
Beste Vosselarenaren

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 kreeg de N-VA een duidelijk 
signaal van de kiezer: het was tijd 
voor een programma vol verande-
ring. Dat was onze ambitie, dat was 
het plan. Jammer genoeg zaten we 
binnen de bestuursploeg niet op de-
zelfde lijn met CD&V. Dat resulteerde 
in een breuk. We hebben geprobeerd 
om het schip recht te trekken en de 
koers bij te sturen, want het belang 
van de Vosselarenaar kwam telkens 
op de eerste plaats. We beschouwen 
het als een nieuw begin in de aan-
loop naar 2024. Onze ambities zijn 
intussen alleen maar gegroeid.

Waar we de afgelopen twee jaar 
steeds onze aandacht moesten ves-
tigen op de coronacrisis en iedereen 
aanmoedigden om vol te houden, 
kunnen we nu eindelijk terugkeren 
naar ons oude leven. De oorlog in 
Oekraïne is het nieuwe hoofdpunt in 
het nieuws, maar tegelijkertijd een 
nieuw dieptepunt in de geschiedenis. 
We leven mee met het Oekraïense 
volk en hopen dat de vrede snel 
terugkeert. 

Aan onze Vosselarenaren: maak er 
een mooie lente van, bezoek eens 
een terrasje bij onze horeca en winkel 
zoveel mogelijk lokaal. Tot snel!

Lou Smulders
Voorzitter

Geniet van het voorjaar!

Jef Pelgrims gaf een grote groep mensen een stem: 
de oprichting van de SeniorenRaad en de uitrol 
van de grote Seniorenbevraging vormen de basis 
voor het seniorenbeleid van de komende tien jaar. 
Onder zijn impuls werden ook de serviceflats 
qua accommodatie weer hedendaags. Als onder-
voorzitter van Welzijnszorg Kempen en voorzitter 
van thuiszorg Kempen werd zijn expertise en inzet 
zeer gewaardeerd, net als bij de Ark.

Jan Swinnen zorgde er als schepen van Financiën 
voor dat de uitstaande schuld van onze gemeente 
sterk werd afgebouwd. Zo is er in de toekomst 
opnieuw meer investeringsruimte in Vosselaar. Twee 
van zijn belangrijkste verwezenlijkingen als schepen 
van Milieu zijn het bomenplan en het klimaat-
actieplan. Hij zette ook zijn schouders mee onder 
de renovatie van jeugdhuis ‘De Nok’ en de realisatie 
van een nieuw sanitair blok voor de scouts.

Tinne Wouters bouwde als schepen van Onderwijs een 
flink palmares uit: de STEM-academie, de digitalisering 
van de scholen, het uitzetten van de krijtlijnen voor de 
verbouwing van de centrumschool … Daarnaast pleitte 
ze voor een ‘stille’ kermis, een herwaardering van kermis 
Heieinde en gaf ze vele lokale artiesten een podium bij 
de activiteiten van het feestcomité. Ook de mezenkastjes 
(tegen de processierups) en de vlinderboom voor de 
‘sterrenkindjes’ kwamen er op haar iniatief.

Hartelijk dank voor jullie inspanningen van de afgelopen jaren!

Bedankt Tinne, Jef en Jan!
Door de recente wissel van de coalitie kwam er een einde aan 
het mandaat van onze N-VA-schepenen. Zij hebben zich de 
voorbije drie jaar elke dag keihard ingezet voor onze gemeente. 
Daarom zetten we hen graag nog een keer in de bloemetjes.
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Uw aanspreekpunten in de gemeenteraad 
en het bijzonder comité

Door de recente herschikkingen in de gemeenteraad is ook de samenstelling van onze N-VA-gemeenteraadsleden gewijzigd. 
Daarom zetten we hieronder graag nog eens even op een rijtje wie waarvoor bevoegd is. Hee�  u een vraag, opmerking of 
suggestie over een speci� ek thema? Twijfel dan niet om contact op te nemen met onze raadsleden.

