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Beste inwoners van Vosselaar,
Zoals u al weet zal N-VA Vosselaar op 14 oktober voor het eerst deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij werkten een programma uit met 18 beleidsthema’s. 
U kan ons volledig programma nalezen op onze website https://vosselaar.n-va.be/  
of via onze Facebookpagina.

VOSSELAAR
V.U.: WOUTER VOCHTEN, MEIDOORNLAAN 11, 2350 VOSSELAAR

  vosselaar@n-va.be I  www.n-va.be/vosselaar I jaargang 2018 I augustus

Veilig thuis in een welvarend Vosselaar

Uit de 18 thema’s selecteerden we 5 speerpunten waaraan wij in 
het bijzonder willen werken. 

Hierbij hielden we rekening met de vragen en suggesties die we  
kregen via onze enquête en via onze dagelijkse contacten met 
onze inwoners.

Onze visie hierop en een greep uit de concrete acties waaraan we 
hierbij denken, kan u vinden op de volgende pagina’s.

Wij zijn er zeker van dat ook u deze thema’s belangrijk vindt
en kiest voor verandering.  

Onze vijf speerpunten zijn, in willekeurige volgorde:

  veiligheid

  jonge gezinnen

  sport

  ruimtelijke ordening en mobiliteit

  senioren

Wij rekenen op 
uw steun op 14 oktober.

Veilig thuis in een welvarend Vosselaar

Familiedag 8 september.
Van harte welkom!
N-VA Vosselaar nodigt iedereen (u hoeft geen lid te zijn!) uit op zaterdag 8 september voor onze familiedag. Hartelijk 
welkom, vanaf 13.00 uur, op het terrein van de golfclub aan de Krikskesweg! 

Gans de namiddag is er volop animatie voor jong en oud : een springkasteel, een tornooi  levende tafelvoetbal, grote 
gezelschapsspelen, gol� nitiatie...

Om 17 uur spreekt onze gastspreker : federaal parlementslid Yoleen Van Camp. Aansluitend is er een heerlijke barbe-
cue. De bijdrage voor de BBQ bedraagt 16 euro (kinderen tot 12 jaar 9 euro ). Graag vóór 1 september inschrijven 
via wouter.vochten@n-va.be .

  ruimtelijke ordening en mobiliteit

  senioren

Wij rekenen op 
uw steun op 14 oktober.
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Jan SWINNEN, lijsttrekker

Wouter VOCHTEN, 
voorzitter & lijstduwer



Jonge gezinnen 
Gezinnen steunen en kansen geven is een kernopdracht voor de gemeente. Vosselaar heeft 
sterke gezinnen, hoe ze ook zijn samengesteld, nodig!

Iedereen, alleenstaand of in welke vorm dan ook samenwonend,  moet zich thuis voelen in onze 
gemeente en betaalbare huisvesting kunnen vinden.

 
N-VA wil een ‘sport- voor-allen’ beleid voeren. Sporten is immers niet alleen goed voor onze gezondheid, het 
versterkt ook het sociaal contact en bevordert integratie. Vandaar dat een samenhangend sportbeleid uiterst 
belangrijk is.

Sport

Gezinnen steunen en kansen geven is een kernopdracht voor de gemeente. Vosselaar heeft 

Kies voor verandering!

Daarom wil N-VA Vosselaar:

voldoende betaalbare kinderopvang, voor- en naschool-
se opvang en vakantieopvang

een centrale speelzone met een speeltuin en verschil-
lende ontspanningsmogelijkheden en ontmoetingskan-
sen voor onze gezinnen

betaalbare en aangepaste huisvesting, voor jong en oud

evenwicht qua sociale mix en nieuwe woonvormen

Daarom wil N-VA Vosselaar:

een uitgebreid sportaanbod en een optimaal onder-
houden en veilige sportinfrastructuur

een sportdienst die het gemeentelijk sportbeleid 
regisseert en promoot

een sport-voor-allen beleid waarbij zoveel mogelijk 
mensen aangezet worden tot levenslang sporten

bijzondere aandacht voor sport voor mensen met             
een beperking 



Veiligheid
Voor N-VA moet Vosselaar een veilige gemeente zijn, waar burgers zich geborgen voelen. In noodgevallen 
moeten mensen, bedrijven en instellingen kunnen rekenen op een snelle en doeltreffende hulpverlening. 
Hierbij vormen de politie en de brandweer een belangrijke schakel. 

