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Met frisse moed naar

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie fijne feestdagen beleven. Hopelijk kunnen jullie in deze periode voldoende 
energie opdoen om er het komende jaar weer met frisse moed tegenaan te gaan.

Een jaar vol verandering
Voor N-VA Vosselaar was 2016 letterlijk een jaar van verandering. Zoals de traditie dat 
elke drie jaar vereist, verkozen onze leden namelijk een nieuw lokaal bestuur. Dat bestaat 
sinds dit voorjaar uit een bonte maar evenwichtige mengelmoes van oudgedienden met 
jaren ervaring en nieuwe gezichten met frisse ideeën. Jong en oud, man en vrouw: het 
N-VA-bestuur kleurt erg divers. Er is wel één gemeenschappelijke deler: iedereen voelt 
zich goed bij de N-VA, haar visie en standpunten. 

Ik meen dat het nuttig, goed en zelfs noodzakelijk is dat mensen – die zo’n gemeenschap-
pelijke visie hebben – zich ook samen inspannen voor het wel en wee van de gemeen-
schap. Voor ons is deze gemeenschap de gemeente Vosselaar. Daarom blijven wij verder 
werken aan de vorming van onze bestuursleden en zijn wij steeds op zoek naar mensen 
die ons nog kunnen versterken.

Werk mee aan vooruitgang in 2018
We werken ondertussen al volop aan een constructief programma waarmee wij in 2018 
in Vosselaar het verschil willen maken voor u. Daarbij is de steun van iedereen welkom, 
want naast ons bestuur is ook de stem van alle inwoners van Vosselaar belangrijk. We 
zijn dan ook blij dat u regelmatig reageert op de artikels in onze huis-aan-huisbladen. 
Meer van dat, zou ik zeggen: laat gerust van u horen! U kan steeds terecht bij één van de 
bestuursleden. Of stuur een mailtje naar vosselaar@n-va.be.

Namens het bestuur van N-VA Vosselaar wens ik u allemaal 
nog een gezond en vreugdevol Nieuwjaar.

Wouter Vochten
Voorzitter N-VA Vosselaar 

Investeer in groene 
energie!

In ons vorige blad kaartten we de 
mogelijk gezondheidsproblemen 
van windturbines in de buurt van 
woonwijken aan. Intussen trok 
het gemeentebestuur onder druk 
van de buurtbewoners de visienota 
windturbines in. Maar dat betekent 
niet dat we niet meer moeten 
inzetten op groene energie. N-VA 
Vosselaar dringt aan op een dege-
lijk onderbouwd plan van aanpak 
hiervoor.

Wij denken hierbij onder meer 
aan een zonnepanelenpark op de 
gemeentelijke gronden tussen de 
Boskant en de autostrade. Daar-
naast zou het Agentschap Wegen 
Verkeer de mogelijkheid kunnen 
onderzoeken om geluidswerende 
panelen aan te brengen langs de 
E34, in combinatie met zonnepa-
nelen. Op het grondgebied van Lier 
werd al een dergelijk project ge-
realiseerd, dat groene stroom kan 
produceren voor 800 gezinnen. 

Ten slotte hopen wij nog steeds 
dat het geothermieproject in de 
Kempen ook voor Vosselaar kansen 
biedt om in te stappen in deze 
vorm van groene energie.

N-VA Vosselaar wenst u  
fijne feestdagen!
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Kaas- en wijnavond N-VA Vosselaar
Bedankt dat u erbij was!
Op 24 oktober hield N-VA Vosselaar voor 
de vierde maal en kaas- en wijnavond 
in de foyer van het Cultureel Centrum. 
Meer dan 70 Vosselaarse leden en gelijk-
gezinden uit de omliggende gemeenten 
kwamen genieten van kaas en wijn. Er 
was zelfs een delegatie uit Herenthout. 

