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Hang de Leeuw 

buiten op 11 juli! 

Op 11 juli vieren we weer de Vlaamse feest-
dag. Net als vorig jaar doet N-VA Vosselaar 
een warme oproep om op die dag uw woning 
te tooien met een Vlaamse Leeuwenvlag. 
Laat ons samen op 11 juli onze Vlaamse 
feestdag duidelijk tonen in het straatbeeld!

Wie dat doet en ons dat laat weten via  
wouter.vochten@n-va.be of een berichtje 
op onze Facebook-pagina, mag op 11 juli een 
kleine attentie aan huis verwachten. 

U hebt nog geen leeuwenvlag? 

Geen nood, ook hier hebben wij een  
oplossing voor. Stort 10 euro op rekening-
nummer BE91 3770 3867 7876 van  
N-VA Vosselaar, met de vermelding of u een 
raam- of mastmodel wenst en uw adres.  
We bezorgen u dan de vlag zo snel mogelijk.

In onze vorige huis-aan-huisblad hadden we het al uitvoerig over onze 
plannen om de verkeersveiligheid in Vosselaar te verhogen. Wij kregen 
hier ook heel wat positieve reacties op. Graag geven we in dit nummer 
nog enkele aanvullingen.

Verkeersveiligheid op de radar

Betonblokken Diepvenneke verwijderd 
na tussenkomst op gemeenteraad 
Begin dit jaar werden er vier grote  
betonblokken geplaatst in het  
Diepvenneke. Deze blokken stonden op 
de fietssuggestiestroken waardoor de  
fietsers gedwongen werden om in het 
midden van de rijbaan of door de gras-
berm te rijden. Levensgevaarlijk voor 
de zwakke weggebruikers. Ook voor de 
wagens en ander gemotoriseerd verkeer 
waren deze betonblokken een gevaar, 
vooral in het donker.

Op 14 april klaagden de oppositiepartijen 
deze onveilige toestand aan op de ge-
meenteraad. Het schepencollege beloofde 
om de betonblokken dadelijk te verwijde-
ren. Maar ‘dadelijk’ moesten we met een 
korrel zout nemen. De blokken werden 
pas op 11 mei verwijderd. Toevallig net de 
dag voor de volgende gemeenteraad.
De N-VA is in ieder geval blij dat de  

huidige opstelling al veiliger is is voor de 
fietsers. Het voorrangsprobleem is echter 
nog steeds niet opgelost. N-VA Vosselaar 
dringt erop aan dat het schepencollege 
daar werk van maakt.

Oplossing voor sluipverkeer in de 
Ketschehoef
Niet alleen naast de Breemsedijk raast  
het verkeer snel voorbij. Ook in de  
Ketschehoef vormt sluipverkeer een 
ernstig probleem. Als je dit wil oplossen, 
dan moet je echter niet alleen deze straat 
bekijken. Er moet een totaalplan komen 
voor sluipwegen.

N-VA Vosselaar hoopt dan ook dat er niet 
alleen sporadische controles gebeuren 
maar dat er structurele maatregelen  
komen om de verkeersveiligheid te  
verbeteren. Dat moet gebeuren langs  
het volledige traject, van Philips tot in  
het centrum van Vosselaar.

Neem ook eens een kijkje op 
onze nieuwe N-VA-website: 

www.n-va.be/vosselaar

  Tot voor kort zorgden betonblokken voor 
een onveilige situatie.

  Gelukkig is er nu nu al een oplossing die 
iets veiliger is.
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Geen open communicatie voor schepencollege

Pas in het bestuur en al 
meteen jongerenvoorzitter. 
Je hebt duidelijk zin in de 
politiek?
Laat me met de deur in huis 
vallen: de politieke situatie 
in Vosselaar is verre van 
gezond, met een oranje 
bestuur dat al decennialang 
de plak zwaait. Naar 
mijn aanvoelen zitten er 
wel bekwame mensen in 
verschillende partijen, maar 
die sluiten dan vaak weer 
niet bij mijn standpunten 
aan. Toen ik de eerste keer 
mocht gaan stemmen, had 
ik echt niet het gevoel dat ik 
verwend werd in keuze.

Tot ik het alternatief van 
de N-VA ontdekte. Ik had 
meteen het gevoel dat ik 
me daar met mijn redelijk 
liberale standpunten 
honderd procent zou thuis 
voelen. Bovendien zijn de 
mensen bij N-VA Vosselaar 

meer dan bekwaam. En dan 
vind ik dat je ervoor moet 
gaan. Meer jongeren zouden 
zich trouwens voor de 
politiek moeten interesseren 
en engageren. Voor mij was 
de stap naar de N-VA dus 
een logische stap.

Voor welke thema’s wil 
jij je gaan inzetten de 
komende jaren?
In de eerste plaats wil ik 
mijn schouders natuurlijk 
zetten onder het jeugdbeleid. 
Ook in sport ben ik heel 
geïnteresseerd. Ik heb altijd 
veel gevoetbald en getennist, 
hoewel dat door de drukte 
wat op een laag pitje staat. 

