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Bergakker wordt fietsstraat
De straat Bergakker aan de school het Heilig Graf en de
voetbalpleinen van KVV Vosselaar wordt omgetoverd tot een
fietsstraat. Auto’s zullen de straat wel kunnen blijven gebruiken,
maar mogen er slechts 30 kilometer per uur rijden.
Fietsers zullen in beide richtingen
mogen rijden, auto’s in één richting.
N-VA Vosselaar kan deze beslissing
alleen maar toejuichen en hoopt dat er
nog fietsstraten komen. Alle mogelijke
middelen moeten onderzocht worden,
opdat onze burgers veilig naar school
of de sportclub kunnen fietsen.

Met de fiets naar school

Wij moedigen ouders aan om hun
kinderen zoveel mogelijk met de fiets
naar school te brengen. Dat om de
schoolomgevingen te ontlasten, maar
voornamelijk om de veiligheid van
kinderen en ouders te verhogen.

E nkele tips om veilig van en naar school te fietsen zijn: draag een fluohesje om gezien te worden, zet een fietshelm op en kies altijd de
veiligste route.
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Inschrijven voor 20 september via onze voorzitter Wouter Vochten
(wouter.vochten@n-va.be), met vermelding van de namen van alle
personen voor wie je reserveert.
N-VA Vosselaar nodigt iedereen van harte uit op haar vijfde kaas- en
wijnavond. Gastspreker is Kris van Dijck, burgemeester van Dessel. We bieden
een buffet aan met een grote variatie aan kazen en patés, brood, een glas wijn
en er is een dessertenbuffet.
Inschrijven kost 18 euro. Het geld kan je overschrijven op de rekening van
N-VA Vosselaar BE 91 3770 3867 7876 voor 20 september met vermelding van
je naam, voornaam en het aantal personen. Iedereen is van harte welkom.

Kris Van Dijck is gastspreker op onze kaas- en
wijnavond.
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Rattenplaag doelgericht aanpakken
Net als vorig jaar wordt Vosselaar geteisterd door een rattenplaag. Wij ontvingen klachten vanuit
verschillende straten in Vosselaar over de massale aanwezigheid van ratten: de Renier Sniedersstraat,
de Boskant, de Zwartgoorweg … Zelfs in het centrum van onze gemeente werden ratten gesignaleerd.
We moeten de rattenplaag dan ook dringend aanpakken.
De bewoners van de Zwartgoorweg vingen op enkele weken tijd meer dan 80 ratten. De gemeente onderneemt weinig of geen actie.
Hier en daar worden buizen met vergif gelegd, maar die zijn helemaal niet doeltreffend.
Vroeger konden de inwoners van Vosselaar, net als die van andere gemeenten, op het gemeentehuis rattenvergif krijgen om zelf de
strijd met het ongedierte aan te gaan. Sinds enkele jaren biedt de gemeente geen vergif meer aan.
Volgens een professionele rattenvanger zijn klemmen en fuiken de enige goede oplossingen om de ratten te vangen. We doen dan
ook een dringende oproep aan het gemeentebestuur om meer gemeentepersoneel en uren vrij te maken om de rattenplaag effectief te
bestrijden.

Een oproep aan alle jongeren

Pluim aan alle vrijwilligers

Ben je jonger dan 30 jaar? Drink je graag een frisse
pint tijdens een kroegentocht? Heb jij ook al eens
een brouwerij willen bezoeken? Of kom je graag
kijken naar een debat met kopstukken over actuele
thema’s?
Als je antwoord ‘ja’ is, kom dan zeker eens langs op deze
activiteiten, die Jong N-VA Vosselaar binnenkort organiseert.
Zoals je merkt, gaat het er bij een jongerenafdeling iets
luchtiger aan toe. Wil je toch een groter engagement binnen de
jongerenafdeling en wil je het jeugdbeleid mee vormgeven? Stel
je dan zeker kandidaat als bestuurslid.
Onze jeugd is de toekomst. De stem van jongeren is dan ook
belangrijk voor N-VA Vosselaar.

