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Jan Swinnen trekt N-VA-lijst
“Ik ben enorm vereerd dat ik de N-VA-lijst in Vosselaar mag trekken. 14 oktober is voor N-VA Vosselaar
een historische dag: voor het eerst zal de N-VA deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vosselaar.
De voorbije vijf jaar hebben we met een zeer enthousiaste bestuursploeg hard gewerkt om onze lokale
afdeling uit te bouwen”, zegt lijsttrekker Jan Swinnen.
Wie is Jan Swinnen?

“Ik ben getrouwd met Christine Allaerts. Samen zijn we de trotse
ouders van Stien, Jo en Jef Swinnen. Wij hebben ook twee kleinzonen: Floris en Kamiel. Als handelsingenieur ben ik mijn loopbaan
gestart in het bank - en verzekeringswezen. Daarna was ik meer
dan 20 jaar actief in het OCMW van Turnhout. Ik werkte er eerst
als secretaris en daarna als financieel beheerder. Momenteel ben ik
financieel directeur van de stad en het OCMW Turnhout.
Van jongs af was ik een overtuigd Vlaams-nationalist. Na het
verdwijnen van de Volksunie was de N-VA voor mij een logische
keuze”, stelt Jan zichzelf voor.

Waar staat de N-VA voor?

“Veiligheid en voorspoed voor alle inwoners van Vosselaar zijn
voor mij topprioriteiten. Het verenigingsleven, wijkverenigingen
en straatcomités zorgen voor verbondenheid tussen de mensen.
Het is de taak van het gemeentebestuur om dat ten volle te stimuleren en te ondersteunen. Om te kunnen investeren in veilige fiets
- en voetpaden en andere infrastructuur, zullen we een gezond
financieel beleid moeten voeren. Ten slotte zullen het basisonderwijs en het uitbouwen van een seniorenbeleid in Vosselaar hoog
op mijn agenda staan”, zegt Jan.

Beste inwoner
Namens het volledige bestuur van N-VA Vosselaar wens ik u, thuis in Vosselaar of elders, een fijne en
deugddoende vakantie. Geniet ervan!
Ondertussen werken wij als N-VA Vosselaar verder richting de gemeenteraadsverkiezingen.
We leggen de laatste hand aan ons programma. Ook over de volledige lijst waarmee we op 14 oktober
naar de kiezer trekken zal u binnenkort meer vernemen.
Ik wil u ook uitnodigen om op de Vlaamse feestdag op 11 juli uw leeuwenvlag weer uit te hangen
en op die manier te laten zien hoe fier we zijn om Vlaanderen.
Wouter Vochten, afdelingsvoorzitter

Veilig thuis in een welvarend Vosselaar

2

3

Drie vragen aan … zes sterke mannen van N-VA Vosselaar
1

Wie is ... ?

2

Waarom koos je voor de N-VA?

3

Wat wil je voor Vosselaar betekenen?

“Ik woon sinds 1992 in Vosselaar. Voor mijn pensioen werkte
ik in de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening,
met een verstandelijke beperking of voor mensen met dementie.
Sinds mijn pensionering heb ik het razend druk: als bestuurslid
van de Alzheimerliga , als voorzitter van Toerisme Vosselaar en
van de afdeling van het Rode Kruis in Vosselaar.”

“De N-VA staat voor verandering en vernieuwing. Twee begrippen die als een rode draad door mijn leven en werk lopen. Toen
de N-VA mij vroeg hen te steunen, heb ik geen moment getwijfeld. Alleen de N-VA kan zorgen voor de verandering die Vosselaar nodig heeft op tal van domeinen. Denk maar aan leven,
wonen en zorg.”

“De N-VA is een partij met het hart op de juiste plaats. We hebben niet alleen aandacht voor eenzaamheid, maar we hebben ook
een visie die langer thuis wonen voor ouderen mogelijk maakt,
mantelzorgers ondersteunt en zorgt dat er voldoende levensloopbestendige en aangepaste woningen zijn of komen.”

“Ik werk als verkoper in binnen-en buitenland voor een importfirma in textiel. Ik woon inmiddels al 34 jaar in Vosselaar.”

“De N-VA is de partij waarin de Vlaamse waarden centraal staan.
Het is ook de partij die niet alleen pleit voor verandering, maar
de verandering ook daadwerkelijk realiseert.”

“Samen met een mooie groep geëngageerde mensen kunnen we
van Vosselaar terug een mooie gemeente maken waarin onder
meer ondernemen en een ruimer sociaal leven de aandacht en
ondersteuning krijgen die ze verdienen.”

