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Met Annick Geyskens op kop naar de verkiezingen
Vrijdag 12 januari werd Annick Geyskens op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA door minister Weyts 
aangekondigd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aarschot.
Annick Geyskens (51) wordt de lijsttrekker voor de N-VA 
in Aarschot. Dat werd unaniem beslist door het afdelings-
bestuur van Aarschot. Annick Geyskens was eerder in 2014 
kandidaat voor de Kamerverkiezingen en haalde vanop de 
tiende plaats een puik persoonlijk resultaat van 8 292 voor-
keursstemmen. 

Annick is werkzaam als HR-experte voor Ecowerf en  
specialiseerde zich als gemeenteraadslid in het preventie-  
en veiligheidsbeleid. Zo hamerde ze afgelopen jaar op het  
belang van camera’s om de vele diefstallen aan het station 
een halt toe te roepen. Daarnaast volgt ze onderwijs en  
ruimtelijke ordening in Aarschot op de voet op.

Annick Geyskens: “Ik wil de kans die het afdelingsbestuur 
me geeft met beide handen grijpen. In een Vlaanderen dat 
economisch heropleeft zakt Aarschot helaas steeds verder 
weg. Tijd om die Parel aan de Demer terug op te blinken.” 

Samen met het afdelingsbestuur werkt Annick op dit  
moment het N-VA-programma voor de gemeenteraads- 

verkiezingen uit. Parallel maakt de afdeling verder werk  
van de lijstvorming. De verdere invulling van de lijst zal later 
worden bekend gemaakt.

Glaasje cava, 
brunchbuffet, 

dessert.
Volwassenen: 18 euro

Kinderen: 9 euro

Inschrijven niet verplicht

Brunch ZONDAG

18 maart
10 tot 14 uur

Zaal Ter Klasse

Tieltsebaan 74

3200 Aarschot

  Lijsttrekker Annick Geyskens met minister Ben Weyts.

Leegstand centrum Aarschot nooit zo hoog (p. 2) Meer druggebruik: N-VA roept op tot actie (p. 3)
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Het stadsbestuur zond onlangs een hoerabericht de wereld in. N-VA Aarschot bestudeerde de nieuw-
ste leegstandscijfers. Die spreken de hoeraberichten van het stadsbestuur helaas volledig tegen. Niet 
minder dan een op de vier winkels in het centrum van Aarschot stond in 2017 leeg. Een record.

Elk jaar publiceert het Kennisnetwerk Detailhandel een 
volledig overzicht van de lokale gemeentelijke economie. 
Voorzitter Bob D’hoedt en secretaris Stef Van Calster van 
N-VA Aarschot namen deze cijfers onder de loep. Wat blijkt? 
Het afgelopen decennium zijn de leegstandscijfers in  
Aarschot dramatisch toegenomen met 200 procent.

“Het stadsbestuur communiceert nu dat de leegstand in 
Groot-Aarschot een lichte vooruitgang kent, maar vergeet te 
melden dat het aantal leegstaande panden deze legislatuur 
steeg van 61 naar 70, een stijging van 15 procent”, geven Bob 
en Stef aan.

Als wordt ingezoomd op de leegstand in de binnenstad van 
Aarschot wordt het plaatje helemaal dramatisch:

De afgelopen jaren is de leegstand spectaculair gestegen in  
de binnenstad. Van 14,4 procent leegstaande winkelvloer- 
oppervlakte in 2014 werd een stijging naar 25,3 procent in 
2017 opgetekend. De scherpe stijging is ook in vergelijking 
met de naburige steden opvallend. Dit geeft voor N-VA 
Aarschot aan dat de binnenstad wel degelijk met een acuut 
probleem kampt.

“In plaats van een goednieuwsshow op te voeren zou de stad 
beter werk maken van een aanpassing van het circulatieplan, 
de aangeboden subsidies vanuit Vlaanderen binnenhalen 
en zo een handelsbeleid met voldoende middelen voorzien, 
in plaats van die aan te wenden voor de aanschaf van een 
beiaard”, besluiten Bob en Stef.

leegstand in centrum Aarschot nog nooit zo hoog

N-VA trekt aan alarmbel:

  Stef Van Calster en Bob 
D’hoedt: “Het stads- 
bestuur communiceert dat 
de leegstand in Groot- 
Aarschot een lichte  
vooruitgang kent, maar 
vergeet te melden dat het 
aantal leegstaande pan-
den deze legislatuur steeg 
met 15 procent.”

