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Bart De Wever komt naar Turnhout

Dank u Vosselaar
Op maandag 18 december vorig jaar bemande het N-VA-bestuur een kerstkraampje op de Cingel om verse erwtensoep te
verkopen ten voordele van De Warmste
Week van Music For Life. We kozen de Berken als goede doel. Vosselaar toonde zich
zeer solidair. De actie bracht maar liefst 400
euro op. Het bestuur van N-VA Vosselaar
verhoogde dat bedrag naar 500 euro

Na drie jaar regeringsbeleid maken
we graag een tussenstand op van
de beloofde Verandering. Want wat
blijkt? Cijfers en prognoses van
onafhankelijke instanties bewijzen effectief dat De Verandering
Werkt! Nationaal voorzitter Bart De
Wever komt dat graag toelichten
op vrijdag 16 maart om 20 uur in
het Paterspand in Turnhout. U bent
meer dan welkom. Breng gerust een
collega, kennis of familielid mee.
Vooraf inschrijven is
niet nodig.

© Maarten De Bouw

Dankzij uw steun konden we een
cheque van 500 euro overhandigen aan
de bewoners en medewerkers van de
Berken.

De Verandering
Werkt

Afdelingsvoorzitter Wouter Vochten overhandigde een cheque van 500 euro aan de
inwoners van de Berken. We werden zeer
hartelijke ontvangen door de bewoners en
medewerkers. Het was een erg fijne kennismaking met de bewoners van de Berken.

Het woord is aan u
Vult u ook onze enquête in?
U vindt de bevraging tussen
dit huis-aan-huisblad.
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Waarom

“Ik ben 45 jaar. Na een omzwerving in Turnhout en Oud-Turnhout kwam ik uiteindelijk in Vosselaar terecht. Samen met mijn
man Yves runnen we een bouwonderneming in Vosselaar. Onze
zoon Jonas is veertien jaar. Ik werk nog vier dagen in de strafinrichting van Merksplas. Daar leid ik een werkplaats voor gedetineerden.”

“De N-VA is een re
pen aansnijdt. De p
Vlaams beleid. Dat
wandelen. Wie wil e
Vlaanderen?”

“Ik ben 38 jaar en leerkracht techniek en sociale & technische
vorming. Samen met mijn man Ian en mijn dochter Ilaria wonen
wij in de Leeuwerikstraat. Mijn beide ouders werkten/werken
bij de gemeente waardoor het woordje politiek mij van jongs af
aan,vertrouwd in de oren klinkt.”

“Aangezien de ideeë
overtuiging hoe pol
duidelijk. Een stren
die vooruit willen a
ontplooien.”

“Het no-nonsenseb
Daarom wil ik graa
geworden van de pa
collega’s van N-VA
vertalen naar het lo

Sigrid Baten

“Na mijn middelbare studies aan het Sint-Jozefcollege in Turnhout volgde ik de opleiding kinesitherapie. Na enkele jaren gewerkt te hebben in OCMW- en privérusthuizen maakte ik mijn
ambitie waar en startte een eigen kinépraktijk in Vosselaar, waar
ik ook woon. Ik combineer mijn praktijk met een job als bewegingstherapeute in de psychiatrische zorgéquipe in de strafinrichting van Merksplas.”

Liesbet Brzyk

“Hoewel mijn achternaam het niet onmiddellijk prijsgeeft, ben ik
een echte Vosselaarse. Na mijn studies toegepaste economische
wetenschappen ging ik aan de slag als consulent economie. Begin
2013 werd ik adviseur van schepen Homans en groeide door tot
haar adjunct-kabinetschef toen ze minister werd. Momenteel
werk ik als woordvoerder van schepen Nabilla Ait Daoud in
Antwerpen.”

“De keuze voor de N
een warme samenle
den centraal staan,
de geboden kansen
draag ik dagelijks u
context actief binne
met het realiseren v

“Ik werk als zelfstandig thuisverpleegkundige in een groepspraktijk en ben de trotse mama van een zoontje van achttien maanden oud. Als verpleegkundige hoor je vaak de noden van de
mensen en weet je wat er leeft onder de mensen. Dat ervaar ik als
positief. Vosselaar is waar mijn hart ligt met fijne jeugdherinneringen, maar ook met nieuwe uitdagingen in de toekomst.”

