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N-VA Vosselaar
heeft 2018 in het
vizier
De gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018 komen snel dichterbij. N-VA Vosselaar is daarom gestart
met het uitwerken van het verkiezingsprogramma dat we vanaf 2019,
als jullie ons daartoe de kans geven,
willen realiseren. Wij willen alle inwoners van Vosselaar een stem geven en
luisteren naar jullie visie.
Heb jij suggesties om Vosselaar te
verbeteren? Heb je ideeën of voorstellen die Vosselaar aangenamer en
bruisender kunnen maken? Laat het
ons weten via onze voorzitter:
wouter.vochten@n-va.be.
Misschien wil je zelfs actief meewerken aan het beleid van onze
gemeente? Onze kandidatenlijst krijgt
stilaan vorm maar er is zeker nog plek
voor gemotiveerde en geëngageerde
inwoners.
In 2014 behaalde de N-VA bijna
40 procent van de stemmen in
Vosselaar. Wij zijn er dan ook van
overtuigd dat we ook in 2018 op uw
steun kunnen
rekenen.
Wouter Vochten
Voorzitter N-VA
Vosselaar

Wil je deel uitmaken van de
grootste volkspartij van
Vlaanderen, contacteer dan
ledenverantwoordelijke
Jan Swinnen via
jan.swinnen@n-va.be.

Theo Francken
komt naar de
Kempen
DINSDAG

14 maart
20 uur
Zaal ‘De Kuub’ in de
Warande, Warandestraat 42,
Turnhout
Gratis Toegang.
Iedereen is van harte
welkom.

liticus van
Populairste po oek
p bez
Vlaanderen o
Europa kreunt onder een ongeziene migratiecrisis. Meer dan één miljoen
asielzoekers kwamen de vorige jaren naar Europa. Meer dan 45 000
onder hen trokken naar ons land. De regio Kempen deed behoorlijk haar
duit in het zakje met opvang in onder meer Retie, Arendonk, Ravels en
Turnhout. Vandaar dat de lokale N-VA-afdelingen de staatssecretaris
voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo
Francken in de hoofdstad van de Kempen hebben uitgenodigd om zijn
beleid toe te lichten.
Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Van Miert: “Theo Francken werd onlangs
uitgeroepen tot populairste politicus van Vlaanderen. Zijn ingesteldheid en het harde
werk dat hij levert, slaan duidelijk aan bij de Vlamingen, maar zeker ook bij de Walen.
Theo is een man met een missie: geen woorden, maar daden. Zijn beleid is correct,
rechtvaardig en streng als het moet.”
Het grootste opvangcentrum in Turnhout
was ‘Corsendonck Apartments’ met ruim
377 plaatsen. Daarom is Els Baeten,
voorzitter van N-VA Turnhout, blij dat
Theo Francken zijn beleid persoonlijk
komt toelichten: “De asielcrisis leeft in
de Kempen, en zeker in Turnhout. Onze
burgers vernemen van alles via de pers
en sociale media, maar blijven duidelijk

met vragen zitten. Vragen over hoeveel
mensen we opvangen of over hoeveel
vluchtelingen we blijvend gaan huisvesten
in onze regio. Om nog maar te zwijgen
over de verhalen die circuleren over wat
asielzoekers krijgen als zie hier aankomen
of over het ‘leefloon’. Op 14 maart kunnen
ze van Theo zelf horen hoe de vork in de
steel zit.”
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Persoonsvolgende
financiering voor mensen
met beperking
Op 1 januari 2017 ging het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) van start. Dit betekent
ook in Vosselaar een hele verbetering voor mensen
met een beperking. In onze gemeente zijn er een
zeventigtal personen die van deze nieuwe moge“In Vosselaar zijn er zo’n zeventigtal personen
lijkheden gebruik kunnen maken.
met een beperking die van deze nieuwe mogelijkheden gebruik kunnen maken.”
Er bestaan al heel wat initiatieven voor personen met een

beperking maar dankzij de PVF komen er nog heel wat keuze- Tine Van der Vloet, Vlaams Parlementslid
mogelijkheden bij. Groene zorginitiatieven (zoals een zorgboerderij) zijn hiervan een voorbeeld. Vlaams Parlementslid
Budget stijgt fors
Tine Van der Vloet wees de bevoegde minister er al meermaals
Belangrijk in het systeem van persoonsvolgende financiering is
op dat de regelgeving hierover zo snel mogelijk op punt moet
dat mensen vanaf nu zelf zullen kunnen kiezen wanneer ze een
staan. Heel wat mensen die willen starten in een groen zorginiti- omschakeling van budget willen.
atief willen namelijk snel duidelijkheid rond de mogelijkheden
van deze nieuwe werkvorm.
De bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven was in december
duidelijk: In 2017 werkt de Vlaamse Regering verder aan het
Het al bestaande zorgaanbod wordt versterkt door andere
wegwerken van de wachtlijsten en de invoering van de persoons‘niet-erkende’ zorgaanbieders. Naast het inhuren van een pervolgende financiering (PVF). Van het uitbreidingsbeleid in 2017
soonlijk assistent kunnen ouderinitiatieven en andere kleine
voor personen met een beperking wordt 52 miljoen voorzien
spelers voortaan dus ook een aanbod voor personen met een
voor nieuwe persoonsvolgende budgetten. Daardoor kunnen in
beperking voorzien. Zo wordt de keuzevrijheid groter voor hen.
2017 minstens 1 700 mensen eindelijk weg van de wachtlijst.
Heb je nog vragen? Contacteer Tine Van der Vloet via tine.vandervloet@vlaamsparlement.be.

