
NIEUWSBRIEF

Beste inwoner,

Het eerste jaar van de legislatuur 2019-2024 zit er op. De plannen voor het beleid in de komende jaren zijn gemaakt. 
U leest er alles over in deze Nieuwsbrief. Nu moeten we ze waarmaken. Dit zal van onze mandatarissen veel inspanning 
vereisen.

Tegen die achtergrond en wegens belangrijke professionele uitdagingen, heeft Tom Hens op de gemeenteraad van 12 
december zijn ontslag als voorzitter aangeboden. Met Tom verliest Vosselaar en met name onze partij veel politieke 
ervaring en know how. Deze ervaring heeft zijn opvolger niet, althans niet op politiek vlak. Inge Bruynooghe zetelt nog 
maar één jaar in de gemeenteraad, maar heeft in het bedrijfsleven bestuurservaring te over. Als voorzitter ben ik trots dat 
mensen als Tom en Inge van onze ploeg deel uitmaken en mee vorm geven aan het beleid in Vosselaar.

Ondertussen staan wij midden de mensen. Onze mandatarissen zijn aanwezig en leggen hun oor bij u te luisteren. 
Spreek hen aan, laat hen uw bezorgdheden kennen; zij gaan ermee aan de slag. Dat kan u meteen doen op onze 
Nieuwjaarsreceptie. 2020 zetten we in op vrijdag 10 januari in de Foyer van de Reynaert, Maurits Pottersstraat 1. 
Het wordt alweer een gezellig samenzijn waarin we onze goede voornemens voor 2020 zullen 
uitwisselen. Het is een uitgelezen gelegenheid om in gesprek te gaan met onze mandatarissen 
en mee te geven hoe u de toekomst van Vosselaar ziet.

Hoewel onze grote buur de druk opvoert, geloven wij in een onafhankelijk Vosselaar dat sterk 
genoeg is om de noden van zijn burgers te vervullen. Wij gaan voor een veilig Vosselaar, een 
gezond Vosselaar, een welvarend Vosselaar. 

Wij zijn nog steeds geworteld in Vosselaar. #geworteldinvosselaar

#GEWORTELDINVOSSELAAR

WINTER 2019-2020

Afdelingsvoorzitter
Frank De Houwer

CD&V midden de mensen staat: Al sinds 2006 loopt in het Gemeentehuis een wisselende tentoonstelling Kunst in het 
Gemeentehuis. Dit initiatief van schepen voor Sport en Cultuur, Inge Van Goubergen, geeft aan beeldende kunstenaars 
uit onze gemeente de mogelijkheid hun werken aan het grote publiek voor te stellen.

CD&V midden de mensen staat: Onze burgemeester Gilles Bultinck en schepen Inge Van Goubergen hebben in het 
College sterk gepleit voor het behoud van de ontvangsten van huwelijksjubilarissen en jubilerende verenigingen op 
het gemeentehuis. Wij zijn blij dat deze traditie de komende zes jaar behouden blijft. Wij staan immers midden de mensen.

CD&V werk maakt van jouw vrije tijd: De gemeenteraad van 6 september 2019 besliste over te gaan tot de aankoop 
van een perceel grond langs het Diepvenneke. Dit is de eerste stap in het masterplan van schepen Inge Van Goubergen 
de buitenaccommodatie van het Sportcentrum gevoelig uit te breiden. Dit is slechts het begin van een lange procedure.

Wist je dat?



Meerjarenplan 2020-2025
In het eerste jaar van de legislatuur maakt de gemeente een beleidsplan op. 
De prioriteiten van het beleid voor de komende zes jaar worden vastgelegd, 
evenals de investeringen die noodzakelijk zijn om dit beleid te ondersteunen. 
Logischerwijze is deze planning de verwezenlijking van het bestuursakkoord dat wij eerder dit jaar met onze partner sloten. Dit 
plan werd in de gemeenteraad van 12 december 2019 voorgesteld en goedgekeurd.

Al heel wat gerealiseerd …
De voorbije jaren is stevig geïnvesteerd in de sporthal, de school van het Heieinde, de aankoop van het Hof, het nieuwe vrije 
tijdscentrum De Moer, …. We nemen nu even de tijd om te plannen en te bekijken waar we met Vosselaar naar toe gaan.

