons dorpscentrum een 

nieuw en modern elan te geven. Het ontwerp van deze straten wordt uitgewerkt door middel van 

een uitgebreid participatietraject, omdat er zo veel verschillende belangen en actoren bij betrokken 

zijn. 

L. Gilliotlaan en J. Davidlaan krijgen nieuwe riolering, wegenis, voetpaden, groenperken en 

verlichting. Van dit project wordt gebruik gemaakt om in samenwerking met de school een 

verkeersveiligere schoolomgeving rond De Blokkendoos uit te werken. (zie ook Onderwijs) 

Ook kleinere rioleringsprojecten en IBA’s, zoals voorzien in de verschillende uitgewerkte clusters 

deze legislatuur, worden uitgevoerd. 

Naast de talrijke rioleringsprojecten die al in voorbereiding zijn, dienen er ook enkele nieuwe te 

worden opgestart. Het gaat dan om Pierstraat en Reetsesteenweg, beiden voorzien zodra de N171 is 

doorgetrokken. Ook een rioleringsdossier voor de straten van wijk Buerstede die omringd worden 
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door Helststraat, Cleydaellaan en N177 (meer specifiek Molenberg, Buerstedelei, Zonnebloemlaan, 

Krokusplein, Tulpenlaan, Lelielaan, Azalealaan, Ahornelaan en Rozenlaan)  wordt opgestart. 

Samen met Rumst en Niel wordt gewerkt aan de herinrichting van het kruispunt aan discotheek 

Escape in de Pierstraat. Die herinrichting moet het intergemeentelijk verkeer sneller naar de N171 

geleiden, zodat de Pierstraat en de daarop aangesloten woonwijken minder verkeer krijgen en 

makkelijker kunnen ontsluiten. 

De studie rond de verbinding van de industriezone van de Helststraat naar de Vluchtenburgstraat is 

reeds uitgevoerd. Tijd nu om dit in praktijk om te zetten. In eerste instantie worden de onteigeningen 

in orde gebracht, vervolgens wordt de weg aangelegd. De industriezone van de Helststraat wordt 

vanaf dan afgesloten van het woongedeelte. 

De ontsluiting van de industriezone van de Mastboomstraat op een andere manier dan via het 

woongebied van wijk Ysselaar is onderzocht en momenteel blijkt daar geen oplossing voor te zijn. 

Ook volgende legislatuur wordt nog steeds uitgekeken naar opportuniteiten om dit project te 

verwezenlijken. Tot zolang zullen daar geen nieuwe KMO-gerelateerde vergunningen verleend 

worden. 

Enkele straten hebben dringend nood aan een nieuwe asfaltering. Het gaat om de straten van wijk 

Kleine Grippe (Drie Bunder, Schuurveld, Kamersveld, Heiveld, Kleine Grippe, Merelveld, Kerkeveld, 

Wouwersveld en Arkel), de zijstraat van de Oudestraat en de Halfstraat tussen N177 en de 

tractorsluis, waarbij in de Halfstraat mogelijk wel nieuwe riolering moet komen. Deze werken worden 

met hoge prioriteit aan het begin van de legislatuur uitgevoerd. 

Het concept van woonerven wordt meer en meer geïntroduceerd. 

Voor zowel della Faillelaan als C. Paulusstraat wordt bekeken of de wegenis kan aangepast worden 

aan de huidige schoolcirculatie. 

Net als deze legislatuur zijn het verdere herstel van slechte voetpaden en fietspaden ook de 

komende jaren voor het gemeentebestuur een topprioriteit. Elk jaar werkt de eigen wegendienst 2 à 

3 projecten af. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe groenaanplanting en ledverlichting. 

