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VOSSELAAR
Een duidelijk signaal
De uitslag van de provinciale
verkiezingen was een duidelijk signaal
van de Vosselaarse kiezer. De drie
traditionele partijen verloren op
provinciaal niveau in Vosselaar samen
4 249 stemmen tegenover hun
gemeentelijke uitslag. Van deze 4 249
stemmen zijn er 2 636 of 62 % bij N-VA
terug te vinden op provinciaal niveau,
wat gezien de omstandigheden buiten
verwachting is. Deze cijfers vindt u
terug op www.vlaanderenkiest.be.

V.U.: Wouter Vochten - Meidoornlaan 11 - 2350 Vosselaar - wouter.vochten@n-va.be

Als de N-VA deze score zonder
noemenswaardige kiescampagne op het
provinciaal vlak kan neerzetten, is dat
zonder meer een niet mis te verstane
opdracht voor N-VA Vosselaar voor
2018. Met een daadkrachtig team in
opbouw, onder leiding van voorzitter
Wouter Vochten, zullen we er ten volle
voor gaan.
Hiervoor zijn er helpende handen
nodig. Mensen met gezond verstand die
weten waar Denken. Durven. Doen
voor staat. Mensen die het eigenbelang
aan het algemene belang durven
ondergeschikt te maken. Zij zijn bij ons
meer dan welkom. Scherpe analyses met
een no-nonsensstrategie moeten ons
handelsmerk zijn. We zijn ervan
overtuigd dat er in Vosselaar een groot
potentieel aan mensen met de nodige
kennis en vaardigheden beschikbaar is
die het gedachtegoed van de N-VA
genegen zijn. Wat ook uw achtergrond
is, indien u meent een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan een nieuw
positief project voor Vlaanderen en
Vosselaar, kan u ons bereiken via onze
webstek www.n-va.be/vosselaar of
onze facebookpagina N-VA Vosselaar.

www.n-va.be/vosselaar

WANNEER KRIJGEN DE KINDEREN OP HET HEIEINDE
EEN DEFTIG EN VEILIG SCHOOLGEBOUW?
In het schooljaar 1960-1961 werd er op het Heieinde een wijkschooltje met twee
klassen opgestart. De kinderen werden ‘tijdelijk’ in houten prefablokalen
gehuisvest. Vandaag zijn er in de ondertussen grootste school van Vosselaar nog
steeds onvoldoende deftige en veilige lokalen. De N-VA roept het
gemeentebestuur op om actie te ondernemen.

Nog altijd moeten verschillende klassen
les volgen in prefabgebouwen.

Begin jaren negentig nam de gemeente de schoollokalen van het Heilig Graf op het
Heieinde over. De school groeide uit tot een volwaardige basisschool. Maar steeds
waren er onvoldoende lokalen en moesten er kinderen in prefablokalen les volgen.

ONVEILIG
Vandaag is de school op het Heieinde met haar 330 kleuters en lagereschoolkinderen
de grootste school van Vosselaar. Nog steeds zitten verschillende klassen in
prefablokalen en zijn de overige klassen in onaangepaste, energieverslindende en
onveilige gebouwen gehuisvest.
Een recente inspectie door de diensten
van het ministerie van Onderwijs geeft
aan dat de veiligheid van de lokalen te
wensen overlaat.

Investeren in onze kinderen
is investeren in onze toekomst

MIDDELEN
De N-VA roept het gemeentebestuur dan ook op om in haar beleidsplan de nodige
middelen voor de bouw van voldoende degelijke en veilige klaslokalen te voorzien.
Dat plan moet zij bij het begin van de legislatuur voor de periode 2013-2018 verplicht
opmaken.

300 000 EURO IN VUILNISBAK
Het is hierbij essentieel dat het personeel bij de opmaak van de plannen wordt
betrokken, zodat niet opnieuw 300 000 euro in de vuilnisbak verdwijnt, zoals bij de
vorige studie die de gemeente liet maken.
Na 50 jaar verdienen onze kinderen van het Heieinde eindelijk een degelijke
infrastructuur.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

