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Brandweerpost Vosselaar
blijft open mede dankzij N-VA

Na tussenkomst van N-VA Vosselaar werd de voorziene sluiting van de brandweerpost in Vosselaar uit
de hervormingsplannen van de brandweerzone geschrapt. Op die manier kunnen de gedreven brandweermannen van de kazerne in Vosselaar ook in de toekomst hun uitstekende werk blijven voortzetten
en blijven de hulp- en dienstverlening voor de inwoners van Vosselaar gegarandeerd.
N-VA Vosselaar komt belofte na

In mei stelden de zonecommandant en de directeur
operaties een hervormingsplan van de brandweerzone
Taxandria voor, waartoe ook Vosselaar behoort. Dat plan
voorzag de sluiting van de brandweerpost in Vosselaar
tegen 2032. Het voorstel was niet onderbouwd en ook de
financiële gevolgen werden niet becijferd. De hulp- en
dienstverlening in de gemeente Vosselaar zouden fors
achteruitgaan door het sluiten van onze brandweerpost.
Dat was voor de uiterst gemotiveerde brandweermannen
van ons plaatselijk korps en voor N-VA Vosselaar volstrekt
onaanvaardbaar. In het bestuursakkoord onderschreven
we immers de steun aan en de verankering van onze lokale
brandweer. We zijn onze belofte dan ook nagekomen.

N-VA Vosselaar bemiddelt

Samen met de leden van ons korps hebben we voor een
onderbouwde argumentatie gezorgd. Die nota werd door
N-VA Vosselaar voorgesteld en bepleit bij de verschillende

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA-burgemeesters van de gemeenten die ook tot de
brandweerzone Taxandria behoren. Dat heeft geloond,
want in de ultieme en beslissende bespreking spraken de
N-VA-burgemeesters hun steun uit voor het behoud van
de post in Vosselaar. Daarmee was de redding een feit.
De Vosselaarse burgemeester hoefde de bal alleen maar
in te koppen.

Brandweerkorps kan uitstekende werk voortzetten

N-VA Vosselaar is blij dat het grote aantal vrijwillige en
gedreven brandweermannen van de post in Vosselaar hun
passie en hun nobel werk verder kunnen zetten vanuit hun
eigen kazerne. Ze beschikken over de nodige professionele
kennis en knowhow en hebben hun opdrachten altijd loyaal
aan de zone uitgevoerd. Binnen de zone Taxandria staan
onze mannen trouwens bekend als een goed meewerkende,
meedenkende en vooruitstrevende post. Door de inzet van
N-VA Vosselaar kan het geweldige team z’n werk de volgende
jaren onverminderd voortzetten.
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Wie zijn Michel Verreyken en Vicky Jansen?
N-VA Vosselaar mocht recent twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Onze redacteur ging op pad
en legde Vicky en Michel drie vragen voor.
Vicky en Michel, wat moeten we zeker over jullie weten?

Vicky: “Sinds 2009 woon ik samen met mijn man en onze drie kinderen in de Albertstraat. Zorgen voor mensen heeft me
altijd nauw aan het hart gelegen. Na mijn opleiding als psychiatrisch verpleegkundige, besloot ik aan de slag te gaan als
leerkracht in het volwassenenonderwijs. Dat doe ik ondertussen al meer dan tien jaar.”
Michel: “Ik heb school gelopen in Antwerpen en Sint-Niklaas. Uiteindelijk ben ik aan de Brugse hotelschool Ter Groene
Poorte afgestudeerd. Nadien ging ik aan de slag als beroepsmilitair. In mijn jonge jaren was ik heel sportief: halve marathons,
judo, zwemmen, lopen … Ook de politieke microbe had me toen al stevig te pakken.”

Waarom hebben jullie voor de N-VA gekozen?

Vicky: “Zowel mijn familie, vrienden als cursisten kennen me als een open en streng, maar rechtvaardig persoon. Die
waarden vind je ook nadrukkelijk terug bij de N-VA. Samenleven is een verhaal van rechten, maar ook van plichten. Vooruitgaan kan alleen door je bewust te zijn van je plichten en niet alleen van je rechten. Het kriebelde al verschillende jaren
om me te engageren. Het is fijn wonen in Vosselaar, maar er is zeker ruimte voor meer vooruitgang en verandering. Toen
ik de kans kreeg om bestuurslid bij N-VA Vosselaar te worden, was de keuze snel gemaakt. We moeten de toekomst niet
vrezen, we moeten ze vormgeven. Ik wilde daarom m’n handen uit de mouwen steken.”
Michel: “Ik werk al zeven jaar als logistiek medewerker in de keuken van De Wending in Turnhout. Daar heb ik voor het
eerst contact gehad met enkele mensen van N-VA Vosselaar. De N-VA en haar standpunten hebben me altijd al aangesproken.
Ik vond de tijd gekomen om de stap te zetten en mijn steentje bij te dragen. Vosselaar moet een gemeente zijn waar iedereen
zich thuis voelt. Ik wil me specifiek inzetten voor alleenstaanden en senioren.”

