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VOSSELAAR
Geslaagde
kaas- en wijnavond

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

Op de tweede kaas- en wijnavond
van N-VA Vosselaar kwam heel wat
schoon volk opdagen. Naast de
parlementairen Kris Van Dijck,
Yoleen Van Camp en Paul Van
Miert waren ook bestendig
afgevaardigde Bruno Peeters
en burgemeester Kristof Hendrickx
aanwezig.
In de sfeervolle zaal konden de
meer dan vijftig aanwezigen van
lekkere wijnen, smakelijke kazen en
een heerlijk dessertenbuffet genieten.
Paul Van Miert gaf een ‘stand van
het land’, waarna ieder op een ongedwongen manier met onze parlementairen een babbeltje kon slaan.
Wij waren verheugd om op onze
tweede kaas- en wijnavond zoveel
sympathisanten te mogen verwelkomen. Ongetwijfeld was deze
grote opkomst te danken aan onze
succesvolle eerste editie van vorig
jaar. Wij hopen dat het deelnemersaantal ook de volgende jaren blijft
groeien.

www.n-va.be/vosselaar

EEN TERUGBLIK OP 2014
Wanneer dit laatste huis-aan-huisblad
van 2014 bij u in de bus valt, is uw
huis waarschijnlijk in een gezellige
kerstsfeer ondergedompeld en zit u
reeds naar het nieuwe jaar af te tellen.
Zoals bij velen is dat ook voor ons
weer een moment om even op het
voorbije jaar terug te blikken. Wat
waren de blikvangers voor N-VA Vosselaar in 2014?
Er was de ‘scholenkwestie’, waarin wij
met onze Facebookpagina ‘ongerust
voske’ iets bijdroegen tot de sensibilisering van de betrokkenen. De stiekeme
verkoop van de gemeentelijke school
Heieinde aan het gemeenschapsonderwijs is voorlopig afgewend.

We kijken niet alleen
achterom maar bereiden
ook al de verkiezingen van
2018 voor.
Wouter Vochten,
voorzitter N-VA Vosselaar

Er waren de verkiezingen van 2014
met de N-VA-monsterscore van 42,5
procent voor de Kamer. Bestuurslid Greet Michielsen behaalde op die lijst zomaar
even 7 640 voorkeurstemmen. Bij de recente verkiezingen voor de N-VA-partijraad werd bovendien onze penningmeester, Jan Swinnen, vanuit ons arrondissement verkozen.
Ten slotte was er onze kaas- en wijnavond, die alweer een succesformule bleek
te zijn dankzij het grote aantal aanwezigen onder wie ook een sterke vertegenwoordiging van prominenten uit onze regio.

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2015
Bij het einde van een jaar horen uiteraard ook de goede voornemens voor het volgende jaar.
Wij hopen in 2015 ons ledenaantal nog wat op te krikken, met extra aandacht
voor de jongeren. We zullen ook de gemeenteraden blijven volgen en verder werken aan de opbouw van een degelijk programma en de scholing van onze mensen.
Dit allemaal reeds ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van
2018, waar wij met een sterke ploeg en een dito programma willen uitpakken.
Rest mij enkel nog u allen, namens het volledige N-VA-bestuur van Vosselaar,
prettige feestdagen en een voorspoedig 2015 toe te wensen!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

575 000 euro van de Vosselaarse
belastingbetaler verspild
De oppositie riep op 16 oktober een
extra gemeenteraad bijeen om meer
uitleg te krijgen over de verbreking
van de overeenkomst met een
architectenbureau die maand. Het
gemeentebestuur betaalde hiervoor
al een schadevergoeding van 50 000
euro. Maar de schade voor de belastingbetaler ligt tien maal hoger.
De oppositie vroeg om uitleg en volledig inzicht in alle cijfers. Het gemeentebestuur weigerde hier aanvankelijk
op in te gaan, maar draaide uiteindelijk bij. Het aanwezige publiek kreeg
een hallucinante vertoning te zien.

Zonder blikken of blozen vertelde het
bestuur dat er zomaar eventjes 575 622
euro aan erelonen werd uitgegeven.
Dit betekent dat er op uitgevoerde
werken (946 000 euro ) 61 procent erelonen werden betaald, terwijl een normaal ereloon voor een architect tussen
8 en 10 procent schommelt.
575 000 euro van ons belastinggeld
over de balk gegooid en niemand die
hiervoor de verantwoordelijkheid
neemt. Noch de verantwoordelijken
binnen het schepencollege noch de
verantwoordelijke ambtenaren hebben
de moed om hun conclusies te trekken.

Sanitair blok met gouden kranen en bedrijfsafzuiging?
Naast de buitensporige erelonen voor
architecten werd er ook nog met geld
gesmeten bij het bouwen van een sanitair blok en de plaatsing van branddeuren in de gemeentelijke basisschool Heieinde.
Het gemeentebestuur gaf 946 000 euro
uit voor een sanitair blok en branddeuren. Voor dat bedrag kan men drie villa’s zetten. Er staan ongetwijfeld
gouden kranen in het sanitair.

