
Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang. Leer op bladzijde 2 en 3 
de mensen kennen die zich voor u inzetten voor die broodnodige verandering.

Verandering
Voor
Vooruitgang

Jaargang 2014 - Nr. 1 - april Vorselaar

www.n-va.be/vorselaar

Voornaamste verkeersassen Vorselaar 
moeten goed verlicht blijven
Recent media-onderzoek gaf aan dat de 
inwoners van Vorselaar tevreden zijn met 
het gevoerde beleid tijdens het eerste jaar 
van de nieuwe legislatuur. 
Dit is een verdienste van het huidige en van 
het vorige bestuur. Maar het goede beleid 
wordt ook mogelijk gemaakt door de relatief 
gunstige financiële situatie waarin ons dorp 
zich, in vergelijking met vele ander Vlaamse 
gemeenten, bevindt.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van het huidige gemeentebestuur om deze 
gunstige positie te consolideren, zonder dat dit ten koste gaat van de kerntaken van de 
gemeente. Dit betekent onvermijdelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Wij beschouwen het als onze taak om -  samen met onze oppositiepartners – erop toe te 
zien dat het huidige succes van de bestuursploeg hen niet doet verzanden in een blinde 
overtuiging van het eigen gelijk als ze beleidskeuzes voor de toekomst van onze gemeente 
moeten maken. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat dit niet de meest eenvoudige en 
dankbare taak is.

Voorlopig houdt het gemeentebestuur bij al haar beslissingen vast aan de eigen visie, en 
is er maar weinig ruimte voor overleg - laat staan voor inspraak. En dit zowel op het vlak 
van de beleidsvoorbereiding,  de besluitneming  als de uitvoering.

De opmaak van het lichtplan is hiervan een voorbeeld. Hoewel wij ons in deze 
besparingsmaatregel kunnen vinden, had N-VA Vorselaar gerekend op voorafgaande 
communicatie en overleg. Onder geen beding  mag het lichtplan trouwens ten koste gaan 
van de veiligheid.

De toegangswegen van en naar Vorselaar en de voornaamste verkeersassen waar geen 
afgescheiden fietspad is, moeten wat ons betreft voldoende verlicht blijven. Daarom zijn 
we er geen voorstander van om alle lichten tussen het kruispunt Heirbaan-Zegbroek en 
Heirbaan-Strateneinde te doven.

We zijn benieuwd in hoeverre het gemeentebestuur rekening zal houden 
met onze opmerkingen bij  de uitvoering van het plan.

Het bestuur van N-VA Vorselaar
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N-VA Vorselaar zal dit jaar opnieuw 
aanwezig zijn op de Jaarmarkt.  Voor 
de kinderen is er een tekenwedstrijd 
met als thema vriendschap.  De ouders 
kunnen genieten van een ‘Vlaamsche 
Leeuw’ of een ander drankje dat we aan 
democratische prijzen aanbieden.

zaterdag

14 JUNi
17uur

Het nieuwe lichtplan mag niet ten koste gaan 
van de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

geert geeNs
5de opvolger Kamer
Lille

geert VaN laer
16de plaats Vlaams Parlement

Zandhoven



Federale verkiezingen

europa

Vlaams Parlement
effectief
1. HOMANS Liesbeth, 41 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, OCMW-voorzitter, Wilrijk

