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N-VA doet mee aan 
De Warmste Week

Elk jaar staat er op de kerst-
markt in het centrum op de 
Cingel een drankenstandje 
waar je de innerlijke mens kan 
verwarmen. Dit jaar kon je dat 
letterlijk doen ten voordele van 
De Warmste Week van Music 
For Life.

Op maandag 18 december kon 
je tussen 14 uur en middernacht 
naar ons standje komen om 
samen met ons een drankje te 
drinken ten voordele van De 
Berken. De Berken behoort tot 
de vzw Ter Loke, een welzijn-
sorganisatie die actief is in de 
jeugd-, gezins- en gehandicap-
tenzorg. In de Berken wonen 26 
volwassenen met een mentale 
beperking. Samen met hen 
bouwen ze aan een kwaliteitsvol 
en inclusief leven. Dit goede 
doel steunen wij natuurlijk met 
alle plezier. 

Tussen 16 uur en 19 uur konden 
kinderen, samen met hun 
ouders, komen luisteren naar 
een hedendaags kerstverhaal 
dat zich afspeelt in Vosselaar. Er 
werd aandachtig geluisterd naar 
het spannende verhaal.

Namens de hele N-VA-ploeg wens ik u en uw familie het allerbeste 
voor 2018: een goede gezondheid en sfeervolle dagen vol vriend-
schap en geluk. 

2018 wordt een zeer belangrijk jaar 
voor onze jonge N-VA-afdeling. 
Samen met andere nieuwelingen 
op het politieke toneel in Vosselaar 
zullen ook wij deze keer deelnemen 
aan de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. Wij doen dit niet enkel 
met een sterke ploeg en een stevig 
uitgebouwd programma, maar 
wij kunnen ook rekenen op het 
N-VA-partijsecretariaat in Brussel 
dat de nodige ondersteuning biedt 
aan lokale afdelingen. 

Zo hebben onze bestuursleden al 
verschillende opleidingen gevolgd 
met oog op de voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
steeds groeiend aantal leden én be-
stuursleden sterkt ons in het vertrou-
wen dat wij in staat zullen zijn om 
na jarenlang vastgeroest beleid een 
effectieve verandering door te voeren 
in Vosselaar. Dat is het engagement 
dat wij voor u willen aangaan. 
U kan daar ook zelf aan meewerken 
door ons uw mening te geven.  

U kan ons bereiken via het algeme-
ne e-mailadres van N-VA Vosse-
laar (vosselaar@n-va.be) .U mag 
natuurlijk ook altijd één van onze 
bestuursleden aanspreken. Hun con-
tactgegevens kan u vinden op onze 
website www.n-va.be/vosselaar. 

Wenst u nog verder te gaan in uw 
engagement en effectief lid te worden 
van N-VA Vosselaar? Dan kan dat 
bij onze ledenverantwoordelijk Jan 
Swinnen (jan.swinnen@n-va.be) 
terecht. Wenst u ons bij te staan in de 
verkiezingsstrijd door een handje toe 
te steken? Dan mag u mij een seintje 
geven via wouter.vochten@n-va.be.

Laat ons samen werken aan veran-
dering in Vosselaar, 
maar geniet nu maar 
eerst met volle  
teugen van de  
feestdagen.

Bouwt u mee aan  
de Verandering  
in Vosselaar?

  Wouter Vochten 
Afdelingsvoorzitter

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA De Vosselaar wenst u fijne feestdagen!

N-VA Vosselaar wenst 
u een fijn 2018!
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Basisonderwijs topprioriteit voor N-VA
Dat het onderwijs de Vosselaarse inwoners nauw aan het hart ligt, merken wij aan de talrijke reacties op de 
onprofessionele aanpak van de aanleg van de fietsstraat in de Bergakker aan de Heilig Grafschool en de aan-
slepende soap van de verbouwingen van de gemeentelijke basisschool Heiende. Voor N-VA Vosselaar is het 
organiseren of ondersteunen van het basisonderwijs één van de kerntaken van onze gemeente. Onderwijs zal 
dus een zeer belangrijke plaats innemen in ons programma en, als de kiezer het wil, dus ook in het gemeen-
tebeleid vanaf 2019. 

Sterk lokaal onderwijs 
Als N-VA willen wij meewerken aan kwaliteitsvol en bereikbaar 
onderwijs voor elk kind. 
Op vlak van infrastructuur heeft de gemeente ‘als goede huisva-
der’ een dubbele opdracht:

  Het gemeentebestuur moet op het vlak van schoolinfra-
structuur steeds op tijd en met het nodige gezond verstand 
te werk gaan. Dossiers voor verbouwingen en nieuwbouw 
moeten tijdig ingediend worden. Als gemeente voorzien we 
daarvoor de nodige budgetten.

