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VOSSELAAR
GEZOCHT M/V
MET TALENT
Ben je een overtuigde Vlaming?

BEGROTINGSBESPREKING EN STRATEGISCH PLAN:
EEN MAAT VOOR NIETS
Tijdens de extra gemeenteraad van 12 december werden het budget voor
2014, het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het financieel meerjarenplan tot 2019 van de gemeente voorgesteld. Verschillende van onze leden
hebben deze bespreking gevolgd. Spijtig genoeg bleven ze op hun honger
zitten.

Ben je een teamspeler en sociaal
geëngageerd?

VAGE DOELSTELLINGEN

Wil je je inzetten voor Vosselaar?
Dan ben jij wellicht de man of
vrouw met talent die wij zoeken!

Jouw taak

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

• Je ondersteunt het N-VA-bestuur
van Vosselaar mee bij diverse
activiteiten.
• Je doet op een constructieve
manier mee aan politiek in onze
gemeente.
• Je volgt de gemeenteraden mee
op.
• Samen met gelijkgezinden werk
je op een positieve manier mee
aan een beter bestuur voor
Vlaanderen.

Het meerjarenplan vertoont een gebrek aan visie

BESTUUR ‘INVESTEERT’ ALS EEN KIP ZONDER KOP
Het financieel meerjarenplan geeft al evenmin blijk van een gezonde aanpak. Zo voorziet het gemeentebestuur bijvoorbeeld voor
een zitmaaier een investeringsbudget van
maar liefst 85 000 euro. Vermoedelijk is dat
een Ferrari of een Rolls Royce. Verder wordt
tegen het einde van de legislatuur een investering in een nieuwe vrachtwagen gepland.
Op de vraag waarvoor deze vrachtwagen
dan moet dienen, was het antwoord: “We
schrijven het budget al maar in, er zal er waarschijnlijk
wel één in duigen vallen … “

De gemeente koopt een zitmaaier
tegen Ferrari-prijzen

GEEN EUROCENT
VOOR SCHOOLLOKALEN IN BUDGET

Interesse?
Neem voor je lidmaatschap zo snel
mogelijk contact op met onze voorzitter Wouter Vochten:
wouter.vochten@n-va.be

Waar blijft die investering in onderwijs?

www.n-va.be/vosselaar

Het beleidsplan bestaat uit zes beleidsdoelstellingen, zeer algemeen in actieplannen
vertaald. Deze zijn echter zo vaag en weinigzeggend dat men hier alle kanten mee uit
kan. Hieruit blijken een totaal gebrek aan
visie en een gebrek aan doortastendheid om
de uitdagingen waar Vosselaar voor staat aan
te pakken.

Anderzijds wordt er voor de bouw van degelijke schoollokalen niet één euro ingeschreven. Toen hierover een vraag werd
gesteld, was het antwoord dat het nog niet
concreet geweten is, wat er nodig is. Als er
nu één dossier is, waar iedereen het over
eens is - behalve CD&V blijkbaar - dat er
dringend werk van gemaakt moet worden,
dan is het wel de schoolinfrastructuur.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jan Swinnen: “De N-VA zal onze toekomst zeker stellen”

Jan is gehuwd met Christine Allaerts. Samen hebben ze drie volwassen
kinderen: Stien, Jo en Jef Swinnen. Na zijn opleiding tot handels- en
bedrijfseconomisch ingenieur, werkte Jan jaren in de bank- en
verzekeringssector. Momenteel is hij in het Turnhoutse OCMW actief:
eerst twaalf jaar als secretaris en nu al vier jaar als financieel beheerder.

Jan Swinnen is altijd een Vlaams-nationalist geweest.
Niet te verwonderen dat hij bij N-VA Vosselaar zeer
bedrijvig is. Hij is verantwoordelijk voor de ledenwerving, penningmeester en lid van de redactieraad. Maar
ook op het niet-lokale vlak draagt hij als lid van het
arrondissementeel bestuur zijn steentje bij.
In Vosselaar is Jan geen onbekende figuur. Hij zat zes
jaar als verkozene voor VERNIEUWING in de gemeenteraad. Reken daar ook nog zijn professionele bagage bij en
je begrijpt de waarde van deze militant voor de Vosselaarse N-VA.
Ook voor Jan kan de boog niet altijd gespannen staan.
Op tijd en stond ontspant hij zich geestelijk én lichamelijk.
Dat doet hij door te reizen, muziek te maken bij
’t Heremenieke in Turnhout en te sporten. En waarom zou
naast het tennis, de fitness en het skiën een bourgondisch
leven niet kunnen? Voor hem is dat gewoon een ideaal
evenwicht.
Van de Volksunie naar de N-VA: een logische stap, Jan?
Dat ik lang geleden voor de Volksunie koos, zal ook wel
aan mijn oom, Jef Thijs uit Westerlo, hebben gelegen. Jef
was destijds niet alleen burgemeester van de Parel der