2. VAN DiJCK Kris, 50 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, burgemeester, Dessel

3. DE RiDDER Annick, 35 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerpen

4. HENDRiCKX Marc, 45 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, schepen, Mechelen

5. VAN MiERT Paul, 49 jaar, gemeenteraadslid, prokurist en business unit manager, Oud-Turnhout

6. VAN WERDE Manuela, 55 jaar, presentatrice, redactrice & actrice, Antwerpen

7. WiJNANTS Herman, 68 jaar, schepen, Tongerlo

8. KREKELS Kathleen, 45 jaar, schepen, logopediste, Schilde-'S-Gravenwezel

9. WOUTERS Peter, 47 jaar, voorzitter districtscollege, Deurne

10. VAN ESBROECK Jan, 45 jaar, Kamerlid, gemeenteraadslid, Kalmthout

11. JOOSEN Sofie, 28 jaar, schepen, Duffel

12. VERMEiREN Goedele, 52 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, schepen, Mortsel

13. CUYLAERTS Dorien, 33 jaar, burgemeester, Rijkevorsel

14. PALiNCKX Koen, 44 jaar, voorzitter districtscollege, provincieraadslid, beleidscoördinator, Ekeren

15. ANTONiO Geert, 33 jaar, schepen (burgemeester in 2016), Rumst

16. VAN LAER Geert, 37 jaar, fractievoorz. gemeenteraad, verkoopverantwoordelijke bakkerijmachines, Pulderbos

17. VAN DER VLOET Tine, 36 jaar, gemeenteraadslid, opvoedster, Merksplas

18. BEVERS Eddy, 51 jaar, burgemeester, Willebroek

19. VAN CAMP inge, 41 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, apotheekassistente, Nijlen

20. BRYDENBACH Elke, 33 jaar, districtsschepen, leerkracht, Deurne

21. KUCAM Melikan, 39 jaar, gemeenteraadslid, ambtenaar, boekhoudingsexpert, Mechelen

22. HENDRiCKX iefke, 37 jaar, provincieraadslid, schepen, Schoten

23. VAN MEENSEL Eric, 49 jaar, schepen, advocaat, Grobbendonk

24. SiMONS Wendy, 27 jaar, districtsschepen, Merksem

25. JORiSSEN-VANTYGHEM Katleen, 51 jaar, gemeenteraadslid, zelfstandige, Schriek

26. SMOUT Dirk, 49 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, ingenieur, Essen

27. WiLLEMS Heidi, 38 jaar, gemeenteraadslid, leerkracht, Olmen

28. BRUNO Alice, 36 jaar, schepen, Lint

29. LAVERGE Kathleen, 46 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, ambtenaar, Morkhoven

30. VAN PUTTE Koen, 48 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, bediende, Wuustwezel

31. JOOS Kristof, 36 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, effectenhandelaar, Bornem

32. VAN CAMPENHOUT Ludo, 47 jaar, schepen, Antwerpen

33. MUYTERS Philippe, 52 jaar, Vlaams minister, voorzitter gemeenteraad, Edegem

opvolgers
1. CELiS Vera, 54 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, burgemeester, Geel

2. HOFKENS Jan, 44 jaar, gemeente- en provincieraadslid, advocaat, Wommelgem

3. VAN OOSTERWYCK Dave, 38 jaar, OCMW-voorz., kabinetsmedewerker, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

4. CORDY Paul, 47 jaar, districtsschepen, Antwerpen

5. VAN GENECHTEN ingrid, 53 jaar, schepen, zaakvoerder, Beerse

6. CASiER Ken, 25 jaar, schepen, Borsbeek

7. WEYNS Katelijne, 58 jaar, fractievoorz. gemeenteraad, webcoach soft skills/cursusontwikkelaar, Beerzel

8. TALHAOUi Fatima, 41 jaar, gemeenteraadslid, sportmonitor, Borgerhout

9. JANSEN Michel, 61 jaar, schepen, Hoogstraten

10. NUYTS Veerle, 34 jaar, schepen, bediende, Hoevenen

11. MARiENS Katy, 39 jaar, OCMW-raadslid, advocaat, Heffen

12. REDiERS Dominick, 29 jaar, bediende, Brasschaat

13. RENS Anja, 50 jaar, gemeenteraadslid, vroedvrouw, Kontich

14. SOMERS Kristel, 42 jaar, fractievoorzitter districtsraad, apotheker, Ekeren

15. MATTHEUS Stef, 27 jaar, gemeenteraadslid, onderwijzer, Westmeerbeek

16. BOOGAERTS Frank, 69 jaar, senator, burgemeester, Lier

effectief
1. DE WEVER Bart, 43 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, burgemeester, Deurne

