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VOSSELAAR
Kaas- en wijnavond

DE VERANDERING STAAT IN DE STEIGERS
Wanneer dit nieuwe huis-aan-huisblad bij u in de bus valt, pronkt er
waarschijnlijk reeds een kerstboom in de huiskamer en zit u af te tellen naar
2014. Een moment om ook even terug te blikken op het voorbije jaar.

U GELOOFT IN HET N-VA-PROJECT

Op 16 november organiseerde
N-VA Vosselaar een kaas-en wijnavond voor onze leden en sympathisanten.

Voor ons was 2013 het jaar van de nieuwe start. Zo gingen we in maart aan de
slag met een nieuwe bestuursploeg. De plaatselijke afdeling verder uitbouwen
was ons eerste streefdoel. Vosselaar staat nu op de tweede plaats in het
arrondissement qua aanwerving van nieuwe leden. We hebben deze nieuwe
leden ook allemaal thuis bezocht voor een nadere kennismaking.

DE N-VA INFORMEERT
Onze bestuursleden woonden verschillende studiedagen en congressen van de
N-VA bij. We schreven ook drie huis-aan-huisbladen bij elkaar om u zo goed
mogelijk te informeren. Verschillende van onze bestuursleden volgen ook
zoveel mogelijk de gemeenteraden om de vinger aan de pols van de gemeente
te houden. Als kers op de taart organiseerden we op 16 november onze eerste
kaas-en wijnavond in een goed gevulde zaal van het parochiecentrum
Malperthuis.

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

2014: EEN JAAR VOL UITDAGINGEN
Met een goed gevulde zaal werd
het een gezellige avond in het parochiecentrum Malperthuis. Uit onze
buurgemeentes Lille, Oud Turnhout, Zandhoven, Beerse en Merksplas kwam een sterke afvaardiging.

Het komende jaar brengt voor ons weer een stevige uitdaging met zich mee.
Bij de verkiezingen van 25 mei willen we ook in Vosselaar stevig uitpakken met
de N-VA. Iedereen die daar een handje bij wil toesteken mag zich melden bij
wouter.vochten@n-va.be.
Voor het echter zover is, wens ik u allen, namens het volledige N-VA-bestuur
van Vosselaar, prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.

We genoten met z’n allen van smakelijke kazen, lekkere patés, heerlijke wijnen en verrukkelijke
desserts. Er was volop gelegenheid
om bij te praten en ideeën uit te
wisselen.
Was je er niet bij? Dan nodigen we
je nu alvast uit op onze eerstvolgende activiteit.

www.n-va.be/vosselaar

DENKEN.DURVEN.DOEN.

PEGGY MEEUWES:

“De afschaffing van het vragenuurtje kan voor mij niet”
Peggy Meeuwes
bestuurslid van N-VA Vosselaar
• 40 jaar
• Maakte een kleine omzwerving van
Turnhout en Oud-Turnhout naar Vosselaar
• Woont met partner Yves in de Vlegelstraat
• Moeder van de 9-jarige Jonas
• Als jongere lid van KSJ en KSA
• Werkt in het Opleidingscentrum Penitentiair
Personeel te Merksplas

Waarom de N-VA, Peggy?
Ik kom dan wel niet uit een gezin
waar politiek een dagelijks gespreksthema was, ook geen Vlaams-nationalistisch gezin, maar de politiek
heeft me toch steeds erg geboeid.
Vandaar dat ik in Turnhout, OudTurnhout én in Vosselaar meerdere
gemeenteraden ging volgen.
De N-VA bekoort me door de manier
van politiek voeren: rechtlijnig, zelfs
geen grijs. Bovendien vind ik zeker
de maatschappelijke thema’s van de

partij interessant, en niet alleen het
inburgeringstraject.
Hoe kwam je terecht bij
N-VA Vosselaar?
Om de redenen die ik daarjuist aanhaalde, werd ik via een kennis uit
Turnhout lid van de N-VA hier. Ik
vind dat N-VA Vosselaar dicht bij de
mensen staat, omdat ik weet dat ze
naar de bevolking kan luisteren.
Het zal je dan ook niet verwonderen
dat ik van mening ben dat het

gemeentebestuur sneller op de meldingskaarten moet reageren. Dat de
meerderheid het vragenhalfuurtje na
de gemeenteraad heeft afgeschaft,
vind ik een jammerlijke zaak, zelfs
een democratisch tekort.
Waarom is de N-VA in Vosselaar
nodig?
De N-VA is in onze gemeente niet
gewoon nodig, maar broodnodig! De
hegemonie van meerderheid, die
vaak in een stukje arrogantie uitmondt, is voor de Vosselarenaren
geen goede zaak. Andere ideeën
komen te weinig aan bod. Een coalitie
zou alleszins veel beter zijn.
Graag maak ik nog de volgende opmerkingen. De meerderheidspartij
heeft een zeer talrijk personeelsbestand uitgebouwd. Iedereen weet dat
dit een zware, jaarlijks terugkerende
kost met zich brengt. Sommige diensten zijn door deze partij zeker overmatig bemand. Zou het dan ook niet
beter zijn, dat onze gemeente zelf
meer activiteiten in eigen beheer zou
uitvoeren!?

