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Duizendmaal dank uit naam van onze kinderen
We willen het ganse onderwijzend team en de mensen van de kinderopvang bedanken voor hun inzet de voorbije weken en 
maanden. Door hun uiterst creatieve en professionele aanpak, verliep de opvang en begeleiding van onze peuters, kleuters en 
lagere schoolkinderen, vlekkeloos. Schepen van Onderwijs Tinne Wouters volgde de aanpak van de scholen en BKO’s van zeer 
dichtbij.

De grootste uitdaging voor de scholen was 
om verbinding te blijven maken met alle 
kinderen: via de telefoon, een kaartje of 
een bezoek aan de deur. Ook het  
afstandsleren werd met succes gelanceerd. 

De heropstart van de scholen was een 
ingewikkelde puzzel. Gelukkig slaagden de 
directies erin om, samen met de preven-
tieadviseur, de technische dienst en de 
poetsdienst, een veilige schoolomgeving 
uit te bouwen voor onze kinderen.

Boek voor zomervakantie
Ook de jeugddienst zorgde er op zeer  
creatieve wijze voor om de buitenspeeldag 
toch te laten doorgaan. Alle kinderen  
werden getrakteerd op een verrassing en 

een aangepast pakket. Om de  
vakantiemaanden door te komen, 
krijgen alle lagere schoolkinderen 
een doeboek ‘In Je Buurt’. Dat boek 
staat boordevol ideeën om volop te 
spelen, bewegen en genieten in onze 
gemeente.  
 
Tot slot willen we ook graag nog alle 
andere diensten en medewerkers 
van de gemeente en het OCMW, 
politie, brandweer en Rode Kruis 
bedanken. En uiteraard ook onze 
inwoners, die zijn blijven werken om onze 
gemeenschap draaiende te houden.  
Dankzij jullie hielden we de coronacrisis 
onder controle.

Beste inwoner
De zomervakantie staat weer voor de deur. Naar jaarlijkse  
gewoonte wens ik al onze inwoners een welverdiende en  
deugddoende vakantie toe. Dit jaar zou ik toch even willen  
stilstaan bij de coronacrisis, die ons allen zwaar heeft  
getroffen.

Er werden wekenlang enorme inspanningen van jullie 
verwacht. Maar iedereen mag stilaan weer uit ‘zijn kot’ 
komen. Daarom roep ik op om zoveel mogelijk lokaal te 
kopen. Dat moet een goede gewoonte worden in de 
toekomst. Mede dankzij de lokale handelaars is Vosselaar 
het prachtige dorp waar we allemaal van houden. 

Ook zou ik het verzorgend personeel nog even in de 
bloemetjes willen zetten. Waar velen noodgedwongen thuis 
moesten blijven, schakelden zij een aantal versnellingen 
hoger. Ze liepen soms het risico om zelf besmet te worden. 
Dat getuigt van een enorme moed en passie voor hun job, 
waar N-VA Vosselaar haar hoed voor af neemt.

Bedankt!

Lou Smulders
Voorzitter N-VA Vosselaar

Tinne Wouters,  
schepen van Onderwijs



vosselaar@n-va.be

Bestuurslid in de kijker: Jeroen Claessens
N-VA Vosselaar mocht recent een nieuw bestuurslid verwelkomen. Wie is Jeroen en waarom heeft hij voor de N-VA gekozen? 
Ontdek het in dit interview.

Hang de Vlaamse leeuwenvlag uit!
Op 11 juli vieren wij onze Vlaamse helden. Die van 1302 maar ook de helden van vandaag en 
morgen. Samen zetten wij de strijd voor een sterker Vlaanderen verder. 

N-VA doet dan ook een warme oproep aan zijn leden en de inwoners van Vosselaar om op  
11 juli, onze Vlaamse nationale feestdag, de Vlaamse Leeuw uit te hangen. Bovendien maak je 
kans op heel wat lekkers als je een selfie met je leeuwenvlag post op onze Facebookpagina.  
Deelnemen kan tot en met 14 juli.

Geen leeuwenvlag thuis? Geen paniek, ook daar hebben we een oplossing voor. Stuur een mailtje 
naar onze voorzitter lou.smulders@n-va.be en stort 10 euro op volgend rekeningnummer:  
BE91 3770 3867 7876. Je mag daarbij je adres vermelden en of je een mast- of raammodel wenst. 
Nadien bezorgen we de vlag bij jou thuis.

Wij wensen je alvast een prettige Vlaamse feestdag!

Dag Jeroen, stel je jezelf even voor?
“Graag. Ik ben Jeroen, 49 jaar en getrouwd 
met Carolien. Samen zijn we de trotse ou-
ders van Matthieu (11) en Alexandra (8). 
Onze kinderen gaan naar Gemeentelijke 
Basisschool Centrum. In 2010 hebben wij 
een huisje gebouwd in de Steenovenstraat 
in Vosselaar. Daarvoor woonden we in 
Rijkevorsel.

