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VOSSELAAR
Kempen goed
vertegenwoordigd in
Brussel
Bij de verkiezingen van 25 mei
stemde u massaal voor de N-VA.
Daardoor kunnen we een uitgebreide delegatie Kempenaars naar
Brussel sturen. Op de binnenbladzijden stellen we hen aan u voor.

KAAS- EN WIJNAVOND
zaterdag 15 november 2014
vanaf 20 uur
foyer van het cultureel centrum,
Vosselaar

Beste dorpsgenoten,

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

Paul
Van Miert

Tine
Van der Vloet

Om je kennis te laten maken met N-VA Vosselaar en zijn ideeën nodigen wij
iedereen uit op een kaas- en wijnavond op 15 november.
Paul Van Miert, Vlaams Parlementslid, zal die avond zijn visie op ‘de stand
van het land’ met ons delen.
Voor je deelname vragen we 15 euro: hiervoor bieden we je een
buffet aan met een grote variatie van kazen en patés, brood, een glas wijn
en een dessertenbuffet.
Om alles praktisch te kunnen regelen willen we je vragen ons je deelname
vóór 30 oktober 2014 te laten weten.

Kris
Van Dijck

Yoleen
Van Camp

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
wouter.vochten@n-va.be.
We verwachten je storting op de rekening van N-VA Vosselaar
- BE 91 3770 3867 7876 - vóór 30 oktober 2014, met vermelding
van je naam, voornaam en het aantal personen.
Hopelijk mogen we je verwelkomen op 15 november.
WOUTER VOCHTEN
Voorzitter
N-VA Vosselaar

www.n-va.be/vosselaar

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van N-VA Vosselaar

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Paul Van Miert:
“DE REGIO’S MOETEN ZICH KUNNEN WAPENEN MET BEVOEGDHEDEN DIE ERTOE DOEN”
humaniora, eind jaren 70, leerde
Paul Kris Van Dijck kennen. Samen
sloten ze zich in 1980 aan bij de
Vlaamse Scholieren Vereniging en
later de Volksunie.

In de gemeentepolitiek

paul.vanmiert@vlaamsparlement.be

Paul van Miert werd in 1965 geboren in Oosthoven, een gehucht van
Oud-Turnhout. Hij is gehuwd met
Reinhilde Vinckx en vader van
Bieke, Arne en Vince. Via zijn
grootmoeder Maria Sas heeft hij ook
‘roots’ in Vosselaar. Tijdens zijn

Als neef van Karel was politiek in de
gesprekken in onze familie nooit ver
weg. Toch was het niet evident om
voor de Volksunie actief te zijn. In de
periode Anciaux keerde ik me van de
VU af, daardoor werd ik een tijdje
politiek dakloos. Maar de N-VA bleek
al snel de partij te zijn waar ik thuishoorde. Begin 2005 hield ik mee
N-VA Oud-Turnhout boven de doopvont. Samen met dorpsgenoot Bruno
Peeters, bestendig afgevaardigde van
de provincie, zetelde ik zowel in het
arrondissementeel bestuur als in de
partijraad. In 2006 werd ik schepen
van Financiën, Onderwijs en Lokale
Economie.

Werken in Europa en voor een
Vlaanderen met meer
bevoegdheden
Mijn verkiezing als Vlaams
Parlementslid betekent voorlopig een
afscheid van mijn vorige job, waarbij
ik mijn steentje bijdroeg aan het ondernemen in Europa. Ik wil me de
komende jaren volop toeleggen op
economie, financiën en mobiliteit.
Uiteraard met een gezonde nadruk
op alles wat de Kempen aanbelangt.
Maar in een mondiale economie en
een Europa zonder grenzen is het
belangrijk dat de regio’s zich kunnen
wapenen met de bevoegdheden die
ertoe doen, zoals fiscaliteit en tewerkstelling. Ook in Vlaanderen, want zo
kunnen we de welvaartstaat met ingrijpende maatregelen voor onze kinderen en kleinkinderen,
vrijwaren.

Tine van der Vloet:
“IK WIL ME BLIJVEN INZETTEN VOOR DE GEHELE WELZIJNSZORG”
ouderraad, de buurtwerking en
vroeger ook als voorzitter van de
Wereldwinkeljongeren. Om nog
maar te zwijgen over allerlei vormen
van vrijwilligerswerk voor bejaarde
mensen en personen met een beperking.

De lokroep van de politiek

tine.vandervloet@vlaamsparlement.be
0496 78 29 39

Tine van der Vloet, geboren in 1978,
is als inwoner van Merksplas een
Spetser in hart en nieren. Met haar
man, Ben Marynissen, heeft ze twee
zoontjes, Berre en Lander. Ze heeft
een diploma orthopedagogie op zak.
Dat Tine een sociale duizendpoot is,
bewijzen haar engagementen in de

vosselaar@n-va.be

Ik heb 15 jaar in de gehandicaptensector ervaring opgedaan. Die kan ik
zeker inzetten bij het uitoefenen van
mijn politiek mandaat. Thuis bestond
er immers een grote interesse voor de
politiek.

door zetel ik sinds enkele jaren in het
arrondissementele N-VA-bestuur.
Bij de federale verkiezingen van 2010
werd ik nipt niet verkozen. In
2012 was ik lijsttrekker tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen.
Sindsdien vervul ik vol overgave
mijn rol als oppositielid in de
gemeenteraad. Op 25 mei 2014 behaalde ik een zetel in het Vlaams
Parlement. Ook jullie stemmen en
steun vanuit Vosselaar hebben daarbij
geholpen, waarvoor dank!