De aannemers, die deze werken uitvoerden, verklaarden dat ‘er een afzuiging in het sanitair geplaatst werd die
normaal in een fabriekshal wordt gehangen’ en dat ‘deze branddeuren nergens anders geplaatst worden, omdat
ze zo duur zijn’.
Blijkbaar heeft ons bestuur geld te
veel. Waar wachten ze dan op om deftige klaslokalen te bouwen voor onze
kleuters en lagereschoolkinderen in

plaats van hen jaren in containerklassen te stoppen? Bovendien werd er
meer dan 2,5 miljoen euro subsidie gereserveerd voor de Vosselaarse scholen. Als het bestuur nog lang wacht om
in actie te schieten, dreigen deze verloren te gaan.

Wij zoeken mannen/vrouwen met talent

VACATURE

Je proﬁel
• Je bent een bewust overtuigde Vlaming.
• Je bent een teamspeler met visie, sociaal geëngageerd.
• Je bent begaan met Vosselaar.

Je taak
• 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.

Interesse?
• Neem voor je lidmaatschap contact op met onze ledenverantwoordelijke:

Jan Swinnen
tel. 0470 99 04 14
e-mail: jan.swinnen@n-va.be

vosselaar@n-va.be

Jan Swinnen verkozen
als lid van N-VA-partijraad
Op maandag 13 oktober konden alle N-VA-leden van het arrondissement Turnhout een nieuw arrondissementeel bestuur kiezen en hun vertegenwoordigers
in de partijraad voordragen. Ons bestuurslid–penningmeester Jan Swinnen was
kandidaat-lid voor de partijraad.
Al in de eerste stemronde kreeg hij een meerderheid van de meer dan 300 stemgerechtigde leden achter zich. Zo heeft Vosselaar een stem in het hoogste partijorgaan van de N-VA. Jan is als partijraadslid ook automatisch lid van het
arrondissementeel bestuur.

Gemeentebestuur veegt wetten en reglementeringen aan zijn laars
Op 28 augustus werden op het kruispunt BeerseheideLilse Dijk acht betonnen hindernissen in het asfalt gezaagd, om de doorgang naar het industrieterrein in Beerse
af te blokken. Onder het kruispunt ligt echter een 15 mmhogedrukaardgasleiding. De meldingsplicht, werd vóór
het starten van de werken niet nageleefd.
In de buurt van deze aardgasleiding zijn er om veiligheidsredenen strikte wettelijke regels van toepassing: werken
Acht betonnen hindernissen blokkeren de
doorgang naar het industrieterrein van Beerse.

binnen een beschermde zone van 15 meter links en rechts
van deze leiding zijn streng gereglementeerd. Op het niet
naleven hiervan staan boetes die tot 100 000 euro kunnen
oplopen.
Ook het Koninklijk Besluit dat een voorbehouden afstand
van 5 meter tot hogedrukleidingen voorziet, bepaalt dat
binnen deze zone geen materialen mogen gestapeld worden. Eén van de betonnen constructies bevindt zich boven
de aardgasleiding, de andere staan op minder dan vijf
meter van de aardgaslijn, wat volgens dit KB verboden is.
Hierdoor bracht het gemeentebestuur zowel werknemers
als omwonenden in rechtstreeks gevaar. Herinner u de gasramp in Ghislenghien in juni 2004, waarbij er 24 dodelijke
slachtoffers en 130 zwaargekwetsten te betreuren waren.
Bovendien werd de afsluiting uitgevoerd zonder dat onze
buren uit Beerse hiermee akkoord gingen. Door de afsluiting wordt er in Beerse bijkomende verkeersoverlast veroorzaakt, maar dat deert het schepencollege van Vosselaar
blijkbaar niet.

De waarheid over het gratis-verhaal
Gratis met De Lijn voor 65-plussers? Het gratis-verhaal van Steve
Stevaert heeft nooit bestaan. Iemand moe(s)t betalen … en dat was
ook in het verleden de belastingbetaler. Wij dus. De meerderheid
ziet dat anders.
‘Vanaf 1 mei 10 euro voor een tienrittenkaart bij De Lijn’. Onder deze
titel lees je in ons gemeentelijk infoblad Vossestreken (april 2014) dat
De Lijn het derdebetalerssysteem heeft stopgezet. In onze regio betaal
je dus vanaf die datum 10 euro voor tien ritten in plaats van 6 euro.
Geen gemeentelijke tussenkomst meer.
Deze mededeling in de Vossestreken strookt niet met de werkelijkheid. Navraag bij De Lijn – tot tweemaal toe – wees
uit dat niet de Vlaamse openbare busmaatschappij, maar de gemeentebesturen van het stedelijk gebied Turnhout,
dus ook het Vosselaarse bestuur, aan deze ‘service’ voor de Vosselarenaren een einde hebben gemaakt.

www.n-va.be/vosselaar

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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