2. DEMiR Zuhal, 34 jaar, Kamerlid, voorzitter districtscollege, Antwerpen

3. DE ROOVER Peter, 52 jaar, leraar, Mortsel

4. WOLLANTS Bert, 34 jaar, Kamerlid, schepen, Lier

5. DE WiT Sophie, 40 jaar, Kamerlid, burgemeester, Aartselaar

6. VAN DE VELDE Rob, 47 jaar, schepen, Berchem

7. DE HAES Jan, 52 jaar, fractievoorzitter provincieraad, horeca-ondernemer, itegem

8. METSU Koen, 32 jaar, burgemeester, Edegem

9. VAN PEEL Valerie, 34 jaar, OCMW-voorzitter, Kapellen

10. VAN CAMP Yoleen, 26 jaar, gemeenteraadslid, doctoraatsstudent medische wetenschappen, Kasterlee

11. BELLENS Rita, 51 jaar, gemeenteraadslid, verantwoordelijke dienstenchequekantoor, Duffel

12. MOLDEREZ Christoph, 48 jaar, schepen, chirurg, Geel

13. GANTMAN André, 64 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, Deurne

14. HENDRiCKX Kristof, 34 jaar, burgemeester, architect, Arendonk

15. BENNENBROEK-SLEGERS Joziena, 46 jaar, fractievoorz.gemeenteraad, ondernemer, Brecht

16. MiCHiELSEN Greet, 53 jaar, verpleegkundige, Vosselaar

17. VAN DEN ABBEELE Patrick, 58 jaar, districtsraadslid, verzekeringsmakelaar, Borgerhout

18. COLSON Mireille, 36 jaar, gemeente- en provincieraadslid, warehouse supervisor, Herselt

19. LAUWERS Linda, 56 jaar, schepen, directie-assistente, Boom

20. BAETEN Els, 62 jaar, provincieraadslid, Turnhout

21. PERDAENS Freya, 25 jaar, politiek medewerker, Mechelen

22. LEYS Carine, 46 jaar, gemeenteraadslid, coördinator Medisch Huis, Hoboken

23. DiLLEN Koen, 51 jaar, gemeente- en provincieraadslid, huisarts, Mol

24. JAMBON Jan, 54 jaar, fractievoorzitter Kamer, burgemeester, Brasschaat

opvolgers
1. KLAPS Johan, 43 jaar, gemeenteraadslid, zaakvoerder bank- en verzekeringskantoor, Berchem

2. VERBiST Els, 30 jaar, OCMW-voorzitter, bediende, Stabroek

3. VAN DER DONCKT Wim, 48 jaar, advocaat, Bonheiden-Rijmenam

4. DE CUYPER Jeroen, 35 jaar, schepen, bediende, Putte

5. GEENS Geert, 49 jaar, gemeenteraadslid, ingenieur en leerkracht, Lille

6. JANSSENS Caroline, 27 jaar, gemeenteraadslid, maatschappelijk assistent, Laakdal

7. WEVERS Willem, 29 jaar, schepen, Kontich

8. ROBBENS Conny, 53 jaar, therapeute, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

9. VERSTREKEN Liesbeth, 49 jaar, burgemeester, Halle-Zoersel

10. VAN PAESSCHEN Cindy, 39 jaar, districtsschepen, bediende, Berchem

11. SCHAALJE Thannee, 26 jaar, OCMW-raadslid, sales consultant, Nijlen

12. GEERAERTS Carl, 52 jaar, voorzitter districtscollege, manager, Zandvliet

13. DE BODE Herman, 60 jaar, bestuurder, Brasschaat

effectief
1. VAN OVERTVELDT Johan, 58 jaar, economisch adviseur, Kapellen

2. STEVENS Helga, 45 j., Vlaams volksvertegenw. en Gemeenschapssenator, gemeenteraadslid, Gent

3. DEMESMAEKER Mark, 55 jaar, Europees Parlementslid, gemeenteraadslid, Halle

4. iDE Louis, 40 jaar, senator, gemeenteraadslid, arts, Zwalm

5. VANDERSTEEGEN Miet, 51 jaar, provincieraadslid, financieel beheerder, Opoeteren-Maaseik

6. MOONS Jan, 43 jaar, gemeenteraadslid, zelfstandige, Heist-Op-Den-Berg

7. MAES Clémence, 67 jaar, schepen, Steenokkerzeel

8. VAN HOOTEGEM Mieke, 52 jaar, gemeente- en provincieraadslid, export manager, Roeselare

9. JANSSENS-VANOPPEN Simonne, 70 jaar, gemeenteraadslid, Heusden-Zolder

10. AiT DAOUD Nabilla, 37 jaar, schepen, zelfstandige, Deurne

11. STORME Matthias, 54 jaar, hoogleraar, advocaat, Gent

12. DESCHEEMAECKER Marc, 58 jaar, bestuurder, Koksijde

opvolgers
1. LOONES Sander, 35 jaar, coördinator N-VA-studiedienst, Koksijde-Oostduinkerke

