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De N-VA heeft een hart voor Vorselaar

N-VA de grootste in  
Vorselaar

Bij de parlementsverkiezingen op  
26 mei trok u naar de stembus om uw 
vertegenwoordigers in het Vlaamse, 
federale en Europese parlement te 
kiezen. De N-VA is en blijft, net zoals 
in 2014, de grootste partij in Vorselaar. 
Met een score van 28,2 procent voor 
het Vlaams Parlement en 29,7 procent 
voor de Kamer haalde onze partij een 
heel mooie score. Dank aan onze 
kiezers voor dit mooie resultaat!

N-VA Vorselaar maakt doorstart 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 had de N-VA met  
Davy Van Hemelen en Tom Breugelmans twee gemeenteraadsleden in onze 
mooie gemeente. Vorig jaar nam onze partij niet deel aan de gemeenteraads- 
verkiezingen. Gesteund door het goede resultaat bij de parlementsverkiezingen 
van 26 mei, maakt N-VA Vorselaar nu een doorstart. Een kerngroep van 
enthousiastelingen kwam al enkele keren samen om de afdeling verder uit te 
bouwen en het N-VA-verhaal opnieuw een gezicht te geven. Dat resulteerde 
alvast in dit eerste huis-aan-huisblad en in een gespreksavond op 20 september 
met Yoleen Van Camp. Meer informatie vindt u in dit blad.

Wil u mee uw schouders zetten onder N-VA Vorselaar? Kom dan zeker 
langs op 20 september in zaal Edma of neem contact op met Davy Van 
Hemelen. Mailen kan naar davy.vanhemelen@n-va.be. Hopelijk tot snel!

Gespreksavond met Yoleen Van Camp
Vrijdag 20 september om 20 uur

Zaal Edma (Kerkstraat 29, Vorselaar)

Een van de N-VA-stemmenkanonnen in de Kempen is Yoleen Van Camp. Ze is niet alleen eerste schepen van Herentals, ze werd ook 
met een geweldige score van 21 202 voorkeurstemmen herkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Na Jan Jambon haalde 
ze op 26 mei het meeste voorkeurstemmen op de N-VA-lijst in onze gemeente. Yoleen zal haar licht laten schijnen over de politieke 
actualiteit en haar werkzaamheden in de Kamer. Lees alvast meer over Yoleen op bladzijde 2.
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Yoleen Van Camp herkozen in het parlement
Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei werd Yoleen Van Camp herkozen in de Kamer.  
“Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen”, zegt ze.

Vijf jaar hard gewerkt
Yoleen Van Camp: “Als enig Kempens N-VA-Kamerlid heb ik me de afgelopen vijf jaar volop voor onze regio ingezet. 
En met succes. We kregen betere treinstellen, meer verbindingen en de stiptheid wordt nu op de voet gevolgd. De onder-
tunneling van de spooroverwegen staat opnieuw op de agenda. De belastingen voor werkgevers dalen en het aantal jobs 
stijgt. Op de hoofdverbindingen tussen onze steden krijgen we afgescheiden fietspaden en het fietsostradenet breidt uit. 
In Brussel nam ik ook verschillende initiatieven om dierenwelzijn te bevorderen. En nieuwe voorstellen staan al klaar.”

Plannen voor de komende vijf jaar
“De komende vijf jaar ben ik opnieuw de enige Kempenaar in de N-VA-Kamerfractie”, vervolgt Yoleen Van Camp.  
“Een nieuwe batterij interpellaties, wetsvoorstellen en resoluties werden al meteen ingediend. Ondertussen kan ik mijn 
pleidooi voor onze regio ook kracht bijzetten met een lokaal mandaat als eerste schepen van onze historische hoofdstad 
van de Kempen. Als voorzitter van de vervoerregioraad zal ik erover waken dat ons Kempens openbaarvervoernet  
verbetert. Daarnaast blijf ik me ook toeleggen op betaalbare zorg en betere werkomstandigheden voor onze zorg- 
verleners. Voor komende jaren kreeg ik van de partij het vertrouwen om bijkomend het thema asiel en migratie op  
te volgen. Op dat vlak zal ik meewerken aan een streng, maar rechtvaardig beleid.”
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Meer weten over N-VA Vorselaar?
 N-VA Vorselaar     www.n-va.be/vorselaar
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VBS Windekind ontvangt 15 000 euro  
voor beweegvriendelijke speelplaats
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt 15 000 euro vrij om de speelplaats  
van VBS Windekind avontuurlijker en beweegvriendelijker in te richten.  

Vlaanderen investeert 1,7 miljoen euro
Onder impuls van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt de Vlaamse Regering werk van 
actieve en gedeelde speelplaatsen. De regering maakt in totaal 1,7 miljoen euro vrij om 114 school-
speelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. Daarnaast is het de bedoeling om 
speelplaatsen ook voor buitenschoolse activiteiten te kunnen gebruiken. 

Philippe Muyters: “Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we  
kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een  
origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is dan een must.”

15 000 euro voor VBS Windekind
15 000 euro gaat naar VBS Windekind om de speelplaats attractiever en uitdagender te maken.  
N-VA Vorselaar is verheugd. Kwalitatieve sport- en speelruimtes zijn voor ons een belangrijk  
aandachtspunt. Met de investering kunnen we van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen  
toffe, actieve speelplekken maken die aanzetten om te sporten en te bewegen.

Uw Kempense vertegenwoordigers  
in het Vlaams Parlement

Kris Van Dijck
Uit Dessel

Vlaams volksvertegenwoordiger

Tine van der Vloet
Uit Merksplas 

Vlaams volksvertegenwoordiger

Paul Van Miert
Uit Turnhout 

Vlaams volksvertegenwoordiger
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

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.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

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.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

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.

Je wordt thuis geholpen door...


