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Wie is Peter De Roover, gastspreker op onze kaas- en wijnavond?
Peter De Roover (°1962) is een prominent figuur uit de Vlaamse Beweging met een lange staat van dienst.  
De econoom van opleiding was jaren politiek secretaris en voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Velen 
kennen hem als chef politiek bij het magazine Doorbraak en opiniebijdragen in De Standaard, De Morgen 
en Knack en van interviews in o.a. Terzake, Reyers Laat en de Zevende Dag. Na dertig jaar als leraar in het 
technisch onderwijs te hebben gestaan, is hij sinds de verkiezingen van mei 2014 N-VA-Kamerlid. Peter houdt 
zich bezig met pensioenen en buitenlands beleid (Midden-Oosten). Ook over radicalisering, de multiculturele 
samenleving of de toekomst van Vlaanderen kan hij uitstekend vertellen.

KAAS- EN WIJNAVOND MET 
KAMERLID PETER DE ROOVER

Peter De Roover, N-VA-Kamerlid en penningmeester 
van de partij, zal deze avond spreken over het thema 
‘een Vlaams-nationalistische partij in een Belgische 
regering’. 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 desserten-
buffet.

HOE INSCHRIJVEN?
Om alles praktisch te kunnen regelen willen we je 
vragen ons je deelname te laten weten voor 8 oktober  
2015. Inschrijven kan je 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 
voor 15 oktober  2015, met vermelding van  je naam, 
voornaam en het aantal personen. Hopelijk mogen we 
je verwelkomen.

SPECIALE ACTIE
Niet-leden die zich inschrijven voor onze kaas- en 
wijnavond krijgen op deze avond de kans om gratis lid 
te worden. U hoeft enkel uw bijdrage voor de kaas- en 
wijnavond te storten en dan op de avond zelf onze 
ledenverantwoordelijke Jan Swinnen aan te spreken.  
Hij regelt de rest.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van 
N-VA Vosselaar,

Wouter Vochten, 
voorzitter 
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De agenda’s van de gemeenteraden van juni en juli waren weer een maat 
voor niets. Het punt dat voor het meeste animo zorgde, was een deal die 
CD&V voorstelde om een flagrante bouwovertreding (een privétrap op 
openbaar domein) met de mantel der liefde te bedekken in ruil voor een 
afkoopsom van  50.000 euro. De oppositiepartijen in de gemeenteraad 
stonden terecht op hun achterste poten. 

Onlangs moest een inwoner, die bij het bouwen van een garage  onwetend 
een klein deel van het openbaar domein had ingepalmd, het bouwwerk 
volledig verwijderen. Maar de bewuste trap mag dus gewoon blijven 
staan in ruil voor 50.000 euro. Voor de N-VA moet elke burger gelijk voor 
de wet zijn.

TWEE MATEN EN GEWICHTEN 
BIJ BOUWOVERTREDINGEN

Afgaand op haar Poolse familie-
naam zou je niet zomaar ver-
moeden dat de 31-jarige Liesbet 
Brzyk een Vosselaarse is. Toch 
wel. Ook haar ouders wonen 
trouwens in onze gemeente. We 
zochten ons N-VA-bestuurslid op 
voor een kort gesprek over haar 
leven en haar passies.

Liesbet woont in het Molenpad, 
samen met Wout Michielsen en hun 
eenjarig dochtertje Fenna.

Na haar middelbare studies aan het 
Sint-Jozefcollege te Turnhout ging 
het richting Universiteit Antwerpen. 
Met succes behaalde ze daar haar 

diploma toegepaste economische 
wetenschappen. 

Alhoewel ze er ook nog een leraren-
opleiding volgde, koos ze niet voor 
het onderwijs. In 2007 kwam ze in 
de administratie van het Antwerpse 
OCMW terecht, in het bijzonder 
voor wat de beleidsmatige financiën 
betreft. Daarna zorgde haar deskun-
digheid voor een ander parcours. 

Waarom heb je na een tijdje 
werken bij het Antwerpse 
OCMW voor de N-VA gekozen?

Gewoon omdat het verkie-
zingsprogramma van de N-VA 
mij aansprak. Toen Liesbeth 
Homans schepen van de stad  
Antwerpen werd, solliciteerde 
ik bij haar. Ik werkte dan ander-
half jaar voor haar en volgde 
haar naar Brussel, toen ze 
minister in de Vlaamse Rege-
ring werd. Nu doe ik er dienst 
als adjunct-kabinetschef voor 
inburgering, integratie, gelijke 
kansen en armoedebestrijding.

Zo te horen werk genoeg als 
moeder van een jong gezin-
netje. Waarom er dan nog een 
bestuursfunctie in de lokale N-VA 
bovenop?

