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"Behouden wat goed is, veranderen en verbeteren waar nodig!"

1. Inleiding
Ook wij wonen graag in Aartselaar, net als u.
Het is een aantrekkelijke gemeente met veel potentieel: een groene oase met heel wat
mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning en gunstig gelegen in de nabijheid van belangrijke
verbindingswegen en grote steden. Ook het gemeentepersoneel dat zich dagelijks hard inzet voor
een goede dienstverlening verdient een pluim!
Toch stellen we helaas vast dat er ondertussen ook sleet zit op onze gemeente. Bij gebrek aan
langetermijnvisie en frisse ideeën dreigen we de aansluiting met de toekomst te missen.
Zo zal het u ook al wel opgevallen zijn dat veel van onze infrastructuur aan een flinke opknapbeurt
toe is en het dorpsuitzicht dringend nood heeft aan verfraaiing.
Ook onze mobiliteit verdient meer aandacht: we kunnen niet machteloos blijven toezien hoe onze
uitvalswegen verder dichtslibben. Meteen dienen we ook veel meer oog te hebben voor onze
veiligheid.
Een doeltreffend gezins- en woonbeleid dringt zich voorts op. De toenemende vergrijzing van onze
gemeente vraagt immers een aangepast beleid. Daarnaast komen onze jonge gezinnen nog
onvoldoende aan bod en dient de kinderopvang uitgebreid te worden.
En is het niet hoog tijd dat inwoners meer inspraak krijgen in het beleid?
Tenslotte, en niet onbelangrijk, vormt ook de gemeentelijke financiële toestand een grote uitdaging:
de spaarpot uit het verleden is nu leeg en de huidige meerderheid heeft onlangs in stilte tot een
belastingsverhoging besloten.
De N-VA heeft de ambitie om van Aartselaar opnieuw een koploper te maken!
We willen wat goed is verder zetten, maar durven bijsturen en veranderen waar nodig. We staan
klaar met een team van sterke en gemotiveerde kandidaten om het beleid een nieuwe impuls te
geven.
Ook in Aartselaar staat de N-VA voor de kracht van verandering.
Doet u mee?

Sophie De Wit
Lijsttrekker N-VA Aartselaar
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2. Onze visie
N-VA Aartselaar wil het beste voor het dorp en haar inwoners. We willen Aartselaar terug naar de
top brengen en daar ook houden.
Om dat doel te bereiken werkte de N-VA een positief project uit teneinde Aartselaar klaar te stomen
voor de toekomst.
-

Daarbij zet de N-VA in eerste instantie in op de invoering van een nieuwe politieke cultuur
die, zoals verder zal blijken, eigenlijk de evidentie zelve is maar jammer genoeg niet wordt
toegepast door het huidige bestuur. Nochtans is een andere en verfrissende aanpak dringend
aan de orde in onze gemeente.

-

Daarnaast wil de N-VA in meerdere domeinen werk maken van een reeks concrete
maatregelen die Aartselaar en haar inwoners verder ten goede moeten komen.

N-VA wil bij dit alles realistisch, doortastend en doelgericht te werk gaan, vooruitziend, met de
focus op een blijvende haalbaarheid op lange termijn.
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3. Een nieuwe politieke cultuur in Aartselaar? Graag!
Een nieuwe politieke cultuur is meer dan een hol begrip. Het is een manier van aanpakken, een
manier van omgaan met de burger en inwoner, zodat een transparant beleid kan worden gevoerd
waarbij iedereen zich gehoord en betrokken voelt.
Dergelijke manier van omgaan met onze inwoners zou een evidentie en een constante moeten zijn.
In essentie komt het neer op de toepassing van enkele eenvoudige principes, waarbij een
gemeentebestuur optreedt als een ”goed huisvader”.
Evenwel blijken de partijen die in Aartselaar nu al jaren aan de macht zijn deze principes gaandeweg
vergeten te zijn.
De N-VA brengt ze daarom graag in herinnering.
Meer nog: de N-VA engageert zich om deze principes terug in ere te herstellen en hiernaar te
handelen.

3.1. Voer een degelijk en vooruitziend beleid.
Het hoeft geen betoog dat politiek en beleid voeren vandaag veel te veel “steekvlampolitiek”
geworden is. De waan van de dag primeert, zelfs op lokaal vlak.
Beleidsmaatregelen zijn daarom dan ook te veel reactief, terwijl ze eerder proactief behoren te zijn.
Beslissingen bieden bovendien vaak enkel een oplossing op korte termijn, waardoor er zich op
langere termijn nieuwe problemen of conflicten aandienen. Dit heeft tot gevolg dat meestal dan pas
de echte (en dikwijls hogere) rekening wordt gepresenteerd en uiteindelijk toch weer naar een
nieuwe oplossing moet worden gezocht, met alle bijkomende kosten van dien. Op deze wijze gaat
niet enkel kostbare tijd, maar gaan ook kostbare financiële middelen verloren. Zulks moet vermeden
worden.
Daarnaast ontbreekt ook veel te vaak de nodige transparantie.
Zo is het voor de inwoners vaak erg onduidelijk waarom juist bepaalde beslissingen worden genomen
en is er alleszins onvoldoende communicatie tussen bestuur en burger.
De N-VA is ervan overtuigd dat dit helemaal anders kan en wil zich inzetten voor een degelijk,
transparant en vooruitziend beleid.
Wij willen daarbij de volgende principes hanteren:
•

Geen korte termijn denken.
Met andere woorden : geen louter ”pleister-op-de-wondebeleid”, geen “trial and error” en geen
louter oplapwerk.
Er moet telkens gezocht worden naar maatregelen en oplossingen die ook werken op lange
termijn. Dit vereist uiteraard een doordachte aanpak waarbij verschillende opties tegenover
elkaar in alle ernst en objectiviteit moeten worden afgewogen. De N-VA is ervan overtuigd dat
op deze wijze ook kostenbesparend te werk kan worden gegaan.
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Daarbij is het trouwens belangrijk om ook proactief te werken en niet te wachten tot de
problemen zich aandienen alvorens bepaalde maatregelen te treffen. Voorkomen is altijd beter
dan genezen.
•

Goede opvolging van dossiers en tijdige aanvraag van subsidies waar mogelijk.
Het spreekt voor zich dat geldverspillende prestigeprojecten moeten vermeden worden.
De dure aankoop van het gebouw voor IBO Robbedoes (meer dan 750 000 euro, waarbij het
toenmalig bestuur door laksheid naast subsidies van de hogere overheid greep en de
kinderopvang dus volledig zelf moet financieren) voor de opvang van amper 25 kinderen is een
spijtig voorbeeld en moet een wijze les zijn voor de toekomst.
Zulke voorbeelden tonen immers aan dat dergelijke projecten anders moeten worden
aangepakt. Deze andere aanpak moet leiden tot een hogere kwaliteit, grotere reikwijdte en
meer efficiëntie, zonder dat dit gepaard dient te gaan met een hogere kostprijs. Wel
integendeel: de andere aanpak zou er net toe moeten leiden dat meer mogelijk wordt voor
minder geld.
Uiteraard vraagt dit een degelijke voorbereiding van een dossier, en van zodra gestart, ook een
goede opvolging ervan zodat tijdig en afdoende kan worden bijgestuurd waar en wanneer nodig.
Als goede huisvader dient een bestuur er ook op toe te zien dat ze tijdig en correct alle
mogelijke ondersteuning van hogerhand en subsidies aanvraagt waarop ze recht heeft, zodat
de gemeentefinanciën zoveel mogelijk ontlast kunnen worden. Kansen op een subsidie of
kostendeling mogen niet onbenut gelaten worden.

•

Open en eerlijk werken.
Verstrek steeds voldoende en juiste informatie aan de inwoners. Ga transparant te werk. Maak
van de inwoner een partner.
Dit kan eenvoudig: organiseer informatievergaderingen, wees duidelijk maar eerlijk in je
communicatie, gebruik de moderne informatiekanalen en wees beschikbaar.
Daarnaast dient er ook meer informatie en transparantie te komen rond de werking van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen (zie ook het hoofdstuk Inspraak).

3.2. Herstel de communicatie met de inwoner
Een gemeentebestuur moet bereikbaar zijn, moet luisteren en haar beslissingen motiveren.
Uiteraard is het gemeentepersoneel, haar bereikbaarheid en beschikbaarheid een belangrijke
schakel. Maar ook de beleidsmakers zelf en dus de leden van het college van burgemeester en
schepenen, zelfs de gemeenteraadsleden hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid op te
nemen.
Een gemeentebestuur mag zich niet verstoppen voor haar inwoners. Ze mag ook geen inspraak
vrezen. Zoals hoger reeds gesteld: bij een transparant en eerlijk beleid is de burger de partner van
de beleidsmakers.
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In dat kader is het belangrijk om :
•

de verschillende raden (wijk-, milieu-, jeugd-,…. raden) te heropwaarderen en de nog
ontbrekende raden (bv seniorenraad) in het leven te roepen. Dergelijke raden of groepen
vormen de link tussen de individuele inwoner en het bestuur en moeten dan ook een
echte bron van inspraak kunnen zijn.

•

op zeer regelmatige basis ontmoetings- en informatievergaderingen te houden.

•

als bestuur de deur open te zetten voor de individuele burger, dus ook diegene die zich
niet laat vertegenwoordigen door een raad. Dit houdt in dat een bestuur vlot bereikbaar
moet zijn voor de burger, moet werken aan een onmiddellijke en duidelijke
communicatie en het verzorgen van een goede dienstverlening.

•

voldoende aandacht te hebben voor de middenstand en andere verenigingen en
hiermee voortdurend de communicatie en samenwerking aan te gaan.

Inspraak en communicatie is voor de N-VA een zeer belangrijk thema (zie ook hoofdstuk Inspraak).

3.3. Rechtvaardigheid
Een gemeentebestuur dient, zoals elke overheid overigens, rechtvaardig te werk gaan. De N-VA heeft
daarbij een zeer belangrijke stelregel voor ogen: regels zijn gelijk voor iedereen.
Wat geldt voor de ene burger, moet ook gelden voor de andere. Zo moet bij de verlening van
bijvoorbeeld vergunningen dezelfde objectieve criteria worden gehanteerd. In een rechtvaardige
gemeente is er geen plaats voor vriendjespolitiek of het voortrekken van de ene of de andere burger,
vereniging of wijk.
Wat geldt voor burgers onderling geldt evenzeer voor het bestuur zelf. Het gemeentebestuur dient
eveneens alle nodige vergunningsplichten na te komen, net zoals dat van de burger verwacht wordt.
Als overheid met een duidelijke voorbeeldfunctie moet het bestuur uiteraard haar eigen regels en
die van de hogere instanties correct na leven.

Voorgaande principes zouden de evidentie zelf moeten zijn. Voor de N-VA zijn ze dat ook.
Deze principes terug in ere herstellen, zal een eerste opdracht zijn.
Budgettaire krapte mag daarbij alvast geen reden zijn om het niet te doen, gezien deze maatregelen
weinig of geen budgettaire impact hebben. Het vraagt enkel de nodige inzet en de N-VA is meer dan
bereid deze inspanningen te leveren.
De N-VA is er alleszins van overtuigd dat een gemeentebestuur via dergelijke aanpak een beter
gemeentebestuur zal zijn en dat elke inwoners er ook beter bij zal varen.
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4. Inspraak en informatie: uw mening telt!
4.1. De inwoner als partner: een respectvolle wisselwerking leidt tot een
goede samenwerking
De N-VA draagt de inspraak van de inwoners in het beleid en een duidelijke informatie-uitwisseling
hoog in het vaandel. De N-VA is immers voorstander van een transparant beleid.
Hoger werd reeds aangegeven dat voor de N-VA daartoe de communicatie tussen bestuur en de
Aartselaarse inwoners dringend moet worden hersteld.
Niet enkel moet een gemeentebestuur vlot bereikbaar zijn, het moet ook openstaan voor de
meningen van haar inwoners en haar inwoners correct informeren.
Daartoe is gemeentepersoneel, haar bereikbaarheid en beschikbaarheid uiteraard een erg
belangrijke schakel. Maar daar mag het niet bij blijven: ook de beleidsmakers zelf en dus ook de
leden van het college van burgemeester en schepenen, en de gemeenteraadsleden hebben hier een
zeer belangrijke verantwoordelijkheid op te nemen.
Een gemeentebestuur mag zich alvast niet verstoppen voor haar inwoners. Ze mag ook geen inspraak
vrezen. Zoals hoger reeds gesteld: bij een transparant en eerlijk beleid is de burger de partner van de
beleidsmakers.
Met het oog op de bevordering van die inspraak en dat partnerschap, is het voor de N-VA belangrijk
om een rechtstreekse lijn te leggen van burger naar bestuur, maar ook omgekeerd, van bestuur
naar burger.
4.1.1. Een rechtstreekse lijn van burger naar bestuur
De burger dient over de nodige mogelijkheden te beschikken om zich te wenden tot haar bestuur, al
dan niet in georganiseerd verband.
De N-VA wenst daartoe alvast :
 De bestaande advies- en inspraakraden (zoals wijkraden, milieuraad, jeugdraad…) te
heropwaarderen, en de nog ontbrekende raden (bv seniorenraad) op te richten.
Dergelijke raden, en in het bijzonder de wijkraad, vormen de link tussen de individuele
inwoner en het bestuur en moeten dan ook een echte bron van inspraak zijn.
Dit kan door:
• effectief rekening te houden de adviezen van deze raden, met de verplichting aan
het bestuur om binnen een bepaalde termijn te reageren op een vraag van een
wijk-, milieu-, jeugd-, of enig andere raad, waarbij deze reactie een duidelijk
gemotiveerd antwoord of gemotiveerde beslissing moet zijn.
• het nu nog geldende reglement op de wijkraden, waarin hun democratische
werking en inspraakfunctie te veel wordt beperkt, te wijzigen.
• frequente(re) vergaderingen te houden tussen (wijk)raad en het bestuur of de
bevoegde schepen, daarover duidelijke afspraken te maken en zich daaraan ook
correct te houden.
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• als bevoegd schepen ook een echt “betrokken” schepen te zijn, met een duidelijke
engagement.

