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U kan het verschil maken!

N-VA Vosselaar
wenst u een
prettige vakantie

Komt Bart
de Wever naar
Vosselaar?

Binnenkort begint voor velen onder u de vakantie. Het bestuur van N-VA
Vosselaar wenst u een vreugdevolle en deugddoende vakantie, of dat nu
in binnen- of buitenland is. En om uw vakantie niet te laten vergallen
door ongewenst bezoek tijdens uw afwezigheid, willen we via deze weg
enkele preventietips tegen inbraak in de kijker zetten.
De N-VA organiseert een
wedstrijd tussen de lokale
N-VA-afdelingen. De hoofdprijs?
Niemand minder dan Bart De
Wever. U kan ons helpen om onze
nationale voorzitter in Vosselaar
te krijgen. Dat is heel eenvoudig.
U moet gewoon lid worden van
onze afdeling. De N-VA-afdeling
die het grootste aantal nieuwe
leden kan aantrekken, wint.

Om te beginnen hoeft u het inbrekers niet
makkelijker te maken door toegangen
niet af te sluiten, gereedschap of ladders
te laten slingeren in de tuin of via sociale
media mee te delen wanneer en hoe lang u
op reis bent.

Uiteraard wordt rekening gehouden met het aantal nieuwe leden
ten opzichte van het aantal inwoners van de gemeente. Hierdoor
maakt N-VA Vosselaar een grote
kans om goed te scoren.

Vosselaar, waar sporters uitblinken

Lid worden kan al vanaf 5 euro
indien je jonger bent dan 30 jaar.
Vanaf 30 jaar bedraagt het lidgeld
12,5 euro. Contacteer daarom
voor 30 juni onze ledenverantwoordelijke Jan Swinnen op
jan.swinnen@n-va.be en help
ons mee om Bart De Wever in
levende lijve te kunnen zien in ons
dorp.

Het is ook aan te raden om uw buren op
de hoogte te brengen van uw afwezigheid.
Vraag hen gerust om ineens een extra

oogje in het zeil te houden terwijl u op een
zonnig strand ligt. Ten slotte kan u via
de website www.politieregioturnhout.be
ook vakantietoezicht aanvragen voor uw
woning.
Wij hopen dat deze tips u van pas komen
om met een veilig gevoel op vakantie te
vertrekken.

Als we u vertellen dat Vosselaar een aantal topsporters heeft voortgebracht, dan vertellen we u niets nieuws. Dat de Vosselaarse sportverenigingen het goed doen, staat
buiten kijf. Maar wat de eerste ploeg van KVV Vosselaar dit seizoen uit zijn mouw
heeft geschud, kan je niet minder dan een mirakel noemen.
Een aantal maanden geleden vocht de ploeg nog voor het behoud, maar op het einde
van de rit werd promotie naar de tweede amateurklasse afgedwongen. Ook de vrouwen
van KVVV hebben een unieke prestatie afgeleverd. In hun debuutjaar wonnen zij meteen
de beker van Antwerpen. Hier kunnen wij als
inwoner van Vosselaar alleen maar trots op zijn.
N-VA Vosselaar wenst alle sportverenigingen
dan ook een dikke proficiat met de behaalde
resultaten en het geleverde werk. En we zijn ervan overtuigd dat het mooiste nog moet komen!
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N-VA wil aantal fietsendiefstallen terugdringen
Iedereen krijgt wel eens te maken met een fietsdiefstal. Dat zorgt voor een onveiligheids- en een algemeen ontevredenheidsgevoel. Ze allemaal voorkomen zal, ondanks de inspanningen van de politie,
helaas niet lukken. Maar camerabewaking aan de
grote bushaltes (zeker die aan halte Dorp) zou alvast
dieven kunnen afschrikken, denkt N-VA Vosselaar.
Veilige fietsenstallingen

Deze bushaltes zijn echte hot spots voor niet alleen diefstal maar
ook vandalisme. Wij verwachten dat het gemeentebestuur hier
veel sneller tot actie overgaat. De burger vraagt daar al lang
genoeg om.
De N-VA is ook een voorstander van afsluitbare, veilige fietsenstallingen aan de scholen. Kinderen moeten overdag hun fietsen
met een gerust hart kunnen achterlaten. Dat daar nog werk aan
de winkel is, bewijzen de berichten van gestolen schoolfietsen
die ons nu nog regelmatig bereiken.

Beperk zelf het diefstalrisico

Ook u kan als burger het diefstalrisico beperken. Doe bijvoorbeeld aangifte telkens u iets overkomt. Niet alleen krijgt u uw

Veilige fietsenstallingen zijn een
must voor scholieren, vindt de N-VA.
fiets zo misschien alsnog terug, door geen aangifte te doen speelt
u het gevoel van straffeloosheid in de kaart.
Laat zeker ook uw fiets graveren. Jaarlijks kunnen heel wat
teruggevonden fietsen niet aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden omdat men ze niet kan identificeren. Maak uw
fiets indien mogelijk ook vast aan een ‘vaststaand’ object – een
fietsenrek is ideaal - indien mogelijk met twee verschillende
sloten. Stal uw fiets bovendien niet op slecht verlichte, verlaten
plaatsen. Laat niets achter in uw fietstassen. Vul een fietspas in
zodat je een goede beschrijving hebt. Een paar duidelijke foto’s
bijhouden is ook een goed idee!
De fiets is een fijn, sportief, milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor de (tweede) gezinswagen en ook een ideaal vervoermiddel voor onze jongeren. Het gebruik ervan wil de N-VA dus
zeker stimuleren en beschermen!