We bereiden vooral de toekomst voor …
We maken vooral middelen vrij om de herinrichting van het centrum te bestuderen. Alle aspecten komen daarbij aan bod : de 
renovatie van de school, de ouderenwoningen, de sociale en commerciële functie van het centrum. De komende 3 jaar wordt 
hiervoor 300.000 euro uitgetrokken.
In september werd de eerste stap gezet met de aankoop van de gronden aan het Diepvenneke. De gemeente zal trachten 
bijkomende gronden te verwerven, om daarna op een creatieve manier te starten aan de uitbouw van het sportcentrum. 
Alternatieve financieringsvormen zullen gezocht worden, vermits de belastinginkomsten niet toenemen in verhouding tot de 
stijgende bevolking. Dit komt door maatregelen op het hogere niveau die wij niet in de hand hebben. Daardoor zijn onze 
investeringsmiddelen beperkt.

Maar hebben toch aandacht voor:
<< Uw leefomgeving
Ondertussen wordt in samenwerking met Infrax/Fluvius geld vrij gemaakt voor gescheiden riolering in de Witte Wijk tot de 
Zwartgoorloop. Tegelijkertijd zullen de straten vernieuwd worden. Bij de herinrichting wordt gekeken naar de verkeersvriendelijke 
en groene inrichtingen van de binnenliggende straten. De mobiliteit ten gunste van de fietser en voetganger staat bovenaan 
onze agenda. Belofte maakt schuld.

We maken ook werk van een bomenbeleidsplan om de aanplanting van straten, speelpleinen en parken in de toekomst 
op een meer klimaat-, omgevings- en onderhoudsvriendelijke manier aan te pakken. Jaarlijks trekken we 15.000 euro uit 
voor groenvoorziening en beplanting. Bij de vervanging van het verouderde wagenpark van de gemeente, opteren we voor 
milieuvriendelijke alternatieven. Uiteraard!         

<< Uw veiligheid
De verankering van de brandweer 
was een belangrijk punt uit ons 
verkiezingsprogramma. Dit kwam meteen 
onder druk door de hervormingsplannen 
van de zone. Vosselaar dreigde zijn post 
te verliezen. Onze burgemeester heeft 
kort op de bal gespeeld en kon de post in 
Vosselaar redden. Meer nog, de post wordt 
de eerste uitvalbasis voor de omliggende 
industriezones.

We investeren in een veiliger verkeer. 
Voetpaden worden aan- of heraangelegd 
in de Breemsedijk en Rerum Novarumlaan. 
Verschillende straten worden heringericht 
en veiliger gemaakt voor voetgangers en 
fietsers. Voorlopige verkeersremmende 
maatregelen in Breemsedijk en Oudebaan 
worden bestendigd.

<< Uw beleving
Het jeugdhuis De Nok krijgt een 
opknapbeurt. De caféruimte wordt groter 
en de vergaderzalen krijgen een nieuwe 
vloerbedekking. De plannen voor een 
nieuw buurthuis op Berkenmei zijn niet 
opgeborgen. De Sint-Jozefzaal wordt 
opnieuw uitgerust met modern meubilair 
en toebehoren en komt volop terug in de 
verhuur.



Voorzitter Gemeenteraad

Na de gemeenteraad van 12 december kondigde Tom Hens, 
voorzitter van de Gemeenteraad, zijn afscheid aan van de 
lokale politiek. Hij zal nog in de gemeenteraad zetelen tot 30 
juni 2020, maar zal deze vanaf 1 januari niet meer voorzitten.

Tom is een oudgediende van CVP en later CD&V Vosselaar en 
een bijzonder gedreven politicus. Van 1994 tot 2011 maakte 
hij deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Met bevoegdheden als Openbare Werken en vooral Ruimtelijke 
Ordening heeft Tom zijn stempel gedrukt op de uitbouw van 
Vosselaar als moderne woongemeente. Contacten met de 
jeugdwerking heeft hij als gewezen voorzitter van de VZW 
Jeugdwerking steeds blijven onderhouden. Sinds 1 januari 
2013 zit Tom de gemeenteraad voor.