 als bestuur de deur open te zetten voor de individuele burger, dus ook diegene die zich niet
laat vertegenwoordigen door een raad.
Dit houdt in dat een bestuur vlot bereikbaar moet zijn voor de burger, al dan niet via een
centraal loket.
4.1.2. Een rechtstreekse lijn van bestuur naar burger

Ook het bestuur zelf dient de nodige initiatieven te nemen teneinde de inspraak te bevorderen en
betere informatie te verschaffen waar nodig.
 Daarbij moet het bestuur werken aan een onmiddellijke, eerlijke en duidelijke communicatie
en het verzorgen van een goede dienstverlening.
Deze duidelijke communicatie kan via correcte informatie in het informatieblad, maar ook
via de reeds vernieuwde gemeentelijke website, die evenwel nog beter kan ontwikkeld
worden. Ook een uitbreiding van het aantal digitale informatieborden is zinvol, minstens
een verplaatsing van sommige van de bestaande borden. Dit opdat nog meer inwoners
kunnen bereikt worden.
 De N-VA stelde in Aartselaar op de gemeenteraad reeds een informatie- en
inspraakreglement voor bij wegenwerken.
Door het bestuur werd het voorstel beperkt tot een informatiemoment binnen beperktere
termijn dan door de N-VA voorzien.
De N-VA houdt evenwel vast aan haar eerder voorstel: een duidelijk informatiemoment via
verschillende kanalen, zeer ruim op voorhand, en de mogelijkheid van inspraak van de
inwoners bij wegenwerken (bv de herinrichting van hun straat) via daartoe gehouden
vergaderingen of aanspreekpunten.
 De N-VA wenst op zeer regelmatige basis per wijk een ontmoetings- en
informatievergadering te houden, minstens één maal per jaar, waarop alle inwoners van de
desbetreffende wijk uitgenodigd zijn, vragen kunnen stellen en alle nodige informatie door
het bestuur kan gegeven worden.
Dergelijk wijkoverleg is een plaats en moment waar burgers met elkaar en met de gemeente
in contact komen. Aan de hand daarvan kan – indien gewenst - zelfs voor elke wijk een eigen
wijkplan opgemaakt worden. Bewoners en gemeentebestuur delen daarbij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het wijkplan omvat wederzijdse engagementen tussen overheid en
bewoners.
 Ook hier moet er aandacht en respect zijn voor de wijk- en adviesraden zoals hoger reeds
gesteld.
Een bestuur dient daarbij onder meer de wijkwerking zoveel mogelijk te stimuleren en te
ondersteunen.
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Het is ook zinvol de verschillende wijkraden op regelmatige basis samen te brengen zodat ze
samen ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.
 Daarnaast kan de gemeente een websiteplatform ontwikkelen, best gekoppeld aan de
gemeentelijke website, zodat elk buurtcomité of elke wijkraad onder begeleiding een eigen
buurtwebsite kan aanmaken, waarop hun activiteiten, initiatieven en zelfs foto’s (al dan niet
uit de oude doos) kunnen worden geplaatst.
 De gemeente brengt een brochure ‘Eerste Hulp bij Bewonersinitiatieven’ uit, boordevol tips,
nuttige informatie, stappenplannen, etc. Bedoeling is natuurlijk burgers te stimuleren om iets
te doen voor de buurt, van een traditioneel straatfeest tot het uitgeven van een buurtkrant
of het organiseren van fietspools.
 voldoende aandacht te hebben voor de middenstand en andere verenigingen, hiermee
voortdurend de communicatie en samenwerking aan te gaan.
 In het kader van de nieuwe politieke cultuur dient het bestuur aan haar bevolking meer
transparantie aan de dag te leggen over het beleidsbeslissingen.
In dat kader moet(en):
 de verslagen van de gemeenteraad terug integraal worden opgemaakt, met
notulering van de vragen en opmerkingen van alle raadsleden. Deze dienen ook
integraal ter inzage en kennisname van de burger te worden voorgelegd, minstens
digitaal.
 de data van de gemeenteraad ruim op voorhand te worden vastgelegd en ook
bekend te worden gemaakt. Ook de agenda van de gemeenteraad moet tijdig
voorliggen ter kennisname van de inwoners. Hetzelfde geldt voor de data en agenda
van de bijeenkomsten van de gemeenteraadscommissies.
 op de gemeenteraad de mogelijkheid gelaten worden voor een vragen(half)uurtje
van de inwoners.
 de werking van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
duidelijk te worden uitgelegd in een brochure, minstens op de website.

4.2. Inspraak, maar ook uitspraak
Via allerlei infovergaderingen en adviesraden luistert het gemeentebestuur naar haar inwoners.
Inspraak is natuurlijk zeer belangrijk, zoals hoger reeds aangegeven, maar ‘uitspraak’ - de burgers
actief betrekken bij de uitvoering van het beleid - is nog beter.
Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar dat
neemt niet weg dat ook de inwoners hun rol moeten spelen bij de uitvoering van dat besliste beleid.
Inburgeringscoaches die nieuwkomers vrijwillig helpen met hun integratie, jeugdverenigingen die
zwerfvuil opruimen, buurtcomités die de parkjes en speelpleinen in de buurt onderhouden,...
Inwoners verantwoordelijkheid geven om zélf actie te ondernemen, daar gaat het om.
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5. Onze gemeentefinanciën op orde
5.1. Aartselaar: een dorp met financieel potentieel
In Aartselaar kennen we reeds jaar en dag een gunstig fiscaal klimaat met lage
gemeentebelastingen.
Niet enkel onze financiële reserves maakten dit mogelijk, maar deze lage belastingen zijn in eerste
instantie te danken aan onze inwoners zelf. Immers: ingevolge hun hoge gemiddelde inkomens
bracht een percentage van 4% onze gemeentekas evenveel op als een veel hoger percentage in een
gemeente met minder vermogende inwoners.
Het zal dan ook essentieel zijn voor onze gemeente om deze vermogende gezinnen te blijven
aantrekken. Het blijft daarnaast uiteraard erg belangrijk om deze inkomsten op de juiste manier te
besteden en er zuinig mee om te gaan.
Op beide fronten heeft het bestuur gefaald.
Niet enkel ontbreken nog te vaak de flankerende maatregelen om onze gemeente aantrekkelijk te
maken en te houden voor jonge tweeverdieners (zie ook hoofstuk Woonbeleid). Maar bovenal werd
niet steeds even omzichtig omgesprongen met de gemeenteinkomsten.

5.2. De voorbije legislatuur liep het mis: een hypotheek op de toekomst
Alleszins waren de lage gemeentebelastingen de voorbije legislatuur meer een doel op zich
geworden in plaats van een middel.
Jaarlijkse tekorten waren dan ook het gevolg van het beleid van deze meerderheid, tot zelfs pieken
in het begrotingstekort van 14% in 2012! Reeds sedert 2008 is de Aartselaarse begroting hierdoor
niet meer in evenwicht. Gevolg daarvan is dat onze Aartselaarse spaarpot systematisch werd
opgesoupeerd om deze gaten te dichten. Van deze spaarpot schiet nu amper nog iets over.
Het leverde Aartselaar alvast een officiële waarschuwing van de toezichthoudende hogere overheid
op1.
Als oplossing voor dit inmiddels permanent en structureel tekort, heeft de huidige bestuursploeg
vanaf 2013 – dus na de verkiezingen - wel in alle stilte een belastingsverhoging naar 5%
ingeschreven in haar meerjarenplanning bij de begroting, wederom zonder flankerende maatregelen.
De partijen voor wie de lage belastingen het enige doel waren, zijn nu al van plan om die na de
verkiezingen te verhogen.
Ons fiscaal gunstig Aartselaars klimaat is derhalve in gevaar.

5.3. Onze gemeentefinanciën terug op orde: begrotingen in evenwicht, met
lage belastingen
Voor de N-VA is het duidelijk: de gemeentefinanciën moeten terug in orde worden gebracht.

1

Zie http://aartselaar.n-va.be/nieuws/persberichten/n-va-aartselaarse-financi%C3%ABn-zijn-ziek-en-zekergeen-goede-score-waard
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Daarbij is de combinatie van een begroting in evenwicht, tezamen met het behoud van onze lage
belastingen, voor de N-VA een absolute prioriteit. De N-VA wil terug de tering naar de nering zetten.
Aartselaar moet ook in de toekomst fiscaal vriendelijk blijven.
Dat lukt enkel door de komende legislatuur orde op zaken te stellen. Een grondige analyse van de
financiën zal noodzakelijk zijn om te bepalen wat er in de toekomst nog mogelijk is. De N-VA staat
voor een efficiënt en vooruitziend financieel beleid.
Om dat te bereiken zal de N-VA ook hier te werk gaan als een goed huisvader. Daartoe is de N-VA
voorstander van onder meer volgende werkwijze en maatregelen:
 de juiste beleidskeuzes te nemen op het juiste ogenblik, toekomstgericht en doordacht, en
deze dossiers goed voor te bereiden en op te volgen.
 niet over te gaan tot ondoordachte of slecht beheerde prestigeprojecten met hoge kost en
lage bereikbaarheid of beperkt nut voor de inwoners.
 duidelijk na te gaan wanneer het zinvol is om al dan niet te lenen en ook hier een goed
evenwicht te bewaren tussen de beheersing van de schuldenlast en het behouden van
spaarreserves.
 tijdig subsidies of elke andere ondersteuning bij de hogere overheden aan te vragen en
daartoe correcte dossiers in te dienen.
 te saneren waar mogelijk, onder meer door te zoeken naar zuinige en efficiënte oplossingen,
doch zonder te raken aan de kwaliteit van de dienstverlening.
 samen te werken met private partners bij investeringen (zogeheten “PPS”, de publiekprivate samenwerking). Voor de N-VA is een faire verdeling van de lusten en lasten tussen
het lokale bestuur en de private partner een cruciale voorwaarde bij deze vorm van PPS.
 de nodige transparantie over de financiële toestand, investeringen en aanbestedingen aan
de dag te leggen, ook naar de inwoners toe.
 duidelijke aandacht te hebben voor heel wat nodige flankerende maatregelen, zodat onze
gemeente aantrekkelijk wordt en blijft voor jonge tweeverdieners.
 na te denken over een fiscale vereenvoudiging van de lokale belastingen op bedrijven en
middenstandszaken tot een vereenvoudigde belasting. Dit bevordert de transparantie en
vermindert de administratieve rompslomp.
 Te trachten de werkingskosten terug te dringen, bijvoorbeeld door het nemen van
energiezuinige maatregelen.
 De onnodige verhaalbelasting in Aartselaar af te schaffen.
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6. Mobiliteit & Openbare Werken
De centrale ligging van Aartselaar, vlakbij de A12 en de E19 en op de as van Antwerpen naar Brussel,
in combinatie met het gebrek aan een eigen treinstation, zorgt er voor dat vele inwoners één of meer
wagens hebben. Zowel het woon-werkverkeer als verplaatsingen voor inkopen en vrije tijd worden
vaak met de auto gedaan. Door een gebrek aan enkele cruciale verbindingswegen zoals de
doortrekking van de N171, kent onze gemeente ook heel wat sluipverkeer. Daarnaast is Aartselaar via
enkele buslijnen snel en vlot bereikbaar met het centrum van Antwerpen. Ten slotte woont 80% van
de Aartselarenaren op korte fiets- en wandelafstand van het dorpscentrum. Al deze factoren leiden
tot de noodzaak aan een coherent mobiliteitsbeleid.
3 principes staan daarbij centraal in ons mobiliteitsbeleid:
-

-

Alle weggebruikers zijn belangrijk: zowel voetgangers, fietsers, de autogebruiker als het
openbaar vervoer. Met allen wordt evenwaardig rekening gehouden. Elk vervoersmiddel
wordt op zijn sterke punten uitgespeeld. De N-VA stapt af van het STOP-principe2 en gaat
voor de KNIK (Kwaliteit, Netwerken, Iedereen mobiel en Knooppunten), waarbij de sterkte
van het vervoersnetwerk centraal staat en er wordt ingezet op comodaliteit. Comodaliteit
houdt in dat de verschillende schakels in het vervoersysteem nog beter op elkaar inspelen.
Inzet op verkeersveiligheid: een goed onderhoud van het wegennet en de voet- en
fietspaden kent een hoge prioriteit.
Burgerinspraak: bij de heraanleg van wegen en andere belangrijke openbare werken worden
burgers en andere belangrijke actoren optimaal betrokken.