Kempen, maar ook senator voor de VU. Onder meer zijn
gedachtegoed en zijn politieke overtuiging zijn voor mij
een leidraad geweest.
Omdat de Nieuw-Vlaamse Alliantie de opvolger van de
VU werd, besloot ik om N-VA-lid te worden. Vooral het
sociaal-economische aspect en het helder geformuleerde
politieke gedachtegoed konden mijn instemming wegdragen.
Waarom blijf je je onverdroten inzetten voor de N-VA?
De N-VA is het enige alternatief voor de traditionele partijen. Momenteel wordt de doorsneeburger zowel door de
federale, de provinciale als de lokale overheden uitgezogen. Ik maak me zorgen, grote zorgen voor de toekomst
van Vlaanderen, van onze burgers. Zullen mijn kinderen
nog kunnen genieten van de welvaart die wij kenden? Zal
het sociaal stelsel worden gevrijwaard? Zal het financieel
beheer een broodnodig evenwicht vinden? En de pensioenen: blijven die ook later nog betaalbaar?
Voor mij is het dan ook meer dan duidelijk. Om die zekerheden te blijven hebben, is de weg die de N-VA wil opgaan de enige juiste.

Hoe democratisch werkt onze gemeenteraad?
Onze leden hebben het voorbije jaar regelmatig de Vosselaarse gemeenteraad bijgewoond. Meestal valt er tijdens
deze vergaderingen echter weinig te beleven. Wanneer vanuit de oppositie een reactie of een vraag tot bijsturing
van een agendapunt van de meerderheid komt, wordt die altijd met de glimlach van de tafel geveegd.
Blijkbaar denken de leden van de meerderheid dat zij alleen de wijsheid in pacht hebben. Zij vinden het blijkbaar
niet nodig om naar de voorstellen van de andere partijen te luisteren, laat staan om er rekening mee te houden.
Naar ons aanvoelen is dat een weinig democratische houding.
De N-VA staat voor een open politiek, waar ieders inbreng op zijn verdiensten moet worden afgewogen. Ook al
komt het voorstel van een andere partij.

vosselaar@n-va.be

Provincie Antwerpen legt zich toe op G-sport
Mensen met een mentale of een fysieke handicap
hebben ook recht op sportondersteuning
Bruno Peeters, gedeputeerde
De interne staatshervorming van de Vlaamse Regering heeft voor heel wat
duidelijkheid gezorgd omtrent de provinciale bevoegdheden. Een goed
voorbeeld is sport. Van Vlaanderen kregen de provincies opdracht om zich
voluit op de G-sport toe te leggen.
Gedeputeerde Bruno Peeters legt uit: “G-sport is sport voor
mensen met een mentale of een fysieke handicap. De provincie
Antwerpen is hierin altijd al een voortrekker geweest. Met
meer dan 220 G-sportclubs zijn we koploper in Vlaanderen. De
komende jaren gaan we verder op ons elan, in de eerste plaats
met onze uiterst succesvolle ‘Start to G-sport’-campagne. Die
mikt op G-badminton, G-tennis, G-wielrennen, G-gym,
G-basketbal, G-hockey en G-voetbal.”
“Met de ‘Start to G-sport’-campagne willen we personen met
een handicap duurzaam aan het sporten en bewegen krijgen
en sportclubs stimuleren om een G-afdeling op te richten”,
gaat Bruno verder. “Ten slotte willen we ook taboedoorbrekend werken en G-sport bij het grote publiek bekender maken.
Clubs die van een G-sportwerking werk willen maken, staan we met raad en daad bij.”

Serviceflat 108 euro per maand duurder
Het OCMW heeft de huurprijs van de serviceflats met 108 euro per maand opgeslagen. Dit is een stijging met maar
liefst 20 procent. De OCMW-voorzitter verklaarde in de pers dat dit te maken heeft met het feit dat op de dividenden van Serviceflat Invest een roerende voorheffing moet worden betaald.
Waar gaat het hier over? Het OCMW heeft deze flats door Serviceflats Invest NV laten bouwen. Jaarlijks betaalt het
OCMW hiervoor een canon, een soort huurprijs. Serviceflats Invest NV gebruikt de winst die ze maakt om aan haar
aandeelhouders dividenden uit te keren.

Gepensioneerden de dupe van dividendenpolitiek
Vorig jaar heeft de federale regering beslist dat deze dividenden niet langer van een roerende voorheffing zijn
vrijgesteld. Het gevolg is dat de aandeelhouders van Serviceflats Invest uit hun aandelen minder opbrengst zouden
hebben.

Waarom worden de
kleine pensioentjes
getroffen opdat
Serviceflats Invest
dividenden kan
uitbetalen?

www.n-va.be/vosselaar

In het contract dat het OCMW van Vosselaar afsloot om de
flats te laten bouwen, staat een herzieningsformule voor de
canon die het OCMW moet betalen. In deze formule wordt
met een roerende voorheffing op de dividenden rekening
gehouden. Het gevolg is dat het OCMW inderdaad per jaar
22 000 euro meer aan Serviceflats Invest moet betalen.
Het Vosselaarse OCMW wil nu de senioren, die met hun
pensioentje moeten rondkomen, voor deze kosten laten
opdraaien. Voor de N-VA kan het niet dat de bewoners van de
flats 108 euro per maand extra betalen om de winsten van de
grote aandeelhouders te vrijwaren. Er zijn trouwens OCMW’s
die deze bijkomende kost niet aanrekenen.

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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