Op naar een mooie toekomst
Toen ik in 2009 voor de Vlaamse verkiezingen als opvolger voor de N-VA
opkwam, was het niet zo als vanzelfsprekend om een mandaat binnen te
halen. Nadat ik met de N-VA-werking in de buurgemeentes in aanraking kwam, heb ik samen met enkele
gelijkgezinden in Merksplas een lokale N-VA-afdeling opgericht. Daar-

Voor mij is dit een nieuwe stap in
mijn politieke carrière. Ik wil me dan
ook graag blijven inzetten voor de gehele welzijnszorg. Ook wil ik er staan
voor de Kempen! Samen met de
N-VA wil ik gaan voor een eerlijke
politiek en me voor een betere maatschappij voor onze kinderen en
kleinkinderen inzetten.

Kris Van Dijck:
“DE KEMPEN MOET HAAR TROEVEN KUNNEN VERSTERKEN”

kris.vandijck@vlaamsparlement.be
0475 61 70 06

Vlaams Parlementslid Kris Van
Dijck voorstellen is eigenlijk overbodig. Niet in het minst omdat hij al
14 jaar burgemeester van Dessel is,
maar vooral omdat hij in 2001 mee
aan de wieg van de N-VA stond.
Voordien zetelde hij na een korte
periode in het onderwijs al in 1995
in het Vlaams Parlement voor de
Volksunie. Dit jaar legde Kris daar
voor de vijfde keer de eed af.

waarvoor ze gestemd hebben. Maar
dat betekent ook dat je daar zelf verantwoordelijkheid voor moet dragen.

Mijn politieke verwachtingen stroken
volledig met de ambities die de N-VA
nastreeft. Dat is in de eerste plaats
meer democratie, met andere woorden een beleid voor Vlamingen én
Franstaligen dat overeenkomt met

Met de Kempense N-VA-verkozenen
willen we de stem van de streek zijn.
Zowel op het vlak van werk, wetenschapsbeleid, mobiliteit, onderwijs
als welzijn moet de Kempen haar
troeven kunnen versterken.

Op Vlaams niveau hebben we een
sterk regeerakkoord onderhandeld,
waarbij de N-VA het mandaat dat we
van de mensen kregen ook omzet in
beleid. Mijn persoonlijke doelstellingen situeren zich op het domein van
het onderwijs.

Yoleen Van Camp:
“IK WIL EEN STEM GEVEN AAN ONZE JONGERENGENERATIE”
Omdat ik al van jongs af door de
actualiteit geboeid was, twijfelde ik
geen seconde om in 2012 voor de
eerste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee op te
komen. Sindsdien zetel ik als
gemeenteraadslid, fractie-ondervoorzitter en voorzitter van de raadscommissie Algemeen Beleid, Veiligheid,
Mobiliteit en Personeel.

Een hart voor
gezondheidszorg en dieren

yoleen.vancamp@n-va.be

Op 23 mei verdedigde Yoleen Van
Camp haar doctoraat in de medische
wetenschappen aan de Universiteit
Antwerpen. Twee dagen later werd
ze als N-VA-Kamerlid verkozen.
Yoleen is er 27 en woont in Lichtaart
(Kasterlee). Ze heeft een hart voor
dieren – met haar hondje loopt ze
vaak een tiental kilometer – en een
passie voor talen. Naast onze landstalen spreekt ze vloeiend Spaans en
volgt ze het vijfde jaar Russisch.
Vlaamse gebarentaal volgde Yoleen
twee jaar lang.

www.n-va.be/vosselaar

Ik wil mijn bagage inzetten voor onze
gezondheidszorg en bijdragen aan
een beleid met meer aandacht voor
preventie, een betere verloning van
het zorgpersoneel en een eerlijker en
transparanter beleid.
Hoewel het door de recente staatshervormingen een Vlaamse materie is
geworden, zit dierenwelzijn in verschillende dossiers en thema’s verweven. Als dierenvriend zal ik er steeds
over waken dat er meer aandacht
wordt besteed aan het welzijn van
dieren.
Als enthousiast lid van Jong N-VA
wil ik ook een stem geven aan onze
jongerengeneratie. Jongeren zijn de
toekomst en moeten de lasten van

morgen dragen. Zij verdienen dus
een vertegenwoordiging op alle politieke niveaus. Bovendien wil ik het
vertrouwen van de mensen in de
politiek herstellen. De politiek is er
voor de mensen en niet omgekeerd.

Inzet voor onze regio
Ik wil de volgende jaren onder meer
de mobiliteitskwesties onder de aandacht brengen: de hiaten in het treinnetwerk en de fileproblematiek van
en naar de grootsteden.
De Kempen is één van de meest geïndustrialiseerde streken van ons land
en het programma van de N-VA, dat
werkers, spaarders en ondernemers
ondersteunt, is extra belangrijk voor
onze regio. Denk bijvoorbeeld aan
een loonlastenverlaging.
Een verhoogde inzet op eerstelijnszorg en de verankering van het zogenaamde ‘psy 107’-project, waarbij
geestelijke gezondheidszorg zoveel
mogelijk thuis, in de vertrouwde omgeving, verleend wordt. Dat is voor
de Kempen specifiek van belang,
omdat er in onze regio een nijpend
tekort is aan huisartsen en bedden in
de geestelijke gezondheidszorg.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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Het volledige regeerakkoord
vindt u op www.n-va.be