Vosselaar heeft veel 
sportclubs die het goed doen, 
kijk maar naar het volleybal. 
En dus moet de gemeente 
investeren in goede 
sportinfrastructuur. Als 
iedereen zijn of haar energie 

kwijt kan door te sporten en 
we de clubs ondersteunen, 
alleen dan kan Vosselaar een 
sportieve gemeente blijven.

Welke pijnpunten zie je  
in onze gemeente?  
En wat moeten we zeker 
behouden?
Ik vind het ontzettend 
belangrijk om het landelijke 
karakter van onze 
gemeente te behouden. 
Ik kon als kind nog op 
straat spelen. Dat moeten 
de kinderen van vandaag 
en morgen ook kunnen. 
Vosselaar mag zeker geen 
doorgangsgemeente worden 
met zwaar vrachtvervoer dat 
pal door het centrum bolt. 

Ook de rust in het groen wil 
ik absoluut behouden. De 
Konijnenberg is voor mij 
een heilig huisje waar niet 
aan geraakt mag worden. 
Zomaar alles verkavelen 

gaat niet op. Al vind ik het 
wel belangrijk dat Vosselaar 
ook aantrekkelijk blijft voor 
jonge gezinnen om te wonen. 

Laatste vraag: wat staat er 
nog op je ‘bucket list’?
Ik maak graag verre reizen. 
Curaçao is me vorig jaar 
erg bevallen. Daar nog 
eens naartoe kunnen, zou 
zeker een droom zijn. Al 
mag een andere, exotische 
bestemming, ook. En ik ben 
fan van auto’s, dus met een 
sportauto vlammen op een 
circuit zou een bijzondere 
ervaring zijn.

Ooit hoop ik nog mijn 
hoger onderwijsdiploma te 
halen. Dat project zit nu in 
de koelkast omdat het niet 
combineerbaar was met mijn 
werk, maar zeg nooit nooit.

Gemeenterekening 2015
N-VA zet gemeente voor de keuze:  
investeren of lagere belastingen?
In mei stond de jaarrekening van de gemeente op de agenda. Spijtig genoeg 
blijkt daaruit dat het huidige bestuur weinig ambitie heeft of initiatief neemt. 
Dit bestuur realiseerde tot nu toe weinig of niets. De N-VA zet daar wél een 
zeer duidelijke visie tegenover. Ofwel moet de gemeente uw belastingcentjes 
investeren in een mooier en beter Vosselaar. Ofwel heeft u recht op een 
vermindering van de gemeentelijke belastingen.

Tijdens de gemeenteraad van april vroeg de oppositie inzage in de agenda’s van het 
schepencollege. Dat werd echter geweigerd. Als (drog)reden haalde de voorzitter van  
de gemeenteraad aan dat een agenda van een schepencollege geen definitief stuk is.  
En dus moet die zogezegd niet openbaar gemaakt worden.

Deze houding roept natuurlijk heel wat vraagtekens op. Waarom wil het college de agenda van de 
vergadering niet bekendmaken? Heeft de meerderheid soms iets te verbergen?

Als een verrassing komt de starre houding in ieder geval niet. De inwoners van Vosselaar gaven in  
Het Nieuwsblad onlangs nog een rapportcijfer over hoe open de gemeente communiceert.  
Met een twee op tien was dit bestuur dik gebuisd.

Jongerenvoorzitter Yves Vandyck:
“Investeren in een sportieve gemeente is een must”

Bij de recente bestuursverkiezingen van N-VA Vosselaar werd  
Yves Vandyck, in het dagelijkse leven vertegenwoordiger 
voor een bedrijf uit Beerse, gespecialiseerd in chemische 
onderhoudsproducten, niet alleen nieuw bestuurslid. Hij engageerde 
zich meteen als jongerenvoorzitter. Wij zochten hem op voor een kort 
gesprek.

Je bent jong en je hebt interesse in politiek?
N-VA Vosselaar vindt de stem van de Vosselaarse jongeren zeer belangrijk. 
Heb jij een vraag, opmerking of voorstel? Neem dan contact op met 
jongerenverantwoordelijke Yves Vandyck via yves.vandyck@n-va.be of  
0483 08 58 37. Samen met Jong N-VA stadsregio Turnhout plannen we  
trouwens binnenkort een schooldebat. Iets om al naar uit te kijken!

Kaas-en wijnavond op 22 oktober. 
Lekker genieten met de N-VA

Na het succes van de voorbije jaren zet N-VA Vosselaar de traditie van de kaas- en 
wijnavond verder. We nodigen u graag uit op zaterdag 22 oktober in de foyer van het 
cultureel centrum in Vosselaar. 

Gastspreker dit jaar is niemand minder dan een Oost-Vlaams stemmenkanon uit 
Zottegem. Matthias Diependaele, fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams 

Parlement komt langs voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel.

Meer info over deze avond leest u in ons huis-aan-huisblad van september.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


