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Nieuwsbrief voorjaar 2017

BERGAKKER FIETSSTRAAT

BERGAKKER APOSTOLIEKENSTRAAT, TURNHOUT

CD&V-VOSSELAAR REALISEERT VERDER ZIJN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2013-2018.
OPRICHTING EN WERKING VAN AGB-VOSSELAAR: SPORTCENTRUM DIEPVENNEKE. 

ZEFA DE LOORE-RAEYMAEKERS: 
PIONIER CD&V-VOSSELAAR OVERLEDEN.

Op 9 januari 2017 overleed in Dessel Zefa Raeymaekers. In de jaren zeventig en begin jaren
tachtig zetelde Zefa, die tussen 1971 en 1987 ook senator en volksvertegenwoordiger was,
in de gemeenteraad voor de toenmalige CVP-VOSSELAAR. Zij ijverde vooral voor de be-
scherming van de Konijnenberg, de groene long van onze gemeente. De erkenning van de
Konijnenberg als beschermd landschap werd een feit op 4 september 1980.

Op vrijdagavond 13 januari 2017 vond traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie
van CD&V-VOSSELAAR plaats. 
Met SERVAIS VERHERSTRAETEN kregen we opnieuw een gastspreker die zijn
strepen in de lokale en nationale politiek verdiend heeft. Hij inspireerde ons
om bruggenbouwers te zijn, en vertelde er over gedeelde verantwoordelijkhe-
den. Een filosofie waaraan we bij CD&V-VOSSELAAR al jaren vasthouden.
Daarnaast sprak onze lokale voorzitter Frank De Houwer de aanwezigen toe.
Frank sprak onder andere over de thema’s die u her en der in deze nieuwsbrief
terugvindt,maar lichtte tevens een tipje van de sluier op in verband met het
thema “Wonen in Vosselaar in de toekomst”, waaraan uw bestuursploeg mo-
menteel hard werkt.

WOORD VAN DE VOORZITTER. 
FRANK DE HOUWER
CD&V-Vosselaar staat al decennia lang aan het roer van onze gemeente en is
bijgevolg verantwoordelijk voor al wat verkeerd loopt, maar vooral voor wat
goed is. Jarenlang beheren we de gemeente als een goede, maar vooral voor-
uitziende, zorgende en bezorgde huisvader. Onze zorg gaat uit naar het welzijn,
het geluk, het werk, het gezin van onze inwoners.
Natuurlijk laten wij af en toe steken vallen, wie niet...maar de balans van meer
dan twintig jaar bestuur is meer dan positief. Vosselaar is nu een modern be-
stuurde gemeente. Het lopende investeringsprogramma kan dit alleen maar
benadrukken. Wat onze tegenstanders ook mogen beweren.
CD&V staat als partij in het midden van de samenleving. Wij willen bruggen bou-

wen tussen verenigingen, tussen wijken, niet mensen tegen mekaar opzetten. Wij zoeken naar synergie tussen na-
tuur en wonen. Samen met IOK zoeken wij de komende maanden naar een evenwicht tussen wonen en groen. In
onze visie moet Vosselaar een leefbare woongemeente blijven.
Eind 2017 moet dit uitmonden in een nieuw woonomgevingsplan. In de nieuwe fietsstraten krijgt de fietser voor-
rang waar het kan, maar tegelijk worden de nodige middelen voorzien om de verbindingswegen veiliger te maken
voor alle verkeer.

VOOR ONS IS POLITIEK HET BOUWEN VAN EEN GEZONDE, EVENWICHTIGE SAMENLEVING.



CD&V Vosselaar werkt aan een
fietsvriendelijke gemeente

In augustus 2017 starten de werkzaamheden om van de
Bergakker een fietsstraat te maken. Dit wordt de eerste weg
van deze soort in onze gemeente. Hiernaast en op de voor-
pagina krijgt u een impressie van wat dit allemaal kan bete-
kenen.
In een fietsstraat krijgen fietsers alle voorrang en kunnen zij
de ganse breedte van de weg gebruiken. Auto’s mogen de
straat wel inrijden (enkel vanuit het Centrum) maar mogen
de fietsers niet inhalen. Hun snelheid mag in een fietsstraat
trouwens nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Een nieuwe stap naar een 
verkeersveilig Vosselaar!

CD&V-VOSSELAAR INVESTEERT IN DE LAATSTE 2 JAAR
VAN DE LEGISLATUUR 6,5 MILJOEN EURO.
CD&V-Vosselaar investeert in 2017 in het bouwen en verbouwen van de gemeentelijke basisschool op het Hei-
einde.
We maken ook werk van het omvormen van de voormalige Sint-Jozefkerk naar een gemeenschapscentrum waarin
bibliotheek een centrale rol speelt. We willen hierbij de kerkfabriek bedanken om de eigendom van de kerk voor
1 symbolische euro aan de gemeente over te dragen.
Op de planning staan ook nog de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de heraanleg van de Dennendreef en
aanpassingen aan het gemeentehuis eens de bibliotheek verhuisd is.
In plaats van een 2-jaarlijkse structurele aanpak van de wegeninfrastructuur (budget 200.000 EUR) werd sinds
vorig jaar beslist om deze frequentie op te voeren. De wegen krijgen nu jaarlijks een opknapbeurt waar nodig.
Voor 2017 wordt er een inhaalbeweging voorzien met een totaal budget van 400.000 EUR voor de herinrichtings-
werken van 6 gemeentewegen. Hierboven op komt in 2017 nog een bedrag van 150.000 EUR voor de fietsstraten.
CD&V-Vosselaar maakt ook werk van vaste camerabewaking aan de fietsenstalling de wissel op de Antwerpse-
steenweg en van de medeaankoop van de oude pastorie Het Hof.
Al deze investeringen kunnen worden uitgevoerd zonder de belastingen te verhogen. Het gezonde financiële be-
leid dat werd gevoerd sinds het aantreden van CD&V-Vosselaar zorgt al jaren voor een balans tussen inkomsten
en uitgaven met ruimte voor belangrijke en noodzakelijke investeringen.