Het gemeentebestuur wil dat Aartselaar verder loyaal meewerkt aan de studies van de N171 en 

A12/N177. Dit moet resulteren in de langverwachte doortrekking van expresweg N171 (waarvoor nu 

reeds door N-VA-minister Weyts de nodige onteigeningen en afbraken van gebouwen op het tracé 

zijn gebeurd) en een veiligere inrichting van de A12/N177, met een betere doorstroming en 

verkeersveiligere kruispunten als topprioriteit. Daarbij is ook een snelheidsverlaging van 90 km/u 

naar 70 km/u op de A12 en van 70 km/u naar 50 km/u op de N177 wenselijk. De gemeente voert een 

pleidooi bij de hogere overheid voor een doortrekking van een tram op de N177 en een overkapping 

van de A12 tussen G. Gezellestraat en Kontichsesteenweg. Het gemeentebestuur zal ook vanuit 

Aartselaar druk blijven zetten in dit dossier. 

De gemeente tracht onnodige verharding te vermijden en om te zetten in bijkomend groen. 

Om te vermijden dat een nieuw aangelegde straat onmiddellijk terug wordt opengelegd door een 

nutsmaatschappij, worden regelmatig vergaderingen gehouden met de maatschappijen en worden 

de nieuwste technologieën gebruikt om hen goed met elkaar te laten samenwerken. Een controleur 

der openbare werken ziet ook nauwgezet toe dat na hun werken het wegdek terug in prima staat 

wordt afgeleverd. 



15 
 

Een Aartselaar dat haar financiën netjes op orde heeft en 

fiscaal aantrekkelijk is 
 

Een financieel gezonde gemeente is essentieel.  Het gemeentebestuur staat ook de komende 

legislatuur garant voor: 

 Een fiscaal voordelige gemeente met lage belastingen, waarbij we de kampioen van de 

provincie willen blijven 

 Een uitgebreide en duidelijke meerjarenplanning, waarbij Aartselaar proefproject is om al 

vanaf 2019 de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus toe te passen 

 Talrijke investeringen in de gemeente, terwijl we de schuldgraad op een laag en 

verantwoord niveau kunnen houden 

 Intergemeentelijke samenwerking voor de uitrol van grote projecten (bv het nieuwe 

zwembad) en een efficiëntere inzet van personeel en middelen 

 Leningen die op korte termijn en met een lage rentelast worden aangegaan 

 Een doorgevoerd schuldbeheer  

 Belastingen moeten rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn. Binnen 

de gemeente wordt bekeken hoe iedereen op een correcte en evenwichtige manier bijdraagt 

aan onze samenleving. 

 De gemeente doet aan ethisch beleggen. 

 

 

Een ondernemersvriendelijk Aartselaar dat kansen biedt aan 

de lokale economie 
 

Het gemeentebestuur wil stevig inzetten op de 7 topics die bij ondernemen regelmatig aan bod 

komen: een goede dienstverlening, ruimte om te ondernemen, een goede bereikbaarheid, 

voldoende veiligheid, een gezond milieu, positieve financiën en voldoende participatie.  

Om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn, moet dus vooral ook optimaal worden ingezet op 

andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare werken, parkeerbeleid, 

toerisme, werkgelegenheidsbeleid en activering van werklozen, woonbeleid en bij uitbreiding van dat 

alles: een positieve uitstraling van de gemeente Aartselaar. 

We behouden onze lage belastingen voor ondernemers en hebben de ambitie om koploper in onze 

regio te blijven. 

Die lage belastingen koppelen we aan een degelijke dienstverlening en een optimaal 

ondernemersklimaat. Via het KMO-loket is Aartselaar een partner in het ondernemen. 

We vullen onze bedrijventerreinen optimaal in. Leegstand wordt opgespoord en ontraden.  
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De goede mix in Aartselaar tussen baanwinkels op de A12 en buurtwinkels in ons dorpscentrum blijft 

behouden. We schrijven Aartselaar in voor het coachingtraject ‘detailhandel’ dat door de provincie 

Antwerpen wordt georganiseerd. 

De bloeiende middenstand en horeca wordt optimaal ondersteund, zij zijn een belangrijk onderdeel 

van het Aartselaars weefsel en zorgen voor een bedrijvige kern in Aartselaar. Ook hun activiteiten 

kunnen op gemeentelijke steun rekenen, zowel financieel als logistiek. Ondernemers krijgen plaats in 

de gemeentelijke app.  