6.1. Verkeersplanning
6.1.1. Doorstroming in het centrum van Aartselaar
Een mobiliteitsplan is essentieel voor de gemeente. Een verfraaiing dringt zich op. De N-VA is geen
voorstander van een Kapellestraat waar geen voertuigen meer door mogen of die éénrichting wordt.
Dit zou het verkeer leiden naar de omliggende woonzones, wat niet de bedoeling kan zijn (kijk naar
het slechte voorbeeld van Kontich).
Om het centrum veiliger te maken, pleit de N-VA voor een herinrichting die de snelheid verlaagt en
de verkeersveiligheid bevordert. Ruime fietssuggestiestroken langs beide kanten van de weg zorgen
er voor dat de automobilist zijn snelheid moet aanpassen aan de fietser. Het centrum wordt
opgefleurd met lantaarnpalen met bloembakken bovenaan, die het geheel mooier maken.
Dit principe wordt gefaseerd aangepakt op het Laar, de Kapellestraat vanaf de Palmboomstraat, de
Carillolei vanaf de della Faillelaan, De Guido Gezellestraat en Hoevelei vanaf de Vrijheidsstraat, de
Baron Van Ertbornstraat en Lindelei vanaf de Antoon Van Brabantstraat, en de Leon Gilliotlaan vanaf
de Dokter Cuypersstraat. Telkens de straten worden heraangelegd, dienen ook de verouderde riolen
te worden hersteld.
De Lindelei tussen de Antoon Van Brabantstraat en de Kapellestraat zorgt regelmatig voor
opstoppingen. De N-VA pleit voor een éénrichting in de Lindelei, gaande van de Kapellestraat richting
2

STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers, vervolgens Openbaar vervoer en pas in laatste instantie het
Personenvervoer.
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het kerkhof. Mits het wegnemen van een klein stuk voetpad langs beide kanten, kan dan ook langs
beide kanten geparkeerd worden. Dit lost de verkeersopstopping op, maakt de situatie veiliger en
zorgt voor meer parkeerplaatsen in het midden van het dorp.
6.1.2. Doorstroming in en uit Aartselaar
Aartselaar telt enkele problematische kruispunten:
- De Langlaarsesteenweg/Bist/A12
- De Kontichsesteenweg/Cleydaellaan/A12
- De Pierstraat/Reetsesteenweg
- De Baron Van Ertbornstraat/Kontichsesteenweg/Dijkstraat
- De Oever
Voor de kruispunten met de A12 is de Vlaamse overheid bevoegd. De gemeente moet blijvende druk
zetten om het Masterplan A12 uit te voeren. In afwachting moet alles worden gedaan om de
kruispunten verkeersveiliger en vlotter toegankelijk te maken. Te beginnen met de flitspalen die
geactiveerd worden, gezien zij nog nooit zijn gebruikt. De Vlaamse overheid moet ook werk maken
van een ‘groene stroom’ op de A12, zodat auto’s minder vaak onnodig moeten stoppen en het
geproduceerde fijn stof wordt gereduceerd.
Voor het kruispunt Pierstraat/Reetsesteenweg moet onderzocht worden of een rond punt de
doorstroming kan verbeteren. Om het sluipverkeer op de Pierstraat en Reetsesteenweg te stoppen,
moet de hogere overheid de komende legislatuur de verbindingsweg N171 doortrekken naar de
A12/N177. In afwachting moet, in overleg met de gemeente Rumst, de snelheid in deze straten
beperkt worden tot 50 km/u.
Het knelpunt bij de Oever ligt op het grondgebied Kontich. In overleg met deze gemeente moet naar
mogelijke oplossingen gezocht worden.
De doorstroming in en uit Aartselaar kan de gemeente niet alleen oplossen. Goede relaties en een
vlot overleg met de buurgemeenten en de hogere overheid zijn hiervoor cruciaal. Dit moet op
termijn leiden tot een intergemeentelijk mobiliteitsplan. Het mobiliteitsoverleg met de
Rupelgemeenten is daarbij al een eerste goede aanzet.
6.1.3. Doorstroming in de wijken
De doorstroming en lokale circulatie in de verschillende Aartselaarse wijken moet in nauw overleg
gebeuren met de bevoegde wijkraden. Hiervoor zijn gestimuleerde en actieve wijkraden nodig.
Tezamen met de buurtbewoners kennen zij het best de noden van hun wijk. Een aangename
woonomgeving staat hierbij centraal. Veiligheid en leefbaarheid kennen in de wijken prioriteit.
N-VA Aartselaar is geen voorstander van een algemene invoering van een zone 30 in de Aartselaarse
wijken. Indien een zone 30 toch noodzakelijk zou zijn, bijvoorbeeld in bepaalde wijken, dient hiervoor
de weginfrastructuur voldoende te worden aangepast. De N-VA gaat deze aanpassing dan niet uit de
weg, maar verwacht wel dat deze vraag vanuit de wijk zelf komt en dus breed gedragen is door de
inwoners. De N-VA wil niet ‘top-down’ zone 30’s opleggen. Tijdsgebonden zone 30’s (bijvoorbeeld
rond scholen) worden bij voorkeur aangegeven via duidelijke, flexibele en lichtgevende
verkeersborden. De doordachte en duidelijk gesignaliseerde zone 30’s moeten dan ook
daadwerkelijk afgedwongen worden via een goede verkeershandhaving.
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6.2. Parkeerbeleid
Het huidige parkeerplan van de gemeente mist visie. Zo is het op geen enkele manier afdwingbaar,
zodat overtreders niet worden bestraft. De N-VA pleit voor een zorgvuldig en afdwingbaar
parkeerbeleid, waarvan de naleving kan worden afgedwongen via GAS-sancties (zie Hoofdstuk
Veiligheid).
Bij de heraanleg van straten moet voldoende rekening worden gehouden met het behoud van
parkeerplaatsen. Noch de omwonenden, noch de middenstand mag het slachtoffer worden van een
groot verlies aan parkeerplaatsen, zoals tegenwoordig regelmatig in steden gebeurt. Het debat rond
parkeerplaatsen wordt geobjectiveerd door een duidelijke meting van de behoeften.
De N-VA is geen voorstander van een ondergrondse parking op het Laar. Eerder pleiten wij voor een
ruim project op de site van het oude gemeentemagazijn, waarbij wel ondergrondse parking is
voorzien. (zie hiervoor het Hoofdstuk: Plannen met de site van het oude gemeentemagazijn)
Bij de Aartselaarse scholen moet gebruik gemaakt worden van een vlotte en efficiënte Kiss & Ridezone.

6.3. Fietsbeleid
De voorbije jaren bleef de Aartselaarse fietser in de kou staan. De Fietserbond verkoos Aartselaar
niet toevallig als de gemeente met het slechtste fietsbeleid. Een inhaaloperatie voor de fietser dringt
zich dus op: de fiets moet terug zijn plaats krijgen in ons dorp.
Waar mogelijk in Aartselaar worden fietspaden aangelegd, bij voorkeur gescheiden van de weg.
Indien een apart fietspad onmogelijk is, wordt gewerkt met fietssuggestiestroken op de wegen waar
dit mogelijk is. Zeker in het vernieuwde dorpscentrum zullen fietssuggestiestroken een belangrijke
plaats innemen.
Overdekte fietsenstallingen ontbreken nog te vaak in ons dorp (bijvoorbeeld aan de sportzaal, de
kerk, het cultureel centrum, bushaltes,…). Hier moet versneld werk van gemaakt worden.
Er moet optimaal gebruik gemaakt worden van de trage wegen. Het Reukenspad moet
fietstoegankelijk(er) worden. Ook voetweg nummer 20 tussen de Adriaan Sanderslei en de Kleistraat
moet toegankelijk worden gemaakt.
Er dient werk gemaakt te worden van veilige fietsoversteekplaatsen, in het bijzonder aan de kruising
Reukenspad/Langlaarsesteenweg
en
aan
het
kruispunt
Baron
Van
Ertbornstraat/Kontichsesteenweg/Dijkstraat.
Voor onze fietsende scholieren wordt een eenvoudige schoolfietsroutekaart opgesteld, die aangeeft
wat de veilige wegen zijn om met de fiets naar school te rijden.
Bij de aanleg van fietsinfrastructuur wordt rekening gehouden met de opkomst van de elektrische
fiets, zodat ook senioren optimaal mobiel kunnen blijven. Oplaadpunten nabij knooppunten zijn
daartoe een mogelijkheid.

16

Binnen een goed lokaal fietsbeleid, past ook de nodige informatievoorziening en bewegwijzering
met reistijdvermelding. Waar mogelijk wordt het netwerk van trage wegen en buurtwegen ook
ingeschakeld voor zogenaamde fietssnelwegen in het woon-werkverkeer.

6.4. Voetgangers
Aartselaar moet een dorp zijn waar het aangenaam is om te wandelen. Voetpaden moeten veilig en
goed aangelegd zijn. Voetpaden moeten ook telkens vlot toegankelijk zijn met een rolstoel, een
kinderfiets of een kinderwagen. Waar nodig dient de infrastructuur te worden aangepast. Op
plaatsen waar een voetpad nog een noodzakelijke ontbrekende schakel is, dient te worden
onderzocht of een voetpad kan aangelegd worden.

6.5. Openbaar vervoer
In samenspraak met De Lijn moeten de huidige, vlotte verbindingen van en naar Antwerpen
behouden blijven. Beter informatie voor de bereikbaarheid van de omliggende ziekenhuizen en
treinstations is wel noodzakelijk, gezien hier geen rechtstreekse verbinding meer naartoe is.
De N-VA vindt het een lacune dat Aartselaar wel een busverbinding heeft met de noordelijke en
zuidelijke buurgemeenten, maar niet met de westelijke en oostelijke gemeenten, zoals Hemiksem of
Kontich. Er dient onderzocht te worden of een busverbinding die de gemeenten in de Antwerpse
zuidrand met elkaar verbindt, haalbaar is. Op die manier worden niet alleen de Antwerpse
treinstations, maar ook die van Hemiksem en Kontich met het openbaar vervoer verbonden. Ook de
omliggende scholen dienen beter bereikbaar te worden via het openbaar vervoer.
Bushaltes moeten bij voorkeur overdekt zijn, met een overdekte fietsenstalling waar nodig en real
time-informatie waar mogelijk. Goede reisinformatie is cruciaal om de juiste reiskeuze te maken.
Met De Lijn wordt overlegd of een extra halte nabij de serviceflats van de Palmboomstraat mogelijk
is.
De N-VA is geen voorstander van gratis vervoersabonnementen via de gemeente voor wie hier
weinig tot niet gebruik van maakt of zelf de financiële middelen heeft om deze abonnementen te
kunnen betalen. Een herziening van dit systeem dringt zich op. Een tussenkomst in het abonnement
is enkel wenselijk voor wie er gebruik van maakt én er nood aan heeft.

