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Veilig thuis in een welvarend Vosselaar

Verandering voor  
Vosselaar
Op zondag 14 oktober brachten 7 615 
kiezers hun stem uit in Vosselaar. De uitslag 
was die dag bijzonder duidelijk, met 2 407 
stemmen won de N-VA de verkiezingen. 
We gingen van nul naar acht zetels en 
werden hierdoor in één klap even groot als 
de CD&V. Een resultaat waarvan we niet 
hadden durven dromen. We zijn dan ook bij-
zonder fier op het vertrouwen dat bijna een 
op de drie inwoners ons geschonken heeft! 
Vosselaar is klaar voor verandering, dat 
is duidelijk. Bedankt kiezers! 

Naast onze kiezers bedank ik heel graag 
alle leden en sympathisanten voor hun 
onbaatzuchtige steun. Jullie hebben deze 
campagne gedragen door mee affiches te 
plakken, tuinborden te zetten, vrienden te 
overtuigen of gewoon aanwezig te zijn op 
onze evenementen!

Wij gaan de komende jaren ons uiterste 
best doen om te verwezenlijken wat we 
hebben beloofd: Verandering brengen in 
Vosselaar! Vanaf 2 januari vliegen we er 
daarom met volle moed in. En vergeet niet: 
onze verkozenen zijn er voor u, spreekt ze 
daarom deze dagen gerust aan.
Maar eerst gaan we net zoals jullie samen 
met familie en vrienden genieten van de 
nakende feestdagen. Namens het N-VA-be-
stuur wens ik jullie allen dan ook een 
prettige Kerst en een gezond en vreugdevol 
2019. 

2 407 x bedankt!

Wouter  
Vochten
Voorzitter  
N-VA Vosselaar

Een sterk N-VA-team voor 
college en gemeenteraad

Jef wordt verantwoordelijk voor alle sociale beleidsdomeinen: seniorenzorg, 
volksgezondheid, armoedebestrijding, sociale economie, andersvaliden en 
huisvesting.

Tinne gaat focussen op onze vele jonge gezinnen, het spreekt voor zich dat 
onderwijs en kinderopvang hierbij zeer belangrijk zijn. Daarnaast zal Tinne 
ook ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn en feestelijkheden voor haar 
rekening nemen.

Als financieel directeur is het logisch dat Jan de gemeentelijke financiën als 
een goede huisvader gaat beheren. Daarnaast zal hij jeugdbeleid, milieu en 
duurzaamheid, intergemeentelijke samenwerking, ICT en toerisme onder zijn 
hoede nemen.

Lees verder op blz. 2

In het Vosselaarse schepencollege hebben we met Jef Pelgrims, 
Tinne Wouters en Jan Swinnen een sterk trio om een krachtig 
beleid te voeren. Welke bevoegdheden onze kersverse schepenen 
onder hun hoede gaan nemen leest u hier. 

jef.pelgrims@n-va.be tinne.wouters@n-va.be jan.swinnen@n-va.be
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Een sterk N-VA-team voor  
college en gemeenteraad
(vervolg van blz. 1)

Onze schepenen Jef Pelgrims, Tinne Wouters en Jan Swinnen zullen in de gemeenteraad gesteund en met 
raad en daad bijgestaan worden door vijf enthousiaste gemeenteraadsleden: Liesbet Brzyk, Wouter Vochten, 
Jo Dehouwer, Flor Dierckx en Sigrid Baten.

U kan de komende jaren op dit team rekenen! Samen met u gaan ze voor verandering zorgen, voor een 
warm Vosselaar waar het goed om wonen is. Aarzel niet om ze aan te spreken, te mailen,… Zij zijn er  
immers voor u.

Liesbet Brzyk
liesbet.brzyk@n-va.be

Wouter Vochten
wouter.vochten@n-va.be

Flor Dierckx
flor.dierckx@n-va.be

Jo Dehouwer
jo.dehouwer@n-va.be

Sigrid Baten
sigrid.baten@n-va.be
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N-VA-Kerstkraampje voor De Warmste Week

Vorig jaar hielden wij tijdens De Warmste Week voor 
het eerst een kerstkraampje open aan het stalletje op 
de Cingel. Dit was erg gezellig en leverde een mooie 
cheque voor het goede doel op. Een succes dus, daarom 
dat we er graag een traditie van willen maken. Vandaar 
dat we op maandag 17 december opnieuw een kerst-
kraampje zullen openhouden. Iedereen is van harte 
welkom om met ons van een warm of koud opkikkertje 
te genieten in een zalige kerstsfeer. 

De Berken
De opbrengst is wederom voor onze eigen Vosselaarse 
inwoners van De Berken. U heeft dus geen enkel excuus 
om dit gezelligheidsmoment te missen. Integendeel, we 
geven u er nog een goeie reden bij: u of uw gezin kan 
tussen 16 uur en 19 uur gratis op de foto met de enige, 
échte kerstman in zijn arrenslee. Aanschuiven vanaf 14 
uur tot ongeveer middernacht… Tot dan!

Word vandaag lid en 
maak kans op een  
geschenkbon van  
100 euro!
De N-VA is de sterkst groeiende partij in Vosse-
laar. We verdrievoudigden de voorbije jaren ons 
ledenaantal en binnenkort zullen we de kaap van 
de 100 leden nemen. Dit gaan we niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Ons 100ste lid gaan we 
verwennen met een geschenkbon ter waarde van 
100 euro waarmee je bij verschillende Vosselaar-
se handelaars kan gaan shoppen!

Lid worden kan door contact op te nemen met  
onze ledenverantwoordelijke Jan Swinnen  
(jan.swinnen@n-va.be), door ons via Facebook  
een bericht te sturen of door naar onze website te  
surfen. Voor wie wil winnen: snel zijn is de 
boodschap!

Nieuwjaarke Zoete op  
31 december
Traditiegetrouw zingen de kinderen in Vosselaar op 31 de-
cember het eindejaar uit en kondigen ze met hun ‘Nieuwjaar-
ke Zoete’ het nieuwe jaar aan. N-VA Vosselaar heet, net zoals 
vorig jaar, de zangertjes van harte welkom aan onze kraam. 
Onze attenties staan alvast klaar. Voor de ouders voorzien  
we een lekker borreltje.  Ons kraampje staat tussen 8.30 uur  
en 12.30 uur opgesteld in het centrum van Vosselaar. Hopelijk 
tot dan!

Steun op 
maandag 17 
december 
het goede 

doel!



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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