Flor Dierckx
•  Bibliotheek
•  Huisvesting
•  Intergemeentelijke Samenwerkingen
•  Senioren

Jan Swinnen
• Financiën
• ICT
• Jeugd
• Milieu en Duurzaamheid

Jo Dehouwer
•  Inspraak en Participatie
•  Openbare Werken
•  Sport
•  Wijkwerking

Liesbet Brzyk
•  Buitenschoolse Opvang
•  Burgerzaken en Burgerlijke Stand
•  Sociale Economie

Peggy Meeuwes
•  Lokale Economie
•  Ruimtelijke Ordening

Stephanie Cuypers
•  Armoedebestrijding
•  Gezondheidszorg
•  Mensen Met Een Beperking

Tinne Wouters
•  Dierenwelzijn
•  Jonge Gezinnen
•  Onderwijs
•  Ontwikkelingssamenwerking
•  Feestelijkheden

Wouter Vochten
•  Brandweer
•  Politie
•  Toerisme
•  Veiligheid

Yves Vandijck
•  Communicatie
•  Cultuur
•  Mobiliteit

vosselaar@n-va.be



Het (voorlopige) einde van een mooi verhaal
Na de verkiezingen van 2018 stapte N-VA Vosselaar vol goede 
moed en intenties in de bestuursploeg. Er was dringend een 
facelift voor ons dorp nodig: een bruisend Vosselaar met aan-
dacht voor jong en oud, een nieuwe impuls voor het centrum, 
een veilige en vlot bereikbare gemeente voor fietsers, voetgangers 
en auto’s.

Sterk signaal
Dat mandaat had de N-VA op overtuigende wijze van onze 
inwoners gekregen. Niet minder dan 1 op 3 kiezers koos voor 
verandering. Niet minder dan 1 op 3 wou niet langer ‘meer 
van het hetzelfde’. Na een jarenlange CD&V-dictatuur vond de 
kiezer dat het tijd was voor een gezondere politieke situatie, waar 
niet steeds dezelfde stem bepaalt wat wel of niet goed is voor ons 
dorp.

Erfenissen uit het verleden
Met grote ambities begonnen onze N-VA’ers, en in het bijzonder 
onze schepenen, aan de loodzware taak om het zinkend schip 
te proberen rechttrekken en om de stem van de kiezer gehoor te 
geven binnen het bestuur. Dat het niet altijd gemakkelijk was, 
is een understatement. Vrijwel elke verandering die we wilden 
doorvoeren, stuitte wel op één of andere erfenis uit het verleden 
die aanvoelde als een molensteen rond onze nek. Denk maar aan 

het ‘Moerdossier’ en de steeds opstapelende kosten. Een prestige-
project waar onze inwoners veel te weinig voor terugkregen om 
de gigantische kostprijs te verantwoorden.

Oude wijn in nieuwe zakken
Hoewel we met veel goesting en ambitie aan deze bestuursperiode 
begonnen, voelden we dat we onvoldoende resultaten konden 
voorleggen aan onze inwoners. We probeerden met man en 
macht om de zaken te veranderen, maar botsten telkens weer 
op de ‘oude politieke gewoontes’ waarin vele van onze bestuurs-
partijen vastgeroest zijn. Bang voor verandering, bang voor 
verbetering, bang voor vernieuwing. Maar voor oude wijn in 
nieuwe zakken is N-VA Vosselaar niet in deze bestuursploeg 
gestapt. Omdat we vonden dat het niet langer zo verder kon, 
hebben we besloten om deze coalitie te beëindigen.

Slagvaardig
De N-VA had de moed en het lef om aan de boom te schudden. 
Daar trekken we ons nog steeds aan op, ook al trekken we nu 
aan het kortste eind. Het belang van de Vosselarenaar zal voor 
ons altijd op de eerste plaats blijven komen, ook vanop de 
oppositiebanken. We blijven vechten, want Vosselaar verdient 
beter dan ‘meer van hetzelfde’ en ‘business as usual’ zoals het 
zich nu aankondigt.

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar vosselaar@n-va.be.

www.n-va.be/vosselaar
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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