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Vosselaar

Prettige eindejaarsfeesten!
Verdergaan op de
ingeslagen weg

Wouter Vochten
Voorzitter N-VA Vosselaar
Als dit blad bij u in de bus valt, is uw
huis waarschijnlijk al ondergedompeld in de kerstsfeer Net zoals u kijkt
N-VA Vosselaar alweer met goede
voornemens uit naar het nieuwe jaar.
Wij willen verdergaan op de ingeslagen weg.

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

Met een nieuwe jongerenverantwoordelijke (waarover meer in ons
volgende huis-aan-huisblad) zullen
we de Vosselaarse jongeren nog
meer warm maken voor de N-VA.

Kaas- en wijnavond lokt veel volk
Ook dit jaar was onze kaas-en wijnavond een groot succes. Meer dan
vijfenzeventig aanwezigen
kwamen iets eten en drinken.
Onder hen ook enkele N-VA-parlementsleden: Yoleen Van Camp en Peter De
Roover uit de Kamer en Tine Van der
Vloet van het Vlaams Parlement.
Peter De Roover gaf een leerrijke uiteenzetting over de moeilijke positie van
een Vlaams-nationalistische partij in
een federaal parlement. Het blijkt meermaals dansen op een slappe koord,
maar de N-VA kwijt zich uitstekend
van haar taak.
Bij een lekker glaasje wijn en overheerlijke kazen konden de belangstellenden van gedachten wisselen met onze
N-VA-bestuursleden. Het dessertbuffet
kon de zoetebekjes bekoren.

De aanwezigen hingen aan de lippen van
gastspreker Peter De Roover.

Ondertussen blijven we ook de gemeenteraden volgen en werken we
verder aan het programma waarmee
we in 2018 naar de Vosselaarse kiezer willen trekken. In maart organiseren we bestuursverkiezingen in onze
afdeling. Alle Vosselaarse N-VA-leden
krijgen dan de kans om zich uit te
spreken over het plaatselijke bestuur
voor de komende drie jaren.
Om af te sluiten wil ik nog u allen,
namens het volledige N-VA-bestuur
van Vosselaar, prettige feestdagen en
een voorspoedig en vredevol 2016
toe toewensen!

www.n-va.be/vosselaar

Mogen wij volgend jaar ook jou
verwelkomen op de vierde kaas-en
wijnavond van N-VA Vosselaar?

N-VA-bestuurslid Kim Van Hooydonck: “Via de politiek wil ik
voeling houden met de inwoners van Vosselaar”

Hoewel Kim Van Hooydonck
nog maar vier jaar in Vosselaar
woont, heeft ze zich al meteen
als bestuurslid van de N-VA
Vosselaar ingezet.

Als moeder van vijf jonge kinderen én zelfstandig zaakvoerster
van een eigen bedrijf heeft ze de
handenvol. Samen met haar man,
Tom Hellemans, leidt ze de firma
@YOUS te Beerse. Specialisatie?
Metaalbewerking en isolatie.
Bovendien is Kim bij Syntra AB
Campus Kempen in Turnhout nog
volop boekhouden aan het studeren.

Aanvankelijk bekeek ik alles nog
wat vanop afstand. Maar stilaan is
mijn interesse voor de politiek gegroeid. Zeker sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. En of
ik ook een Vlaams-nationalistische
reflex bezit? Twijfel daar maar niet
aan!

Kim, wat trok je aan in de N-VA?

Wij wonen dan wel in een uithoek
van Vosselaar (in de Lillesedijk)
maar dit belet me niet om me samen met het lokale N-VA-bestuur
voor de gemeenschap in te zetten.
Al de bestuursvergaderingen die
ik ondertussen al heb meegemaakt, bieden me trouwens ook de
gelegenheid om de gemeente beter
te leren kennen. Zo krijg ik niet
alleen voeling met de plaatselijke
politiek, maar ook met de mensen
die vragen om verandering.

Je kan wel begrijpen dat ik als
zaakvoerster nogal met het economisch reilen en zeilen in ons land
bezig ben. Hoewel ik zeker niet uit
een politiek nest kom, vond ik de
oplossingen die de N-VA voorstelt
voor de economische vraagstukken die ook mij bezighouden
interessant. Zowel Tom als ik zijn
het op dat vlak volmondig eens
met het N-VA-programma.

Waarom koos je ervoor om je te
engageren bij N-VA Vosselaar?