Wie zijn jullie politieke voorbeelden?

Vicky: “Bart De Wever. Hij is iemand die assertief is, de zaken durft te benoemen zoals ze zijn en de Vlaamse belangen
verdedigt. Kortom, Bart zegt waar het op staat. Verder doet hij op een zeer doordachte manier aan politiek. Over elke
beslissing is grondig nagedacht. De Wever is een inspiratiebron voor mij. Ik probeer op een vergelijkbare manier aan politiek
te doen: opkomen voor de belangen van onze inwoners, eerst goed nadenken alvorens een idee te lanceren en durven
zeggen waar het op staat.”
Michel: “Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir. Zij zijn politici die niet wegkijken voor problemen, maar ze gewoon
durven benoemen. Ze winden er geen doekjes om. Ze doen hun werk bovendien met veel gedrevenheid en passie. Ikzelf ben
ook rechtlijnig. We moeten durven zeggen waar het op staat. Mensen hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn.”

vosselaar@n-va.be
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Windmolens in Vosselaar, Vorselaar en Lille

Vosselaar geeft negatief advies
Enkele energiebedrijven willen windmolens naast de E34 in Vosselaar, Vorselaar en Lille plaatsen. De
windturbines kunnen heel wat groene energie opwekken. Maar er is een grote keerzijde: de overlast en
gezondheidsrisico’s voor de omwonenden. Vosselaar gaf daarom een negatief advies voor de bouw van de
windturbines.
Draagvlak en aanvaardbare negatieve gevolgen

N-VA Vosselaar is niet principieel tegen windenergie. Maar er moet draagvlak zijn bij
inwoners en omwonenden voor de bouw van windturbines. Bovendien moeten de
negatieve gevolgen voor mens en omgeving beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau.

Mogelijke gevolgen

Veel omringende landen hanteren veel striktere regels dan België voor de minimumafstand tussen windturbines en bebouwde en bewoonde gebieden. Ook de effecten
van slagschaduw en infrasoon geluid worden nog onderzocht en kunnen allerminst
zomaar onder de mat geveegd worden. Er gaan signalen op dat windturbines bijdragen
aan hartafwijkingen, hoge bloeddruk, slapeloosheid, depressies en diabetes.

Vosselaar geeft negatief advies

Voor N-VA Vosselaar staat de gezondheid van de inwoners van Vosselaar in het algemeen, en die van de omwonenden in het
bijzonder voorop. We willen geen enkel risico nemen. Daarom besliste het schepencollege een negatief advies te geven voor de
bouw van de windturbines.

Kinderen proeven van de toekomst

STEM-academie opent haar deuren
Vosselaar gaat mee met zijn tijd. Wetenschappen, techniek, wiskunde, informatica … Het zijn dé uitdagingen
van de toekomst. En daar wil Vosselaar aan meewerken. “In oktober starten we met een STEM-academie
op woensdagnamiddag voor meisjes en jongens van het vijfde en zesde leerjaar. Geen muziek, dans of kunstacademie, maar wel workshops over onder meer chemie, techniek en programmeren op maat van deze
leeftijdsgroep”, legt schepen van Onderwijs Tinne Wouters uit.
Waarom is STEM zo belangrijk?

In tien verschillende workshops leren kinderen de wereld van
STEM ontdekken. “Op die manier willen we hen prikkelen
om bij een latere studiekeuze te kiezen voor wetenschappen
en techniek”, zegt schepen van Onderwijs Tinne Wouters.
“Te weinig jongeren kiezen vandaag voor wetenschappen en
techniek. Terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om goed geschoolde
ingenieurs, technici of elektriciens. Daarom willen we kinderen
al op jonge leeftijd warm maken voor wetenschappen en
techniek.”

“De kinderen brengen onder meer een bezoek aan Janssen
Pharmaceutica, waar ze een workshop volgen. Zo leren ze
het werk van wijlen dokter Paul Janssen, vroegere inwoner
en ereburger van Vosselaar, kennen. En wie weet, treden ze
later in zijn voetsporen.”

Trotse schepen van Onderwijs

Tinne Wouters is erg blij met de STEM-academie: “Als leerkracht
techniek en als schepen van Onderwijs ben ik uiteraard heel trots
op deze realisatie. Mijn twee passies, politiek en techniek, komen
samen tot uiting in dit project.”

Wat is STEM?
STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. Het is een verzamelnaam
voor alles wat te maken heeft met exacte wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste
wiskunde. STEM wordt in de toekomst alleen maar belangrijker.
Meer informatie?
Surf naar www.vosselaar.be

Tinne Wouters
Schepen van Onderwijs

www.n-va.be/vosselaar

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