Ik ben zaakvoerder van marktstudiebureau 
Alert Marktonderzoek. Niets is voor mij 
zo boeiend als onderzoeken hoe bepaalde 
processen lopen, waarom ze zo lopen en 
hoe het beter kan. Als ondernemer weet ik 
van aanpakken en ben ik ook heel positief 
ingesteld.

Al sinds mijn verhuis naar Vosselaar ben 
ik sociaal betrokken in de gemeente. Mijn 
doel is om onze Kempische gemeente een 

stukje levendiger en ondernemender te  
maken en tegelijk de sociale samenhang in 
onze gemeente nog te verbeteren.”

Waarom koos je voor de N-VA?
“De N-VA is voor mij de enige partij die 

voluit inzet op onze normen, waarden en 
identiteit. Van migranten verwachten we 
dat zij die erkennen, respecteren en actief 
deelnemen aan onze maatschappij.

Ook wat onze staatsstructuur betreft 
durft de N-VA de feiten te benoemen. 
Het federale model werkt niet meer. De 
onmogelijke regeringsvorming waarin we 
blijven steken, vormt daarvan het beste 
bewijs. Vlaanderen en Wallonië zijn zo 
verschillend dat een samenhangend en 
toekomstgericht akkoord gewoon niet 
meer mogelijk blijkt.

Dan kunnen we maar beter erkennen dat 
we het best onze eigen koers varen. Dat 
is de beste garantie voor onze sociale ze-
kerheid en onze welvaart in het algemeen. 
Ook in ons prachtige Vosselaar.”

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan 
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid
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Maak kennis met uw gemeenteraadsleden
N-VA Vosselaar kijkt verder dan alleen de beleidsdomeinen waarvoor de schepenen verantwoordelijk zijn. Ook elk van onze  
gemeenteraadsleden legt zich toe op bepaalde domeinen.Hebt u een specifieke vraag over een bepaald thema? Neem dan contact  
op met het raadslid dat zich daarin specialiseert.

Wouter Vochten
wouter.vochten@n-va.be

•  Veiligheid

•  Politie
•  Brandweer

•  Cultuur

Liesbet Brzyk
liesbet.brzyk@n-va.be
•   Personeel
•  Burgerzaken en burgerlijke 

stand
•  Bibliotheek

Jo Dehouwer
jo.dehouwer@n-va.be
•  Communicatie, inspraak 

en participatie
•  Wijkwerking
•  Sport

Sigrid Baten 
sigrid.baten@n-va.be
•  Patrimonium
•   Ruimtelijke ordening
•  Lokale economie

Yves Vandyck
yves.vandyck@n-va.be
•  Openbare werken
•  Mobiliteit

Denk mee na over het nieuwe centrumplan
In ons verkiezingsprogramma beloofden we dat de groene kern van onze gemeente gekoesterd en versterkt moest worden. Sa-
men met onze coalitiepartner startten we onlangs een traject op om de Vosselaarse dorpskern volledig te herbekijken.

Daarvoor is een masterplan ruimtelijke ordening nodig waarbij  
we een evenwicht zoeken tussen wonen, winkelen, werken en 
ontmoeten. Op korte en middellange termijn doen zich een aantal 
opportuniteiten voor die ons de mogelijkheid bieden om het  
centrumplan zeer grondig en ingrijpend aan te pakken.

De schoolinfrastructuur is aan vernieuwing toe, onze voetbalclub 
overweegt te verhuizen naar het Diepvenneke, de bibliotheek vestigt 
zich volgend jaar in de Moer. Wat doen we met de huidige gemeen-
tehal? Wat is de toekomstige bestemming van de pastorij? Kortom, 
veel vragen en weinig antwoorden. Het volledige centrum moet 
onder de loep genomen worden.

Heb jij een schitterend idee? Alle creatieve, gedurfde of wilde  
voorstellen om ons centrum bruisender en aangenamer te  
maken zijn welkom. In de loop van de komende maanden krijg je de 
kans om je inbreng te doen.

 We proberen al jullie suggesties mee te nemen in het  
voorbereidingstraject.

N-VA bestrijdt zwerfvuil
Ook dit jaar gingen we met onze enthousiaste N-VA-ploeg op Pinkstermaandag weer 
op pad om zwerfvuil op te ruimen. We merken dat er ieder jaar op dezelfde plaatsen 
grote hoeveelheden afval liggen, ondanks de vele inspanningen van vrijwilligers en de 
gemeentelijke diensten.

Daarom pleiten wij voor een strenger beleid om vervuilers op te sporen door middel 
van strategisch geplaatste camera’s. Niet alleen zullen we de vervuiler zo kunnen 
bestraffen, maar uit ervaring weten we dat camera’s ook een afschrikwekkend effect 
hebben. Voor ons is het alvast duidelijk: een proper Vosselaar is een basisrecht voor 
elke inwoner van ons dorp.

 Onze N-VA’ers steken de handen uit de 
mouwen.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