“Met mijn 27 lentes ben ik de jongste van de groep. Ik ben dan
ook niet alleen bestuurslid bij N-VA Vosselaar, maar ik ben ook
lid van Jong N-VA in de stadsregio Turnhout. In het dagelijkse
leven ben ik accountmanager. Mijn vrije tijd breng ik vooral
door met mijn vriendin en vrienden.”

“Ik werd lid na de verkiezingen van 2012. Ik vind dat de N-VA
een eerlijk beleid voert en bepaalde beleidsthema’s zoals migratie, dierenwelzijn en fraudebestrijding eindelijk aanpakt. Sinds de
N-VA mee bestuurt, voel ik dat de samenleving rechtvaardiger
wordt en dat er voor de jongeren meer toekomstperspectief is.”

“Ik wil een aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Vosselaar
en in het bijzonder de jongeren. Ik wil van Vosselaar een gezellige gemeente maken waar er genoeg activiteiten georganiseerd
worden die jong en oud samenbrengen. Dit in samenspraak met
de lokale middenstand, zodat zij er ook van kunnen profiteren.
Een win-win.”

“Als echtgenoot van Lutje De Jongh, vader en grootvader voel
ik me thuis in Vosselaar. Als laborant heb ik eerst tien jaar in
Tilburg en later 30 jaar in het Sint-Jozefziekenhuis van Malle
gewerkt. Naast mijn interesse in politiek hou ik me bezig met de
kleinkinderen, het onderhoud van de tennisvelden op het Diepvenneke en de golfterreinen op de Krikskens.”

“De no-nonsensehouding van Bart De Wever, het Vlaamse gedachtegoed en het inzicht dat het confederalisme de enige juiste
weg is voor Vlaanderen doen me kiezen voor de N-VA. Maar
ook de groep enthousiaste collega’s en het besef dat er eindelijk
iets moet veranderen aan de alleenheerschappij van één partij in
Vosselaar.”

“Als 70-jarige en oud-voorzitter van het OCMW heb ik een goed
inzicht in de bekommernissen en noden van ouderen. Ik zou
vooral willen ijveren voor de oprichting van een dienstencentrum dat ouderen ondersteunt in zelfredzaamheid. Ook wil ik
iets doen tegen de vereenzaming.”

“Ik ben 53 jaar en woon, samen met Katrien Bulckens en onze
drie kinderen, al 23 jaar in Vosselaar. Ik geef les in het lager onderwijs. In mijn vrije tijd speel ik tennis en af en toe sta ik ook op
een podium als zanger of gitarist van een lokale coverband. In de
vakantie help ik als vrijwilliger op vele muziekfestivals.”

“De Vlaamse idealen werden me van jongs af aan thuis meegegeven. Vooral de rechtlijnigheid van het N-VA-programma en de
moed en verantwoordelijkheid om ook moeilijke beslissingen te
nemen, spraken me aan. Ik wil meewerken aan een steeds zelfstandiger Vlaanderen waarin we zelf onze prioriteiten kunnen
bepalen.”

“Volwaardig en goed communiceren met de inwoners moet beter
in Vosselaar. De gemeentewebsite moet een communicatiekanaal
tussen bestuur en inwoners worden en ik wil regelmatig informatieavonden organiseren om het beleid toe te lichten en te bespreken. Daarnaast wil ik me focussen op onderwijs, (verkeers)
veiligheid en dierenwelzijn.”

“Ik ben 37 jaar en heb mijn vrouw Evy leren kennen in Vosselaar.
Nadien hebben we ons gevestigd in Vosselaar. Ik ben papa van
twee dochters: Emma en Isabel. Ik werk als projectleider voor
een aluminiumconstructeur. Ik fiets al vijf haar bij wielerclub De
Bokkespurters.”

“De N-VA trekt mij aan omwille van haar no-nonsensepolitiek.
Ze vaart een politieke koers die mij aanspreekt: openheid, recht
door zee. De N-VA werkt aan een samenleving waar iedereen
betrokken is, waar iedereen zijn plaats heeft en waar werken en
ondernemen beloond worden.”

“Ik ben dagelijks betrokken bij het bouwen van openbare gebouwen, winkels, woningen en appartementen. Ik vind het belangrijk dat Vosselaar een landelijke gemeente blijft en niet verstedelijkt. Daarom wil ik me inzetten om een Vosselaar te creëren
met een kwalitatieve woonomgeving, maar steeds met oog voor
voldoende open, groene ruimtes.”
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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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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
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De informatie die op dit document wordt vermeld
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