We organiseren een structureel overlegplatform tussen horeca/toerisme en de gemeente. 

De wijkagent/toezichthouder is steeds bereikbaar voor de ondernemers. 

Bij wegenwerken betrekken we de middenstand en zorgen voor zo veel mogelijk Minder 

Hindermaatregelen. Dit zal zeker heel belangrijk zijn bij het rioleringsproject Kapellestraat – Laar dat 

er aan zit te komen. 

Een verstandig parkeerbeleid zorgt voor een goede bereikbaarheid van de lokale middenstand. De 

gewijzigde parkeerverordening was daartoe al een eerste stap, een betere handhaving van de 

blauwe zone in ons dorpscentrum de tweede stap. Dat zorgt er voor dat de huidige parkeerplaatsen 

niet oneigenlijk worden gebruikt en er meer parkeergelegenheid is voor de klanten van de diverse 

winkels en horeca. 

We verbeteren de mobiliteit op hoofdwegen die cruciaal zijn voor onze Aartselaarse ondernemers, 

denk aan de doortrekking van expresweg N171 en de herinrichting van de A12/N177. Samen met de 

provincie en andere actoren moet goed nagedacht worden over de toekomstige functie van de N177: 

welke ontwikkelingen kunnen wel en welke niet. 

We bekijken samen met de POM hoe we onze lokale bedrijventerreinen nog meer kunnen clusteren 

en schaalvoordelen kunnen ontwikkelen. 

 

Een bloeiend Aartselaar waar iedereen graag woont 
 

Het huidig uitgetekende beleid wordt verder gezet: we voeren onze inhaaloperatie inzake sociale 

woningen verder uit en trachten deze zoveel mogelijk aan mensen met een Aartselaarse band toe te 

wijzen, we blijven leegstand en verwaarloosde woningen gericht aanpakken, … 

De projecten aan de A. Sanderslei en Buerstedelei werken we uit. De gemeente gaat actief op zoek 

naar andere plaatsen in de gemeente waar dergelijke projecten voor Aartselaarse jonge gezinnen 

kunnen gerealiseerd worden. 

Het gemeentebestuur wil verder werk maken van het stimuleren van nieuwe woonvormen zoals 

zorgwonen, co-housing,… Het moet ook eenvoudiger worden om van woningen met een verouderde 

inrichting terug nieuwe en interessante woningen te maken. 

De gemeente gaat actief op zoek naar een geschikte locatie voor een ‘Toontjeswoning’, dat is een 

woning waarbij een beperkte groep volwassen gehandicapten in wordt gehuisvest en begeleid. 
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Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen 
 

Onze bevolking willen we nog beter informeren over de talrijke rechten en kansen die hen vanuit het 

beleid worden geboden. Dit wordt uitgevoerd door middel van de rechtenverkenner.   

De sociale dienst probeert actief mensen in nood te detecteren en zorgt voor een ‘aanklampend’ 

beleid, waarbij een hulpaanbod wordt voorgesteld en mensen uit de armoede worden gehouden.   

Daarnaast ontwikkelen we drempelverlagende initiatieven zodat gezinnen sneller de stap te zetten 

naar een begeleidingstraject. Een snellere start geeft ook sneller resultaten. Nu wordt nog vaak te 

lang gewacht waardoor de problematiek vaak ernstiger is geworden. 

