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INLEIDING
Omvang: 3 archiefdozen, 63 beschrijvingen
De archiefvormer
Vernieuwd Beleid Aartselaar (VBA) is een lokale partij die opkwam voor inspraak en milieu.
Hun inspiratie haalden ze bij De Wakkere Burger en Agalev (Agalev zelf kwam toen niet op
in Aartselaar). De leden kwamen vooral uit ouderverenigingen in de lokale scholen, wijkraden
en milieuacties (verbrandingsoven, onveilige A12). Het belang dat gehecht werd aan inspraak
kwam onder meer tot uiting in de organisatie van info- en debatavonden (aanvankelijk
georganiseerd door de nevenorganisatie Aktueel), enquêtes en de opwaardering van de
wijkraden.
De partij werd opgericht in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Bij die
eerste verkiezingsdeelname behaalde VBA drie zetels, waarmee het meteen de derde grootste
partij werd in Aartselaar. De daaropvolgende verkiezingen in oktober 1988 werd dat succes
geëvenaard; de partij haalde zelfs slechts enkele tientallen stemmen te weinig voor een vierde
zetel. Na de verkiezingen van 1994 nam VBA deel aan het bestuur in een coalitie met VLD,
SP en NAP.
In de aanloop naar de verkiezingen in 2000 scheurden een aantal mensen zich af van VBA om
op te komen met een aparte Agalev-lijst, wat het einde betekende van VBA. Een aantal van de
overgebleven VBA-medewerkers ging verder met de plaatselijke Volksunie-ID21 onder de
naam Demokratisch en Leefbaar Aartselaar (DLA).
Het archief
Het archief werd in bewaring gegeven door Karel Van Goethem. Hij was jarenlang de
voorzitter van VBA. Bij het opheffen van VBA trok hij zich terug uit de gemeentepolitiek.
Overgebracht naar de bibliotheek
- Het Klaverblad, tijdschrift van VBA, 1983-1999
- WESP, tweemaandelijks satirisch tijdschrift, Aartselaar, 1983-1990 (‘satirische dorpskrant’)
- Velletjes Voor Verdere Voeling, maandblad van de groene herlevingsbeweging anders gaan
leven, Leuven, 21/11/1981, nr. 11
- Het Groene Verhaal. Als jij ook vindt dat de wereld vierkant draait, is het tijd om daar rond
voor uit te komen, Brussel: De Groenen, 32 pp.
Verwijderd
- Documentatie over de studie van Langzaam Verkeer over de heraanleg van de A 12 en de
ondertunneling van de Pierstraat, 1994-1995, 4 stukken
- Cultuurgids, Uitgave ter gelegenheid van de tweede Aartselaarse Cultuurbeurs, 7 en 8 maart
1987, 56 pp.
- Milieubeleid in de Gemeente, Kabinet van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu,
Waterbeleid en Onderwijs, 1985, 64 pp.
- Ontwerpteksten programma AGALEV (voor het Groen Open Kongres te Mechelen op 19
september 1981, 83 p.
- Luc VERSTEYLEN, Hoe hard heeft het de zachte jeugd?, vrije tribune. In: De Standaard,
14/01/1986.

- Verkiezingsdrukwerk andere politieke partijen te Aartselaar (1 pak)
- Gemeentelijk informatieblad 1982-1984 en Cultuurkrant Aartselaar 1982-1984
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INVENTARIS
I. Algemeen
A. Verslagen
1.

Verslagen van de Algemene en Bestuursvergaderingen, met convocaties en bijlagen.
1982
1 omslag

2.

Verslagen van de (statutaire) Algemene Ledenvergaderingen van VBA en VBA vzw,
met convocaties, bijlagen en aantekeningen.
1983-1984, 1986-2001
1 omslag

3-4.

Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Beheer/ Bestuur van VBA en VBA
vzw, met convocaties en bijlagen.
1983-2000
2 omslagen
1983-1988
1989-2000

3.
4.
5.
6.

Aantekeningen bij de vergaderingen.
1990-1997

1 deel

Aantekeningen ter voorbereiding van de vergadering.
[ca. 1985/1986]

1 stuk

B. Briefwisseling
7.

Ingekomen en uitgaande stukken.
1982-1983, 1985-1994, 1996-2001 en z.d.

1 omslag

II. Organisatie
A. Oprichting en statuten
8.
9.

Klad- en netversies van de statuten.
1982-1983

3 stukken

Huishoudelijk reglement.
1982

1 stuk

10.