6.6. Openbare Werken
De voorbije legislatuur diende de N-VA een reglement in dat de gemeente verplicht om inwoners en
lokale handelaars inspraak te verschaffen bij de heraanleg van hun straat, en dit ten laatste één
maand voor de start van de heraanleg. Op die manier kunnen buurtbewoners actief helpen bij de
heraanleg van hun straat en informatie geven om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Bovendien
krijgen handelaars tijdig de kans om hun klanten te informeren. Dit reglement werd weggestemd
door de Open VLD en NAP. De N-VA zou dit de komende legislatuur graag wel gerealiseerd zien. (zie
ook hoofdstuk Inspraak). Ook andere actoren (bv. politie, scholen, adviesraden, lokale
ondernemers,…) worden hierbij optimaal betrokken.
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Uit dit overleg kan dan een ‘Minder Hinder’-plan worden uitgewerkt, dat probleemoplossend werkt
bij openbare werken.
Heraanleg van wegen dient ook in nauw overleg te gebeuren met nutsbedrijven, om te vermijden
dat straten te pas en te onpas nadien worden opengelegd en opgelapt.
Het rioleringsstelsel in Aartselaar is verouderd en dient op vele plaatsen vernieuwd te worden. Bij
de heraanleg van de riolering, dient telkens onderzocht te worden hoe de straat ook op een
efficiënte en verkeerveilige manier kan heraangelegd worden.
Verkeerssignalisatie dient tijdig terug te worden geplaatst na werken. Ook verkeersborden moeten
duidelijk worden geplaatst en goed verzorgd worden. Op basis van de verkeersbordendatabank moet
onderzocht worden welke verkeersborden nog hun nut hebben en waar er nog noodzakelijke borden
ontbreken.
Bij aanpassingen van de weginfrastructuur moet momenteel telkens de verkeerscel om advies
gevraagd worden. Deze adviezen zijn vaak niet gemotiveerd. De N-VA pleit er voor om de adviezen
van de verkeerscel duidelijk te motiveren, zodat ze ook op een groter draagvlak kunnen rekenen. In
die verkeerscel moet ook ruimte zijn voor experts van buiten de politie, zoals afgevaardigden van
mobiliteitsorganisaties.
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbare Werken zijn ten slotte domeinen die nauw verweven
zijn en op elkaar een grote invloed uitoefenen. De N-VA pleit dan ook om deze bevoegdheden onder
één schepen te brengen, bevoegd voor de ‘publieke ruimte’.
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7. Ruimtelijke Ordening
N-VA Aartselaar wil een behoud van de huidige ruimtelijke ordening in Aartselaar: ongeveer 1/3e
wonen, 1/3e industrie en handel en 1/3e groen. Nieuwe verkavelingen kunnen uitsluitend binnen
het gebied dat momenteel al is ingekleurd als woonzone.
Tegenwoordig stellen we vast dat grote projecten op steeds meer kritiek stuiten en tot verzet leiden
bij mondige burgers. De balans mag echter niet naar de verkeerde kant doorslaan: dan kan er
nergens nog iets en staan we stil. Buurtbewoners en belanghebbenden dienen dan ook in een vroeg
stadium te worden betrokken bij nieuwe plannen. Op die manier vergroot het draagvlak bij de
bevolking en wordt er gezamenlijk vorm gegeven aan positieve maatschappelijke projecten (zie ook
hoofdstuk Inspraak).
Ruimtelijk beleid kan natuurlijk behoorlijk complex zijn. Daarom zijn experten belangrijk. Alleen zo is
een onderbouwd overleg mogelijk met de burger en kunnen mandatarissen weloverwogen tot
beslissingen komen. In dat kader speelt ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(Gecoro) een belangrijke rol. De onafhankelijkheid van die commissie moet gemaximaliseerd
worden. Vergaderingen van de Gecoro zijn openbaar en op de website moet alle nodige informatie
terug te vinden zijn.
De N-VA wil aan ruimtelijk beleid doen vanuit 4 hoekstenen:
-

Positieve keuzes: een constructief beleid dat uitgesproken en gedragen keuzes durft maken
Met realiteitszin en oog voor haalbaarheid en betaalbaarheid: met focus op de uitvoering
van de plannen, eerder dan op het maken van de plannen zelf
Volgens een objectieve en zakelijke lijn: verder dan individuele belangen of politiek getinte
beslissingen, het algemeen belang staat voorop
Helder, open en in overleg: met een open communicatie en oplossingsgericht

7.1. Woongebied
Binnen de gemeente moet een gezonde mix komen van villa’s, rijhuizen en appartementen. Er
moet vermeden worden dat Aartselaar qua uitzicht louter een appartementsdorp wordt. In de
vergunningen wordt hiermee rekening gehouden door bepaalde beperkingen (bijvoorbeeld in
bouwhoogte) op te leggen. N-VA Aartselaar pleit voor creatieve manieren van bouwen om het
evenwicht te bewaren: bijvoorbeeld appartementen binnen een villabouw.
Nieuwe verkavelingen moeten dan ook een weerspiegeling zijn van de maatschappij: met woningen
voor grote en kleine gezinnen en de mogelijkheid tot nieuwe woonvormen.
Via de nieuwste inzichten in het woonbeleid moet aandacht besteed worden aan een meervoudige
functie van een woonkavel, zoals het creëren van woonzorgzones of co-housing. Nieuwe
ontwikkelingen moeten een meerwaarde bieden voor de bewoners, bezoekers en gebruikers.
Op Vlaams niveau heeft minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters een vereenvoudigde
vergunningsplicht ingevoerd voor kleine werken aan het huis en de tuin. Voortaan volstaat een
kennisgeving en is de volledige vergunningsmolen niet langer nodig. N-VA Aartselaar stelt
teleurgesteld vast dat Aartselaar één van de weinige gemeenten is die dit systeem niet wenst in te
voeren en vasthoudt aan het oude systeem van vergunningen. N-VA Aartselaar wil dit nieuwe

19

meldingssysteem wél invoeren in onze gemeente. Op die manier kan het allemaal eenvoudiger en
wordt een hoop administratieve rompslomp voor de Aartselarenaar vermeden.
Een nieuw onderzoek naar de overstromingsgebieden in Aartselaar dringt zich op. Tegenwoordig
wordt regelmatig gebouwd in vroegere overstromingsgebieden, met alle gevolgen van dien. Binnen
het vergunningsbeleid moet zeker aan de watertoets worden voldaan (zie ook het thema Water &
Waterlopen onder het hoofdstuk Milieu, Energie en Landbouw).
De N-VA wil ook een specifiek woonbeleid uittekenen, gericht op twee doelgroepen: jeugd en jonge
gezinnen enerzijds en senioren anderzijds (zie Hoofdstuk Woonbeleid).
Ten slotte is ook een actief beleid tegen leegstand en verkrotting noodzakelijk. Beiden zorgen
namelijk voor een verloedering van de buurt en verhogen het onveiligheidsgevoel.

7.2. Bos & Landbouw
De Reukens moet uitgroeien tot de nieuwe groene long van Aartselaar. De landbouw dient er op
termijn uit te doven en het Reukensbos moet een combinatie van groen en recreatie worden. Binnen
dit Reukensbos wordt dan ook een speelbos en natuurspeeltuin aangelegd voor de jeugd.
Het stadsrandbos moet terug van onder het stof worden gehaald, dit in nauw overleg met de
provincie en de omliggende gemeenten. De N-VA wil ten volle meewerken aan de nieuwe plannen
van de provincie voor de oprichting van een ‘Landschapspark Zuidrand’.

