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Nieuw circulatieplan in de binnenstad
Op 1 juli 2019 was het zover: de nieuwe verkeerscirculatie voor de Aarschotse binnenstad trad in werking. 
Dankzij het nieuwe circulatieplan mag het verkeer vanuit Leuven opnieuw over de Grote Markt en werd het 
stadscentrum veiliger voor zwakke weggebruikers. 

N-VA Aarschot vroeg de aanpassing van 
het verkeerscirculatieplan al enkele jaren 
geleden vanuit de oppositie. Gedurende 
de campagne werd duidelijk dat Open Vld 
onze mening deelde. De aanpassing werd 
een van de topprioriteiten van de nieuwe 
bestuursmeerderheid met Open Vld, sp.a 
en N-VA om het stadscentrum nieuw 
leven in te blazen. Schepen van Mobiliteit 
Annick Geyskens ging dan ook meteen 
aan de slag met dit belangrijke project 
voor Aarschot. Het huzarenstukje werd 
in samenwerking met de stadsdiensten op 
een kleine zes maanden gerealiseerd.

Rijrichting omgedraaid
De meest opvallende nieuwigheid is dat er 
opnieuw verkeer wordt toegelaten vanuit 
de richting van Leuven over de Grote 
Markt. Daarvoor werd de rijrichting in 
de Martelarenstraat omgedraaid. Zo 
kan het verkeer komende vanuit Leuven 
via de Martelarenstraat langs de Grote 

Markt. Aan de onderzijde van de Grote 
Markt (aan het schuine vlak) is het enkel 
mogelijk om rechtsaf richting Rillaar te 
draaien. Links afslaan is niet toegestaan. 
Paaltjes sluiten het gedeelte van de Grote 
Markt dat uitgeeft op de doorsteek naar 
parking Centrum af voor gemotoriseerd 
verkeer. Dat deel van de Grote Markt is 
verkeersvrij geworden, en zorgt voor een 
veilige toegang vanaf de Demervallei. Ook 
in onder meer de Jozef Tielemansstraat, 
de Theo De Beckerstraat en de Amerstraat 
werd de rijrichting omgedraaid. 

Fietszone
In een gedeelte van de binnenstad intro-
duceerde het stadsbestuur een fietszone. 
Dat is een aaneengesloten zone van 
fietsstraten. Aarschot is een van de eerste 
gemeenten die een fietszone invoerden. In 
een fietszone of -straat mogen auto’s fietsers 
niet inhalen. De maximumsnelheid 
bedraagt er 30 kilometer per uur. Fietsers 

mogen er de volledige rijbaan gebruiken 
en het tempo bepalen. Op die manier  
ontmoedigen we doorgaand  
gemotoriseerd verkeer in het  
stadscentrum en maken we  
het centrum veiliger voor de  
zwakke weggebruiker.

Annick Geyskens  
Schepen van Mobiliteit

Vrijdag 24 januari om 19.30 uur - Zaal Den Abt, Dorp 20, Wolfsdonk

Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar

Met gastspreker 

Allessia Claes

N-VA Aarschot trakteert u graag op een hapje en een drankje! Samen met 
Vlaams Parlementslid Allessia Claes blikken we terug op het afgelopen 
jaar en kijken we vooruit naar wat ons in 2020 te wachten staat.

Iedereen welkom!
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N-VA Aarschot wenst u 
een prachtig 2020!



aarschot@n-va.be

Jong N-VA Aarschot kiest nieuw bestuur
De N-VA-jongeren van Aarschot hebben een nieuw bestuur gekozen. Magaly Knapen werd herverkozen als voorzitster en zal ook de 
komende twee jaar de afdeling leiden. 

Verder bestaat het bestuur uit ondervoorzitter Johan Bladt, secretaris Lara Beunen, penningmeester Stef Van Calster en bestuurslid 
Joren Luyten.

Het nieuwe bestuur wil de goede werking van de voorbije jaren verderzetten. Jong N-VA is voor jongeren een ideale eerste stap in de 
politiek. Maar naast politieke activiteiten is er ook plaats voor ontspanning. Wil je je graag actief inzetten bij Jong N-VA? Contacteer 
dan snel onze voorzitster via magaly.knapen@n-va.be

64 Vlaams-Brabantse gemeenten engageren 
zich voor het klimaat
De stad Aarschot ondertekende samen met 63 andere Vlaams-Brabantse gemeenten een nieuw Klimaat- 
engagement. “Daarmee spreken ze, samen met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven, hun 
ambitie voor het klimaat uit”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu en Klimaat Bart Nevens.