Heb je vragen,
opmerkingen
of wil je extra
informatie?
Stuur dan een mail naar onze
jongerenverantwoordelijke
Yves Vandyck via
yves.vandyck@n-va.be

vosselaar@n-va.be

Voor ons moet het geen vrijwilligersdag of
vrijwilligersweek zijn om eens stil te staan
bij de belangeloze inzet van zovelen.
Wat zouden al onze clubs en verenigingen zijn zonder
de ijverige medewerkers die wegwijzers plaatsen voor
de plaatselijke wandelvereniging, helpers achter de
toog in het woonzorgcentrum en trainers en leiders in
jeugd- en sportclubs?
De samenleving en onze
gemeente zouden op slag
een stuk minder warm
en gezellig zijn. N-VA
Vosselaar bedankt daarom
alle vrijwilligers.
Geef jezelf gerust een
schouderklopje en doe zo
verder.
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Interview met Jef Pelgrims
Waarom heb je je geëngageerd in de politiek?
Tot twee jaar geleden vertelde
ik altijd lachend dat ik in mijn
leven veel stommiteiten had gedaan, maar één niet, namelijk in
de politiek gaan. Politiek sprak
mij toen niet aan. In mijn beroepsleven heb ik een olifantenvel gekweekt om professioneel te
kunnen doen wat ik moest doen,
maar ik had altijd het beeld dat
de politiek nog veel harder en
gemener was. Daar wilde ik geen
deel van uitmaken, want ik ben
niet iemand die graag spelletjes
speelt. Mensen die mij ontmoeten ervaren meteen dat ik heel
enthousiast, open en direct ben,
zonder verborgen agenda.

Waarom dan nu toch?
En waarom de N-VA?
Ik ben sinds kort gepensioneerd.
Nadat ik jarenlang enkel in
Vosselaar geslapen heb, omdat
ik van ’s morgens tot ’s nachts in
Nederland werkte, wilde ik wat
terug doen. Ik ben zelf geboren
in Ramsel en dus een echte Kempenzoon. Sinds 1992 woon ik in
Vosselaar. Ik ben de gemeente,
haar inwoners, eigenheid en
verleden sterk gaan waarderen.
Twee jaar geleden besloot ik dan
ook om me te engageren in de
gemeente. Ik zette me in voor
Toerisme Vosselaar en Rode
Kruis Vosselaar. Van beide ben
ik sinds begin dit jaar voorzitter.
Toen N-VA Vosselaar me vroeg
om me te engageren, heb ik geen
moment getwijfeld, want alleen
de N-VA kan zorgen voor de
verandering die Vosselaar nodig
heeft.

Waar wil je je voor
inzetten?
Veel zal afhangen van het
resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Maar in
elk geval wil ik de algemene leef-

baarheid en de samenhorigheid
van de Vosselaarse bevolking
helpen verbeteren. Ik heb in het
bijzonder aandacht voor welzijn
en gezondheidszorg. Dat komt
door mijn professionele verleden:
zowel in België als in Nederland
was ik actief in de ouderenzorg. Ik werkte onder meer aan
technologie waardoor mensen
met dementie langer zelfstandig
kunnen blijven functioneren in
de samenleving en zette me ook
in voor menswaardige zorg voor
hen. Ik heb altijd het beste van
mezelf gegeven om te zorgen
voor de meest kwetsbare mensen
in onze maatschappij. Dat wil ik
nu opnieuw doen voor de inwoners van onze gemeente.

Geslaagde 11 juliviering
Op 11 juli 1302 nam een Vlaams leger van werkmannen
en boeren het op tegen de Franse ridders. Die strijd ging
de geschiedenisboeken in als de Guldensporenslag. Dat
lijkt misschien ver van het Vosselaarse bed, maar die slag
staat voor veel Vlamingen symbool voor de Vlaamse
emancipatie.
11 juli is dan ook de Vlaamse feestdag. En die wilde N-VA
Vosselaar ook echt feestelijk beleven. Daarom trokken we
naar dat andere jaarlijkse Vosselaarse feest: de kermis. We
deelden er chocolaatjes uit om iedereen in het feestelijk
gevoel te laten delen.
De chocolaatjes smaakten en de sfeer was opperbest.
Missie geslaagd.

Welke doelen heb je op
korte termijn?
Eerst en vooral slorpt de organisatie van de tweede Kersttocht
van Toerisme Vosselaar veel van
mijn creativiteit en energie als
organisator op. Op 16 december
is het opnieuw zover en nog
meer dan vorig jaar willen we
zoveel mogelijk mensen en verenigingen bij de tocht betrekken.
Het wordt weer heel bijzonder.
Daarnaast viert het Rode Kruis
Vosselaar dit jaar zijn vijftigjarig
bestaan en ook dat zal Vosselaar geweten hebben. Ook daar
zullen nog mooie evenementen
het najaar kleuren. Achter de
schermen zijn we op volle kracht
bezig met de uitwerking.

www.n-va.be/vosselaar

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

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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