7.3. Industrie & Handel
Zolang er geen verbindingsweg is aangelegd van wijk Ysselaar naar de A12, worden in deze
industriezone geen nieuwe bedrijven meer toegelaten. Bij nieuwe bedrijven moet namelijk steeds
rekening gehouden worden met de mobiliteit voor de omgeving.
Leegstaande gebouwen en onderbenutte terreinen bieden ideale kansen voor de toekomst, zeker
als ze centraal gelegen zijn. Vanuit die optiek is N-VA Aartselaar absolute tegenstander om het
terrein van het oude gemeentemagazijn te gebruiken voor extra appartementsgebouwen. De N-VA
wenst deze ruimte te gebruiken voor een combinatie van een polyvalente ruimte, kinderopvang,
lokalen voor verenigingen en serviceflats via een doorgedreven woonzorgproject. (zie hiervoor het
Hoofdstuk Site van het oude gemeentemagazijn: een project voor de nabije toekomst)
Ruimtelijke ordening moet een motor zijn voor economische ontwikkeling. Vragen vanuit de
bedrijfswereld dienen ernstig onderzocht te worden.
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8. Veiligheid
Veiligheid is een basisrecht voor iedereen. Welzijn is onlosmakelijk verbonden met (een gevoel van)
veiligheid. Hoewel de huidige bestuursploeg zes jaar geleden zwaar inzette op meer veiligheid en
meer blauw op straat, merken we daar in praktijk weinig tot niets van. De politie is in Aartselaar
weinig zichtbaar, vele mensen kennen hun wijkagent niet. Ook de statistieken tonen aan dat er nog
werk aan de winkel is, zo verdubbelde het aantal woninginbraken in Aartselaar in 2010. Dat de
huidige meerderheidspartijen met dezelfde slogans als zes jaar geleden komen, toont aan dat er
enerzijds weinig tot niets is gerealiseerd, anderzijds dat er dus nog veel werk aan de winkel is. In de
mate van het mogelijke wil de N-VA daadwerkelijk inzetten op meer veiligheid in Aartselaar.
Voor de N-VA moet de politie zichtbaarder en aanspreekbaarder zijn in het dorp. De wijkagent moet
terug gekend zijn in zijn wijk en er moet frequenter gepatrouilleerd worden. Niet meer blauw op
straat, maar ‘blauw, meer op straat’ staat hierbij centraal.
Ook voor de gemeenschapswacht is een belangrijke rol weggelegd voor alle niet-politionele,
publieke veiligheidsfuncties. De gemeenschapswacht dient de sociale controle te bevorderen en het
veiligheidsgevoel van inwoners te verhogen.
Aartselaar moet meer inzetten op preventiecampagnes, zeker op de domeinen waar er nood aan is,
zoals woninginbraken. Een doeltreffend preventiebeleid vindt plaats op alle vlakken en alle niveaus:
onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting en inburgering. Onze senioren krijgen
binnen deze preventiecampagnes specifieke aandacht.
Meten is weten: een lokale veiligheidsmonitor moet peilen naar het onveiligheidsgevoel bij de
inwoners. Aan de hand van de criminaliteitscijfers worden de prioriteiten vastgelegd.
Met de Gemeentelijke Autonome Sanctie (GAS) heeft de gemeente de mogelijkheid om zelf het
initiatief te nemen en kleine overtredingen te bestraffen. Hiervoor is in principe de politie niet meer
nodig, die zich dan kan concentreren op haar kernpunten: de efficiënte bestrijding van de
criminaliteit en overlast en de handhaving van de openbare orde. In praktijk merken we echter dat
Aartselaar maar weinig gebruik maakt van de GAS-boetes, de voorbije legislatuur werden er
gemiddeld slechts 13 per jaar uitgeschreven. Die worden dan nog niet allemaal geïnd. De N-VA wil in
Aartselaar dan ook meer gebruik maken van de GAS-boetes, zeker tegen overlast, fout parkeren,
vandalisme en sluikstorten. Er moet onderzocht worden of een intergemeentelijke GAS-ambtenaar
nuttig is en zichzelf op termijn kan terugverdienen. Op die manier creëren we een doordacht lik-opstukbeleid.
Er moet onderzocht worden of er, naar het voorbeeld van Mechelen en Turnhout, vaste onbemande
camera’s op de Aartselaarse invalswegen kunnen worden geplaatst. Via automatische
nummerplaatdetectie wordt er gezocht naar nummerplaten die in databanken voorkomen (bv.
gestolen auto’s). Dit kan ook ingezet worden in de strijd tegen woninginbraken. Dit systeem schendt
de privacy niet door de regels van de camerawetgeving strikt na te leven.
De openingsuren van het Aartselaarse politiekantoor zijn beperkt en het kantoor is zeer moeilijk
toegankelijk voor minder mobielen. De beloofde renovatie van het politiekantoor is uitgebleven. De
N-VA pleit voor ruimere openingsuren en een vernieuwd politiekantoor dat toegankelijk is voor
iedereen. De openingsuren moeten worden afgestemd op die van de gemeentelijke diensten, zodat
sommige administratieve handelingen (bv. verlies van het rijbewijs of de identiteitskaart) vlot kunnen
afgehandeld worden. Ook Police-on-web moet gestimuleerd worden, zodat inwoners hun aangiftes
ook via de nieuwe communicatietechnologieën kunnen aangeven.
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De politie moet ontlast worden van overbodige administratieve handelingen. Oneigenlijke
politietaken worden zo nodig doorgeschoven of uitbesteed aan externe (publieke of privé-)partners.
De capaciteit die vrijkomt, al dan niet door schaalvergroting, moet bij voorkeur worden aangewend
voor een versterking van de wijkwerking.
Ook burgers kunnen zelf bijdragen aan een veiligere samenleving door preventie de nodige aandacht
te geven, bijvoorbeeld via buurtinformatienetwerken. Deze buurtinformatienetwerken worden dan
optimaal ondersteund door de gemeente.
Aan een betere veiligheid werken dus verschillende actoren. Een integraal veiligheidsbeleid, dat
zowel onveiligheid als onveiligheidsgevoelens bestrijdt, is dan ook noodzakelijk. De burgemeester,
gemeente- en politieraad dienen de prioriteiten vast te stellen. Het lokale veiligheidsbeleid mag niet
louter aan de lokale politie worden overgelaten.
Ook verkeersonveiligheid leidt tot een onveiligheidsgevoel. Snelheidsbeperkingen kunnen pas
worden afgedwongen wanneer ze realistisch en eenvormig zijn en wanneer de pakkans groot
genoeg is. In Aartselaar worden momenteel amper snelheidscontroles gedaan. Daar moet
verbetering in komen. Het mag echter niet de bedoeling zijn om zo veel mogelijk boetes uit te
schrijven. Snelheidscontroles moeten in eerste instantie worden uitgevoerd waar de impact voor de
verkeersveiligheid het grootst is.
Wat brandveiligheid betreft, dienen de lokale overheid en de brandweer de inwoners te stimuleren
om de eigen fysieke veiligheid te verbeteren door concrete maatregelen en acties (bv. huisbezoeken
van de brandweer, het plaatsen van rookmelders, voorlichting over brandveiligheid aan specifieke
doelgroepen,…).
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9. Middenstand en Lokale Economie
De N-VA wil het behoud van de lage belastingen voor bedrijven en ondernemingen in Aartselaar.
Onze gemeente kent een bloeiende middenstand en goed gebruikte industrieterreinen. Zij zorgen
voor werkgelegenheid en sociale cohesie. Om die laatste reden wordt ook de lokale horeca optimaal
ondersteund.
De N-VA pleit wel voor fiscale vereenvoudiging en wil de lokale belastingen op bedrijven en
middenstandszaken omvormen naar een vereenvoudigde belasting. Dit bevordert de transparantie
en vermindert de administratieve rompslomp.
De communicatie over wegenwerken en openbare werken naar de lokale middenstand en bedrijven
moet veel vlotter (zie ook het hoofdstuk Mobiliteit). Mobiliteit, verkeerscirculatie, parkeerbeleid en
dergelijke moet mee worden afgestemd op de lokale economie. Middenstandorganisaties zijn één
van de actoren die nauw betrokken moeten worden bij aanpassing van de weginfrastructuur.
Activiteiten die door de middenstand worden georganiseerd, moeten optimaal worden
ondersteund (bv. de braderij van ATA, Met Belgerinkel Naar De Winkel van Unizo,…). Ook cadeaus
voor verdienstelijke inwoners, borelingen of andere feestgelegenheden die door de gemeente
worden uitgereikt, worden bij voorkeur in waardebonnen bij de plaatselijke middenstand verschaft.
Op die manier krijgt de middenstand een extra duwtje in de rug. Ook fair trade via de Aartselaarse
Oxfam Wereldwinkel wordt bij deze cadeaubonnen ondersteund.
Er moet vermeden worden dat Aartselaarse activiteiten (bv. de jaarmarkt, de koers,…) ten nadele
gaan van de lokale middenstand. Deze activiteiten moeten juist een opportuniteit zijn om het
aanwezige volk kennis te laten maken met de lokale winkels. Zo kan er bijvoorbeeld van de dode
uren tijdens de festiviteiten gebruik worden gemaakt om van de Kapellestraat en het Laar een
winkel-wandelstraat te maken.
De huidige bedrijventerreinen moeten optimaal worden ingevuld. Leegstand moet vermeden
worden. Er moet een geactualiseerde inventaris komen van de leegstand.
We streven naar een gezonde mix tussen buurt- en baanwinkels. De keuze ligt daarbij op een
aanvullend commercieel aanbod, zonder rechtstreekse concurrentie voor elkaar.
De N-VA pleit voor een versterking van de dorpskern, met een goede differentiatie aan lokale
winkels. Het aantal nachtwinkels blijft ook beperkt tot maximum één. Een doordacht parkeerbeleid
zorgt er voor dat de winkels in de dorpskern vlot bereikbaar blijven. Om die reden wenst de N-VA van
de Kapellestraat ook geen éénrichting of permanente winkel-wandelstraat te maken.
Het lang beloofde KMO-loket is pas recent gerealiseerd. Het KMO-loket moet verder worden
uitgebouwd. Lokale bedrijven moeten vlot informatie krijgen over vergunningsplicht,
milieuwetgeving, brandveiligheid, veiligheidsvoorschriften, fiscaliteit,…
Op gemeentelijk niveau dient er een volwaardige schepen van lokale economie te komen, met in
het kielzog een ambtenaar die zich (al dan niet halftijds) met lokale economie bezig houdt. Deze
KMO-ambtenaar ondersteunt de KMO’s en zeker de jonge starters doorheen het administratief
traject.
De vergunningsplicht voor bedrijven en lokale middenstand moet vereenvoudigd en transparant
zijn. Een maximale vereenvoudiging wordt ook nagestreefd in de administratieve lasten, regelgeving
en fiscaliteit.
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Op die manier moet Aartselaar een ondernemingsvriendelijke gemeente worden. De gemeente
moet daarin optreden als regisseur (informeren, luisteren), als initiatiefnemer en vanuit een sturende
rol (qua ruimtelijk planning, belastingen, vergunningen).
Het gunnen van openbare aanbestedingen gebeurt steeds vanuit een maximale transparantie,
objectiviteit en kwaliteit.
De N-VA ziet verder een belangrijke rol weggelegd voor de sociale economie in Aartselaar (bv. de
groendienst, klusjesdienst OCMW, kringwinkels,…). Deze lokale projecten bieden een belangrijke
kans op werk voor de meest kwetsbare groepen van laaggeschoolde en langdurige werklozen. Al is
die categorie in Aartselaar zeer beperkt. Deze sociale economie-projecten dienen wel beperkt te
worden tot de kerntaken van de lokale overheid. Het is niet de bedoeling om extra gesubsidieerde
jobs bij de lokale overheid te creëren of de private markt te verdringen.
De OCMW-begeleiders die via art. 60 van de OCMW-wetgeving leefloongerechtigden actief
begeleiden naar een passende job in deze lokale tewerkstellingsprojecten, kunnen volgens de N-VA
best naar de lokale werkwinkel worden overgeheveld onder regie van de lokale VDAB. Op die
manier vermijden we dubbel werk en zorgen we voor een optimale coördinatie op de lokale
arbeidsmarkt (zie ook het thema OCMW onder het hoofdstuk Sociaal Beleid).
Ook op lokaal niveau is werk belangrijk. De gemeente is de ideale verbinding tussen de verschillende
actoren zoals de VDAB, het OCMW en de lokale politie. De N-VA pleit in dit verband voor een nieuw
evenwicht tussen rechten en plichten voor werkzoekenden. Tegenover het recht op een uitkering
staat de plicht om een positief gevolg te geven aan een passend jobaanbod of een aanbod om een
opleiding te volgen. We bieden werkzoekenden via een intensief activerend beleid nieuwe kansen
op de lokale arbeidsmarkt.
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10. Vrije Tijd
10.1. Sport
De ondersteuning van de sportclubs via het subsidiebeleid wordt verder gezet. Het
subsidiereglement blijft ten allen tijde eenvoudig en met de nadruk op kwaliteit. Een kwaliteitsvolle
jeugdwerking is daarbij zeer belangrijk.
De N-VA wil versnippering in het sportlandschap tegen gaan en gelijkaardige clubs stimuleren om
samen te werken of samen te gaan.
De N-VA wil de sportraad behouden en verder ondersteunen.
De gemeente stimuleert de scholen en de sportclubs verder om samen te werken rond
sportactiviteiten.
De N-VA wil de sportsnoepdag voor de kinderen en de seniorensportdag behouden, promoten en
verder ontwikkelen. Om volwassenen naar onze sportclubs te lokken ontbreekt er echter nog een
specifieke actie. De N-VA wil overwegen om mee in de Week Van De Sportclub te stappen. Sport
voor allen staat in dit beleid centraal.
De lokalen van sommige sportverenigingen zijn aan renovatie toe.
De gemeente dient de sportclubs te stimuleren om een specifieke werking op te starten voor
senioren en minder mobiele mensen. Op die manier houden we onze ouder wordende bevolking
sportief en gezond. De gemeente onderzoekt of ze hiervoor haar accommodatie overdag kan
openstellen aan een gunstig tarief. Zo stimuleren we het ‘levenslang sporten’.
Momenteel ontbreekt in de gemeente nog een adequaat aanbod voor personen met een handicap
die aan sport willen doen. Via een intergemeentelijk aanbod trachten we dit hiaat weg te werken.
Het retributiereglement voor sportkampen moet aangepast worden aan de gezinssituatie.
Sportclubs worden betrokken bij lokale activiteiten, zodat zij hierbij ook hun graantje kunnen
meepikken.

10.2. Cultuur
Aartselaar kent een prachtig en goed functionerend cultureel centrum. De ProCC doet prima werk.
De N-VA wil dit natuurlijk behouden. De winst kan terug geïnvesteerd worden in het cultureel
centrum en haar programmatie.
Het cultureel aanbod moet beter afgestemd worden op andersvaliden en slechtzienden.
De huurprijs van het cultureel centrum ligt voor de Aartselaarse verenigingen wel veel te hoog.
Uitwijken naar ontmoetingscentrum De Hamer is niet evident, daar dit al om 22u moet verlaten
worden en op zondag niet meer mag gebruikt worden. Hiervoor moet een oplossing gezocht worden
op korte termijn.
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Verenigingen en organisatoren van culturele evenementen krijgen dan ook een gepaste logistieke en
administratieve steun.
De N-VA wil de cultuurraad behouden en verder ondersteunen.
De N-VA overweegt cultuurcheques te geven vanuit de gemeente als cadeau voor jubilarissen of
verdienstelijke inwoners, teneinde het cultureel aanbod nog meer te promoten.
De kunstroute moet behouden blijven en gepromoot. Aartselaarse amateurkunsten worden
gepromoot binnen de ‘week van de amateurkunsten’ (WAK).
Op de bibliotheek wordt momenteel te veel bespaard. De N-VA pleit ook voor de invoer van een
zelfscanbalie. Op die manier wordt het bibliotheekpersoneel ontlast van louter administratieve
taken.

10.3. Markten en feestelijkheden
De N-VA is tevreden dat Aartselaar nog een wekelijkse en actieve markt heeft en wil deze markt ten
volle verder ondersteunen.
De N-VA vindt de feestelijkheden in onze gemeente zeer belangrijk: ze brengen onze inwoners bij
elkaar en verhogen het gemeenschapsgevoel en het sociale weefsel. Deze feestelijkheden moeten
dan ook uitgroeien tot echte dorpsfeesten. Gezinsvriendelijke activiteiten (bv een springkasteel,
kinderanimatie,…) lokken ook de gezinnen en grootouders naar deze feestelijkheden.
De jaarmarkt lokt elke keer veel volk. Toch is de weekdatum niet ideaal voor de middenstand en
staan er vooral politieke partijen op de jaarmarkt. De N-VA wil ten eerste overwegen om de
jaarmarkt naar het weekend te verplaatsen. Ten tweede willen we de Aartselaarse verenigingen
veel meer betrekken op de jaarmarkt. Gezien de jaarmarkt eind augustus valt, is dit namelijk een
ideale datum voor sportclubs, jeugdverenigingen en cultuurverenigingen om hun werking in de kijker
te zetten en nieuwe leden te lokken.
De organisatoren van de wielerwedstrijd Memorial Rik Van Steenbergen hebben aangekondigd dat
ze in 2012 voor het laatst de wedstrijd in de huidige vorm organiseren. De N-VA wil mee op zoek
gaan met de organisatie om een nieuw concept te bedenken dat de grote meerderheid van onze
inwoners weet te waarderen. Ook de middenstand dient hierbij betrokken te worden, zodat ook zij
hun graantje kunnen meepikken.
Jeugd- en sportverenigingen moeten bij de Aartselaarse feestelijkheden goed betrokken worden,
als ‘partners van de gemeente’. Door bijvoorbeeld de toog uit te baten krijgen zij zo extra financiële
middelen voor hun vereniging. Voorbeelden uit onze buurgemeenten leren dat dit werkt en loont.
De N-VA wil in Aartselaar een nieuwjaarsborrel invoeren.
N-VA Aartselaar wil ook een opwaardering van de 11 juli-festiviteiten. Tot op heden is dit maar een
mager beestje. Met een feestdatum vlakbij of op de 11e juli en met heel wat activiteiten, onder meer
voor kinderen,trachten we hier een echt feest van te maken.
De N-VA wil wijk-, buurt- en straatfeesten actief ondersteunen. Deze feesten verhogen het
gemeenschapsgevoel. In wijken zonder actieve wijkraden of straatcomités, geeft de gemeente de
aanzet.
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10.4. Toerisme
Aartselaar kent veel mooie plaatsen en wandelwegen. Via een wandel- en fietskaart wil de N-VA al
die mooie plaatsen bundelen en promoten. De kaart wordt samen met Natuurpunt en de
Aartselaarse Heemkundige Kring opgesteld.