Vosselaar richt autonoom gemeentebedrijf op
In september richtte Vosselaar een autonoom gemeentebedrijf
(AGB) op. Zo wil de gemeente de uitbating van de gemeentelijke
sportinfrastructuur regelen. De kosten voor de oprichting van
het AGB worden geraamd op 40 000 euro. Door deze constructie op te zetten, hoopt de gemeente de btw van de bouw van de
nieuwe sporthal te kunnen recupereren.

Btw-recuperatie of ontduiking?

In De Tijd verscheen er in juni vorig jaar echter een artikel over
dergelijke constructies. Daarin staat dat de bijzondere belastinginspectie fiscale constructies van zwembaden en sportaccomodaties van gemeenten onderzoekt. We onthielden vooral volgend
citaat: ‘Wat de belastinginspecteurs tegen de borst stuit, is dat
de gemeenten met de constructie misbruik maken van het btwstelsel’. Hopelijk krijgt de gemeente dus niet het deksel op de
neus bij een belastingcontrole.

Het AGB moet de gemeente toestaan de btw voor de bouw van
de sporthal te recupereren.

Nieuwjaarszingen
Het nieuwjaarszingen is een heerlijk stukje folklore dat zeker behouden moet blijven.
De N-VA voegde dan ook de daad bij het woord. Onze bestuursleden stelden zich op in de
Eigenaarsstraat. De vele kinderen konden onze snoepjes wel smaken, terwijl de ouders de
kou even vergaten bij een jenevertje. Er werd wat gekeuveld over politiek, in en buiten ons
dorp, maar ook over andere zaken. Een feestelijke manier om het oude jaar af te sluiten, die
zeker voor herhaling vatbaar is.
vosselaar@n-va.be
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Verkeersveiligheid blijft
voor N-VA topprioriteit
Verkeersveiligheid blijft een belangrijk speerpunt in
het N-VA-programma. We doen er dan ook alles aan
om een verkeersveilig Vosselaar uit te bouwen.
Kruispunt Antwerpsesteenweg - Looy

Na maandenlang aandringen van de oppositie is eindelijk iets
ondernomen aan de gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt
Antwerpsesteenweg - Looy. Met een eenvoudig ingrijpen werd de
onveilige situatie daar aanzienlijk verbeterd. Dat kunnen wij enkel
toejuichen, alleen jammer dat het zo lang moest duren. Wij hopen
dat het niet bij deze ene ingreep blijft maar dat andere verkeersonveilige situaties in ons dorp ook worden aangepakt.

Fietspad Oudebaan

Bezorgde inwoners van de Oudebaan bezorgden ons een overzicht van alle acties die zij al ondernomen hebben om aandacht
te vragen voor veiliger fietsverkeer in hun straat. Al sinds 2013
zijn er verschillende schriftelijke en persoonlijke contacten met
het gemeentebestuur en de bevoegde schepen met de vraag om
het fietspad op te knappen. De situatie sleept al drie jaar aan en
nog steeds is er niets veranderd aan de onveilige situatie.

Na lang aandringen heeft het gemeentebestuur toch gezorgd
voor markeringen op dit gevaarlijke kruispunt.
N-VA Vosselaar vindt dat de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers absolute prioriteit moet krijgen. Onveilige toestanden
maanden, of zelfs jaren, laten aanslepen kan niet. De N-VA is
voorstander van een grondige aanpak voor de lange termijn en
niet voor lapmiddelen die leiden tot gevaarlijke toestanden.

Op verschillende plaatsen zijn de klinkers verwijderd omdat
de wortels van de bomen over het fietspad groeien. De klinkers
werden vervangen door een dun laagje dolomiet. Gevolg: gevaarlijke putten in het fietspad.

Proficiat, Toerisme Vosselaar!

Kersttocht lokt meer dan 700 wandelaars
In navolging van het kerstspel van Remi Lens, organiseerde Toerisme Vosselaar op 17 december een Kersttocht.
Dit evenement was een prachtig staaltje van samenwerking tussen meer dan twintig organisaties, verenigingen,
scholen, buurten en individuele vrijwilligers.
Meer dan 700 ingeschreven wandelaars waren getuige van een
eigentijdse versie van het kerstverhaal. Dat werd op verschillende
locaties in de Vosselaarse bossen en velden uitgebeeld in een
tiental taferelen.

Prachtig staaltje van gemeenschapsvorming

Daarnaast was er een hele avond zang en animatie op de parking
aan de Sint-Jozefskerk. Ook hier was de opkomst massaal. De
lekkere dranken en hapjes werden gesmaakt. In totaal genoten meer

dan duizend Vosselarenaren van deze avond. Een prachtig staaltje
van gemeenschapsvorming dat welgemeende felicitaties verdient.
N-VA Vosselaar is ervan overtuigd dat dit het mooie begin is van
een hernieuwde kersttraditie in Vosselaar. Wij wensen Toerisme
Vosselaar dan ook veel succes met de organisatie van hun
volgende Kersttocht.
Bekijk de beelden en een film van de Kersttocht op de website
www.toerismevosselaar.be.

www.n-va.be/vosselaar

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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