Om armoede aan te pakken willen we niet enkel inzetten op het gezinshoofd, maar ook op de andere 

gezinsleden. Denk aan het leren van de taal, begeleiden naar werk, een opvoedingscultuur 

aanreiken,… 

Gezinnen die een uitkering genieten worden opgevolgd en geherevalueerd. We bekijken of zij boven 

de armoederisicodrempel kunnen geraken na benutting van alle andere rechten. Daarbij willen we 

ook nauwer samenwerken met Vlotter voor een betere aanpak van de schuldbeheersing bij 

gezinnen. Qua tewerkstelling wordt verder ingezet op het huidige beleid: activering van de 

leefloners, intense samenwerking met intercommunale Vlotter rond Wijk-Werken (het vroegere 

PWA),… 

De gemeente werkt verder de eerstelijnszorg “Rupelaar” (regio Aartselaar - Rupel) uit. Als 

gemeentebestuur blijven we een sturende rol vervullen in het gezondheidsbeleid, zowel preventief 

als curatief. 

Tot slot draagt Aartselaar haar steentje bij in de opvang van vluchtelingen, kaderend in het federaal 

spreidingsplan via het reeds bestaande LOI (Lokaal Opvang Initiatief). 

 

 

Een Aartselaar dat ook nieuwkomers alle kansen biedt 
 

Het project Babbel+ wordt verder gezet. Op dit ogenblik zien we vooral hogergeschoolden instappen 

in dit project. Samen met Vorming Plus en de integratieambtenaar worden acties ondernomen om 

ook anderen naar dit project toe te leiden. 

Kinderen die geen Nederlands als thuistaal hebben worden actief begeleid naar de speelpleinwerking 

in de zomervakantie, dit om er voor te zorgen dat zij gedurende de twee maanden schoolvakantie 

toch voldoende met het Nederlands in contact blijven komen en niet met een achterstand aan het 

nieuwe schooljaar beginnen. 

Via intercommunale Vlotter wordt een halftijdse diversiteitsmanager aangetrokken die een actief 

beleid daaromtrent opzet. 
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Een Aartselaar dat haar inwoners informeert en laat 

meedenken en participeren 
 

De inspanningen om actieve wijkraden te hebben worden doorgetrokken, met nieuwe oproepen in 

2019 en 2022, wanneer de besturen van de wijkraden dienen hernieuwd te worden. Elke wijkraad 

krijgt bovendien een eigen budget, in de vorm van een projectsubsidie, voor de besteding daarvan 

worden de nodige regels opgesteld. 

Het beleid rond infomarkten en infovergaderingen bij belangrijke projecten en openbare werken 

wordt verder gezet. 

Het participatietraject rond de dorpskernvernieuwing gaat ook komende legislatuur verder. 

Aartselaar heeft talrijke actieve en nuttige adviesraden, die het leven in Aartselaar nog aangenamer 

proberen maken. We werken verder intensief met hen samen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van 

het nieuwe socio-culturele gebouw, waarvoor de cultuur-, sport- en jeugdraad al een zeer nuttig 

document opstelden. Samen met de milieuraad voeren we dan weer juridische actie tegen de komst 

van de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven.  

 

 

Een Aartselaar dat mee is met de digitale revoluties 
 

Aartselaar gaat ook komende legislatuur verder op de ingezette weg van digitalisering en de 

ontwikkeling van apps. 

Het opgestelde masterplan rond ICT-infrastructuur wordt uitgerold. 

Voor onze gemeenteraden gaan we nog een stap verder. Via opnameïnfrastructuur wordt elke 

gemeenteraad gedigitaliseerd, zodat inwoners nog beter het reilen en zeilen kunnen volgen. 

De komende jaren zal een belangrijke focus moeten gaan naar smart cities en de talrijke 

toepassingen daarvan. Aartselaar wil deze tendens niet missen en via de verschillende data en 

mogelijkheden de dienstverlening zowel intern als naar de burger nog verbeteren en optimaliseren. 

 

Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is 
 

De komende legislatuur wordt verder gewerkt op de ingeslagen weg inzake milieu, groen, 

duurzaamheid, energie en water. 

Aartselaar neemt verder initiatieven om op termijn een klimaatneutrale werking te hebben tegen 

2030. Het eigen gemeentepersoneel neemt het voortouw in het zuinig omspringen met energie en 

milieu. De vergroening van ons wagenpark wordt verder gezet. Ook de Aartselaarse bedrijven 
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worden gestimuleerd om groener te worden, denk aan bijenhotels, bloemenweiden, groendaken, 

groenschermen,…  We zijn bij dit alles ook een goede samenwerking met de milieuraad genegen. 

