J a a r ga ng 2 015 • N r. 2 • juli

VOSSELAAR
Rerum Novarumlaan blijft verkeersluw
Burgemeester moet bakzeil halen
De bewoners van de Rerum Novarumlaan mogen gerust zijn: er komt geen
in- en uitrit van het nieuwe woonproject aan het Bolk via hun wijk. De visie
van de burgemeester werd (terecht) van de tafel geveegd.

Hang de Leeuw
buiten op 11 juli!
Binnenkort is het weer 11 juli,
onze Vlaamse feestdag. N-VA
Vosselaar doet een oproep aan u
om op die dag uw woning van
een Vlaamse Leeuwenvlag te
voorzien.
Als u dat doet – en u ons
hiervan op de hoogte brengt
via een mailtje naar
wouter.vochten@n-va.be of
een berichtje op onze Facebookpagina – komt er op 11 juli
iemand van ons bestuur bij u
langs met een kleine attentie.

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

Nog geen Leeuwenvlag in huis?
Geen nood, ook hier hebben wij
een oplossing voor. Stort gewoon
10 euro op de rekeningnummer
BE91 3770 3867 7876 van
N-VA Vosselaar, met de
vermelding of u een raam- of
mastmodel wenst en uw adres
en we bezorgen we de vlag bij u
thuis.
Laat ons samen op 11 juli eens
letterlijk ‘het beest uithangen’
om zo onze Vlaamse feestdag
duidelijk te tonen in het
straatbeeld.

Ondanks het protest van meer dan 200 inwoners van Vosselaar bleef de burgemeester tot voor kort halsstarrig vasthouden
aan een toegangsweg voor het nieuwe
woonproject, via een smalle zijstraat van
de Rerum Novarumlaan. Uiteindelijk
belandde het dossier in beroep bij de bestendige deputatie van de provincie. Die
vraagt nu om de plannen bij te sturen.

OORSPRONKELIJKE PLANNEN
WAREN PROBLEMATISCH
Het verslag dat de stedenbouwkundig
ambtenaar van het dossier opstelde,
maakte dan ook brandhout van de visie
van de burgemeester: ‘De ontsluiting van
de bezoekersparkeerplaatsen is problematisch. Alle bovengrondse parkeerplaatsen
(30 procent van het totale aantal) zijn
uitsluitend bereikbaar via de doodlopende, gelijknamige zijarm van de Rerum
Novarumlaan.

Het buurtverzet zorgt ervoor dat de
plannen voor de toeleidingsweg voor
hun wijk aangepast worden.

Omdat de Rerum Novarumlaan in het midden wordt onderbroken voor
gemotoriseerd verkeer, kan het parkeererf uitsluitend bereikt worden via de
route Bolk - Eigenaarsstraat - Rerum Novarumlaan of de route Bolk - Koolhof Eigenaarsstraat - Rerum Novarumlaan.’
Dat zou twee grote problemen hebben opgeleverd:
• Het druist compleet in tegen de parkeerlogica van bezoekers.
•D
 e ontsluiting creëert onnodig bijkomende verkeersbewegingen in de omliggende residentiële woonwijk.

HOGERE LEEFBAARHEID VOOR GEZINNEN
Het buurtverzet Rerum Novarum wou de leefbaarheid in de woonwijk behouden
en vooral voor de kinderen een veilige speelruimte garanderen. Dankzij hun
vastberaden verzet zijn zij erin geslaagd hun rustige woonomgeving te vrijwaren.
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Tijd kost geld in de gemeenteraad

Kom op 24 oktober naar onze gezellige Kaas- en Wijnavond!

De eerste vier gemeenteraden van dit jaar waren een maat
voor niets. Op de agenda stonden louter wat administratieve
punten. Het dieptepunt was de raad van maart, met slechts
drie items op de agenda. Een verspilling van tijd én geld!

Na de succesvolle edities van de vorige jaren nodigt
N-VA Vosselaar jullie allen weer uit op de derde editie
van onze kaas- en wijnavond. Plaats van gebeuren is de
foyer van het CC De Reynaert.

Om de schijn hoog te houden werd in maart elk dossier
uitvoerig behandeld, om de tijd toch maar te rekken. Als men
zich tot de essentie had beperkt, waren de meeste raadszittingen afgehandeld op vijf minuutjes.

Onze gastspreker is federaal volksvertegenwoordiger
Peter de Roover. Hij zal u op zijn gepatenteerde
bevlogen manier op de hoogte houden van de meest
actuele politieke hangijzers.

De raadsleden kwamen dit jaar viermaal
samen voor een handvol agendapunten.
Kostprijs voor u: 12 800 euro!

MEERDERHEID KLAMPT VAST AAN ZITPENNINGEN

Elke vergadering van de gemeenteraad kost u, de belastingbetaler, meer dan 3 200 euro aan zitpenningen. Dat betekent
dat u dit jaar, voor de eerste vier gemeenteraden, al 12 800 euro moest ophoesten.

