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VOSSELAAR
ZATERDAG

16
november

Kaas- en
wijnavond

2013

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

Op zaterdag
16 november
organiseert
N-VA
Vosselaar een
kaas- en wijnavond in de bovenzaal van het
parochiecentrum Malperthuis. U bent welkom vanaf 20.00 uur.
Tijdens deze avond zullen de leden van ons
bestuur zich zoveel mogelijk vrijmaken om
nader kennis te maken met u en om te luisteren naar uw bekommernissen in verband
met onze gemeente.
Tevens kunnen sympathisanten en andere
geïnteresseerden die nog geen lid zijn op
deze avond bij ons terecht voor een eerste
kennismaking.
Uiteraard is het ook de bedoeling om onze
kas een beetje te spijzen.
Voor de prijs van 15 euro kunt u van een
buffet genieten: vijf soorten kaas en paté,
brood, een glas wijn en een dessertenbuffet.
Inschrijven kunt u door een mailtje te sturen naar wouter.vochten@n-va.be met de
vermelding van het aantal personen dat u
wenst in te schrijven en tegelijkertijd te
storten op de rekening van N-VA Vosselaar
BE91 3770 3867 7876 met als vermelding
uw naam, voornaam en het aantal personen.
Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Wouter Vochten, namens het bestuur van
N-VA Vosselaar

www.n-va.be/vosselaar

EEN DOSSIER VAN VIER, VIJF JAAR!
In de jaren tachtig werd in de gemeenteraad het voorstel
van de partij VERNIEUWING goedgekeurd om in het
gemeentelijk blad een meldingskaart op te nemen. Ook nu nog vindt men in
Vossestreken zo’n kaart. Problemen en voorstellen in verband met de openbare
infrastructuur, wegen, parken en plantsoenen kunnen ermee worden aangekaart.
Bovendien kan elke burger op de website van onze gemeente een digitale
meldingskaart invullen.
Aan veel meldingskaarten werd een gevolg gegeven. We vragen ons echter af of het
nog normaal is dat er na meer dan vier jaar nog niets gedaan is aan een probleem dat
ook door het gemeentebestuur onderkend wordt.
Op 13 oktober 2009 werd volgend probleem met een e-mailtje aan het college van
burgemeester en schepenen gemeld:
“Nu al meer dan een jaar geleden verzocht ik de gemeente Vosselaar om het dolomieten pad
vertrekkend aan bloemist Van Sweevelt wat te fatsoeneren. Na een hevige regenbui of na een
lange natte periode wordt een deel hiervan in een glibberige baan herschapen. Ik stel vast dat
elders in Vosselaar andere wandel- en fietspaden terecht fatsoenlijk zijn vernieuwd. Bovendien
is het ook meer dan aan te bevelen om het wandel- en fietspad van het Renier Sniederspad naar
de Gierle Steenweg een nieuwe bovenlaag te geven. Op heel wat plaatsen begint de stenen
onderlaag zichtbaar te worden, op sommige komt deze al los. (…).” (E-mail van Joris
Frederickx)
Ook in een e-mail van 17 december 2012 werd met overtuigende foto’s op hetzelfde probleem gewezen:
“(…) smerige smurrie, maar vooral gevaarlijk glibberig voor
wandelaars en fietsers.
Wie is er verantwoordelijk, wanneer er zich als gevolg van dit
gemelde slecht onderhoud passanten kwetsen? Bovendien ligt dit
gedeelte ook op het traject van een toeristische fietsroute. Al die
(toeristische) dolomieten fietspaden zouden trouwens best eens
opnieuw mogen overlaagd worden. Toch een stukje uithangbord
voor toeristisch Vosselaar! (…)” (E-mail van Joris Frederickx
aan de burgemeester en aan de toenmalige schepen van
Openbare Werken)
We zijn nu al in het najaar van 2013. Niets is opgelost. En
dat spijts een werkoverleg met de technische dienst in
oktober 2009, ondanks veel arbeidsvriendelijke weersomstandigheden in de loop van al die jaren. En dat niettegenstaande meerdere bedankingen voor het aangekaart probleem: “… Hierbij willen wij u
alsnog bedanken voor de ingediende melding. Op deze manier draagt u bij tot het goed functioneren van onze openbare infrastructuur….”
En nu nog een goed functionerende infrastructuur!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

In de kijker
Guy Van Steenbergen,
bestuurslid
N-VA Vosselaar

• Afkomstig van Weelde
• Getrouwd met Mia Coeckelbergs
• Vader van twee zonen, één dochter – opa van twee
(straks drie) kleinkinderen
• Voormalig officier-hoofdwerktuigkundige lange
omvaart
• Daarna tewerkgesteld in Esso-raffinaderij, nu
gepensioneerd

Yves De Bruyn,
secretaris
N-VA Vosselaar

• 40 jaar
• woont samen met zijn vriendin Veerle en dochter
Noor in de Lindenlaan.
• teamleader op de IT-afdeling van SD Worx in
Antwerpen.
• Gezin en job hebben de prioriteit en daarna …
de politiek.
Hoe ben je bij de politiek betrokken geraakt, Yves? En
meer bepaald bij de N-VA?
De eerste keer dat ik mocht gaan stemmen voelde ik me
sterk aangesproken tot de ideeën van de burgermanifesten van Guy Verhofstadt. Ik stelde vast dat veel van de
principes nadien gewoon werden losgelaten; loze woorden die in de praktijk tot het immobilisme van het typisch
Belgische compromis hebben geleid.
In België is niet iedereen gelijk voor de wet: de rechten
van een meerderheid worden met grendelwetten en
alarmbelprocedures geblokkeerd. De grondwet wordt,