We stimuleren groepsaankopen rond klimaatvriendelijke producten. 

Om de aanpak van de luchtkwaliteit te verbeteren werken we een beleid uit rond steenkoolkachels 

en allesbranders. 

Via de opmaak van een masterplan wordt versneld werk gemaakt van de omzetting van de 

gemeentelijke straatverlichting naar zuinigere ledverlichting. We onderzoeken tevens hoe we voor 

de  verlichting diensten kunnen huren in plaats van zelf de investeringen te doen. 

Groenperken en plantsoenen worden doordacht aangelegd, met de nadruk op permanent groen, het 

onderhoudsvriendelijk karakter ervan voor de groendienst, aandacht voor streekeigen planten, 

verticale wortelgroei die de voetpaden niet opstuwen en de riolering doorboren,…  

Er komt een bomenbeheersplan dat ook ter inzage ligt van bewoners, dit om discussies over wel dan 

niet snoeien te vermijden.  

We onderzoeken hoe we de groendienst verder kunnen reorganiseren, met het oog op een beter 

groenbeheer en minder klachten over het groenonderhoud.  Zo is de inschakeling van 

intercommunale Vlotter nu al een eerste stap als extra bijstand, die we verder onder de loep zullen 

nemen en desgevallend uitbreiden. 

We willen onderzoeken of blinde muren van gemeentelijke gebouwen kunnen omgevormd worden 

tot ‘groene muren’. 

Voor de Reukens worden verder gronden aangekocht en die worden verder bebost. De Reukens 

groeit verder en verder uit tot de groene long van onze gemeente. 

Ook buiten de Reukens moet er aandacht zijn voor meer groen en bos. Zowel een “geboortebos” als 

“begraafbos” zijn creatieve ideeën die meerdere functies kunnen combineren. Zij verdienen verder 

onderzoek.  De toegankelijkheid van park Solhof wordt verbeterd door alle wegen aan te leggen als 

bolle wegen, dat verhindert waterplassen en modder. Het natuurgebied rond Zinkval en Cleydael, 

met al z’n mooie wandel- en fietspaden, verdient dan weer meer promotie. Wandelweg nr. 3 wordt 

daarbij ook verder ontwikkeld. 

Zowel in de Reukens (natuurspeelbos) als aan het sportcentrum komt er een natuurspeeltuin (zie 

ook Jeugd). De drassige hondenweide van het Solhof verhuist naar het sportcentrum (zie ook 

Dierenwelzijn). 

We stellen nog meer trage wegen open, als veilige verbindingswegen voor onze zwakke 

weggebruikers (zie ook Mobiliteit). 

Een grote uitdaging stelt zich in de aanpak van watergevoelige gebieden. Zo is een  verdere 

uitwerking en inrichting van signaalgebieden noodzakelijk, met aandacht voor voldoende 

bufferbekkens en –capaciteit, en waterbuffering in de wijk zelf. Dit kan gerust samengaan met de 

aanleg van meer groen en creatie van landschapsparken. Om de waterproblematiek aan te pakken is 

een goed onderhoud en misschien zelfs aanleg van nieuwe grachten nodig. Ook de talrijke 

rioleringsprojecten die op stapel staan (zie ook Openbare Werken) zijn hiertoe een belangrijke stap. 

We bekijken verder hoe we verhardingen kunnen beperken en het gebruik van waterdoorlatend 

materiaal kunnen promoten. 

Bouwzones met een hoog overstromingsrisico krijgen een herbestemming. 
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We onderzoeken het nut van regenwaterrecuperatiesystemen in openbare gebouwen waar veel 

water wordt verbruikt. 