Meer info in ons volgend huis-aan-huisblad, op onze
website en onze Facebook-pagina.

Uit eerlijke schaamte stelde één gemeenteraadslid voor de aanvang van de raad van maart voor om geen
zitpenningen uit te betalen. Er stond toch nagenoeg niets op de agenda. Maar de meerderheid veegde dat
argument fijntjes van tafel.

DOSSIERKENNIS LAAT TE WENSEN OVER
Een tweede dieptepunt was de schuldbekentenis van de schepen van Openbare Werken. Ondanks de beperkte
agenda (er stond maar één punt van hem op) moest hij toegeven dat hij het voorliggende dossier niet kende.
Hij kon dus geen antwoord geven op twee eenvoudige vraagjes van raadsleden.

Vlaanderen zet verder in op geothermie

Een goede besteding van uw belastingcentjes? We laten het aan u over om daarover te oordelen.

De ondergrond in de Antwerpse en Limburgse Kempen
bieden het potentieel om tot honderd economisch rendabele
geothermiecentrales in te planten. De bouw ervan kan
op jaarbasis werk bezorgen aan bijna 2 000 mensen.
Ook N-VA Vosselaar is voorstander van geothermieprojecten
in onze regio.

Staatssecretaris Elke Sleurs op bezoek in onze gemeente
Onze collega’s van N-VA Turnhout organiseerden op
zondag 10 mei een aperitiefgesprek met staatssecretaris
Elke Sleurs en Vlaams parlementslid Tine van der Vloet
in Roosekes Breem te Vosselaar. Beide dames gaven een
boeiende en uitgebreide uiteenzetting over het sociale
beleid van de N-VA in de regeringen en parlementen.
Zo krijgen meer personen met een beperking hun sociale
rechten automatisch uitgekeerd. Dit is een belangrijke stap
vooruit in het kader van efficiëntere dienstverlening.
Hierdoor moeten personen met een beperking niet langer
alles zelf uitzoeken. Gedaan met elk jaar opnieuw aanvragen voor tussenkomsten te doen.

SOCIAAL EN RECHTVAARDIG
Ook op het vlak van armoedebestrijding neemt de N-VA het voortouw.
Vanaf 2015 is er al een verhoging van de laagste sociale uitkeringen
voorzien. Hiervoor wordt 320 miljoen euro extra uitgetrokken in 2015 en
627 miljoen euro in 2016. Veel andere partijen beloofden in het verleden
dat ze de sociale minima zouden verhogen maar in praktijk kwam er
niets van.
Dankzij de N-VA is er nu wel degelijk een verhoging (met 2 procent) van
de laagste pensioenen, de leeflonen en de uitkeringen voor personen met
een handicap.
Tine van der Vloet,
Vlaams Parlementslid
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Geothermie is een duurzaam
alternatief voor hernieuwbare
energie in uw huis. Vlaams Parlementslid
Paul Van Miert.

Vlaams Parlementslid Paul Van Miert: “Geothermie kan mee
invulling geven aan de huidige energiewetgeving die oplegt
dat nieuwbouwwoningen vanaf 2014 een bepaalde hoeveelheid
energie uit hernieuwbare energiebronnen moet opgewekken.
Bij aanpassing van oudere gebouwen aan de huidige regelgeving is het kostenplaatje echter vaak hoog en economisch niet
haalbaar. Hier zou geothermie een mogelijk duurzaam alternatief kunnen zijn.”

PILOOTPROJECTEN ZETTEN DE BAKENS UIT
Op dit moment worden in onze regio twee pilootprojecten bekeken: de Balmatt-site en
Janssen Pharmaceutica. Deze zijn essentieel om meer duidelijkheid te verschaffen over de
energie-opbrengst en de inkomsten van dergelijke projecten. Hiermee kan gekeken worden
naar de potentiële bijdrage aan de energiedoelstellingen.
Het belangrijkste knelpunt voor diepe geothermie is voorlopig de onzekerheid over de resultaten van de boring.
“Pilootprojecten zoals deze van de Ballmat-site en Janssen Pharmaceutica kunnen hier meer duidelijkheid verschaffen”, stelt Van Miert. “De komende maanden zal onderzocht worden hoe Vlaanderen bijkomende projecten voor de
toepassing van diepe geothermie kan steunen.”
Geothermieprojecten kunnen nu al starten zonder aanpassing van de bestaande wetgeving. Er wordt hiervoor een
overgangsregeling voorzien, zodat pilootprojecten alsnog een vergunning kunnen bekomen.

INNOVATIEVE INDUSTRIE MET DUIZENDEN NIEUWE JOBS
Van Miert besluit: “Bedrijven worden dikwijls geconfronteerd met de vraag om op een duurzame manier om te
gaan met energie. Geothermie kan hierop een antwoord bieden. De ontwikkeling van dit project zou ook een grote
economische stimulans bieden voor de Kempische regio, met nieuwe, innovatieve ondernemingen die op termijn
duizenden nieuwe jobs kunnen creëren.”
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Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

312_15D_Vosselaar.indd 3

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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