
De toekomst van Het Hof is verzekerd
Vorig jaar kreeg onze gemeente een premie van 1,5 miljoen euro van de Vlaamse 
regering voor de restauratie van het Hof. Achter de schermen werd intussen hard verder 
gewerkt aan de plannen om het domein en de pastorie in volle glorie te herstellen.

Het eerste karwei was het snoeien van het 
dode hout tussen de prachtige, monumentale 
bomen in het park. Ook bomen die niet in 
het landschapspark passen, werden gekapt. 
Aan de pastorie zelf werden de meest 
dringende behoudswerken uitgevoerd. 

Er is ook een overeenkomst met privé-
partners in opmaak. Het is de bedoeling om 
de pastorie volledig te renoveren en in te 
richten als horecazaak en bed and breakfast.

Wij wensen de initiatiefnemers veel succes toe!

Samen de processierups bestrijden
De voorbije weken werden in onze gemeente op verschillende plaatsen nestkastjes gehangen. 
Op die manier willen we de processierups op een natuurlijke manier bestrijden.

Het idee erachter is eenvoudig. Door het 
lokken van mezen en andere kleine vogels 
kan het aantal rupsen teruggedrongen 
worden. De kool- en pimpelmeesjes zijn 
dol op die rupsen en eten ze op. De vogels 
zorgen voor een natuurlijke en milieuvrien-
delijke manier van rupsenbestrijding. De 

nestkastjes werden op verschillende openbare 
locaties en in tuinen gehangen.

Helpende handen
De gemeentelijke basisscholen stapten mee 
in het verhaal van de mezenkastjes. De 
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
monteerden de nestkastjes onder begelei-
ding van hun leerkrachten. Voor de leer-
lingen was het een leuke opdracht om hun 
technische vaardigheden bij te spijkeren, 
maar tegelijkertijd leerden ze ook iets bij 
over het gedrag van mezen en de bestrijding 
van de processierups.

De gemeente bekijkt of er nog meer initia-
tieven kunnen genomen worden in samen-
werking met milieu- en natuurverenigingen.

De laatste loodjes

‘Waar het hart van vol is, 
loopt de mond van over.’ 
Het is een spreuk die we 
jammer genoeg kunnen 
toepassen op ons dage-
lijks leven. We zouden 
met z’n allen veel geld 
geven voor een frisse pint 
of straffe koffi e op café, 
een malse biefstuk met 
krokant gebakken frietjes 
op restaurant, een quiz 
waarvan we wisten dat we 
geen potten zouden breken 
of een wedstrijd van onze 
favoriete sportclub.

We hebben intussen al iets 
meer perspectief dan een 
aantal maanden geleden. 
Ons oude, normale leven 
komt steeds dichterbij. 
Toch moeten we op onze 
tanden bijten en de maat-
regelen blijven respecteren.

Hou de moed erin! Zoals 
zo vaak, wegen de laatste 
loodjes het zwaarst. Op 
naar betere tijden.

Lou Smulders
Voorzitter
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Een terugblik op twee jaar als schepen: Tinne Wouters
Politiek, het is een enorme uitdaging. “Veel mensen zeiden me: “je weet niet waar je aan begint”, vertelt Tinne Wouters. 
Gemotiveerd en vol enthousiasme veegde ze die woorden snel van tafel.

Iets betekenen voor de inwoners van onze 
gemeente, dat was altijd het uitgangs-
punt van Tinne. “Ik wilde bewijzen dat 
de vooroordelen rond politiek niet altijd 
correct zijn. Rechtvaardigheid, samen-
horigheid en respect waren, en zijn nog 
steeds, normen die ik hoog in het vaandel 
wil dragen. Die waarden vormden de 
basis om de sprong te wagen. Na meer 
dan twee jaar schepen van Onderwijs, 
Jonge Gezinnen, Feestelijkheden, Dieren-
welzijn en Ontwikkelingssamenwerking 
en de titel politicus te mogen dragen, deel 
ik graag mijn persoonlijke ervaringen.”

Dromen realiseren
Vol overgave, maar met de nodige 
nervositeit en faalangst, legde Tinne op 
3 januari 2019 de eed als schepen af. “In 
de jaren die volgden kreeg ik de kans om 
mijn kennis te verruimen, om veel boei-
ende mensen te leren kennen, om mee 
te lopen met experts en te leren van hun 
ervaringen, om dromen te realiseren. 
Kortom, om te groeien als persoon.”

“Toch moet ik ook bekennen dat het zeker 
niet altijd rozengeur en maneschijn is. Een 
politicus begeeft zich regelmatig op glad 
ijs. Niet voor- of achteruit kunnen, wan-
kelen en altijd zoekende naar oplossingen 
die voor iedereen acceptabel zijn, zonder 
je doelstelling uit het oog te verliezen. Een 
makkelijke klus is het allerminst.”