vosselaar@n-va.be

Wat trekt je in de N-VA aan, Guy?
Mijn grootvader August vocht tijdens WO I aan de IJzer.
Zijn ervaring heeft op mij een erg diepe indruk gemaakt.
Je weet wel: de autoritaire manier waarop die Vlaamse
boerkes door Franstalige officieren werden behandeld. Zo
heeft trouwens ook mijn eigen vader, die als douanier in
Wallonië een baan had, niet bepaald erg opbeurende verhalen meegebracht. Maar kom, buiten die bijna aangeboren Vlaamse reflex is het vooral de erg consequente
houding van zowel Bart De Wever als van Geert Bourgeois. Hun politiek programma, hun stellingname, hun
standpunten, ...
Guy, waarom N-VA Vosselaar?
Ik volgde de N-VA al enkele jaren. Het terugtrekken uit
de zetelstrijd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, betekende voor mij een grote tegenvaller, bijna een
echte afknapper. Na een contact met Wouter Vochten, de
voorzitter van N-VA-Vosselaar, besloot ik om actief aan
het lokale N-VA-project mee te werken. Ik hoop alleszins,
dat de partij ook hier, net als in Beerse, ruggesteun krijgt
van een denktank. Want inhoud, die moet er zijn.

wanneer het hun goed uitkomt, door de regeringspartijen
als een vodje papier behandeld. Fortis, Dexia, ACW en
dan die opgeklopte hoerastemming en de neerbuigende
houding van de huidige regeringspartijen, de media, het
koningshuis en een kaste van zelfverklaarde intelligentsia
tegenover de kritische houding van de burger.
Wat de burger vraagt is volgens mij legitiem en daar
wordt nu geen rekening mee gehouden. Dat stel ik elke
dag vast als ik met familie, vrienden, kennissen en collega’s spreek. In het verkiezingsjaar 2014 zal zich dat wel
duidelijk manifesteren.
Alle verandering begint bij jezelf en daarom sloot ik me in
mijn vorige woonplaats aan bij de N-VA. Mijn actieve
medewerking viel daar op, zodat ik in het plaatselijke
bestuur werd opgenomen.
Yves, waarom N-VA Vosselaar?
Dit is gewoon de voortzetting van mijn betrokkenheid in
Turnhout. Als je van iets overtuigd bent, moet je er je
schouders onderzetten. Het volstaat niet dat je via al die
moderne sociale fora of via de pers je stem of je mening te
kennen geeft. Neen, ook op het lokale vlak lever ik met
open vizier mijn bijdrage.

Hoe staat het met de Vosselaarse financiën?
De voorbije legislaturen werden de belastingen door het
Vosselaarse gemeentebestuur voortdurend opgetrokken:
• De aanvullende personen belasting die in 2007 nog 6
procent bedroeg, is sinds 2010 gestegen tot 7,5 procent
(een stijging van 25 procent)
• Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing is
voortdurend gestegen: tot 2001 bedroegen de opcentiemen 600 waar dit sinds 2010 gestegen is tot 1000 (een
stijging van maar liefst 66 procent)
Wat betekent dit nu in harde euro’s?
In 2006 inde de gemeente Vosselaar 4 462 738 euro aan
belastingen. In 2011 was dit al opgelopen tot 5 995 313
euro of een stijging van 1 532 575 euro.
Op vijf jaar tijd betalen de Vosselaarse burgers dus
34 procent meer belastingen.
Waar gaan al onze zuur
verdiende centjes naar toe?
De grote slokop blijken de personeelskosten te zijn. Deze zijn
gestegen van 2 678 368 euro in
2006 tot 3 526 472 euro in 2011.
Een stijging van bijna 32 procent op 5 jaar. Dat terwijl
broodnodige investeringen in de infrastructuur van de
scholen, de sporthal, voetpaden enzovoort altijd maar
uitgesteld werden.

Hopelijk heeft het
gemeentebestuur de
moed om ingrijpende
maatregelen te nemen,
zodat de Vosselaarse
financiën niet verder
ontsporen ondanks de belangrijke investeringen die
absoluut noodzakelijk zijn.

Op vijf jaar tijd betalen de Vosselaarse
burgers 34 procent meer belastingen.

Wij kijken in ieder geval met belangstelling uit naar het
nieuwe financieel meerjarenplan dat het bestuur voor het
einde van dit jaar moet voorleggen voor de periode 2014 2019. De noodzakelijke investeringen in nieuwe schoolgebouwen, de bouw van de nieuwe sporthal, de heraanleg
van voetpaden en andere wegeninfrastructuur zullen
hierin voorzien moeten worden.

Indien u bovenstaande cijfer gegevens meer gedetailleerd
wil bekijken, dan kan u deze terugvinden op de website
van Vlaanderen
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente2013/Vosselaar.pdf

Noteer alvast in je agenda
Op 2 oktober strijkt ‘Café bij Bracke en vrienden’
om 19.30 uur neer in het Paterspand in Turnhout.
Wie erbij is, krijgt antwoord op actuele vragen over de
toestand van ons land en heeft de mogelijkheid om nadien
bij pot en pint nog vele bijkomende vragen te stellen.
De verwelkoming gebeurt door Erwin Brentjes en de
gastspreker is Jan Jambon. De toegang is gratis.
Op 14 oktober komen Geert Bourgeois en Kris Van Dijck de hervorming en de N-VA-visie over onderwijs toelichten in 7senses Lounge, Zandhoven. Ze gaan de dialoog aan en beantwoorden de vragen van iedereen - leden en niet-leden - die geïnteresseerd is in dit thema.

www.n-va.be/vosselaar
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Antwerpen:
ntwerpen:
16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er wiin Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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.
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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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