  Er moet geïnvesteerd worden in veilige, toegankelijke gebouwen 
en hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

Multi-inzetbare scholen
We pleiten ervoor om de beschikbare schoolinfrastructuur 
optimaal te benutten. Daarom willen we schoolgebouwen 
openstellen buiten de schooluren en tijdens de vakanties, 
bijvoorbeeld voor sporten, speelpleinwerking… Ook het 
verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs en andere 
verenigingen moeten er terecht kunnen.

Uiteraard moeten hierover goede, praktische afspraken tussen 
de scholen en de verenigingen gemaakt worden op vlak van kost-
prijs, toegang, verzekering, reglement, toezicht en onderhoud. De 
gemeente kan daarbij een coördinatierol opnemen. 

Doorgedreven samenwerken
Er moet constructief samengewerkt worden met andere scholen 

en onderwijsverstrekkers, ouders, politiediensten, sociale dien-
sten en huisartsen, kinderopvang, gemeentelijke diensten… Zo 
willen we bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale politie en 
alle scholen actief meewerken aan een verkeersveilige schoolom-
geving, onder meer door het uittekenen van schoolfietsroutes.

Onderhoud wegennet 
moet beter
Tijdens de maanden augustus en septem-
ber werden verschillende Vosselaarse we-
gen onder handen genomen. De herstelling 
van het wegdek was hoogst noodzakelijk in 
deze straten. 

Ook de aanleg van de fietsstraat in de Bergakker werd 
door dezelfde aannemer uitgevoerd. Spijtig genoeg laat 
de kwaliteit van het geleverde werk en ook de manier 
waarop het afval van al deze werken werd achterge-
laten zeer te wensen over. Hopelijk trekt het gemeen-
tebestuur hieruit de nodige conclusies en worden er 
in de toekomst striktere afspraken gemaakt met de 
aannemers die dergelijke werken uitvoeren.

  N-VA Vosselaar heeft een concreet plan klaar voor het 
basisonderwijs in Vosselaar. We gaan samen met ouders, 
de gemeentelijke dienst en anderen voor een sterk lokaal 
onderwijs met een topinfrastructuur waar ook de lokale 
verenigingen in de vakanties en buiten de schooluren acti-
viteiten kunnen organiseren.

N-VA Vosselaar wenst  
u een prettige Kerst!
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N-VA organiseert opleidingen voor de kandidaat- 
gemeenteraadsleden
N-VA organiseerde de voorbije maanden verschillen-
de opleidingsdagen. Onder de noemer ‘lokale be-
leidsmarkten’ werden er maar liefst 36 verschillende 
sessies georganiseerd over alle mogelijke beleids-
thema’s die bij het besturen van een gemeente van 
belang zijn.

Onze eigen kandidaten die deelgenomen hebben, waren zeer enthou-
siast over het aanbod aan sprankelende, nieuwe ideeën en wervende 
initiatieven. Vooral de praktijkervaringen uit andere gemeenten waar 
N-VA deelneemt aan het bestuur waren zeer inspirerend.

Wij konden heel wat inspiratie opdoen om ons programma, 
waarmee we in 2018 naar de kiezer willen gaan, uit te werken.  
U hoort hier nog van.

N-VA zet zich in voor 
dierenwelzijn
Op zondag 1 oktober organiseerden de 
N-VA-afdelingen van het arrondisse-
ment Turnhout een benefietontbijt met 
minister Ben Weyts als gastspreker.

Dankzij de meer dan 300 aanwezigen konden 
we met onze collega’s uit onze regio 4 000 euro 
schenken aan de Kempense dierenwelzijnsorga-
nisaties De Poezenmoeders, Zwerfkattenproject 
Turnhout, Veeweyde Turnhout, VOC Neteland 
en Unco Jerry dierenasiel.

Een prachtig initiatief dat zeker voor herhaling 
vatbaar is!

Vijfde kaas-en-wijnavond  
groot succes
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we op  
zaterdag 30 september onze kaas-en-wijnavond. 
De aanwezigen konden weer genieten van een uitge-
breid assortiment van kazen en diverse soorten paté.

Kris Van Dijck, burgemeester van Dessel en Vlaams Parlement-
slid, kon de aanwezigen boeien met zijn uiteenzetting. Hopelijk 
mogen we u ook verwelkomen op onze volgende festiviteit.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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