De tientallen aanwezigen werden ont-
vangen in een fraai uitgedoste zaal met 
rijkelijk gevulde tafels vol heerlijke kazen 
en patés. We mochten ook weer enkele 
prominenten ontvangen, waaronder 
Vlaams Parlementslid Paul Van Miert. 
Gastspreker van dienst was Matthias 
Diependaele,  N-VA-fractieleider in het 
Vlaams Parlement.

Na een kort woordje van onze voorzitter 
gingen we aan tafel, waarna Matthias 

zijn visie gaf op enkele actuele thema’s. 
Hij nam ook rustig de tijd om te ant-
woorden op enkele vragen van het 
publiek. Daarna werd het desserten- 
buffet geopend. Iedereen kreeg de kans 
om met onze bestuursleden van gedachten 
te wisselen bij een heerlijk glaasje wijn. 

Volgend jaar zijn we toe aan een jubileum-
uitgave. Hopelijk mogen we u dan ook 
weer in groten getale verwelkomen.

N-VA-bestuurslid Veerle Van der Veken:
“Het éénpartijstelsel mag dringend doorbroken worden”

Dit voorjaar trad Veerle Van der Veken toe tot het bestuur van N-VA 
Vosselaar. Na een lange carrière in de administratie en management- 
ondersteuning, is ze er even tussenuit geweest om haar grootmoeder 
thuis te verzorgen. We zochten haar op voor een kort gesprek. 

Waar ben je momenteel mee bezig, Veerle?
Ik volg een bacheloropleiding onderwijs via afstandsonderwijs 
omdat ik Nederlands en Engels wil geven in het middelbaar. Dat 
loopt goed, maar is nog ongeveer een driejarenplan. Met drie 
kinderen, weer een bijna voltijdse administratieve baan en een 
huishouden is dat tempo spannend genoeg. Tijd voor andere 
hobby’s blijft er voorlopig weinig over.

Waarom de keuze voor de N-VA?
Ik ben nogal rationeel en de N-VA is voor mij dé partij met de 
meest verlichte ideeën. Het is voor mij logisch dat burgers rech-

ten en plichten hebben en iedereen gelijke kansen krijgt. Gelijk-
heid voor minderheden is ook zeer aanwezig in het N-VA-pro-
gramma, zonder dat ze bij het handje gehouden worden.
Bovendien vind ik dat we in Vosselaar al te lang bestuurd wor-
den door een ancien régime: ouderwets en gesloten. Het één-
partijstelsel mag van mij dringend doorbroken worden. N-VA 
Vosselaar is daartoe in staat: het is een groep intelligente en 
vriendelijke mensen met heel veel potentieel.

Wat is goed in onze gemeente en wat kan beter?
Ik verwijs daarvoor graag naar de woorden van onze jongeren-
verantwoordelijke Yves Vandyck in ons vorig blad: rust en groen 
moeten blijven in Vosselaar. Handen af van de Konijnenberg 
dus, en niet zomaar alles verkavelen. Verder vind ik een goed 
beheer van de scholen belangrijk, net als gezond verstand als het 
over economie en centen gaat.

Veerle, ook voor jou, onze ‘vriendenboekvragen’: wat is 
je favoriete gerecht / muziek / tv-programma / café?

M’n favoriete café is de kantine van het rusthuis waar ik geregeld 
zelf achter de toog sta. Het volk daar is me dierbaar. Bij tv val ik 
altijd in slaap, dus lees ik liever een goed boek. Op muzikaal vlak 
ben ik ‘blijven hangen’ in de jaren tachtig. En favoriete gerechten 
heb ik eigenlijk teveel. Als het er maar één mag zijn: visgerechten.

Welke dingen staan er nog op je ‘to do’-lijst?
Afstuderen als onderwijzer natuurlijk, maar daarnaast heb ik 
geen grote plannen. Ik leef bewust ‘vandaag’. Een mens is niet 
zeker van morgen, dus ik ga er altijd direct ‘nu’ voor.
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Jongeren: laat jullie stem horen!