FLOR DIERCKX

Ondervoorzitter N-VA Vosselaar
Flor Dierckx uit de Molenstraat, vader van drie kinderen
en grootvader van drie kleinkinderen, is in Vosselaar
zeker geen onbekende. Niet omdat hij als echtgenoot van
Lut De Jongh de schoonzoon is van wijlen Louis De
Jongh, gewezen hoofdonderwijzer van de gemeentelijke
basisschool in het centrum en voormalige
brandweercommandant. En evenmin omdat hij een lid is
van de lokale Sint-Sebastiaansgilde. Neen, maar wel
omdat Flor een hele tijd in de Vosselaarse politiek heeft
‘meegedraaid’.
Eigenlijk is meegedraaid een onterechte woordkeuze. Flor
heeft immers ook al jaren voordien politiek bedreven.
Voor de nu 65-jarige Flor Dierckx was dat in Poppel het
geval. Als bezige bij hielp hij in die grensgemeente reeds
als 21-jarige de lokale gemeenschap gestalte geven: als
jeugdleider en als voetbaltrainer. Kortom, sociaal
geëngageerd. Dat leidde tot zijn verkiezing als
gemeenteraadslid in Poppel, toen nog een zelfstandige
gemeente. Aan dit mandaat kwam in 1978 met zijn
verhuis naar Vosselaar een einde.
Meegedraaid? Beleid gemaakt! Ook in onze gemeente
waar Flor vanaf het begin van de jaren 80 met
VERNIEUWING het politieke reilen en zeilen mee een

andere wending heeft
gegeven. Een tijd als
gemeenteraadslid, maar
vooral als OCMWvoorzitter kon Flor de
gemeenschap dienen.

Waarom de N-VA, Flor?
“De no-nonsense houding van Bart De Wever, het
Vlaams gedachtegoed, het inzicht dat het
confederalisme de enig juiste weg is voor Vlaanderen.
Zo eenvoudig is dat.”
Flor, waarom N-VA Vosselaar?
“Uiteraard om de daarnet opgesomde redenen. Ook
vind ik het niet gezond dat een gemeente jarenlang
door één partij overheerst wordt. Met mijn ervaring
op het politieke vlak wil ik N-VA Vosselaar
daadwerkelijk steunen om over zes jaar mee de
gemeente te besturen. Ik wil mij dienstbaar maken op
het gebied van inspraak, het sociale aspect en het
milieu.”

GREET MICHIELSEN

Bestuurslid N-VA Vosselaar
In Vosselaar was Gust Michielsen zaliger, de
overleden huisschilder van het Bolk, geen
onbekende. Als bestuurslid van verschillende
verenigingen, bijvoorbeeld van de fanfare en van
de voetbalclub, was hij absoluut sociaal
geëngageerd. Samen met zijn vrouw Bertha
Driesen baatte hij een schilderswinkel uit. Een
van hun zes dochters is de nu 52-jarige Greet, die
als verpleegkundige op de hartafdeling van het
AZ Turnhout werkt. Samen met haar man Paul heeft ze
twee zonen.
Zoals zoveel leeftijdgenoten was Greet in haar jeugd bij
de Chiro. Later ging er ook veel aandacht naar Veredeling,
de plaatselijke toneelvereniging.
Cultuur heeft er bij haar steeds ingezeten:
museumbezoek, kunstboeken, maar vooral actief zijn:
tekenen, schilderen, … Dat priester-kunstenaar Lens, die
wel eens vaker bij haar ouders over de vloer kwam, een
invloed heeft gehad, heeft ze me niet verteld.
Net zoals deze artistieke en cultuurgebonden bezigheden
voor haar deel uitmaken van een evenwichtig leven, is
dat ook buiten werken, in haar stijlvolle tuin in de
Biekensstraat.

vosselaar@n-va.be

Wat trekt je aan in de N-VA,
Greet?
“Ik ben eigenlijk altijd
Vlaamsvoelend geweest. Maar die
duidelijke, sociaal-economische
visie van de N-VA vind ik
belangrijk voor een juist beleid.
Moet ik ook nog zeggen dat ik tegen de uitwassen van
de verzuiling ben? Ik ben dus al zeker voor de eerder
neutrale inbreng van bijvoorbeeld serviceclubs, die
het algemeen welzijn bevorderen. En voor
vrijwilligerswerk in al zijn aspecten kan ik alleen
maar waardering opbrengen.”
Greet, waarom N-VA Vosselaar?
“Het politieke landschap, ook op lokaal vlak, is pas
echt democratisch wanneer verschillende partijen echt
aan het bestuur kunnen deelnemen. De N-VA hoort
daar ook bij. Persoonlijk gaat mijn aandacht uit naar
een goede ruimtelijke ordening. In dit raam pleit ik
absoluut voor de waardering en het behoud van het
Vosselaarse patrimonium.”