PERSONEELSWISSEL IN DE GEMEENTERAAD.
In november 2016 heeft Marc Woestenborghs om persoonlijke redenen zijn mandaten in het College en de ge-
meenteraad neergelegd. In de gemeenteraad is Mark vervangen door Frank De Houwer, die tevens afdelings-
voorzitter blijft. U kan Frank bereiken via frank.de.houwer1@telenet.be. De opvolging in het College is door de
ziekte van Chris Schoenmakers, voorzien als nieuwe Schepen, nog niet geregeld. Dit volgt wellicht een van de ko-
mende weken.

WIST JE DAT…
Er binnenkort permanente camerabewaking aan de fietsenstalling op de Ant-
werpsesteenweg zal komen?CD&V-VOSSELAAR hoopt zo paal en perk te kunnen
stellen aan de fietsdiefstallen en vandalisme in de omgeving van de bushalte
Dorp.

CD&V-VOSSELAAR werkt aan een transparant bestuur?Momenteel wordt er ge-
werkt aan een manier om de verscheidene verslagen van bijvoorbeeld adviesra-
den zo snel mogelijk op de website www.vosselaar.be te publiceren.

De Bibliotheek van Vosselaar in 2017 opnieuw een cursus DIGIDAK aanbiedt?
Digidak helpt inwoners die dat wensen om onder begeleiding hun weg te vinden
op de computer en het wereldwijde web. Er zal rond thema’s gewerkt worden,
maar ook individuele vragen zijn welkom. Meer informatie te verkrijgen in de bib.

De E34 eindelijk een nieuwe overlaging krijgt? Het geluidsniveau van de snel-
weg zou hierdoor gevoelig dalen. De voorbereidingswerken starten midden
maart. De eigenlijke werken zullen starten op 11 april en zullen ongeveer 3 maan-
den in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden wordt er hinder verwacht. Daar-
naast zullen de afritten 22 en 23 tijdelijk afgesloten worden. Actuele info is te
vinden op www.wegenenverkeer.be of www.vosselaar.be .

Het Autonoom Gemeente-
bedrijf : CD&V kiest voor een
modern, flexibel en des-
kundig beheer van de ge-
meentelijke infrastructuur

De laatste jaren heeft de gemeente Vosselaar, onder
impuls van het CD&V-bestuur, haar vrije tijdsinfra-

structuur uitgebreid (verwerving Sint-Jozefkerk; herbestemming Buitenschoolse Kinderopvang in de Konijnen-
bergpad tot een huis van het Woord) en gemoderniseerd (uitbreiding Sporthal, renovatie Sint-Jozefkerk). Dat
vernam u al in de voorbije nieuwsbrieven. Verder in dit nummer vatten wij de ambitieuze plannen nog eens samen,
nadat ze in de gemeenteraad van 22 december definitief in het meerjarenplan zijn ingeschreven.
Dergelijke infrastructuur vraagt een modern, flexibel en deskundig beheer. Dat is niet altijd haalbaar binnen de
grenzen van de gemeentelijke overheid. Het gemeentedecreet biedt echter mogelijkheden om dit te verhelpen.
In welbepaalde domeinen kan het beheer verzelfstandigd worden, steeds onder toezicht van de gemeenteraad.
Alles blijft immers eigendom van de Vosselaarse gemeenschap.
Eén van de opties voor verzelfstandiging van het beheer is het Autonoom Gemeentebedrijf of AGB. Veel gemeen-
ten, ook in de nabije omtrek, hebben dergelijke beheersvorm al in het leven geroepen. Je kan het vergelijken met
een gewone vennootschap, maar dan met de gemeente als aandeelhouder en belangrijkste bestuurder. Beslis-
singen kunnen sneller genomen worden en deskundigen kunnen participeren in het beleid.
In tegenstelling tot de gemeente is het AGB BTW-plichtig. Ingewikkeld, misschien wel,transparanter …, voorde-
lig … zeker. De vernieuwde sporthal is per einde december 2016 reeds ondergebracht in deze beheersstructuur.
Op een onderhoudsbudget en een investeringsprogramma van om en bij 400.000 euro betekent de BTW-aftrek-
baarheid al gauw een besparing van 80.000 euro, jaar na jaar. Keerzijde van de medaille is dat facturen aan de ge-
bruikers van de infrastructuur met BTW zullen uitgeschreven worden. Dit is de enige wijziging voor de gebruiker,
maar geen meerkost : het bruto bedrag van de tarieven blijft gelijk, BTW-inclusief.


