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Beste inwoner
In februari kozen de N-VA-leden
een nieuw afdelingsbestuur.
De eer viel mij te beurt om het
voorzittersstokje over te mogen
nemen van Wouter Vochten. Grote
schoenen om te vullen. Maar ik
ga het beste van mezelf geven.
Eerst en vooral wil ik Wouter
Vochten bedanken voor zijn inzet
en gedrevenheid in de acht jaar
waarin hij voorzitter was. Ik ga
verder bouwen op het fundament
dat Wouter gelegd heeft. Onder
meer door onze afdeling verder
uit te bouwen. Ik reken daarbij op
de steun van Wouter, die aanblijft
als ondervoorzitter.
Heeft u interesse om ons team
te versterken? Neem dan zeker
contact met ons op. We geven
graag en geheel vrijblijvend een
woordje uitleg. Mailen kan naar
lou.smulders@n-va.be.
Tot snel!
Namens het bestuur van N-VA
Vosselaar nodig ik u graag uit
voor onze familiedag op 24
augustus. Meer informatie vindt
u in dit huis-aan-huisblad.

N-VA blijft veruit
grootste partij in
Vosselaar
Op 26 mei trok u naar de stembus om uw
vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en
Europese parlement te kiezen. De N-VA is en
blijft met kop en schouders de grootste partij
van Vosselaar. Vanuit onze gemeente was
gemeenteraadslid Liesbet Brzyk kandidaat op
de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Met
5 004 voorkeurstemmen achter haar naam in de
provincie Antwerpen haalde ze een mooie score.
N-VA veruit de grootste in Vosselaar

Met een score van 32,6 procent voor het Vlaams Parlement
en 31,6 procent voor de Kamer was de N-VA veruit de grootste
partij in Vosselaar. “Onze afdeling is bijzonder blij met dit
mooie resultaat”, zegt kandidaat Liesbet Brzyk, die zelf in
de provincie Antwerpen 5 004 voorkeurstemmen achter
haar naam mocht noteren. “Naast u bedank ik graag onze
leden en sympathisanten die opnieuw hun raam, wagen of
voortuin ter beschikking stelden voor affiches, stickers en
tuinborden. En natuurlijk ook iedereen die voor of achter de
schermen meegeholpen heeft aan de campagne.”

Tot slot wens ik u een prettige
en deugddoende vakantie toe.
Geniet ervan!
Lou Smulders
Afdelingsvoorzitter

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Liesbet
Brzyk

5 004
voorkeurstemmen

Viert u met ons mee?

Vlaamse feestdag
Gratis
drankje!

Donderdag 11 juli, 17 uur - 20 uur
Marktplein
Alle kinderen die een tekening gemaakt hebben op
de lentebraderij mogen hun prijs komen afhalen.
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Belofte maakt schuld:

N-VA Vosselaar
maakt werk van
seniorenadviesraad
Tijdens de verkiezingscampagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 was
het voor N-VA Vosselaar een absoluut speerpunt: zorgen dat ouderen veel meer dan tot dan toe meetelden in
Vosselaar. De stembusgang en de uitslag daarvan bewezen dat het thema leefde. En hoe! Het is nu tijd om de
daad bij het woord te voegen. N-VA Vosselaar wil werk maken van een seniorenadviesraad.
Meer doen voor senioren

Worden de belangen van senioren dan helemaal niet behartigd?
Is er dan helemaal niets voorhanden voor senioren? “Uiteraard
levert OKRA uitstekend werk. Uiteraard is er de dagopvang
CADO. Er is het 55-plussersbal. Er zijn serviceflats, die weliswaar
dringend aan renovatie toe zijn. Er is het woon-zorgcentrum.
Maar dat is het absolute minimum”, zegt Jef Pelgrims, die in
januari aantrad als schepen van Senioren. “De N-VA wil het
ambitieniveau fors optrekken. Wij willen veel meer doen. Dat
hebben we beloofd. En dat willen we waarmaken.”

Problemen aanpakken

“Er zijn een aantal zaken die we dringend moeten aanpakken”,
zegt Jef Pelgrims. “Er is op dit moment geen gemeentelijke
ambtenaar die specifiek belast is met seniorenbeleid. Het beleid
is te veel versnipperd, waardoor visie en daadkracht ontbreken.
Dat heeft ertoe geleid dat ouderen noodgedwongen Vosselaar
verlieten wanneer ze extra zorg nodig hadden. Dat willen we in
de toekomst vermijden.”

Seniorenadviesraad in de stijgers

Tijdens de verkiezingscampagne in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van vorig deden Jan Swinnen en Jef
Pelgrims honderden huis-aan-huisbezoeken. Ze spraken met heel
wat senioren, die heldere en soms ronduit briljante ideeën rond
gezond, blij en onbezorgd oud(-er) worden in onze gemeente naar
voren schoven. “Die mensen willen we nu bijeenbrengen in een
seniorenadviesraad. Maar ook andere geïnteresseerden zijn meer
dan welkom”, zegt Jef Pelgrims. “Op die manier maken we samen
werk van een seniorenvriendelijk dienstencentrum, van een
specifiek cultuur-, vormings- en ontspanningsprogramma voor
senioren, van een bruisend Barbarawoonerf, van een anti-eenzaamheidtelefooncirkel en zoveel meer. Tot
binnenkort!”

Jef Pelgrims

Schepen van Senioren

Heeft u interesse om uw ideeën te delen in de seniorenadviesraad? Meld u aan. Dat kan op verschillende manieren:
• Mail uw contactgegevens naar jef.pelgrims@vosselaar.be.
• Laat uw contactgegevens achter in de brievenbus op volgend adres: Diepvenneke 52, 2350 Vosselaar.
• Bel naar 0475 87 82 41.

N-VA Vosselaar ruimt zwerfvuil op
Op 10 juni organiseerde N-VA Vosselaar haar tweede zwerfvuilactie. Deze keer
hebben we de regio rond het Raadsherenpark en Boskant aangepakt. Het resultaat?
Maar liefst vier volle vuilniszakken.
Zwerfvuil ruimen alleen niet voldoende

Een propere en nette gemeente is voor de N-VA
heel belangrijk. Maar zwerfvuil ruimen alleen is
niet voldoende. We blijven inspanningen leveren
om sluikstorters te bestraffen en te sensibiliseren.

Jaarlijkse traditie

De bedoeling is om van de zwerfvuilactie een
jaarlijkse traditie te maken. Maar indien er vrijwilligers zijn die op regelmatigere basis zwerfvuil
vosselaar@n-va.be

willen ruimen, kunnen ze milieuambtenaar
Veronique Kussé contacteren via
veronique.kusse@vosselaar.be.

Vrijwilligers, bedankt!

Bedankt aan iedereen die aanwezig was op onze
actie. Maar zeker en vast ook bedankt aan alle
vrijwilligers die op eigen houtje zwerfvuil ruimen
wanneer ze de hond uitlaten of een wandeling
maken.
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Onze jaarlijkse familiedag komt er weer
aan. Onze ploeg heet u graag welkom
om kennis te maken. Tot dan!

Kom naar de familiedag
van N-VA Vosselaar
Zaterdag 24 augustus
Vanaf 14 uur
Wijkhuis ‘t Kot
• Vlaamse kermis met activiteiten voor groot en klein
• Frietkraam voor een heerlijk frietje

www.n-va.be/vosselaar

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:
Vlaams Parlement
Kamer
Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