N-VA Vosselaar start traject 2018
De huidige bestuursploeg is al bijna drie jaar actief. In die periode is ons leden aantal bijna
verdriedubbeld.
Alle Vosselaarse N-VA-leden die minimum drie maanden lid zijn, kunnen zich in
het voorjaar kandidaat stellen om toe te treden tot ons afdelingsbestuur.
Onze bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden op woensdag 9 maart 2016.
leden kiezen dan rechtstreeks een voorzitter, een ondervoorzitter en de andere
leden van het afdelingsbestuur.

Bruisende en dynamische plannen voor Vosselaar
Dit is tegelijk de start van ons traject naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De nieuwe bestuursploeg zal de volgende jaren het N-VA-programma voor een
bruisend en dynamisch gemeentebeleid uitwerken.

Wenst u hieraan mee te werken? Dat kan!
Als N-VA-lid kan u zich kandidaat stellen het nieuwe afdelingsbestuur. Bent u nog
geen lid? Neem dan contact met onze ledenverantwoordelijke Jan Swinnen via
jan.swinnen@n-va.be.

vosselaar@n-va.be

Nok-Out 2015: een dikke proficiat aan de Vosselaarse jeugd!
Daarnaast konden zij zich uitleven op de springkastelen en een speeltruck. De iets oudere jongeren
konden genieten van diverse optredens zoals de
Vosselaarse groep La Cuenta, DJ Joris en Discobar
Galaxie.
De organisatie verliep vlekkeloos. Jong en oud kon
met volle teugen genieten van dit festival van vzw
Nok-Out in samenwerking met De Nok, de jeugd– en
cultuurdienst.
Nok-Out was ook dit jaar weer een groot succes.
Voor de allerjongsten was er een prachtig animatieprogramma met een optreden van de Knetter Kids
Band en een kinderdisco.

Onze N-VA-ploeg leverde een bijdrage door de toog
in de gemeentehal te bemannen. Graag tot in 2016!

N-VA roept onverwachte kosten doktersbezoekje een halt toe
toegestuurd. In dat geval heeft
het laboratorium een extra som
aangerekend, een zogenaamd
‘supplement’.

N-VA-Kamerlid Yoleen Van
Camp dient een wetsvoorstel in
waarmee patiënten beschermd
zijn tegen onvoorziene kosten na
een doktersbezoekje.
Misschien heeft u het zelf al eens
meegemaakt. Uw huisarts neemt
bloed voor verder onderzoek en
daarvan krijgt u nadien een (gepeperde) rekening in de bus. Die
rekening komt van het laboratorium dat het bloed onderzocht.

Dek u in tegen supplementen
Dat kan in principe niet, want
voor een doorsnee bloedonderzoek dekt de ziekteverzekering
alle kosten en betaalt u als patiënt
zelf niets. Alleen voor geavanceerder onderzoek moet u zelf
8,7 euro of 11,95 euro opleggen.
Toch krijgen sommige patiënten
facturen van tientallen euro’s

www.n-va.be/vosselaar

Om u in te dekken tegen dergelijke supplementen kunt u het beste
kiezen voor een geconventioneerd
arts. Dat zijn artsen die zich aan
afgesproken maximumtarieven
houden (en daarbovenop geen
supplementen vragen). Zo komt
u als patiënt niet voor financiële
verrassingen te staan.

na uw bloedonderzoek een rekening in de bus krijgen. Daar wil
het wetsvoorstel van Yoleen Van
Camp verandering in brengen.
Ze stelt dat een patiënt die kiest
voor een geconventioneerd arts,
er ook van verzekerd is dat alle
vervolgonderzoeken (zoals de
analyse van een bloedafname) aan
de afgesproken maximumtarieven
geschieden. Zo hoeft u niet langer
te vrezen voor onverwachte kosten na een doktersbezoekje!

Kies voor een geconventioneerde arts
Bijna 90 procent van alle huisartsen is geconventioneerd. Voor een
consultatie betaalt u bij hen bijvoorbeeld maximaal tussen de 1 en 6
euro. Mensen met een lager inkomen betalen minder. Artsen zijn bij
wet verplicht om aan te geven of ze
geconventioneerd zijn of niet.
U kan het ook van elke arts online
opzoeken via: https://www.riziv.
fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl.
Maar nu, zelfs als u voor een
geconventioneerde huisarts kiest,
kunt u nog van het laboratorium

Yoleen Van Camp
N-VA-Kamerlid, ondervoorzitter
commissie Volksgezondheid
Doctor in de medische wetenschappen
yoleen.vancamp@n-va.be
0497 08 00 71
www.facebook.com/yoleenvancamp