10.5. Onroerend erfgoed
De N-VA vindt het van het grootste belang onze erfgoedwaarden duurzaam te behouden, te
beheren en te restaureren. Een modern onroerend erfgoedbeleid moet ervoor zorgen dat de
kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd is en verder wordt
uitgebouwd. De zorg en het behoud van ons onroerend erfgoed voor de komende generaties is een
maatschappelijke plicht en een investering in de aantrekkingskracht van onze regio.
Een volwaardig erfgoedbeleid is dan ook noodzakelijk. Als gemeente onderzoeken we daarin de
mogelijkheden die het onroerenderfgoeddecreet ons vanaf 2013 zal verschaffen. Aartselaar tracht
dan een ‘erkende onroerend erfgoedgemeente’ te worden.
Aan monumenten en waardevolle gebouwen
onderhoudswerken (verder) uitgevoerd.

in

onze

gemeente

worden

duurzame

De N-VA wil strenger toezien op het onderhoud door eigenaars of gebruikers van beschermde of
waardevolle gebouwen. Momenteel stellen we jammer genoeg vast dat het onderhoud van onder
meer de kastelen Cleydael en Lindenbos te wensen over laat.
Er wordt verder werk gemaakt van de AZURA film- en beeldbank.
Het kelderarchief van het oude gemeentehuis wordt toegankelijk(er) gemaakt voor opzoekingen.
Aartselaar blijft deelnemen aan de Open Monumentendag.

10.6. Vrijwilligerswerk
Voor de N-VA zijn vrijwilligers zeer belangrijk: zij vormen het cement van onze samenleving. Zonder
hen zouden vele initiatieven of verenigingen niet mogelijk zijn. Daarom wil de N-VA het
vrijwilligerswerk ten volle ondersteunen, onder meer via een interessant en gevarieerd
opleidingsaanbod.
De dag van de vrijwilliger was in 2011 een groot succes en verdient dus een jaarlijkse opvolger. Op
die manier worden onze vrijwilligers ook eens in de bloemetjes gezet.
De gemeente werkt samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
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11. Jeugd
De ondersteuning van de gemeente naar de jeugdverenigingen toe is van een goed niveau en dient
verder ondersteund en uitgebouwd te worden. De N-VA stelt wel vast dat niet van alle subsidies
gebruik wordt gemaakt omdat de jeugdverenigingen niet altijd goed op de hoogte zijn van de
subsidiemogelijkheden. Een (nog) betere promotie is dan ook noodzakelijk.
Jeugdverenigingen moeten hun werking nog meer kunnen promoten via gemeentelijke kanalen,
zoals het informatieblad.
De N-VA wil jeugdverenigingen, net zoals sportclubs, meer betrekken bij gemeentelijke activiteiten,
zodat zij ook hun graantje kunnen meepikken en de kas wat spijzen.
Via de invoering van een fuifkoffer (met oa een draaiboek, communicatieapparatuur, fluovestjes,…)
wordt de organisatie van fuiven vergemakkelijkt. Om de noodzakelijke en dure security op fuiven te
kunnen betalen, denkt de N-VA aan een soort van sponsoring via een op te richten fonds.
Het grote hiaat in Aartselaar voor de jeugd is het gebrek aan repetitieruimten en het gebrek aan een
fuifruimte. De N-VA wil beiden oplossen via een nieuw project op de site van het oude
gemeentemagazijn (zie hoofdstuk Site van het oude gemeentemagazijn: een project voor de nabije
toekomst).
Na enkele jaren inactiviteit is jeugdhuis Qbus terug actief. De N-VA wil dit jeugdhuis verder alle
ondersteuning bieden.
De Aartselaarse jeugdraad is actief en levert goed werk. Dit kan alleen maar verder aangemoedigd
worden. De communicatie vanuit het gemeentebestuur naar de jeugdraad toe moet alleszins
verbeteren: een afwijking van het advies van de jeugdraad moet goed gemotiveerd worden.
De speelpleinen dienen beter onderhouden te worden. Er moet ook worden op toegezien dat de
speeltuinen worden gebruikt voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn.
De N-VA wil op termijn een speelbos inrichten in de Reukens (zie ook de hoofdstukken Ruimtelijke
Ordening en Milieu) en wil in dit bos ook een natuurspeeltuin oprichten.
In de zomer willen we speelstraten voor de kinderen invoeren, dit in overleg met en op vraag van de
buurt.
De gemeente heeft blijvend oog voor de veiligheid in het algemeen en de brandveiligheid in het
bijzonder van de jeugdlokalen. Ook de inbraakveiligheid krijgt ruime aandacht.
De gemeente zet blijvend in op speelpleinwerking en tracht hier ook de jeugdbewegingen in te
betrekken.
De N-VA wil meer acties ondernemen tegen vandalisme, sluikstorten of andere hinder veroorzaakt
door hangjongeren, onder meer door gebruik te maken van GAS-boetes (zie hoofdstuk Veiligheid).
Aartselaar organiseert jaarlijks een Roefeldag, waarbij kinderen bij de lokale middenstand kunnen
leren over de verschillende beroepen.
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12. Sociaal beleid
12.1. Senioren
De bevolking wordt niet alleen in het algemeen ouder, de bevolkingspiramide van Aartselaar kent
ook een hoge piek bij de senioren. In de toekomst zal de populatie aan 60+’ers alleen maar
toenemen. Dit is een uitdaging voor elk gemeentelijk bestuur. Senioren worden ook steeds actiever.
Een volwaardig seniorenbeleid dringt zich dan ook op, zowel gericht op actieve senioren als de
hulpbehoevende senior. Aartselaar moet een ouderenvriendelijke gemeente worden.
Dit ouderenbeleid dient expliciet en inclusief te zijn. Dit wil zeggen dat er een specifiek
ouderenbeleid wordt uitgetekend binnen het lokaal sociaal beleidsplan, maar dat dit ook terug te
vinden is in de verschillende andere beleidsdomeinen.
Dit ouderenbeleid dient natuurlijk uitgetekend te worden in samenspraak met de doelgroep zelf. Om
deze participatie te bevorderen, pleit de N-VA voor een volwaardige seniorenraad, iets wat
momenteel in Aartselaar nog ontbreekt. Een ouderenbeleidscoördinator of seniorenconsulent(e)
coördineert het beleid en is de link tussen de raad en het bestuur.
Een seniorentoets moet ingang krijgen in de verschillende andere beleidsdomeinen: bij elke
maatregel wordt nagekeken wat de invloed is op deze bevolkingsgroep.
Een lokaal ontmoetingscentrum zorgt er voor dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Het werkt
preventief tegen sociale isolatie en draagt bij tot het behoud van langdurige zelfstandigheid.
Ontmoetingscentrum De Hamer (de vroegere Bejaardenchalet) draagt hier al toe bij. Op termijn zou
hier ook op de site van het oude gemeentemagazijn ruimte voor zijn (zie hoofdstuk Site van het oude
gemeentemagazijn: een project voor de nabije toekomst).
Door middel van een goede huisvesting en een doordacht woonbeleid kunnen senioren zo lang
mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Om die redenen wordt ook de thuiszorg, de
poetsdienst, de maaltijdbedeling en de veiligheid in de woning verder uitgebouwd (zie hoofdstuk
Woonbeleid).
De gemeente dient de sportclubs te stimuleren om een specifieke werking op te starten voor
senioren en minder mobiele mensen. Op die manier houden we onze ouder wordende bevolking
sportief en gezond. De gemeente onderzoekt of ze hiervoor haar accommodatie overdag kan
openstellen aan een gunstig tarief. Zo stimuleren we het ‘levenslang sporten’ (zie hoofdstuk Sport).
Mobiliteit is voor ouderen natuurlijk ook cruciaal. Voor hen worden voldoende rustplaatsen
voorzien in de gemeente. Deze zitbanken zijn bij voorkeur duurzaam en bestand tegen vandalisme.
Ook dienstverlening inzake mobiliteit verdient aandacht zoals: veilige voet- en oversteekplaatsen
met voldoende straatverlichting, vlot openbaar vervoer, de “Minder Mobiele Centrale” (MMC),
Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV),…
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12.2. Gezinsbeleid
12.2.1. Gezinsbeleid
Willen we onze jonge gezinnen in Aartselaar houden, dan moet ons dorp zo snel mogelijk uitgroeien
tot een gezinsvriendelijke gemeente. Hiervoor wil de N-VA de gezinstoets hanteren: bij elke
beslissing die wordt genomen door het bestuur, wordt gedacht aan de consequenties voor jonge
gezinnen. Deze gezinstoets dringt dus door in alle beleidsdomeinen.
Bij de aangifte van elk pasgeboren kind krijgen de trotse ouders een informatiezakje dat het
gezinsvriendelijke karakter van de gemeente in de verf moet zetten. Elk pasgeboren kind krijgt ook
een kleine attentie van de gemeente.
Vanuit de gemeente wordt een kindvriendelijk label ontwikkeld om verenigingen te motiveren een
aangepast beleid voor gezinnen uit te stippelen. Voor gezinnen is een ruim vrije tijd-aanbod
belangrijk voor de nodige ontspanning.
Bij elke Aartselaarse activiteit dat wordt georganiseerd, tracht men ook de gezinnen te bereiken via
gerichte acties. Gerichte activiteiten werken preventief en voorkomen mogelijk isolement van de
alleenstaande ouder.
Ook in het zomeraanbod moet voldoende kinderopvang zijn: de speelpleinwerking wordt verder
gestimuleerd, de zomerkampen worden uitgebreid,… (zie ook hoofdstuk Jeugd). Het aanbod dient
evenwichtig gespreid te worden over de gehele vakantieperiode (tot 31/08).
De N-VA denkt ook aan de invoering van speelstraten in de zomer, in overleg met de wijkraden en
met inspraak van de inwoners (zie ook hoofdstuk Jeugd).
De N-VA wil inzetten op de uitbouw van een degelijke opvoedingsondersteuning.
Samenwerkingsverbanden met reeds gezinsondersteunende organisaties worden hierbij aangegaan
(CLB’s, Gezinsbond, K&G, opvoedingswinkel…). Tevens wordt binnen dit gegeven een registratie
voorzien van waaruit verder beleid kan worden uitgebouwd.
Een degelijk en goed uitgebouwde voor- en buitenschoolse kinderopvang vormt een wezenlijk
element in het gezinsbeleid en krijgt dan ook prominente aandacht (zie hiervoor het volgende punt:
Kinderopvang).
12.2.2. Kinderopvang
De N-VA stelt vast dat er tot op heden onvoldoende werk werd gemaakt van een grondige analyse
en studie naar prognoses voor de toekomst binnen dit domein. N-VA Aartselaar is van mening dat
een studie alvast de eerste aanzet moet zijn om een lange termijn beleid te kunnen uitwerken.
IBO Robbedoes was een prestigeproject dat 750 000 euro heeft gekost, maar wel slechts 25 kindjes
kan opvangen. Bovendien werd nagelaten om deze plaatsen tijdig te laten subsidiëren, wat de
gemeente natuurlijk veel geld kost. De N-VA onderzoekt de mogelijkheden naar subsidiëring van de
kinderopvang door de hogere overheid. Momenteel is Aartselaar één van de weinige Vlaamse
gemeenten zonder gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang.
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De opvang bij IBO Robbedoes moet ook verhoogd worden. De N-VA ziet een tijdelijke en mogelijke
oplossing door mobiele modules te plaatsen op de binnenkoer van IBO Robbedoes. Deze modules
zijn specifiek ontwikkeld voor kinderopvang en voldoen aan de strengste criteria. Dit project zou de
opvangcapaciteit onmiddellijk met enkele tientallen kinderen kunnen verhogen.
Desondanks is nog altijd meer kinderopvang nodig in onze schoolomgeving. De N-VA ziet een
mogelijkheid op de site van het oude gemeentemagazijn (zie hoofdstuk Site van het oude
gemeentemagazijn: een project voor de nabije toekomst).
De gemeente dient alle bestaande onthaalstructuren te optimaliseren en te ondersteunen. Het
oprichten van een gemeentelijke kinderdagverblijf is een mogelijke keuze. Samenwerkingsverbanden
aangaan en het onderzoeken van mogelijke partners in de privésector is hierin zeker een opdracht.
De N-VA wil onderzoeken om naar Kontichs voorbeeld een crèche te openen via het OCMW.
Via een ‘lokaal loket kinderopvang’ in het IBO worden ouders die opvang zoeken voor hun kind
adequaat geïnformeerd en begeleid naar een opvang op maat van het gezin.
Zolang er onvoldoende kinderopvangplaatsen (voorschoolse- en zomeropvang) 3 zijn en de
achterstand nog niet is weggewerkt, wil de N-VA voorrang geven aan alleenstaande werkende
ouders, tweeverdieners en werkzoekenden die een opleiding volgen met het oog op (re)integratie
op de arbeidsmarkt, en aan alle kinderen woonachtig in Aartselaar.
Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) dient te evolueren naar andere en meer democratische en
transparante besluitvormingsprocessen.