“De N-VA staat voo
maar ook de zwakk
Iets waar ik mij voll
ook echt een Vlaam
vaandel worden ged
N-VA in Arendonk

“Ik ben mama van twee jongens en een meisje. Momenteel volg
ik de lerarenopleiding secundair onderwijs voor de onderwijsvakken Nederlands en Engels. Dat probeer ik te combineren met
mijn job als bediende onthaal, administratie en facturatie. Daar
heb ik mijn handen behoorlijk mee vol. Af en toe maak ik toch
tijd vrij om vrijwilligerswerk te doen in het plaatselijke rusthuis.”

“Ik kies bewust voo
iedereen eerlijke en
én neemt. Ook het
beste antwoord op d

Peggy Meeuwes

Tinne Wouters

Stephanie Cuypers

Veerle Van Der Veken

vosselaar@n-va.be

vrouwen van N-VA Vosselaar
koos je voor de N-VA?

echtlijnige partij die steeds de juiste onderwerpartij staat voor een Veilig, Verantwoord en
is weg die we in Vlaanderen moeten beer nu niet een veilige thuis in een welvarend

ën van de N-VA sterk aanleunen bij mijn
litiek dient gevoerd te worden, was de keuze
ng, maar rechtvaardig beleid waarin mensen
aangemoedigd worden om zich nog meer te
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Wat wil je voor Vosselaar betekenen?

“Ik droom van een gemeente die overlegt met al haar inwoners.
We hebben nood aan een goede toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van onze openbare diensten. Vosselaar moet een
rustige en groene omgeving worden. Er moet een evenwicht zijn
tussen leefbaarheid en werkbaarheid. Het lef en doorzettingsvermogen van onze kleine zelfstandigen moeten we koesteren.”
“Als leerkracht werk ik dagelijks met jongeren. Ik vind het
belangrijk dat ze hun plaats krijgen in onze gemeente. Vandaar
dat ik me extra wil inzetten voor onderwijs en jongeren. Daarbuiten wil ik mij ook focussen op veiligheid. Als vrouw van een
vrijwillig brandweerman lijkt me dat vanzelfsprekend. Ik draag
onze gemeente een warm hart toe. Daarom wil ik mij engageren
voor een beter, zorgzamer, duurzamer en veiliger Vosselaar.”

beleid van de N-VA spreekt mij enorm aan.
ag mijn steentje bijdragen. Ik ben eerst lid
artij. Maar nu probeer ik samen met de
Vosselaar het N-VA-gedachtegoed mee te
okale niveau.”

“Ik sta voor een Vosselaar waar iedereen rechten heeft, maar ook
plichten. Ik zet me graag in voor het groen blijven van Vosselaar,
voor de uitbouw van een uitgebreider aanbod van de thuiszorg
voor kwetsbare groepen en voor een gedegen sportbeleid waar
alle sporttakken voldoende aan bod komen.”

N-VA was een bewuste keuze. Een keuze voor
eving waarbij onze Vlaamse normen en waarmaar waar er ruimte is voor nieuwkomers die
n met beide handen grijpen. Dit engagement
uit: ik ben immers al jaren in professionele
en de N-VA en heb ook de nodige ervaring
van beleidsambities.”

“Voor mij moet de inwoner centraal staan in het beleid. Ik wil
bouwen aan een gemeente waar kinderen veilig naar school kunnen gaan, waar er voldoende kinderopvang is, waar onze jeugd
zich kan ontspannen en ontplooien en waar onze ondernemers
alle kansen krijgen om een aantrekkelijk aanbod uit te werken.
Vosselaar moet opnieuw een bruisende en aantrekkelijke
gemeente worden!”

or mij voor een partij die werken beloont,
keren in onze samenleving zeker niet vergeet.
ledig in kan vinden. Mijn schoonfamilie is
ms nest waar waarden en normen hoog in het
dragen en zij zijn ook heel actief binnen de
k.”

“Ik wil voluit gaan voor een goed gezondheidsbeleid met voldoende sport- en vrijetijdsbesteding voor iedereen. Het tekort
in de kinderopvang moet dringend weggewerkt worden. Verder
vind ik dat er meer ruimte moet komen voor een lokaal sociaal
leven. Nu moeten de inwoners van Vosselaar voor te veel zaken
uitwijken naar de buurgemeenten.”

or de N-VA omdat ik het belangrijk vind dat
n gelijke rechten, plichten en kansen krijgt
economisch beleid van de N-VA lijkt me het
de uitdagingen van vandaag.”

“We hebben nood aan een bestuur dat de gemeente beheert als
een goede huismoeder: planmatig, vooruitziend en verstandig
gebudgetteerd. Als je dat doet, kan je ook veel transparanter en
opener werken dan nu het geval is. Iets waar in Vosselaar grote
nood aan is!”

www.n-va.be/vosselaar

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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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