2. VAN BOSSUYT Anneleen, 34 jaar, adviseur N-VA-studiedienst, Heusden

3. PACKET Ralph, 23 jaar, student, Tervuren

4. VAN DEN BROECK Ann-Sofie, 23 jaar, studente, Lier

5. STASSiJNS Veerle, 61 jaar, senator, gemeenteraadslid, apotheker, Roosdaal

6. MUTAMBAYi Laurent, 39 jaar, jurist, Sint-Jans-Molenbeek

7. VAN NOPPEN Flor, 57 jaar, Kamerlid, gemeenteraadslid, Dessel

 * U mag op eenzelfde lijst op meerdere personen stemmen.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

europees Parlement

Vlaams Parlement

www.n-va.be/verkiezingen



een sterk Vlaanderen in een 
sterk europa 
De wereld is een dorp geworden. Alles is met alles 
verbonden. De Europese Unie pakt de uitdagingen aan 
die te groot zijn voor één land.

Wie wil er terug naar de Belgische frank, lange files aan 
grensovergangen of ingewikkelde paperassen voor het 
in- of uitvoeren van producten? De euro, de eengemaakte 
markt en zelfs defensie en een krachtdadiger buitenlands 
beleid horen thuis op het Europese niveau.

Net omdat we Europa een warm hart toedragen, durven 
we vragen stellen bij de Europese Unie. Niet als 
eurosceptische, maar als eurorealistische partij. De N-VA 
staat voor een gedragen Europese samenwerking, die 
stevig geworteld is bij de burgers.

De N-VA wil dat de verschillende landen van de EU hun 
identiteit kunnen bewaren. De EU moet niet over alles 
beslissen. Een Verenigde Staten van Europa, een Europese 
superstaat, is dus géén goed idee. De Unie moet groeien 
van onderuit en mag niet van bovenaf worden opgelegd. 

Bart de Wever
Lijsttrekker Kamer

Helga stevens
2de plaats Europa

Johan 
Van overtveldt
Lijsttrekker Europa

liesbeth Homans
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Als burger, als vader en als burgervader zoek ik elke dag oplossingen voor 
het welzijn van iedereen die werkt, spaart en onderneemt. Maar zolang we 
België niet hervormen, staan we machteloos tegenover de hoge belastin-
gen, de faillissementengolf, de verkwistende structuren.

Als vader van vier kinderen maak ik me daarover zorgen. Ik wil hen een 
toekomst beloven met lagere belastingen en minder schulden. Een samen-
leving die samenhorig is. Dat kan alleen als we nu het roer omgooien. Dat 
kan alleen als we de weg van het confederalisme kiezen.

“Ik wil die verantwoordelijkheid nemen. en u?”

“Kansen geven en kansen grijpen. dat is waar een  
 écht sociaal beleid over gaat.”

Als schepen van Sociale Zaken en voorzitter van het OCMW van  
Vlaanderens grootste stad, besef ik maar al te goed dat niet iedereen het 
geluk op een zilveren dienblad aangereikt krijgt. 

Wie het moeilijk heeft, laten we niet in de steek. Solidariteit is en blijft een  
basisrecht in het Vlaanderen van morgen.  Maar wie wel vooruit kan, mag 
niet bij de pakken blijven zitten en moet de geboden kansen met beide han-
den grijpen. Alleen zo bouwen we samen aan een warm, gul Vlaanderen.
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Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens het verkiezingsprogramma van de N-VA te ontvangen

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

KIest U Voor Het N-Va-Model oF Voor Het Ps-Model?
Op 25 mei 2014 kiezen we tussen het PS-model of het N-VA-model. En dat is een fundamentele 
keuze. De PS voert een beleid dat alleen maar meer belastingen, meer uitgaven en meer schul-
den oplevert. Terwijl men in het buitenland wel hervormde, deed men dat in België bijna niet. 
Wat wel gebeurde, was het doorschuiven van problemen. Naar de volgende regering, naar de  
Vlamingen, naar de belastingbetaler en naar volgende generaties.

De N-VA staat voor een ander beleid. Een beleid gericht op wie werkt, spaart en onderneemt. 
Een beleid dat verantwoordelijkheid beloont. Een beleid dat de belastingen verlaagt, de schulden 
afbouwt en de overheid afslankt. En met een staatsstructuur die deze hervormingen verankert.

Maar ook een beleid dat de samenhorigheid versterkt. Wie vooruit wil in het leven, kan rekenen 
op onze steun. Wij willen vooruit maar laten niemand achter. Met een echt sociaal beleid, geen 
socialistisch beleid. We focussen de middelen op wie ze echt nodig heeft.

Dat is Verandering voor Vooruitgang. Bart de Wever
Voorzitter N-VA