12.3. OCMW
Voor een efficiënt sociaal beleid mogen het OCMW en de gemeente geen aparte entiteiten zijn. Dat
de voorzitter van het OCMW vanaf 2013 mee wordt opgenomen in het schepencollege als schepen
van sociale zaken is al een goed begin. Maar de schotten tussen het OCMW en de gemeente moeten
verder verdwijnen, bijvoorbeeld op het vlak van personeel of ICT.
Een geïntegreerd lokaal sociaal beleid vereist niet alleen samenwerking tussen de lokale besturen
onderling, maar ook tussen de lokale besturen en de diverse welzijnsactoren (onder meer het CAW,
LOGO, tewerkstellingsdiensten, huisvestingsdiensten, opleidingscentra, sociale dienstverleners,…).
Bij een efficiënt en transparant sociaal beleid worden burgers ook geconfronteerd met hun
individuele verantwoordelijkheid. De N-VA wil geen beleid dat bestaat uit bepampering of
betutteling. We sturen bij waar het evenwicht tussen rechten en plichten is zoekgeraakt. Respect
werkt in twee richtingen. Tegenover het recht op een uitkering staat bijvoorbeeld de plicht om werk
te zoeken en geschikt werk te aanvaarden (uitgezonderd de erkende arbeidsongeschikten).
Tegenover het recht op volwaardig deelnemen aan de maatschappij staat de plicht om de taal te
leren en zich te integreren. Vormen van sociale fraude zijn bovendien onaanvaardbaar.

3

Voorschoolse opvang: van 0 – 2,5j
Buitenschoolse opvang: alle schoolgaande kinderen die worden opgevangen na het beëindigen van de lessen en buiten de schoolperiodes
(vakanties).
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Om het aanbod in de sociale dienstverlening kenbaar te maken, is toegankelijke en transparante
informatie via een goede communicatie gericht op de doelgroepen noodzakelijk. Dit kan
drempelverlagend zijn en kan zowel de zorgvrager als de potentiële mantelzorger sensibiliseren.
Zorgbehoevende ouderen trachten we zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te begeleiden
en verzorgen. Initiatieven rond preventie, mantelzorg en zelfzorg zijn daarom van groot belang.
Aartselaar streeft daarin naar een kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod. Het aanbod van LOGO
(Lokaal Gezondheidsoverleg) is reeds omvangrijk en dient breder te worden opgenomen in de
Aartselaarse zorgstructuren.
De komende legislaturen zal de zorgnood in Aartselaar verhogen. Afstemming en overleg met
private zorginstellingen wordt dan ook noodzakelijk. De gemeente ontwikkelt een lokaal
zorgstrategisch plan met als doel vraag en aanbod qua zorg op elkaar af te stemmen.
Mantelzorg zal in de toekomst nog aan belang winnen. Via mantelzorg worden chronisch zieken,
gehandicapten of hulpbehoevenden geholpen door een naaste. Deze mantelzorg kan op lokaal
niveau nog gestimuleerd worden.
De behoefte aan woonzorgeenheden dient geanalyseerd te worden. Inspelen op de behoeften en de
toekomst is hierbij een opdracht. (zie hoofdstuk Site van het oude gemeentemagazijn: een project
voor de nabije toekomst).
Qua woonzorgcentrum staat onze gemeente er met de twee private rustoorden goed voor. We
hebben echter nog een achterstand qua kortverblijf en dagverzorgingscentrum.
De N-VA pleit binnen het OCMW voor een sneeuwtelefoon. Hierdoor kan iemand met verminderde
mobiliteit beroep doen op een vrijwilliger die de stoep komt vrijmaken of boodschappen gaat doen.
De gemeente en het OCMW ondersteunen initiatieven zoals de mamo-mobiel, bloeddonatie,
dementie, valpreventie, palliatieve zorg en werken hiervoor samen met de gezondheidsraad.
Gemeente en OCMW voeren een proactief beleid om armoede te detecteren en deze mensen via
een adequate dienstverlening gepast te ondersteunen. (zie ook het thema sociale economie bij het
hoofdstuk Middenstand en Lokale Economie)

12.4. Inburgering en migratie
Aartselaar kent geen grote groepen allochtonen. Met inburgering en migratie wordt onze gemeente
weinig geconfronteerd. In 2010 telde onze gemeente 424 allochtone inwoners of Belgen van
allochtone origine. Verwacht mag worden dat dit aantal nog stijgt, zeker gezien de Belgische federale
regering de asielzoekers meer wil spreiden, ook over de gemeenten. Daarop kan Aartselaar maar
beter proactief voorbereid zijn.
De N-VA wil alle inwoners, ook die van allochtone origine, betrekken bij de gemeenschap. Het is
logisch dat zij hierbij meer hulp en aandacht nodig hebben. Voor de N-VA is integratie ontzettend
belangrijk. Het zo snel mogelijk aanleren van het Nederlands en het zoeken en vinden van werk is
daarbij cruciaal.
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Nieuwkomers die het Nederlands niet machtig zijn, worden geholpen naar het taalonderwijs voor
volwassenen. De eigen inwoners worden gestimuleerd om met de nieuwkomers ook effectief
Nederlands te spreken.
De gemeente dient de nieuwkomers ook te leiden naar het aanbod aan inburgeringscursussen. De NVA wil ook dat Aartselaar meewerkt aan het inburgeringsproject van Vlaams minister Bourgeois rond
de coaching van allochtonen. Deze inburgeringscoaches begeleiden de nieuwkomers en betrekken
hen ook bij activiteiten van de lokale gemeenschap. Bovendien komen de coaches op die manier in
contact met verschillende culturen. Onze inwoners stimuleren we om zich in te zetten als
inburgeringscoach.
De gemeente dient ook domiciliefraude en sociale fraude na te gaan. Een correcte
woonplaatscontrole is nodig. Ook tegen sociale fraude wordt hard opgetreden (zie ook het luik
OCMW bij het hoofdstuk Sociaal Beleid).
Het OCMW heeft via een grote autonomie bij het invullen van het sociaal beleid in Aartselaar de
sleutel in handen om van migratie een succesverhaal te maken. Via een sociaal beleid dat activerend
en stimulerend werkt kan het OCMW nieuwkomers op weg helpen naar participatie en integratie.
Leefloon en sociale bijstand moeten gekoppeld worden aan integratie, taalkennis en
werkbereidheid.
De gemeente speelt samen met de lokale politie haar rol in het terugkeerbeleid van illegale
vreemdelingen op ons grondgebied. Illegaliteit op het grondgebied gedogen zou nu eenmaal elk
geloofwaardig terugkeerbeleid onmogelijk maken.
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13. Woonbeleid
Een doordacht woonbeleid is in onze vergrijzende gemeente een must. Enkel op die manier behoudt
Aartselaar een gezonde leeftijdspiramide met een ideale mix van kinderen, jeugd, jonge gezinnen,
tweeverdieners, senioren,… Het woonbeleid zet dan ook in op twee doelgroepen: jeugd en jonge
gezinnen enerzijds, senioren anderzijds. Beide doelgroepen wil de N-VA zo lang en in zo optimaal
mogelijke omstandigheden in onze gemeente laten wonen. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen staat
hierbij centraal. Duurzaamheid en energie-efficiëntie worden zowel bij renovaties als bij
nieuwbouwwoningen nagestreefd.
Een gedetailleerde woonbehoeftestudie moet de basis vormen van dit woonbeleid. Het brengt in
kaart wat de woonbehoeften zijn binnen de financiële mogelijkheden en voor de verschillende
doelgroepen. Het bepaalt welk type woning waar in Aartselaar kan neerkomen, welke woonnoden
prioritair zijn en welke wijken of buurten het meest aan vernieuwing toe zijn.

13.1. Jeugd en jonge gezinnen
Aartselaar kent weinig twintigers en dertigers door de hoge woningprijzen en huurgelden. Veel
jongeren wijken uit naar de omliggende gemeenten, stichten daar een gezin en komen op iets latere
leeftijd terug in Aartselaar wonen wanneer zij daar de financiële middelen voor hebben. De N-VA wil
een beleid uitstippelen waardoor onze Aartselaarse jeugd gedurende de ‘financieel magere jaren’
toch in de gemeente kan blijven wonen.
Tegen 2020 moet Aartselaar van de Vlaamse overheid verplicht 143 sociale huurwoningen hebben.
Tot voor kort had onze gemeente er amper drie. 27 zullen er gebouwd worden, allemaal in de
Palmboomstraat. De resterende 113 dienen dus gebouwd te worden tijdens de komende legislatuur,
of er moet toch alvast een aanzienlijke aanzet gegeven worden. Indien Aartselaar dit niet doet,
betaalt onze gemeente namelijk een zeer hoge boete.
De N-VA wil deze sociale huurwoningen aanwenden om de eigen Aartselaarse jeugd aan een
betaalbare prijs in onze gemeente laten wonen.
Aartselaar mag volgens het Vlaamse grond- en pandendecreet via ‘Wonen in eigen streek’ nieuwe
verkavelingen, gronden of woningen voorbehouden voor personen die een band hebben met de
gemeente. N-VA Aartselaar wil hiervan ten volle gebruik maken om de Aartselaarse jeugd en jonge
gezinnen voorrang te geven bij de aankoop van een woning of grond.
Als gemeente trachten we binnen het wettelijk kader ook een eigen toewijzingsbeleid bij sociale
huisvesting uit te werken, ten voordele van onze Aartselaarse jongeren.
Nieuwe verkavelingen moeten vooral focussen op jonge gezinnen. Dit kan ook binnen moderne
woonvormen, zoals een woonerf uitgetekend voor gezinnen met jonge kinderen.
Hoewel het Aartselaarse budget er waarschijnlijk weinig ruimte toe laat, wil de N-VA onderzoeken of
het financieel haalbaar is om de Aartselaarse jeugd en jonge gezinnen te ondersteunen door middel
van huur- of renovatiepremies.
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13.2. Senioren
Onze senioren willen we zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen. Daartoe is het
noodzakelijk om te waken over de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.
Het lokaal woonbeleid dient antwoorden te bieden op de huisvestingsvragen van de senioren. Dit
kan onder meer door:
- Meer woonzorgeenheden
- Alternatieve woon(zorg)projecten, zoals aanleunwoningen, kangoeroewoningen, zorgflats
en partnerships met projectontwikkelaars die in deze materie gespecialiseerd zijn
- Het promoten, ondersteunen en uitbouwen van acties om senioren zo lang mogelijk in de
eigen woning te laten wonen, zoals thuiszorg, de poetsdienst, maaltijdbedeling, de
veiligheid in de woning,…
De N-VA wil aanleunwonen, waarbij binnen een woning een ondergeschikte wooneenheid gebruikt
wordt voor de huisvesting van maximum 2 oudere of zorgbehoevende personen, promoten en
stimuleren. Aanleunwonen (of kangoeroewonen) zorgt namelijk voor een goede mix tussen jong en
oud, en zorgt er voor dat ouderen of zorgbehoevenden in hun eigen omgeving kunnen blijven
wonen. Er dient onderzocht te worden of een stimulerende subsidie hiervoor haalbaar is.
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14. Onderwijs
De gemeente Aartselaar treedt op als inrichtende macht en biedt zelf onderwijs aan. Daarnaast moet
onze gemeente ook een belangrijke rol spelen bij het invoeren van flankerend onderwijsbeleid.
Aartselaar moet hierin investeren op een manier die de hele lokale (school)gemeenschap ten goede
komt. Onze Aartselaarse jeugd is namelijk de toekomst.

14.1. Aartselaar als inrichtende macht
Aartselaar biedt eigen kwaliteitsvol onderwijs aan, zowel basisonderwijs als deeltijds
kunstonderwijs. De gemeente kan ook onderwijsinitiatieven van derden steunen. De gemeente zorgt
er ook voor dat de schooldirectie en het onderwijzend personeel op een geschikt nascholingsaanbod
kan ingaan zodat ze hun job met kennis van zaken kunnen invullen.
Verkleuring en thuistaal: door de aangroei van anderstaligen wordt ons onderwijs met nieuwe
uitdagingen geconfronteerd. De school krijgt voldoende middelen om dit probleem aan te pakken.
De N-VA wil de toekomst van het basisonderwijs bekijken en streeft naar een zo rationeel mogelijk
aanbod enerzijds en naar efficiënt gebruik van infrastructuur en middelen anderzijds.

14.2. Capaciteit en infrastructuur
De huidige infrastructuur wordt goed gemonitord. Er wordt rekening gehouden met eventueel
veranderende geboortecijfers. Indien nodig worden Agion dossiers tijdig voorbereid (Agion:
Vlaamse dienst voor ondersteuning van de investering) zodat de huidige lange wachttijden kunnen
worden opgevangen. Eigen budgetten worden ook voorzien en waar mogelijk wordt ook nagedacht
over PPS (publiek private samenwerking).