Rond de scholen plaatsen we meetinfrastructuur om de luchtkwaliteit te testen, specifiek voor de 

piekmomenten. Op basis daarvan kunnen we acties ondernemen om die luchtkwaliteit te 

verbeteren. Dit onderzoek werkt dus verder op het Curieuzeneuzenonderzoek. 

We trachten concepten als de volkstuintjes, straattuinen en samentuinen uit te werken, in 

samenwerking met partners. 

We promoten duurzame landbouw en de korte ketenlandbouw. 

De gemeente gebruikt al een tijdlang geen pesticiden meer en promoot dit ook bij de bevolking via 

de milieuraad. 

We ondertekenen de burgemeestersconvenanten rond Klimaat en Energie. 

Met een Energy Service Company sluiten we een EPC, een Energieprestatiecontract (EPC) af. Dit 

helpt ons om de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen te verbeteren. 

We onderzoeken ten slotte hoe we burgers en leerlingen nog meer kunnen betrekken bij het 

natuur- en milieubeleid van de gemeente Aartselaar, met partners zoals Velt, Natuurpunt en de 

compostmeesters. 

 

Een Aartselaar dat verstandig omgaat met afval 
 

De strijd tegen de oude en de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven wordt onverminderd verder gezet, 

zowel politiek als juridisch. Het gemeentebestuur is er van overtuigd dat er betere locaties zijn, zoals 

bv in de Antwerpse haven. Dergelijke oven hoort alleszins niet thuis in dichtbewoond gebied. Dat 

men bovendien de bouw van een nog grotere oven plant, is onbegrijpelijk omdat deze dan een 

overcapaciteit zal hebben, afval zal moeten worden ingevoerd, terwijl de A12 nu reeds oververzadigd 

is en bijkomende vuilniswagens dus onwenselijk zijn. Studies wijzen overigens uit dat het goedkoper 

zou zijn afval over het water uit te voeren naar Nederland. 

Het gemeentebestuur wil het principe ‘de vervuiler betaalt’ verder in de praktijk doortrekken in het 

Aartselaars afvalbeleid, met de invoer van Diftar in de loop van 2020. We beogen dat de hoeveelheid 

restafval per Aartselaarse inwoner daalt in de komende legislatuur. Bij de invoering van Diftar is er 

oog voor sociale correcties. 

Enkele keren per jaar wordt een mobiel recyclagepark georganiseerd door Igean, onder meer op de 

wekelijkse markt. 

We willen een oplossing voor het plastic dat momenteel nog te vaak in de restafvalzak verdwijnt. 

Indien er door de hogere overheid geen initiatief wordt genomen, trachten we via intercommunale 

Igean om plastic voortaan ook mee in de PMD-zak in te zamelen en te recycleren. 

Het gemeentebestuur wil op nationaal en lokaal niveau een strengere aanpak van zwerfvuil en 

sluikstort. Ook hier geldt ‘de vervuiler betaalt’. De invoering van statiegeld op PMD laten we over 

aan de Vlaamse regering, die daarvoor bevoegd is. Op lokaal niveau pleiten we wel voor een hardere 
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aanpak van sluikstort en zwerfvuil via hogere GAS-boetes en gemeenschapsdienst. Strategische 

camera’s en meer vaststellers helpen om de pakkans aanzienlijk te verhogen. 

Wat de vuilnisbakjes in het straatbeeld betreft verwacht het gemeentebestuur heil van wat er uit de 

smart cities-concepten komt. We willen graag slimmere vuilbakken, waarbij een chip aangeeft 

wanneer de afvalophalers moeten langs komen. Een goed voorbeeld van zo’n slimme vuilbak is het 

Bigbelly-concept. 

Ook de markten, handelaars en horeca worden betrokken bij de aanpak van zwerfvuil in de 

winkelstraten en na evenementen. We vervangen wegwerpbekers bij evenementen door 

herbruikbare bekers of biologisch afbreekbare bekers. 

Recyclage en hergebruik wordt verder gestimuleerd. Aartselaar wordt warm gemaakt voor de 

circulaire economie. Er moet een oplossing komen voor de piekperiodes waarin veel glas naar de 

glasbollen wordt gebracht en deze te beperkt zijn in capaciteit (bv rond de feestdagen). 