Tom stelt zijn mandaat ter beschikking omwille van nieuwe, 
belangrijke uitdagingen op professioneel gebied. 
De tijd tot juni 2020 zal Tom gebruiken om zijn kennis en ervaring te delen met zijn opvolger.

CD&V Vosselaar zal Inge Bruynooghe als voorzitter voordragen. Inge is weliswaar een neofiet in de gemeenteraad – zij werd 
in oktober 2018 voor het eerst verkozen, maar heeft voldoende bestuurservaring in de privé-sector. Tot juni 2018 was zij 
gedelegeerd bestuurder van Philips Turnhout en zetelt sindsdien in verschillende raden van Bestuur van Kempense bedrijven. Zij 
is blij dat Tom nog zes maand betrokken blijft bij de werking van de gemeenteraad en haar met raad en daad zal bijstaan.

CD&V Vosselaar wenst Tom uitdrukkelijk te bedanken voor zijn onschatbare bijdrage aan het succesverhaal van CD&V in 
Vosselaar én wenst Inge veel succes in haar nieuwe rol.

Vosselaar in de pers

Onder impuls van voormalig schepen Marc Soontjens, nam het CD&V bestuur 
vorig jaar de beslissing het sportcentrum aan het Diepvenneke te voorzien van 
een kunstgrasveld. 

Deze investering speelt in op 
de vraag van veel voetballende 
verenigingen om vooral in de 
wintermaanden voldoende 
bespeelbare velden te 
voorzien. 

De bestaande velden 
leden in de winter onder 
de zware regenval en het 
vele trainen en spelen. Een 
kunstgrasveld bleek het best 
te beantwoorden aan deze 
noden.

Op 25 oktober mocht 
schepen van Sport Inge Van 
Goubergen het veld eindelijk 
feestelijk openen. 

In de Gazet van Antwerpen van 25 oktober 2019 zegt zij hierover : “Het nieuwe veld is 60 meter bij 100 meter groot en heeft 
in totaal 500.000 euro gekost, wat toch een grote investering is voor een gemeente als Vosselaar”, en nog  “Het nieuwe 
veld mag vooral gebruikt worden door de voetbalclub KVV Vosselaar, korfbalclub Vosko en door de cafévoetbalploegen. 
Het terrein is vooral geschikt voor trainingen omdat we daarmee vooral in de rats zaten.”

Het hele artikel kan u lezen op volgende link: https://tinyurl.com/vlqlj7p

» Inge Bruynooghe ontvangt de voorzittershamer van Tom Hens

» Inge Van Goubergen, schepen van Sport bij de feestelijke opening van het kunstgrasveld



vosselaar.cdenv.be  www.facebook.com/cdenv.vosselaar

Wat kan CD&V voor u betekenen: CD&V Vosselaar is op zoek naar mensen die met ons willen werken aan een aangename, 
veilige en moderne leefomgeving in Vosselaar. Heb je hierover ideeën, wensen of noden? 

Contacteer ons dan via e-mail: voorzitter@cdenvvosselaar.be of bel 0475/92.76.00. 

Wij kijken uit naar uw suggesties of verwelkomen u graag op één van onze maandelijkse vergaderingen.

Burgemeester 1ste Schepen

Tom Hens
tom.hens@vosselaar.be

Voorzitter Gemeenteraad

Inge Van Goubergen
inge.vangoubergen@vosselaar.be

Gilles Bultinck
burgemeester@vosselaar.be
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Raadslid

Inge Bruynooghe
inge.bruynooghe@vosselaar.be

Raadslid

Jan Peeraer
jan.peeraer@vosselaar.be

Wim Weyns
wim.weyns@vosselaar.be

Raadslid Raadslid Raadslid

Inge Van Gorp
inge.vangorp@vosselaar.be

Eddy De Houwer
eddy.dehouwer@vosselaar.be

Leden Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Erik Versmissen
erik.versmissen@vosselaar.be

Anne Van Bilsen
anne.vanbilsen@vosselaar.be

Patrick Dielis
patrick.dielis@vosselaar.be

College- & Raadsleden

Uw Mandatarissen

Nieuwjaarsreceptie CD&V
vrijdag 10 januari vanaf 20.00 uur

U bent van harte welkom!
De Reynaert, Maurits Pottersstraat 1


