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vosselaar
Schrijf mee
geschiedenis
en word lid
van de N-VA.
Steun de enige partij die doet wat
ze zegt voor slechts 12,50 euro.
30 jaar of jonger? Dan kost een
lidmaatschap u amper 5 euro.
Als bijlid (tweede, derde, …
lid van een gezin) betaalt u
maar 2,50 euro.
Wil je je aansluiten bij de snelst
groeiende partij van het land?

Contacteer ons dan:
•L
 edenverantwoordelijke
Jan Swinnen
jan.swinnen@n-va.be
•V
 oorzitter Wouter Vochten
wouter.vochten@n-va.be
Kom er gezellig bij en word nu lid
van N-VA Vosselaar!

www.n-va.be/word-lid

Vosselaar moet een groene gemeente
blijven
Na de kaalslag op onze Konijnenberg door Elia (waar het Vosselaarse bestuur
niet op reageerde) dreigt er nu opnieuw een prachtig stukje natuur in het
Vosselaarse centrum verloren te gaan. Projectontwikkelaars willen blijkbaar
het volledige groene gebied tussen het Konijnenbergpad, de Astridlaan, de
Dennendreef en de Antwerpsesteenweg gaan verkavelen.

Bomen kappen voor supermarkt?
De eerste stap hiervoor werd gezet door
Aldi, dat een aanvraag indiende om
vlak naast De Farmasie twee bosrijke
percelen te laten kappen en een huis te
laten slopen. Het zou de bedoeling zijn
hier een grote vestiging van de supermarkt te laten verrijzen, inclusief
parkeerplaatsen. Ongetwijfeld het
begin van een verdere verkaveling.
Dit zou niet alleen één van de laatste mooie
plekjes van Vosselaar verder verminken,
maar het probleem van de verkeersveiligheid en –drukte in onze gemeente nog
verhogen. Omdat er ter hoogte van De
Farmasie veel achterliggend verkeer de
Antwerpsesteenweg oprijdt, is het hier
moeilijk om veilig over te steken en is de
verkeersituatie zeer onveilig.

Een groene bufferzone kan ondoordachte
verkavelingen voorkomen.

V.U.: Wouter Vochten, Meidoornlaan 11, 2350 Vosselaar

Teken de petitie
Actiecomité ‘Rood licht voor de verdere verkaveling van Vosselaars groen’
startte een petitie op Facebook om de
bomenkap tegen te houden. Je kan de actie steunen door de petitie te tekenen op
www.petities24.com. Geef gewoon de
naam van het actiecomité in het zoekvak
in en je komt op de juiste petitie terecht.
Het is duidelijk dat Vosselaar dringend nood heeft aan een langetermijnvisie op het
vlak van ruimtelijke ordening. De N-VA stelt alvast een groene bufferzone voor die
de Konijnenberg zoveel mogelijk moet vrijwaren.

www.n-va.be/vosselaar
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Een visie ontbreekt in de begroting van 2015.

Lokaal beleid voor personen met een beperking
Begroting is een farce
De jaarlijkse bespreking van de begroting en het beleidsplan was opnieuw een bedroevend schouwspel.
Net als vorig jaar is het gemeentebestuur erin geslaagd om het Vosselaarse beleidsplan 2015-2019 tot een farce
te herleiden.

Elke schepen las braaf zijn ‘nieuwjaarsbrief’ voor,
met alleen wat holle woorden. Het college lijkt
geen enkele visie te hebben over de toekomst van
Vosselaar.
Heikele thema’s zoals het gemeentelijk onderwijs,
het terugdringen van de alsmaar stijgende personeelskosten en het verlagen van de gemeentelijke
belastingen omzeilt het bestuur handig. En de
oppositie: die zit erbij en kijkt ernaar.

N-VA vraagt verantwoordelijk
en efficiënt beleid

De N-VA wil dat de gemeente duidelijk zijn
verantwoordelijkheid opneemt tegenover de
Vosselaarse bevolking. De ongebreidelde stijgingen van de gemeentelijke belastingen van de
voorbije legislaturen moeten teruggedraaid worden. De gemeente-belastingen moeten omlaag.

Onderwijs is een kerntaak

De N-VA wil ook het gemeentelijk onderwijs als
kerntaak promoten. Ook hier moeten we duidelijke keuzes maken. Als inrichtende macht
van het basisonderwijs moet de gemeente zijn
verantwoordelijkheid nemen en een degelijke,
eigentijdse schoolinfrastructuur ter beschikking
stellen van de Vosselaarse schoolkinderen.

• B
 ij het aanleggen van pleintjes, het (ver)bouwen van openbare gebouwen en bij de toezegging van een bouwaanvraag
moet de gemeente alles in het werk stellen om het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken. Voor ondersteuning
kan de gemeente bij meerdere expertisecentra terecht.
• Wanneer wegen worden aangelegd, kan dit gecombineerd worden met toegankelijke bushaltes. Ook voor de bijhorende voetpaden moeten we maximaal rekening houden met de toegankelijkheid.
• Toegankelijke openbare toiletten ontbreken nog te vaak. In de aanduiding van deze voorziening kan de gemeente
een belangrijke rol spelen.
• Zoals je onlangs kon lezen, gaat staatssecretaris Elke Sleurs de fraude met parkeerkaarten voor mensen met een
beperking aanpakken. Minstens even belangrijk is, dat voldoende en verspreid gelegen parkeerplaatsen voor deze
mensen worden voorzien.