Het Uitvoeringsplan 2016-2022 voorziet dat lokale besturen proefprojecten kunnen opzetten rond de 

collectieve inzameling van selectieve fracties op een bedrijventerrein. In overleg met de uitbaters 

van een bedrijventerrein starten we een vlotte service op die voor milieuwinst en een efficiëntere 

logistiek zorgt. 

 

Een doordacht Aartselaar met ruimte voor wonen, 

ondernemen én natuur 
 

We maken verder werk van de reeds lopende RUP’s Lindelei-Solhof, sportcentrum en 

Scheldebekken-Benedenvliet. Weldra starten hierover de informatie- en participatietrajecten. 

De uitgangsprincipes van het GRUP worden toegepast in de praktijk: slimme verdichting, versterking 

van de kernen, behoud van open ruimte. Die verdichting houdt rekening met de omgeving en is 

steeds maatwerk. 

We ontwikkelen de Reukens verder via aankoop van gronden, uitbreiding van het bos, een extra 

trage weg en een natuurspeelbos. 

Het rioleringsproject van Kapellestraat, Laar en Lindelei biedt de opportuniteit om ons dorpscentrum 

te herdenken en aan dorpskernvernieuwing te doen. Verlaten sites, zoals de oude 

gemeentemagazijnen, worden herontwikkeld (cfr realisatie socio-cultureel gebouw, zie ook onder 

patrimonium en sport). 

Er wordt samen met de omliggende gemeenten en de hogere overheden een visie ontwikkeld over 

de bebouwing die langs de A12 kan komen. Momenteel past enkel Aartselaar de KMO-regels correct 

toe, terwijl andere gemeenten ook grote baanwinkels met detailhandel toestaan. Anderzijds moeten 

de regels ook soepeler worden, zodat bijvoorbeeld carwashes, binnenspeeltuinen of dansscholen 

zich op de A12 kunnen vestigen. Met de huidige regelgeving moet dit verplicht in woongebied, wat 

vaak hinderlijk is. 

Er komt een betere handhaving van de stedenbouwkundige voorschriften. Daartoe wordt een visie 

ontwikkeld met elke actor. 
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We maken werk van alternatieve woonvormen en maken ook het realiseren van cohousing 

eenvoudiger. Daarnaast onderzoeken we hoe we onbebouwde percelen kunnen activeren om de 

druk op de open ruimte te verminderen. 

Er is nood aan een visie over de inname van openbaar domein door handelszaken of burgers.  

We werken tevens een visie uit, met de nodige sensibilisering, rond kunstgras, dat momenteel door 

de hogere overheid volledig als verharding beschouwd wordt. Rond verhardingen proberen we onze 

inwoners nog meer te sensibiliseren. Beperking van verharding is immers nodig voor de 

biodiversiteit en vooral voor de waterhuishouding, willen we in de toekomst niet allemaal met 

wateroverlast worden geconfronteerd. 

Een terrein dat langere tijd braak ligt, kan een tijdelijke invulling krijgen als buurtparkje, speelterrein, 

of als moestuin. De braakliggende grond in de Zwaluwenlaan biedt zo’n kans. 

Lokaal toerisme kan een drager worden voor een aangepaste streekontwikkeling. De behoefte om 

zich te ontspannen in een gezonde, natuurlijke omgeving zal nog toenemen. Een gebied als de 

Reukens biedt hier mooie kansen. 

Bij grotere woonprojecten kan het groene gedeelte ervan semipubliek ingericht worden, zodat 

omwonenden er ook van kunnen genieten. Voorbeelden zijn de nieuwe verkaveling en de 

uitbreiding van de kleuterschool in de Buerstede. 

 

Een Aartselaar waar het voor mens én dier aangenaam 

vertoeven is 
 

In navolging van verschillende andere gemeenten, wil het gemeentebestuur in Aartselaar een 

schepen die specifiek de bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ draagt. Dit is bij voorkeur een andere schepen 

dan diegene die het bevoegdheidspakket van leefmilieu en landbouw heeft. 