N-VA Vosselaar neemt een nieuwe start
V.l.n.r.: Jan Swinnen, Roeland Van Der Velden, Flor Dierckx, Peggy Meeuwes, Wouter Vochten,
Greet Michielsen, Yves De Bruyn en Guy Van Steenbergen.

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn
ondertussen al enkele maanden achter de rug en overal
in Vlaanderen werden de nieuwe gemeenteraden
ondertussen geïnstalleerd. In Vosselaar is dit helaas
gebeurd zonder de N-VA.
Ondanks het enthousiasme en de inzet van het
toenmalige N-VA-bestuur, onder leiding van stichtervoorzitster Tine De Vos, waren er onvoldoende valabele
kandidaten om met een volwaardige lijst naar de kiezer te
stappen. De verkiezingen kwamen voor ons gewoon een
jaartje te vroeg. De storm van reacties van ontgoochelde
N-VA-kiezers was overweldigend en heeft zeker een
diepe indruk nagelaten.
Voor de provincieraad behaalde de N-VA in Vosselaar de
monsterscore van 2 636 stemmen ofwel 36,5 %. En dat in
een gemeente waar nauwelijks campagne werd gevoerd.
Wij wensen hier al deze kiezers via deze weg nog eens
stevig voor te bedanken!
Deze twee feiten hebben ons ontegensprekelijk gesterkt
in het besef dat er in Vosselaar plaats en nood is aan een
sterke N-VA-afdeling.
Enkele maanden na de verkiezingen zijn we dan ook
begonnen met de voorbereidingen van de plaatselijke
bestuursverkiezingen die in de maand maart over heel
Vlaanderen in alle N-VA-afdelingen werden
georganiseerd.

Nieuw bestuur
Op zaterdag 9 maart konden de Vosselaarse N-VA-leden
voor de eerste keer officieel een lokaal N-VA-bestuur
kiezen. Meer dan 30 leden offerden hun vrije
zaterdagnamiddag op om hieraan deel te nemen.

Onder het waakzaam oog van een afgevaardigde van het
arrondissement werd een nieuw bestuur gekozen met
daarin enkele oudgedienden maar ook een heleboel
nieuwe gezichten.
Als nieuw verkozen voorzitter wens ik allereerst mijn
voorgangster Tine De Vos en alle leden van het vorige
bestuur van harte te bedanken voor het pionierswerk dat
zij verricht hebben. Ik reken erop om hen nog regelmatig
terug te zien bij de activiteiten die wij in de komende
maanden en jaren zullen organiseren.
Ondertussen kwam het nieuw verkozen bestuur een
eerste maal samen en werden de bestuursfuncties voor de
komende drie jaar vastgelegd.
• Wouter Vochten: voorzitter,
communicatieverantwoordelijke en webbeheerder
• Flor Dierckx: ondervoorzitter
• Jan Swinnen: penningmeester, ledenverantwoordelijke
en afgevaardigde arrondissementeel bestuur
• Yves De Bruyn: secretaris
• Peggy Meeuwes: organisatieverantwoordelijke
• Guy Van Steenbergen: verantwoordelijke redactieraad
huis-aan-huisblad
• Greet Michielsen: verantwoordelijke N-VA-vrouwen
• Roeland Van Der Velden: verantwoordelijke N-VAjongeren.
Met deze ploeg willen we onze plaatselijke werking
verder uitbouwen. We willen nieuwe leden aanwerven
om in 2014 een eerste maal duidelijk de aanwezigheid van
de N-VA in Vosselaar te kunnen tonen. Verder zullen we
er hard aan werken om tegen de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 klaar te staan met
een bekwame ploeg en een stevig programma. U hoort
nog van ons!

U WIL LID WORDEN OF ACTIEF MEEWERKEN MET N-VA VOSSELAAR?
Dat kan zeer eenvoudig door een e-mailtje met uw contactgegevens te sturen naar onze verantwoordelijke voor de
ledenwerving, jan.swinnen@n-va.be of naar onze voorzitter wouter.vochten@n-va.be. Het kan ook via onze
website: www.n-va.be/vosselaar (contact).
Wij zullen u zo snel mogelijk voor een verdere kennismaking contacteren. Op dezelfde manier kan u zich ook op
onze digitale nieuwsbrief inschrijven, die na elke bestuursvergadering naar de Vosselaarse N-VA-leden zal
verstuurd worden.
Verder kan u het reilen en zeilen van onze afdeling volgen via onze plaatselijke website www.n-va.be/vosselaar of
via onze facebookpagina.
Reacties, opmerkingen, tips of vragen zijn altijd welkom.

www.n-va.be/vosselaar

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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