De politie moet zich concentreren op de kerntaken zoals het bestrijden van criminaliteit en overlast en het handhaven van de open-
bare orde. Ook een verkeersveilige omgeving is van het grootste belang. 

De brandweer werkt inmiddels in een groter verband.  De blijvende, directe nabijheid van ons eigen brandweerkorps geeft onze bur-
gers een veilig gevoel: als het nodig is, kan er snel geholpen worden. 

Ruimtelijke ordening 
Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse 
open ruimte vrijwaart. Momenteel is Vosselaar een lappendeken op het vlak van ruimtelijke ordening. Dat 
willen we aanpakken door de goede verhouding tussen bebouwing en kwalitatieve publieke ruimte te bewa-
ken.

Mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We pleiten er dan ook voor om beide onder één schepen 
te bundelen.

Concreet wil N-VA Vosselaar:

dat er geen open ruimtes meer omgezet worden naar woongebied

dat er een masterplan ruimtelijke ordening komt met een even-
wicht tussen wonen, werken, winkelen en leefbaarheid

dat er een veilige infrastructuur komt met voetgangers en fietsers 
als prioritaire groepen zodat er veilige verplaatsingsmogelijkheden 
zijn voor jong en oud.

Veilig thuis in een welvarend Vosselaar

Concreet wil N-VA Vosselaar:

meer blauw op straat

inzet van camera’s tegen vandalisme en sluikstorten

dat alle inwoners zich veilig door onze gemeente 
kunnen verplaatsen

dat onze kinderen veilig kunnen spelen en opgroeien 
in Vosselaar

Ruimtelijke ordening 



Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/vosselaar

Senioren
Gelukkig worden we met zijn allen steeds ouder en blijven we langer gezond. Veel senioren bruisen nog van 
energie en maken enthousiast plannen. 

Ze participeren aan sport en cultuur, ze engageren zich als vrijwilliger, zoeken elkaars ge-
zelschap op om samen te fietsen, te dansen, naar theater-, film- of andere voorstellingen  te 
gaan, kortom; om leuke, zinvolle dingen te doen.  

N-VA  stimuleert dat. We gaan permanent met onze senioren in gesprek, om te horen wat 
hen echt bezig houdt. We willen weten waar zij verbeteringen zien voor zowel senioren als 
voor de andere inwoners van Vosselaar.

Uiteraard duiken er vanaf een bepaald moment ouderdomskwaaltjes op. Belangrijk is dan 
zo lang mogelijk zelfstandig verder te kunnen leven, zoals men dat gewend is. Voor N-VA 
is zelfredzaamheid een belangrijk punt: alle ouderen die dat wensen moeten zo lang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen, ze moeten kunnen rekenen op de nodige omkadering en 
ondersteuning.

Daarom wil N-VA Vosselaar:

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zowel onze ge-
zonde als minder vitale senioren maximaal stimuleren

een huisvestingsbeleid voeren, gericht op zelfstandig 
thuis wonen, met vernieuwende manieren van wonen 
en het  inschakelen van technologische hulpmiddelen

onze  senioren ondersteunen door de uitbouw van 
zowel  mantelzorg (vrijwilligers) als professionele hulp

sociaal isolement tegengaan door onze senioren actief 
te betrekken, zodat ze volop blijven participeren aan 
het maatschappelijk leven in Vosselaar

Meer weten over het programma en de kandidaten?

Onze kandidaten

Kies voor verandering!