N-VA maakt werk van een efficiënte provincie
De N-VA-fractie in de provincie Antwerpen heeft zijn verkiezingsbelofte om de provincie meer te laten doen met
minder de afgelopen maanden kracht bij gezet. De komende zes jaar bespaart de provincie maar liefst 20 miljoen
euro.
Tegelijkertijd worden de resterende middelen efficiënter ingezet voor een beleid dat focust op de kerntaken van de
provincie: de grondgebonden bevoegdheden - zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit - en
ondersteuning van de gemeenten.
“Hier mogen we als partij echt trots op zijn”, zegt provincieraadslid Els Baeten. “Met
deze efficiëntieoefening geven we de belastingbetaler waar hij recht op heeft: waar voor
zijn geld in economisch moeilijke tijden. Onze gedeputeerden Luk Lemmens en Bruno
Peeters verdienen hiervoor een dikke pluim!”
Gelijklopend aan deze besparingsopdracht investeert de provincie in verschillende kernbevoegdheden zoals het waterbeleid, gehandicaptensport, de fietsostrades en de kwaliteit
van de provinciale domeinen. Zo
werkt de N-VA in de provincie
Wij geven de belastingbetaler
Antwerpen mee aan een slank maar
beter werkend provinciebestuur.
waar voor zijn geld.

provincieraadslid Els Baeten

vosselaar@n-va.be

VOORZITTER WOUTER VOCHTEN:

“De verkiezingen van 2012 kwamen te vroeg, maar in 2018 staan we er!”
Vlaams gedachtegoed en vooral het
Vlaams-nationalisme werd hem immers met de paplepel ingegeven.
Hierbij speelde vaders voorbeeld al
van in zijn jeugd een doorslaggevende rol.

Wouter Vochten, voorzitter van
N-VA Vosselaar en afkomstig uit
Halle-Zoersel, is een veertiger. Met
zijn vrouw en drie kinderen woont
hij in de Meidoornlaan. Dat het onderwijs hem bijzonder aan het hart
ligt, heeft veel, heel veel met zijn
beroep te maken. In Zondereigen
(Baarle-Hertog) staat hij voor een
graadklas vijfde en zesde leerjaar.
Dat Wouter een uitgesproken interesse voor politiek heeft, mag niemand verwonderen. Politiek, het

Met hem nam hij ‘als jong manneke’
al deel aan de IJzerbedevaarten.
Wouter was in 1975 waarschijnlijk de
jongste betoger in een betoging tegen
de discriminerende Schaarbeekse
lokettenkwestie. In deze zaak ging
gewezen burgemeester Roger Nols,
bekend om zijn anti-Vlaamse en later
anti-vreemdelingenstandpunten, met
de bedenkelijke eer strijken. Dat onze
plaatselijke N-VA-voorzitter vroeger
ook in het TAK-comité (Taal Aktie
Komitee) én in de Vlaamse Volksbeweging bedrijvig is geweest, zal
dan ook niemand verwonderen.
Waarom de N-VA, Wouter?
Na een tiental partijloze jaren hebben
vooral enkele gelijkgezinde ‘oude’ bekenden me overtuigd om het N-VAprogramma eens wat beter onder de

loep te nemen. Een kort persoonlijk
gesprek met Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaams Parlement, die in
Vosselaar kwam spreken, heeft me
definitief over de streep getrokken.
De N-VA is mijn partij. Ik sta namelijk
voluit achter het zo ver mogelijk
doorgedreven confederalisme.
Hoe kwam je terecht bij
N-VA Vosselaar?
Je moet ergens beginnen. Bij de plaatselijke afdeling was alle hulp welkom
en ik werd onmiddellijk opgenomen
in het toenmalig bestuur. Spijtig
kwamen de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar voor ons te vroeg.
Zowel het verkiezingsprogramma als
de lijstvorming stonden nog niet voor
honderd percent op punt.
Vandaar dat er in samenspraak met
het arrondissementeel bestuur werd
beslist om bij de verkiezingen van
2012 niet op te komen. Tegen 2018
willen wij echter klaarstaan met een
sterke ploeg en een degelijk uitgebouwd programma.

N-VA Vosselaar op bezoek bij café Bracke
Op woensdag 2 oktober ging N-VA Vosselaar naar ‘Café Bracke en vrienden’. Samen met 350 geïnteresseerde
N-VA-leden uit gans het arrondissement werden wij door Siegfried Bracke en Jan Jambon geïnformeerd over
de stand van het land.
De cijfers die we te zien kregen waren echt onthutsend. België is op heel wat domeinen kampioen:
• De hoogste belastingdruk van de Europese Unie
• Het gemiddelde pensioen is bij de laagste van de
OESO-landen in verhouding tot het laatste loon.
• Nergens in Europa zijn er meer politici per inwoner.
• Nergens in Europa zijn er meer belastingambtenaren per inwoner.
• Wij zijn het enige land met een werkloosheidsuitkering die onbeperkt is in de tijd.
Het is intussen voor iedereen duidelijk dat dit niet
langer houdbaar is. Bent u hier ook van overtuigd?
Wil u mee werken aan de verandering? Aarzel niet en
neem contact met N-VA Vosselaar en word vandaag
nog lid.
Meer info: wouter.vochten@n-va.be

www.n-va.be/vosselaar

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

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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