  Wil jij weten hoe de N-VA de leegstand wil aanpakken? Lees onze 24 voorstellen op www.n-va.be/aarschot

Percentage leegstaande winkelvloeroppervlakte 
centrum Aarschot

Percentage leegstaande winkelvloeroppervlakte 
centra Aarschot-Diest-Tienen-Leuven



Veilig thuis in een welvarend Aarschot

3

www.n-va.be/aarschot

N-VA Aarschot roept op tot actie na 
alarmerende cijfers druggebruik
In de nasleep van de Pano-reportage die de massale invoer van 
drugs in Vlaanderen onder de loep nam, vroeg N-VA Aarschot  
de cijfers op van het druggebruik in de stad. Als het regent in  
Antwerpen, druppelt het in Aarschot, zo blijkt. Het stadsbestuur 
bevestigt deze cijfers in een recent persbericht. Tijd voor actie, vindt 
de N-VA.

Uit het persbericht van de stad Aarschot 
blijkt dat er in 2017 maar liefst 235  
processen-verbaal werden opgesteld 
voor druggebruik. Dat is een stijging 
met 34 procent tegenover 2016 (175 
PV’s) en maar liefst 93 procent tegen-
over 2015 (122 PV’s). “Een alarmerend 
hoog cijfer”, vindt lijsttrekker Geyskens. 

Daarvan werden 13 gebruikers betrapt 
op de zeer verslavende partydrug  
ketamine, weet N-VA Aarschot uit  
eerdere navraag. “Tijd voor een inte-
graal anti-drugsbeleidsplan”, vindt 
voorzitter Bob D’hoedt. Belangrijk 
hierbij is een goed overzicht van waar 
de drugsproblematiek zit, bij welke 
drugsgroepen en welke roesmiddelen 
worden gebruikt. 

Preventiemedewerker en lokale 
anti-drugscel
Voor N-VA Aarschot is in dit plan zowel 
een preventief als een gespierd repres-
sief luik cruciaal. Zo kunnen we, naar 
het succesvolle voorbeeld van de stad 
Geel, een drugspreventiemedewerker 
inzetten. De gemeenten Haacht,  

Keerbergen en Kortenberg hebben een 
intergemeentelijke alcohol- en drugs-
preventiemedewerker. Zijn taak bestaat 
erin te spreken met experimenterende 
jongeren en acties uit te werken om 
jong en oud te sensibiliseren en te 
informeren. Wat handhaving betreft 
wil de N-VA via een bredere interzonale 
samenwerking met de verschillende 
politiezones tot een lokale anti-drugs- 
cel komen. Zo betrap je niet alleen de 
gebruiker, maar rol je ook de dealers op 
die regionaal vertakt zijn.

Lijsttrekker Annick Geyskens: “Drug- 
gebruik in onze stad moet keihard  
worden aangepakt. Waar drugs aanwezig 
zijn, stijgt de criminaliteit en de algemene 
onveiligheid. We vragen het bestuur 
om met een doordacht plan, gedragen 
door alle actoren te 
komen om ten strijde 
te trekken tegen dit 
fenomeen.”

N-VA Aarschot  
betreurt koppig  
doorzetten  
prestigeproject 
beiaard

Op de gemeenteraad van 
januari werd de aankoop 
van een stadsbeiaard 
voor de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk dan toch 
goedgekeurd. N-VA 
Aarschot betreurt deze 
beslissing.

Op 22 januari 2018 werd de 
aankoop van de stadsbeiaard 
dan toch doorgedrukt. Op de 
vragen van de N-VA-fractie 
naar de financiering van dit 
project werd gegoocheld met 
allerhande cijfers. 

Een subsidie vanuit Europese 
hoek zou voor 95 000 euro 
tussenkomen in de finan-
ciering. Evenwel bleek het, 
ondanks herhaalde vraag,  
onmogelijk om een overzichts- 
tabel te bekomen die het totale 
kostenplaatje in kaart bracht.

Wat wel duidelijk werd is dat 
de Aarschotse belastingbetaler 
wordt opgezadeld met een  
factuur van 422 050 euro. 
N-VA Aarschot bleef, bij 
monde van gemeenteraadslid 
Kevin Garcia, als enige partij 
in de gemeenteraad gekant 
tegen dit prestigeproject en 
gelooft dat er andere manie-
ren zijn om de slachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog te 
herdenken.

Het stadsbestuur zet koppig 
door met dit prestigepro-
ject. De noden in deze stad 
worden er ondertussen enkel 
maar groter op: met dit geld 
kon je investeren in veilige 
fietspaden, de realisatie van 
de Laaksite, de handelskern 
versterken, enzovoort.

  Het druggebruik stijgt in 
Aarschot. Hoog tijd voor 
actie, vindt de N-VA.

Annick Geyskens 
lijsttrekker
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