Zondag 1 oktober - 10 uur - OC Kasterlee - Binnenpad 2, Kasterlee

Benefietontbijt ten voordele van dierenwelzijn
De N-VA-afdelingen van het arrondissement Turnhout (Kempen) slaan de handen in elkaar voor een benefietontbijt. De opbrengst
gaat integraal naar Kempense dierenwelzijnsorganisaties. Gastspreker is niemand minder dan Ben Weyts, Vlaams minister van
Dierenwelzijn.

•
•
•

Inschrijven bij Yoleen Van Camp via yoleen.vancamp@n-va.be of telefonisch op 0497 08 00 71.
Prijs is 15 euro voor volwassenen, 10 euro voor kindjes onder 12 jaar en gratis voor kindjes onder 3 jaar.
Betaling mag op dit rekeningnummer: BE39 7330 1232 7619.

Zaterdag 30 september:

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

vijfde kaas- en wijnavond
van N-VA Vosselaar

Graag nodigen we u nu al van harte uit op onze jaarlijkse kaas- en
wijnavond. Die vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 30 september
in de foyer van cultuurcentrum de Reynaert. Omdat het een jubileumversie is en de verkiezingen van 2018 er snel aankomen, hopen
wij op een extra grote opkomst op deze avond.
Daarom pakken we ook uit met een groot regionaal stemmenkanon als gastspreker: Kris van Dijck, burgemeester van Dessel en
Vlaams volksvertegenwoordiger. Meer info leest u in ons volgende
huis-aan-huisblad.

vosselaar@n-va.be
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N-VA start traject naar 2018
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats
op zondag 18 oktober 2018, maar N-VA Vosselaar
bereidt de stembusslag nu al terdege voor. Want we
willen u een ambitieus maar haalbaar programma
met bekwame kandidaten presenteren in 2018.
In deze voorbereiding worden we bijgestaan door de nationale
N-VA-organisatie en door de ervaringen van de vele honderden
N-VA-burgemeesters, -schepenen en -gemeenteraadsleden in
Vlaanderen.
Ook binnen onze eigen Vosselaarse afdeling voorzien wij trouwens de nodige opleidingen. Zo organiseerden wij op 7 juni een
avond voor al onze leden met als gastspreker Kristof Hendrickx,
N-VA-burgemeester van Arendonk. Hij bracht ons een inspirerend verhaal over zijn ervaringen.

Eindelijk goed nieuws voor
Het Hof?

Onder meer op vormingsdagen schaaft N-VA
Vosselaar aan een ambitieus programma voor 2018.
Wil u mee nadenken over of – nog beter – meewerken aan
een nieuw en dynamisch beleid voor Vosselaar? Word dan lid
van onze plaatselijke afdeling en engageer u voor Vosselaar.
Neem hiervoor contact op met onze ledenverantwoordelijke via
jan.swinnen@n-va.be.

11 juli: Vlaamse feestdag!
Binnenkort is het weer 11 juli, onze Vlaamse feestdag.
Daarom lanceert N-VA Vosselaar net zoals de voorbije
jaren een warme oproep om op deze dag zoveel mogelijk
woningen van een Vlaamse leeuwenvlag te voorzien.
Indien u hieraan mee wil doen, stuur dan een mailtje naar
onze voorzitter via wouter.vochten@n-va.be of een berichtje
via onze Facebook-pagina. Als u dan uw woning bevlagt op
11 juli, komt er iemand van ons N-VA-bestuur persoonlijk
bij u langs met een kleine attentie.
U hebt geen leeuwenvlag? Geen nood, ook hier hebben wij
een oplossing voor. Stort 10 euro op rekeningnummer
BE91 3770 3867 7876 van N-VA Vosselaar, met de
vermelding of u een mast- of raammodel wil en uw adres, en
we bezorgen de vlag bij u thuis.

Tijdens de gemeenteraad
van 4 mei kwamen de
aankoop en restauratie van
de voormalige pastorie Het
Hof nog maar eens ter sprake.
Het beschermde gebouw werd
jarenlang verwaarloosd en
ligt er momenteel vervallen
bij. De N-VA vraagt dan ook
een snelle oplossing voor dit
prachtige pand met een rijke
geschiedenis.
Het Agentschap voor Natuur
en Bos, Kempisch landschap
en de gemeente willen de

handen in elkaar slaan om
het pand en de omliggende
bossen aan te kopen. De N-VA
steunt dit idee voor de volle
honderd procent. Maar op de
gemeenteraad van mei zei het
gemeentebestuur dat er nog
steeds geen akkoord is met de
huidige eigenaars.

In tegenstelling tot vele andere gemeentes organiseert het
Vosselaarse gemeentebestuur helaas niets om onze Vlaamse
feestdag te vieren. N-VA Vosselaar wil daar verandering in
brengen. Als u ons in 2018 de kans geeft om mee aan het roer
te staan van de gemeente, dan beloven wij u vanaf 2019 een
échte Vosselaarse 11 juliviering.
Laat ons samen ‘het beest uithangen’ op 11 juli en zo onze
Vlaamse feestdag duidelijk tonen in het straatbeeld.

De N-VA pleit er daarom
nogmaals voor dat de
gemeente dit dossier zo snel
mogelijk aanpakt en Het Hof
in al zijn glorie herstelt.

www.n-va.be/vosselaar

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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