14.3. Onderwijsraad
De huidige onderwijsraden blijven behouden en krijgen nog verder invulling. Indien nodig kan een
onderwijsregisseur worden aangesteld. Dit is de coördinator van de onderwijsmateries in brede zin,
met andere woorden inclusief verkeersveiligheid, milieu,… en dit over de netten heen.

14.4. Flankerend onderwijsbeleid
Hierbij staat de N-VA open voor een kindergemeenteraad, waarbij er per school een aantal
vertegenwoordigers zijn van de derde graad.
De gemeente gaat ook na of alle -18 jarigen ingeschreven zijn, dit in functie van het spijbelactieplan.

14.5. Verkeersveilige schoolomgeving
In samenwerking met de politie van de HEKLA–zone en alle scholen wordt ernaar gestreefd een
verkeersveilige schoolomgeving te realiseren. Zo worden schoolfietsroutes opgesteld en voorgesteld
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via een veilige schoolfietsroutekaart, gebeurt een groepsaankoop van fietshelmen en
fluorescerende hesjes en wordt verkeerseducatie gegeven.
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15. Milieu, Energie en Landbouw
De N-VA pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid.
Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele keuzes in samenwerking
met de gemeenschap en voor een duidelijk handhavingsbeleid waar de vervuiler betaalt.
De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft ook het goede
voorbeeld zonder echter te betuttelen. Burgers zijn een belangrijke actor, zowel bij de
totstandkoming als bij de uitvoering van duurzaam beleid.

15.1. Milieu
Aartselaar schakelt momenteel met succes haar verenigingen in om bermen en ons dorp proper te
houden. Toch merken we dat onze gemeente nog steeds vaak te kampen heeft met zwerfvuil. Zeker
in het centrum, rond de scholen en op de speelpleintjes is dit een blijvend probleem. Dit zwerfvuil
moet nog beter aangepakt worden. Er dienen sensibiliseringsacties gehouden te worden. Wie
desondanks nog zwerfvuil achterlaat of voor licht-, geluids- of geurhinder zorgt, dient bestraft te
worden met een GAS-boete (zie hiervoor ook het hoofdstuk Veiligheid).
Het stadsrandbos moet terug van onder het stof worden gehaald, dit in nauw overleg met de
provincie en de omliggende gemeenten. De N-VA wil ten volle meewerken aan de nieuwe plannen
van de provincie voor de oprichting van een ‘Landschapspark Zuidrand’. De Reukens moet
uitgroeien tot de nieuwe groene long van Aartselaar. De landbouw dient er op termijn uit te doven
en het Reukensbos moet een combinatie van groen en recreatie worden. Binnen dit Reukensbos
wordt dan ook een speelbos en natuurspeeltuin aangelegd voor de jeugd.
De adviezen van de Milieuraad dienen meer navolging te krijgen. Dit kadert in het algemeen in de
opwaardering van de adviesraden die N-VA Aartselaar wenst door te voeren.
Aartselaar kent ook een zeer actieve afdeling van Natuurpunt. De schepen van Leefmilieu dient
Natuurpunt nauw te betrekken in het beleid. Samen met Natuurpunt kan de gemeente investeren
in de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden.
Onze inwoners moeten gesensibiliseerd worden om op een ecologische manier te werken,
bijvoorbeeld door geen pesticiden te gebruiken in de (voor)tuin. De gemeente geeft daarin natuurlijk
het goede voorbeeld.
Bij beplanting van (nieuwe) bomen in straten, moet meer rekening gehouden worden met de
gevolgen in de toekomst van deze boomkeuze. Te vaak worden nog ondoordachte beslissingen
genomen, met zieke bomen of schade aan voetpaden en voorhoven tot gevolg. Ook met invasieve
planten moet opgelet worden, zij mogen geen schade berokkenen aan de biodiversiteit.
Aartselaar gaat verder in zijn soortenbeleid, zoals de subsidies voor kleine landschapselementen en
zwaluwen.

15.2. Energie
Inwoners moeten worden aangemoedigd om energiebesparende maatregelen toe te passen in hun
huis. De N-VA wil premies en subsidies vooral gebruiken om nieuwe producten en technologieën
ingang te laten krijgen en bekend te maken bij de bevolking.
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Inzake premies en subsidies voor energiebesparende maatregelen huldigt de N-VA het
subsidiariteitsbeginsel: premies en subsidies kunnen het best door één niveau worden verschaft.
Het heeft geen zin om in de gemeente een subsidie uit te keren, wanneer men diezelfde premie of
subsidie al via een hogere overheid kan krijgen.
Aartselaar mist al jaren een duurzaamheidsambtenaar. Een dergelijke ambtenaar gaat bewust op
zoek naar efficiëntiewinsten in de gemeente en verdient zichzelf dus in principe terug. Bovendien
worden deze ambtenaren aangemoedigd via subsidies van de hogere overheid. De N-VA wil
onderzoeken op welke efficiënte wijze onze gemeente zelf een duurzaamheidsambtenaar kan
aanstellen, desnoods halftijds of tezamen met naburige gemeenten met dezelfde behoeften.
Door sensibiliseringsacties en campagnes trachten we de Aartselarenaar bewust te laten omgaan
met energie. Acties als De Nacht der Duisternis en de Autoluwe Zondag worden in dat kader
ondersteund en gepromoot. Via energiescans toont de gemeente haar inwoners hoe en waar ze
eenvoudig kunnen besparen op energie.
Als gemeente trachten we te onderzoeken of een gemeenschappelijke groepsaankoop van energie
voor de Aartselarenaar een voordeel kan opleveren. Indien dit zo blijkt te zijn, worden
infovergaderingen gehouden en kunnen inwoners intekenen in de groepsaankoop. Dit project kan
ook samen met gelijkgezinde buurgemeenten worden gehouden.
De energieaudits voor de openbare gebouwen moeten ook leiden tot concrete verwezenlijkingen.
Nog te veel openbare gebouwen zijn weinig energievriendelijk.

15.3. Containerpark & Afvalverwerking
De uren van het containerpark zijn vaak niet realistisch (bv. al een sluiting om 16u op zaterdag) en
dienen dan ook uitgebreid te worden.
Met een kleine fractie zouden de Aartselaarse inwoners toch te voet in het betalende gedeelte
moeten kunnen. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit momenteel in de grijze vuilniszak verdwijnt.
Aartselaar doet momenteel goed aan afvalsortering en compostering. De compostmeesters leveren
goed werk, dit initiatief moet verder gestimuleerd worden.
De N-VA wil dat Aartselaar zich verder inzet voor de sluiting van ISVAG. Dit moet op provinciaal
niveau goed opgevolgd worden. Een verlenging van de vergunning is niet meer aan de orde. De
beloftes daaromtrent moeten nagekomen worden.

15.4. Water & Waterlopen
Aartselaar maakt verder werk van een gefaseerde invoering van een gescheiden rioleringsstelsel,
zodat proper regenwater en vuil afvalwater gescheiden wordt en de waterzuiveringstations
efficiënter kunnen werken. De waterkwaliteit van onze waterlopen wordt zo verbeterd.
Voor een goede afwatering en het vermijden van wateroverlast, dienen de Aartselaarse grachten
goed onderhouden te worden. Waar mogelijk dient dit in samenwerking met de hogere overheid te
verlopen, omdat de grachten beter bovenlokaal beheerd kunnen worden.
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Zeker bij waterlopen die privaat onderhouden moeten worden, is een effectief onderhoud
noodzakelijk. De N-VA stelt vast dat vrijblijvende aanmaningsbrieven hiervoor niet altijd volstaan en
wenst dit probleem op te lossen met toepassing van de GAS-boetes (zie hiervoor ook het hoofdstuk
Veiligheid)
Grachten die al dan niet bewust zijn toegesmeten en daardoor problemen kunnen opleveren voor de
waterafhandeling, dienen terug opengelegd te worden.
Proactief maakt de gemeente werk om wateroverlast te beperken.

15.5. Landbouw
De N-VA wil verder inzetten op een duurzaam landbouwbeleid.
In samenspraak met de landbouwsector wordt terug actief werk gemaakt van de ‘Week van de landen tuinbouw’. Op die manier kunnen kinderen en volwassenen hier meer over leren.
Er wordt onderzocht of er Aartselaarse landbouwers interesse hebben in de opstart van een
kinderboerderij.
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16. Site van het oude gemeentemagazijn: een project voor de nabije
toekomst?
De gemeente kocht enkele jaren geleden een vervallen bedrijfssite in de Oudestraat op om daar het
nieuwe gemeentemagazijn te vestigen. Rond 2013-2014 staat de verhuis gepland. De site van het
oude gemeentemagazijn, tussen de Leon Gilliotlaan en de Carillolei, komt dus vrij. Het voordeel is dat
de gemeente deze grond dus al bezit. De locatie is ideaal: vlakbij het centrum en in de nabijheid van
alle lagere scholen en IBO Robbedoes. Het huidige bestuur wil de site gewoon verkopen en er
appartementen plaatsen. De N-VA zou dit een totale verspilling van de opportuniteit vinden. De site
van het oude gemeentemagazijn is al vrij ruim. Tezamen met de parking en het gebouw van de
muziekschool is het een zeer ruime locatie. Of de muziekschool mee in het project wordt betrokken, is
afhankelijk van de staat van het gebouw, haar toekomst en haar architecturale waarde. Dit moet dus
onderzocht worden.
De N-VA wil op de site van het oude gemeentemagazijn een nieuw gebouw van openbaar nut
bouwen, dat een hoop functies combineert. Via de nieuwste bouwtechnieken is deze combinatie
perfect mogelijk, zonder dat de verschillende doelgroepen hinder van elkaar ondervinden. Het
nieuwe gebouw dient ook als passiefwoning te worden gebouwd om energie te besparen.
Het gebouw kent een ruime ondergrondse parking. Deze parking, vlakbij het centrum, vermijdt dat
onder het Laar een ondergrondse parking moet worden gebouwd. Deze parking zou desgewenst ook
de parking van de muziekschool kunnen vervangen.
Op de onderste verdieping(en) worden volgende functies gecombineerd:
- Een polyvalente ruimte voor fuiven en recepties: via de nieuwste bouwtechnieken zal er van
geluidshinder geen sprake meer zijn. De gemeente Kontich bouwt op deze manier ook een
polyvalente zaal in het midden van haar centrum.
- Een polyvalente ruimte waar kinderopvang georganiseerd kan worden, als toevoeging op het
aanbod van IBO Robbedoes. Op die manier wordt het kinderopvangtekort weggewerkt.
- Repetitieruimten voor muzikanten.
- De uitleendienst van JAS met uitleenspullen voor de jeugdverenigingen.
- Een nieuwe en ruime locatie voor de Heemkundige Kring.
- Een nieuwe locatie voor het Rode Kruis.
- De nieuwe muziekschool, indien dit gebouw ook mee zou betrokken worden in dit project.
Op de verdieping daarboven staan de senioren centraal:
- Een polyvalente ontmoetingsruimte vervangt het ontmoetingscentrum De Hamer.
- Een restaurant wordt voorzien voor de maaltijden voor senioren.
- Alle nodige faciliteiten voor het woonzorgproject.
De één of twee verdiepingen hierboven worden serviceflats voor senioren voorzien. Via de nieuwste
bouwtechnieken wordt elke vorm van geluidshinder vermeden, bovendien is de verdieping met de
ontmoetingsruimte en het restaurant nog als buffer voorzien. De locatie is voor senioren alvast
ideaal: vlakbij het centrum en dankzij de onderliggende faciliteiten bruist de omgeving en vervallen
zij niet in eenzaamheid. Bovendien kunnen deze senioren voor wat sociale controle zorgen.
Bij deze serviceflats wil de N-VA het systeem van woonrechtcertificaten introduceren, wat al eerder
met succes in Antwerpen is toegepast. Je koopt niet de flat zelf, maar wel het woonrecht om de flat
te gebruiken in het gebouw, met de nodige faciliteiten voor senioren. Bij overlijden of als er meer
zorgen nodig zijn en de serviceflat niet langer volstaat, krijgt de bewoner (of de erfgenamen) het geld
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terug en kan een nieuwe bewoner het woonrecht kopen. De serviceflat kan dus niet geërfd worden.
De gemeente behoudt zo de controle en moet enkel de opstart van het project financieren.
Dit ganse project op de site van het oude gemeentemagazijn (en mogelijk de parking van en de
muziekschool zelf) is dus behoorlijk ambitieus. De financiering zal niet eenvoudig zijn omwille van de
beperkte financiële middelen van de gemeente, maar de N-VA ziet een mogelijkheid in een PPSconstructie (Publiek Private Samenwerking).
Op zijn minst verdient de site een onderzoek naar de pro’s en contra’s van dit ambitieuze project,
alvorens deze unieke locatie te grabbel zou worden gegooid aan een projectontwikkelaar die louter
appartementsblokken op deze locatie wilt neerplanten.
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