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier 
jaar waren de warmste ooit. “Daarom is het nodig dat we, samen met de Vlaams-Brabantse 
gemeenten, werk maken van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid en samen een krachtig 
signaal geven aan onze inwoners”, zegt Bart Nevens. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat niet 
minder dan 64 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten de handschoen opnemen en samen 
met ons het Klimaatengagement ondertekenen.”

Efficiënte technieken
Concreet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit te stoten door energie te  
besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare 
energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.

Het goede voorbeeld geven
“Iedereen moet zijn steentje bijdragen, dus zeker ook de lokale besturen. De gemeenten geven 
met de ondertekening van dit engagement het goede voorbeeld. Het Klimaatengagement 
vormt het startpunt van doelgerichte inspanningen voor ons klimaat”, besluit Bart Nevens.
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Bart Nevens, gedeputeerde 
voor Leefmilieu en Klimaat

Magaly Knapen
Magaly Knapen is 25 jaar en woont in de Langdorpse bossen. In 2017 behaalde ze  
haar diploma rechtspraktijk. Dit jaar rondde ze haar opleiding af met een diploma  
internationale betrekkingen en diplomatie. Sinds midden november is ze aan de 
slag als medewerker van Allessia Claes in het Vlaams Parlement.

“Als 18-jarige koos ik voor de N-VA omdat ik me erg kon vinden in het inclusief  
nationalisme en de economische visie van de partij. Binnen het bestuur van N-VA  
Aarschot neem ik de functies van secretaris, socialemediaverantwoordelijke en  
jongerenverantwoordelijke op mij. Op nationaal niveau ben ik binnen Jong N-VA  
actief als regiocoördinator voor het Hageland. In mijn vrije tijd doe ik aan ballet,  
reis ik graag en ben ik een fervente skiester.”

Bestuurslid 
in de 
kijker
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Mosseldag 2019: bedankt dat u erbij was!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde N-VA Aarschot een mosseldag. Aarschottenaren 
en N-VA-sympathisanten zakten dit jaar massaal af naar De Akker in Rillaar. Onze 
enthousiaste vrijwilligers zorgden voor een hartelijke ontvangst en lekkere mosselen. 
Een welgemeend dankuwel aan alle aanwezigen en helpende handen.

Allessia Claes vertegenwoordigt het  
Hageland in het Vlaams Parlement
In juni legde de 37-jarige Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem de eed af in het Vlaams Parlement. 
De Hagelandse politica behaalde bij de parlementsverkiezingen in mei een mooie score van 10 260  
voorkeurstemmen, wat haar een zitje in het parlement opleverde.

Nu de Vlaamse Regering van start is gegaan, hebben de 
N-VA-parlementsleden onderling bepaald in welke thema’s 
ze zich zullen specialiseren. Allessia Claes zal zich de  
komende jaren inzetten in de commissies Werk, Wonen  
en Dierenwelzijn. Daarnaast zal ze een ondersteunende rol  
spelen in de commissies Welzijn en Landbouw. Uiteraard 
volgt ze ook alle thema’s op die belangrijk zijn voor het  
Hageland.

Werk, wonen en dierenwelzijn
Allessia Claes is blij dat ze zich kan toeleggen op de  
domeinen werk, wonen en dierenwelzijn: “In het Vlaamse 
regeerakkoord staan stevige maatregelen die meer mensen 
aan het werk moeten helpen. Zo voeren we een jobbonus 

in. Want wie een lager loon heeft, moet voelen dat werken 
loont. Ook voor het woonbeleid hebben we heel wat in 
petto: we gaan voor een stevige renovatie van het sociale 
woningpatrimonium en zorgen voor extra investeringen. 
Verder wil ik van de strijd tegen dierenmishandeling een 
topprioriteit maken.”

Voluit voor het Hageland
Allessia Claes wil zich ook sterk inzetten voor Vlaams- 
Brabant en het Hageland, in het bijzonder voor de uitdagingen 
op het vlak van erfgoed en mobiliteit: “Als parlementslid wil 
ik ijveren voor verdere investeringen in een veilige en vlotte 
mobiliteit in onze regio.”

In het Vlaams Parlement 
zal ik ijveren voor verdere 
investeringen in een  
veilige en vlotte mobiliteit  
in onze regio.”

Hebt u vragen voor Allessia? Stuur dan een e-mail naar allessia.claes@n-va.be 
Of volg Allessia:   www.facebook.com/claesallessia    @allessiaclaes    allessia.claes

3



Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