Jong N-VA stadsregio Turnhout bereidt 
momenteel een debat voor dat volledig in 
het teken staat van de jongeren. We hopen 
zoveel mogelijk laatstejaars van middel-
bare scholen warm te maken om deel te 
nemen aan dit educatieve evenement.

Vraag jij je af hoe je moet gaan stemmen 
en wat het belang daarvan is? Wil je weten 
welke kansen de N-VA jou geeft op de ar-
beidsmarkt? En hoor je graag een antwoord 
op de vraag waarom er bespaard wordt 
en of binnen die besparingen nog ruimte 

is voor de ondersteuning van jeugd- en 
sportverenigingen? Kom dan zeker af! De 
onderwerpen bepalen jullie zelf door 
middel van een enquête. Deze enquêtes 
stuurt Jong N-VA op naar alle scholen die 
interesse tonen in dit debat. Jullie kunnen 
steeds terecht op de Facebook-pagina 
van Jong N-VA stadsregio Turnhout voor 
verdere info over dit debat. 

N-VA Vosselaar wil rekening houden met 
jullie mening. Daarom roepen we jullie 
op massaal jullie stem te laten horen.

Blijft het aangenaam winkelen in Vosselaar?

Vosselaar beleeft woelige tijden. Enerzijds 
steekt de dreiging van ontbossing en 
verdere verkaveling voortdurend de kop 
op. Anderzijds zorgen de digitale economie 
en het steeds veranderende consumenten-
gedrag voor een grote druk op de kleinere 
buurtwinkels. Vandaar dat N-VA Vosselaar 

dringend initiatieven vraagt van het 
gemeentebestuur om de lokale handelaars 
en horecazaken te ondersteunen.

We stellen vast dat de laatste jaren alle 
kleine kruidenierswinkeltjes en ver-
schillende andere voedingswinkels hun 

deuren sloten. Onlangs nog deed op het 
Heieinde nog het Tecno-filiaal de deuren 
dicht. Bovendien doen geruchten de ronde 
dat er nog verschillende buurtwinkels 
op het punt staan om te stoppen met hun 
activiteit. Een kwalijke evolutie, zeker voor 
senioren. Voor hen is het belangrijk dat er 
voldoende buurtwinkels in Vosselaar zijn 
en dat die gemakkelijk te bereiken zijn.

Het is belangrijk om binnen Vosselaar over 
een bruisende en leefbare kern te beschik-
ken, waar lokale economie, toerisme, 
cultuur, een goed onderhouden en veilig 
openbaar domein en kwaliteitsvolle publieke 
dienstverlening hand in hand gaan.

Daarover zal de N-VA het gemeente- 
bestuur op de rooster blijven leggen.  
Hoe gaat Vosselaar omgaan met de steeds 
toenemende digitalisering en het veran-
derende consumentengedrag? Heeft de 
gemeente voldoende te bieden aan haar 
inwoners? Of zal de Vosselarenaar nood- 
gedwongen naar de omliggende gemeenten 
moeten trekken om te winkelen?  
De N-VA houdt u op de hoogte.

Ook Bezemstraat / 
Vlegelstraat heeft 
vliegenoverlast
Naar aanleiding van ons artikel over 
de vliegenplaag in de Boskant, werden 
wij gecontacteerd door inwoners van 
de Bezemstraat en de Vlegelstraat. Zij 
hebben dezelfde klachten als de 
bewoners van de Boskant: voortdurend 
overlast van vliegen.

Kinderen kunnen niet meer buiten 
 spelen, de was kan niet buiten 
gedroogd worden en het gemeente- 
bestuur treedt niet op tegen deze 
vliegenplaag. De buurtbewoners 
proberen alle mogelijke stappen te 
zetten om tot een oplossing te komen. 
Indien ze dit niet voor elkaar krijgen, 
overwegen ze om naar de rechtbank 
stappen. Hopelijk hoeft het zover niet 
te komen en krijgen ze weldra gehoor 
bij het gemeentebestuur.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