Luisteren naar alle betrokkenen

De eerste zorg moet zijn mensen om met een beperking zelf te betrekken bij het beleid. Laat hen meedenken over een
concept en testen of een mogelijke oplossing in de praktijk werkt. Het is namelijk niet omdat iets theoretisch haalbaar is,
dat dit in de échte wereld het geval is.

Wil je weten over hoe Vlaanderen personen met een beperking laat participeren
aan de samenleving? Je vindt meer info op www.tinevandervloet.be. Of schrijf je
in op Tines nieuwsbrief. Heb je vragen over het beleid, laat het haar gerust weten!

We leven nu eenmaal in een consensusdemocratie.
Naast de ene mening of overtuiging staan er heel wat
andere. Daarom is het van belang om constructief te
kunnen samenwerken, op basis van inhoud;

Norbert Eelen

Wat spreekt je aan in het N-VA-samenlevingsmodel?

r
in de kijke
Norbert Eelen oogt voor
zijn 68 jaar eigenlijk jong. ‘Goed geconserveerd’
zeggen sommigen weleens. Komt dat door zijn
kleinkinderen, die hem jong houden (het zesde
is op komst)? Neen, het zullen ook wel de goede
zorgen van zijn vrouw, Angèle Keysers zijn, die
hierbij een rol hebben gespeeld. Wij zochten dit
N-VA-bestuurslid op voor een kort gesprek.
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Hoe kan Vosselaar dit doen? Door bijvoorbeeld
het personeelsbestand zeker niet meer uit te
breiden en misschien zelfs terug te schroeven. De
gemeente moet dringend werk maken van een
optimale en efficiënte dienstverlening naar de
burger. Het OCMW laten opgaan in de gemeentelijke organisatie is daarvan een goed voorbeeld.

Toegankelijkheid is ook een taak van de gemeente

“Correcte, integere en gedreven
mensen: die zullen Vosselaar vooruit helpen”
id
Bestuursl

vosselaar@n-va.be

Onze N-VA-collega’s in Arendonk hebben in 2014
al bewezen dat dit kan.

Personen met een beperking liggen een sociale partij als de N-VA nauw aan het hart. Ook op gemeentelijk vlak denken wij mee
na over een goed beleid voor deze mensen. In het Vlaams Parlement volgt Tine van der Vloet uit Merksplas dit thema op, als
specialiste in de commissie Welzijn. Maar niet alleen binnen dit domein moeten we aandacht hebben voor personen met een
beperking. Ook inzake mobiliteit, onderwijs of sport dien je uiteraard rekening te houden met een inclusieve(re) samenleving.

Norbert blijft actief door zijn vele interesses. Hij houdt
zich bezig met heem- en stamboomkunde, legt graag
een kaartje en schaakt ook. Als gewezen leraar wiskunde aan het Sint-Victor-Instituut in Turnhout blijft hij de
evolutie in zijn vakgebied volgen. Bij Adriaan Ghijs, de
Vosselaarse heemkundige kring, zorgt hij – om het met
een mooi woord te zeggen – voor de ‘computerhygiëne’.
Waarom kies je voor de N-VA, Norbert?
Het zal je misschien een beetje verwonderen, maar ik kom
niet uit ‘een politiek nest’. Tijdens mijn schoolloopbaan heb
ik er trouwens heel consequent voor gezorgd mij op geen
enkele manier op het politieke vlak te begeven.

De figuur van Bart De Wever trekt me aan omwille van
zijn manier van werken: correct, integer en gedreven.
Aan dat soort mensen heeft de maatschappij nood.
Gelukkig is de N-VA niet verzuild.
Deze partij staat voor de broodnodige structurele veranderingen om onze sociale zekerheid te kunnen behouden. Dat de N-VA ernaar streeft om de schuldenberg af
te bouwen kan voor de volgende generaties alleen maar
positief uitvallen. Ook onze economie kan er alleen
maar wel bij varen.

Wat voeg jij toe aan N-VA Vosselaar en aan onze
gemeente, Norbert?
Omdat ik nog leerkracht ben geweest, blijf ik de
onderwijsproblematiek opvolgen. Hierbij is het pedagogisch comfort voor de schoolkinderen en de leerkrachten van zeer groot belang. Verder wil ik me ook
op de veiligheid, de lokale economie, de huisvesting,
de ruimtelijke ordening en de gemeentelijke fiscaliteit
blijven focussen.
Ook vind ik dat er in de lokale politiek wat meer openheid moet komen. Die is onder het CD&V-bestuur te weinig merkbaar. Wanneer een partij te lang aan het bewind
is, krijg je de arrogantie van de macht in de politiek.
Tenslotte wil ik met volle overtuiging voor de N-VA de
volgende gemeentelijke verkiezingen helpen voorbereiden.

www.n-va.be/vosselaar
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Doen wat
we moeten
doen
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Neen,
datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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N-VA, Koningsstraat
Koningsstraat 47
47 bus
bus 6
6 in
in 1000
1000 Brussel
Brussel of
of faxen
faxen naar:
naar: 02
02 217
217 35
35 10
10
Terugsturen
E: info@n-va.be
info@n-va.be www.n-va.be
www.n-va.be
E:

121_15D_Vosselaar.indd 3

30/03/2015 10:19:41