Nota ter voorbereiding van de opstartvergadering en deelnemerslijst aan de Werkgroep
Gemeente Aartselaar, met de toegewezen verantwoordelijkheden.
[einde 1981/ begin 1982]
2 stukken

11.

Nota’s inzake organisatiestructuur en werking.
[1982] en z.d.
B. Bestuur

2 stukken

12.

Verklaringen inzake benoeming en ontslagneming en lijsten (in bijlage bij het
Belgisch Staatsblad) aangaande de samenstelling van de Raad van Bestuur.
1991, 1995, 1998-1999
1 omslag
C. Leden

13.
14.

Stukken inzake de ledenlijst.
1983, 1987, 1993-1994, 1998- 2000 en z.d.

1 omslag

Lid- en bijdragekaarten.
198. (blanco), 1982, 1990, 1998-1999

1 omslag

D. Financiën
15.
16.

Stukken inzake de financiële jaarverslagen.
1982-1990, 1992-1994, 1997-1998

1 omslag

Verklaringen inzake betaalde bijdragen ten gevolge ontvangen presentiegelden als
raadslid.
1988-1989
2 stukken
III. Activiteiten
A. Drukkingsgroep
1. Werkgroepen

17.

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Klaverblad.
1989, 1994
2 stukken

18.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefmilieu.
1995
1 stuk

19.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking.
ca. 1994
1 stuk

20.

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Wijkraden/ Inspraak en Wijkraden.
1989, 1994
2 stukken

21.

Verslagen van de vergaderingen van het feestcomité.
1988-1989

3 stukken

2. Thematische werking
a. Aktueel
22.

Aantekeningen ‘mogelijke activiteiten van Aktueel’.
[1982/1984]

1 stuk

23.

Dossier betreffende het onder de aandacht brengen van het fenomeen zelfhulpgroepen
door Aktueel en daaropvolgend het verzoek aan het OCMW in te staan voor de
coördinatie ervan.
1985
1 omslag
b. Cultuur

24.

Stukken betreffende de discussie over de evaluatie van de cultuurkrant.
1983 en z.d.
3 stukken

25.

Stukken betreffende de klachten over de organisatie van de muziekacademie.
1972, 1983
3 stukken
c. Feest

26.
27.

Nota inzake het afscheidsfeestje van Jan Naudts.
1986

1 stuk

Verslag van de St Niklaas-actie, georganiseerd door het feestcomité.
1989
1 stuk
d. Financiën

28.

Stukken inzake het ijveren voor de afschaffing van de onrechtvaardige
verhaalbelasting.
1978-1979, 1983-1984, 1986-1988
1 omslag

29.

Dossier betreffende de verontwaardiging over de open brief van het gemeentebestuur
over de slechte toestand van de gemeentefinanciën.
1989
1 omslag
e. Jeugd

30.

Dossier betreffende het jeugdbeleid, het ijveren voor een jeugdhuis en de activiteiten
van JOC Den Bocht.
1985-1989 en z.d.
1 omslag
f. Milieu en ruimtelijke ordening

31.

Stukken betreffende het onder de aandacht brengen van de problemen rond allergieën
(meer bepaald astma) en milieuhinder/ luchtverontreiniging, ‘toevallig’ in de
onmiddellijke omgeving van de ISVAG-verbrandingsovens.
1982, 1984-1986 en z.d.
1 omslag

32.

Dossier betreffende het protest tegen de bouw van een feestzaal in het geklasseerde
domein Solhof..
1984-1986, 1989 en z.d.
1 omslag
(uitgelicht naar Beeld & Geluid: postkaart)

33.

Dossier inzake het protest tegen de bouw van de feestzaal in de della Faillelaan,
waarbij het Sportcentrum als alternatieve vestiggingsplaats naar voor wordt
geschoven.
1984, 1986-1988
1 omslag

34.

Dossier betreffende het protest tegen de mogelijke vestiging van Progas te Aartselaar.
1986 en z.d.
1 omslag

35.

Ingekomen en uitgaande brief en documentatie inzake het protest tegen de
opslagplaats van autowrakken en schroot in een woonzone en naast het geklasseerde
domein Solhof.
1986-1987 en z.d.
3 stukken

36.

Dossier betreffende het protest tegen de plannen voor de aanleg van een golfterrein op
het kasteeldomein Cleydael.
1987 en z.d.
1 omslag

37.