De huidige, drassige hondenweide aan park Solhof willen we verhuizen naar de weide die het 

sportcentrum zal uitbreiden. Daar is ruimte voor een grote, droge(re) en kwalitatieve hondenweide. 

Samen met de verschillende partners worden de voornaamste knelpunten rond dierenwelzijn op 

gemeentelijk niveau in kaart gebracht en aan een oplossing gewerkt. 

De milieu- en natuurraad (minaraad) wordt ook het adviserend orgaan voor alles wat met 

dierenwelzijn te maken heeft. 

Omdat verschillende inwoners niet goed weten bij wie ze terecht moeten om dierenmishandeling of 

– verwaarlozing te melden, wordt een duidelijk meldpunt in de gemeente opgericht. Ook op de 

gemeentelijke website komt daar bijkomende informatie over. 

Huidige subsidies, bijvoorbeeld voor zwaluwnesten, blijven behouden. Er wordt onderzocht of dit 

ook voor andere bedreigde diersoorten een meerwaarde kan bieden. 

Op dit ogenblik is er nog veel jachtgebied in Aartselaar. Er wordt bekeken in welke mate dit veilig en 

verantwoord is en of dit gebied moet ingeperkt worden. 
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We stellen zelfklevers ter beschikking die aanduiden dat er een huisdier is. Dit kan belangrijk zijn bij 

brand, overlijden, evacuatie,… 

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tegen dieren die voor overlast zorgen, zoals duiven en 

kauwen. Het af en toe inzetten van een roofvogel kan misschien een oplossing bieden. 

Rond hondenpoep willen we nog meer preventie en ijveren we voor een attitudewijziging bij 

bepaalde hondeneigenaars. 

Er worden bijkomende bijen- en insectenhotels geplaatst in Aartselaar. Zeker de bij verdient 

bijzondere aandacht, omdat het zo’n belangrijk dier is voor onze leefomgeving. 

De kennis van dieren en de natuur gaat achteruit bij de bevolking. We trachten hen vanuit het 

gemeentebestuur regelmatig te informeren, hoe men in harmonie met de natuur kan leven. 

 

Een gemeentebestuur waarvoor het aangenaam werken is 
 

De gemeente tracht goede, bekwame ambtenaren aan te trekken. In de samenstelling van het 
ambtenarenkorps is aandacht voor diversiteit. 

Via art. 60 trachten we mensen kansen en doorgroeimogelijkheden te geven. 

De inkanteling gemeente-OCMW biedt opportuniteit om aan de hand van het nieuwe organogram 
een degelijk personeelsbeleid uit te werken, in samenspraak met de werkvloer. 

Er wordt gestreefd naar een open en vlotte interne communicatie. 

Nieuwe aanwervingen gebeuren bij voorkeur contractueel. Statutaire aanwervingen zijn de 
uitzondering. 

 

Een Aartselaar dat verder kijkt dan haar eigen grenzen 
 

De gemeente Aartselaar is overtuigd van haar eigen bestuurskracht en gaat daarom geen vrijwillige 

gemeentefusie aan. Wel zetten we in op een doorgedreven intergemeentelijke samenwerking, zowel 

op vlak van dienstverlening en samenaankoop, maar ook op vlak van personeel. Indien de Vlaamse 

overheid in de loop van de komende legislatuur toch verplichte gemeentefusies oplegt, tracht 

Aartselaar zelf uit te kiezen met wie ze in zee gaat. Een betere dienstverlening omwille van de 

schaalvoordelen moet dan centraal staan. 

Het budget dat naar ontwikkelingssamenwerking gaat, wordt net als de voorbije legislatuur jaarlijks 

met 1.500 euro verhoogd. 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de ROSA-raad krijgen een update. 

De gemeente bestendigt tot slot haar titel als fairtradegemeente. 