Jawel, werk genoeg. Lange 
dagen, net zoals voor Wout. 
Gelukkig hebben wij er in het 
geheel geen probleem mee om de 
gezinstaken zo goed mogelijk te 

verdelen. Zeker met onze kleine 
Fenna.

In onze gemeente kan ik via het 
lokale partijbestuur mee uitvoe-
ring aan een beleidsvisie geven. 
Hopelijk kan ik er wat expertise 
meebrengen, wat belangrijk is 
om een degelijk partijprogram-
ma op te stellen.

In ons eerste blaadje van dit jaar lanceerden wij een 
oproep om de petitie van het actiecomité ‘Rood licht 
voor de verdere verkaveling van Vosselaars groen’ te 
ondertekenen. De inspanningen van het actiecomité 
werden beloond. Nadat het schepencollege de  
vergunning had geweigerd aan Aldi, heeft nu ook  
de bestendige deputatie, onder leiding van N-VA- 
gedeputeerde Luk Lemmens, het beroep van de  
supermarktketen verworpen.

De stedenbouwkundig ambtenaar stelt in zijn advies 
dat de inplanting van de supermarkt niet kan in de 
bestaande omgeving, die een overwegend residenti-
eel karakter heeft. Vooral de schaal van het project en 
het ruimtegebruik zijn problematisch. Bovendien is 
een nieuwe Aldi niet verzoenbaar met de plaatselijke 
verkeerssituatie.

N-VA Vosselaar wenst bij deze het actiecomité te  
bedanken voor haar inspanningen en te feliciteren 
met het bereikte resultaat. Een prachtig stukje  
Vosselaarse natuur is gered.

Beroep van Aldi  
afgewezen door de  
deputatie

De N-VA vindt het belangrijk dat 
we blijven zorgen voor ons  
onroerend erfgoed. Dat is niet  
alleen onze maatschappelijke plicht 
maar ook een investering in de 
toeristische aantrekkingskracht van 
onze gemeente. N-VA Vosselaar was 
dan ook aanwezig op het Konijnen- 
bergevenement 9 juli 2015.

INFOBORDEN VOOR WANDELAARS
Op dit evenement, dat er kwam 
onder impuls van de Heemkun-
dige Kring Adriaen Ghys, dankzij 
een flinke portie enthousiasme en 
creativiteit van zijn voorzitter en 
van Toerisme Vosselaar, plaatste 

de gemeente Vosselaar twee info-
borden. 

Bij de onthulling van deze bor-
den werd een wandeling geor-
ganiseerd in samenwerking met 
het regionaal Landschap Kleine 
en Grote Nete, het Agentschap 
Onroerend Erfgoed en het Agent-
schap Natuur en Bos.

Tijdens de wandeling werden de 
resultaten van een wetenschap-
pelijk onderzoek door Universiteit 
Gent over de ontstaansgeschiede-
nis van de randwalduin ‘Konijnen-
berg’ bekendgemaakt. 

Na de rondleiding was er gelegen-
heid om bij een drankje Gageleer 
nog na te kaarten. N-VA Vosselaar 
hecht veel belang aan het behoud 
en de bescherming van de Konij-
nenberg. Daarom wensen wij de 
initiatiefnemers te feliciteren met 
dit geslaagde initiatief!

N-VA BLIJFT OOG HEBBEN VOOR 
ERFGOED

Erfgoed bepaalt mee de identiteit 
en de herkenbaarheid van onze 
gemeente en draagt bij aan een 
kwaliteitsvolle omgeving. Daarom 
geeft de N-VA steeds de voorkeur 
aan een creatieve omgang met 
erfgoed boven verval. Het behoud 
van erfgoed moeten we kunnen 
combineren met andere, heden-
daagse activiteiten.

Dankzij de N-VA kwam er in 2013 
een nieuw decreet voor het onroe-
rend erfgoed in Vlaanderen. Dat 
maakt alles een stuk duidelijker 
en transparanter. Sinds 1 januari 
is dit nieuwe decreet in werking. 
Sindsdien geldt één overkoepe-
lende regelgeving voor monu-
menten, stads-en dorpsgezichten, 
landschappen en archeologie. 
Zo kunnen wij ons erfgoed beter 
beschermen.

N-VA Vosselaar  
steunt 
bescherming 
Konijnenberg

Hier komt dan toch geen vestiging  

van de supermarktketen.

De N-VA was ook aanwezig op de 

inhuldiging van de infoborden.

BESTUURSLID LIESBET BRZYK:
“IK HOOP MIJN EXPERTISE VOOR VOSSELAAR IN TE KUNNEN ZETTEN”



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