Waardering van inwoners
De leerkracht van beroep legt de 
lat graag hoog voor zichzelf. Zeer 
hoog. “Daardoor bots ik weleens op 
situaties die veel energie opslorpen. 
Op zo’n momenten probeer ik extra 
te genieten, van de ‘qualitytime’ met 
mijn gezin, familie en vrienden. Het 
meeste deugd heb ik van de compli-
mentjes van tevreden inwoners, maar 
ook van de mooie samenwerkingen 
die ontstaan. Bij al mijn bevoegdheden 
kan ik rekenen op fijne, positieve en 
geëngageerde medewerkers. Beleid 
maken doen we samen!”

Vol ambitie
Als startende politica is Tinne 
terecht fier op verschillende reali-
saties binnen onze gemeente. “De 
STEM-academie, de vlinders voor 
de sterrenkindjes, uitbreiding van de 
ICT-middelen op de scholen, het soci-
aal tarief bij de dierenarts, het project 
van de mezenkastjes met de scholen, de 
nieuwe attenties bij geboortes, huwelijken 
en jubilea. Het zijn stuk voor stuk mooie, 
inleidende projecten om de volgende 
periode met veel ambitie aan te vatten. 
We gaan vol voor het project rond de 
vernieuwing van de school Centrum, een 
tweede losloopweide voor honden, 
uitleenkoffers voor speelstraten, een 

grootse ‘Vosselaar Kermis’ en een 
volksfeest op 11 juli.”

“De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat 
ik voor dit avontuur niet helemaal wist 
waar ik aan begon. Toch ben ik iedereen 
dankbaar voor deze uitzonderlijke kans. 
Ik ben opgewarmd en ingewijd om me de 
komende jaren te blijven inzetten voor 
Vosselaar”, besluit Tinne enthousiast.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming.

De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met 
hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.

Wilt u uw toekomst in eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u 
dat dat alleen kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 45.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

vosselaar@n-va.be
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Bevraging over wat onze senioren écht belangrijk vinden
Het coronavirus gooide roet in het eten van vele projecten. Ook het initiatief van de SeniorenRaad om een bevraging voor 
senioren te organiseren, werd uitgesteld. Maar die bevraging komt er nu toch. 

Het gemeentebestuur van Vosselaar en de  
SeniorenRaad willen 400 inwoners ouder 
dan 55 jaar, bevragen om te weten te komen 
wat de Vosselaarse senioren écht belangrijk 
vinden. Waar hebben zij nood aan? Waar 
lopen ze tegenaan? Er komen verschillende 
vragen aan bod: huisvesting, tevredenheid 
over de gemeentelijke diensten, eenzaam-
heid, digitalisering, kwetsbaarheid, betrok-
kenheid bij de buurt, (onder)voeding en nog 
vele andere belangrijke zaken voor ouderen.

Dienstencentrum voor senioren
Het is de eerste keer dat er in Vosselaar 
zo’n grootschalig onderzoek wordt gedaan 
naar de levensomstandigheden, wensen en 
behoeften, dromen en verzuchtingen van wie 
ouder is dan 55 jaar. De uitkomsten zullen 
dienen als leidraad voor de werking van de 
SeniorenRaad en als uitgangspunt voor het 
ontwikkelen van een degelijk seniorenbeleid in onze gemeente. Dat is nog niet alles, want er komen in de toekomst ook nog 
concrete realisaties aan, zoals een dienstencentrum voor senioren.

Lilse Bergen voortaan provinciaal recreatiedomein
Op 1 januari 2021 nam het Antwerpse provinciebestuur het recreatiedomein De Lilse Bergen definitief over. Het realiseert zo 
een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord. 

De Lilse Bergen heeft, zoals alle provinciale recreatiedomeinen, 
een grote bovenlokale werking die de draagkracht van een lokaal 
bestuur overstijgt. De overname door de provincie Antwerpen 
bleek een win-winsituatie. De gemeente Lille behoudt wel een 
grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein.

Kwaliteitsvolle recreatie in heel Antwerpen
“We breiden één van onze kerntaken, namelijk het recreatieve 
en toeristische aanbod uitwerken en ondersteunen, uit naar alle 
Antwerpse regio’s”, zegt gedeputeerde voor Recreatie- en Groen-
domeinen Jan de Haes. “Met het Zilvermeer in de Zuiderkempen, 
De Nekker in het Mechelse, De Schorre in het Scheldeland en 
dan nu De Lilse Bergen in de Noorderkempen, is er over de hele 
provincie een gegarandeerd kwalitatief aanbod met sterke infra-
structuur voor recreatie en toerisme.”

Nog meer genieten
De komende jaren voorziet het provinciebestuur jaarlijks 
400.000 euro voor het domein, bovenop een eenmalige inves-
tering van 1,5 miljoen euro in gebouwen en infrastructuur. Het 
moet het recreatiedomein toelaten om naast de goed draaiende 

orde van de dag verder te groeien en te moderniseren. “Het 
aanbod blijft zo breed en aantrekkelijk als het altijd was”, aldus 
Jan de Haes. “De zwemvijver, speeltuinen en camping worden 
vanaf nu stelselmatig gerenoveerd en uitgebreid waar nodig. De 
nieuwe situatie zorgt voor een nog beter domein, waar het nog 
meer genieten zal zijn.”

©
Pr

ov
in

ci
e 

An
tw

er
pe

n

www.n-va.be/vosselaar

3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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