Bekendmaking van de informatieavond over het golfterrein op Cleydael.
z.d.
1 stuk

38.

Nota ‘Voorstel om de leegruiming van onze landschappen wat te beperken’ van Red
de Voorkempen, met aantekeningen.
1987
2 stukken

39.

Uitgaande brief en uitnodigingskaart inzake de infoavond De Burger en het
Gemeentelijk Milieubeleid.
1987
2 stukken
(verwijderd: brochures van de Dienst Leefmilieu van het gemeentebestuur Beveren.)

40.

Stukken inzake de infoavond over milieuverontreiniging door cadmium waarop ook de
resultaten van de bodemanalyses te Aartselaar worden kenbaar gemaakt.
1988-1989
3 stukken

41.

Stukken inzake de opmerkingen bij en informatieavond over de wijzigingen van het
gewestplan.
1988-1990
1 omslag

42.

Stukken betreffende verzet tegen de IHK en ISVAG verbrandingsovens.
1996, 1998-2000
1 omslag
g. mobiliteit en verkeersveiligheid

43.

Aantekeningen over verkeersproblemen en verkeersveiligheid.
[begin / midden jaren ‘80]
1 stuk

44.

Stukken inzake het verzet tegen de plannen voor de aanleg voor een voet- en fietspad
in de Kleistraat en Oever.
1984-1987
1 omslag

45.

Aantekeningen en documentatie betreffende de voorlichtingsavond over
verkeersveiligheid.
1985-1986 en z.d.
4 stukken

46.

Stukken betreffende verkeersveiligheid, in het bijzonder over de activiteiten van de
Werkgroepen Veilige Schoolroutes en Veiliger Boomsesteenweg.
1986, 1988 en z.d.
1 omslag

47.

Dossier inzake het verzet tegen de geplande invoering van een nieuwe parkeerregeling
in de Pater Pirelaan en omliggende straten.
1988
1 omslag

48.

Dossier betreffende het protest tegen de verkeersoverlast in de Pierstraat en omgeving
en de plannen voor het doortrekken van de expresweg tot aan de A12.
1993
1 omslag

49.

Stukken inzake de enquête over verkeershinder in Aartselaar.
1998
4 stukken
h. Pers en propaganda

50.

Concepten en kladversies van artikels voor Het Klaverblad; het tijdschrift van VBA.
z.d.
1 omslag

51.

Adressenlijsten voor het verzenden van persartikels.
[1987], 1990

2 stukken

Lijst van welke personen in welke straten gaan bussen.
1991, [1998/1999]

2 stukken

52.

i. Wijkraden
53.

Stukken betreffende vergadering over doel en werking van de wijkraden ‘Wijkraden:
vroeger, nu en in de toekomst?’, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
1988
1 omslag
B. Politieke partij

54.

Dossier betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982 (en het
opstellen van de eerste programmabrochure).
1982
1 omslag
(uitgelicht naar Beeld & Geluid: affiche’s, klaverspel)

55.

Dossier inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988.
1987-1988
1 omslag
(uitgelicht naar Beeld & Geluid: foto’s, sticker, affiche’s, wandkalender)

56.

Stukken inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994.
1994
1 omslag
(uitgelicht naar Beeld & Geluid: affiche)

57.

Stukken inzake de voorbereiding voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober 2000.
2000
1 omslag

58.

Stukken betreffende de lijstvorming en het verdelen/ toekennen van de bevoegdheden
en mandaten verbonden aan de gemeenteraad, het OCMW en de intercommunales.
1989, 1994-1995, 1998
1 omslag

59.

Klad en netversie van de bestuursovereenkomst en tussentijdse evaluaties van de
bestuursovereenkomst.
1994-1996, 1998
1 omslag

60.

Stukken betreffende het vertrek van een aantal VBA-leden welke met een aparte
Agalev-lijst aan de verkiezingen van 8 oktober 2000 willen deelnemen.
1998-2000
1 omslag

61.

Stukken betreffende de oprichting van Democratisch en Leefbaar Aartselaar (DLA);
het samengaan van VBA en VU-ID 21, in de aanloop naar de verkiezingen van 8
oktober 2000.
2000
1 omslag

62.

Stukken inzake de poging, op initiatief van de Brugse Demokraten, om in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 tot een Vlaamse Alliantie van Lokale
Politieke Partijen te komen.
1986-1987
4 stukken
C. Documentatie

63.

Documentatie.
1986-1988, 1994 en z.d.

1 omslag

