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Piet De Bruyn kandidaat-burgemeester
Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsdrink stelde afdelingsvoorzitter Gunther 
Dereze de kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen voor: fractievoorzitter en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn. “Geen enkele andere lijsttrekker in 
Rotselaar heeft meer politieke ervaring. Met Piet De Bruyn aan de kop van de lijst 
leveren we meteen een kandidaat-burgemeester van formaat.”

Met een constructief programma én een sterke lijst staat de N-VA klaar om Rotselaar vooruit te stuwen. 
Met de ervaring die de voorbije jaren werd opgebouwd, is de afdeling klaar om lokaal mee verantwoorde-
lijkheid te dragen. De Bruyn: “Als lijsttrekker ben ik inderdaad ook kandidaat-burgemeester voor  
Rotselaar. Het is goed leven in Rotselaar, maar tegelijkertijd is er véél dat beter kan. We missen visie en 
ambitie bij het huidige bestuur. Op het vlak van veiligheid, mobiliteit, sociaal welzijn, onderwijs … kan 
en moet het beter. We willen werk maken van een gemeente die inspraak ernstig neemt en zoekt naar 
manieren om de ervaring en expertise die in de gemeente volop aanwezig is, ook écht naar waarde te 
schatten.”

Ondernemers voor Rotselaar

Freddy en Suzy Michiels kiezen voor N-VA
De N-VA heeft altijd al veel belang gehecht aan ondernemerschap. Wie in Vlaanderen investeert en risico 
neemt, moet daarvoor beloond worden. Dat doe je met maatregelen op Vlaams en federaal niveau, maar 
ook door een sterk lokaal beleid te voeren dat handelaars en ondernemers naar waarde weet te schatten. Ook 
de volgende jaren leggen we sterk de klemtoon op respect voor lokale ondernemers. We kunnen hiervoor 
rekenen op lokaal ondernemerstalent. Freddy en Suzy Michiels kiezen resoluut voor de N-VA. We stellen ze 
graag aan u voor.

Freddy Michiels komt als zelfstandig aannemer al meer dan 30 jaar 
over de vloer op véél plaatsen. Hij weet wat er leeft onder de mensen 
én onder de handelaars van Rotselaar. Met die bagage wil hij graag 
werk maken van een beter, bruisender Rotselaar. “Mensen denken 
vaak dat hun ergernis te klein is voor het beleid, maar als je diezelf-
de ergernis telkens opnieuw hoort bij veel mensen, weet je dat ze 
terecht is. Ik wil daar op een positieve manier mee aan de slag.”

En de appel valt inderdaad niet ver van de boom: ook dochter Suzy 
is zelfstandig ondernemer. Suzy hoort in haar praktijk vaak de 
vraag waar bepaalde goederen of diensten in Rotselaar te vinden 
zijn. “Laat ons eerlijk zijn: wij hebben in onze gemeente veel bekwa-
me ondernemers en handelaars, maar ze zijn niet altijd goed op de 
kaart gezet. En daar kan de gemeente net het verschil maken.” 

Rotselaar mag geen ‘doorrijstrook’ worden voor mensen die gaan 
winkelen in Haacht, Leuven of Aarschot. Met méér visie, méér 
creativiteit en vooral met méér samenwerking en overleg, zetten 

we de Rotselaarse ondernemers duidelijker op de kaart.

  Freddy MICHIELS, afdelingsvoorzitter 
Gunther DEREZE en Suzy MICHIELS.
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N-VA zet BV’s in de bloemetjes
Rotselaar bruist. En dat vooral dankzij de vrijwilligers die in de honderden verenigingen verantwoordelijkheid opnemen en het beste 
van zichzelf geven. Als gemeenschapspartij hecht de N-VA enorm veel belang aan deze rijkdom. Daarom zette de afdeling zeven Bijzon-
dere Vrijwilligers (BV’s) in de bloemetjes op de nieuwjaarsdrink. BV’s uit het culturele leven in Rotselaar, de jeugdwerking, de sport, de 
seniorenwerking … Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn bedankte hen voor hun niet-aflatende inzet: “Jullie zijn de ruggen-
graat van de gemeente. Jullie inzet, jullie energie, jullie overtuigingskracht laat Rotselaar leven. Of jullie je nu inzetten als succesvolle 
tafeltennissers, dansende reuzen, swingende senioren, culturele duizendpoten of kritische jongeren: we hebben jullie nodig!”

Wist je dat …
  Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn met maar liefst 

twee halve varkenskoppen naar huis ging? Hij kocht die op 
de traditionele varkenskoppenverkoop op Sint-Antonius. De 
opbrengst ging naar het UNICEF Kinderfonds.

  we volop bezig zijn met gezellige buurtbabbels? Na de Rigessel 
en Werchter komen we binnenkort nog naar Heikant, Vlasse-
laar, Rotselaar …

  WinAr, de onroerenderfgoeddienst van de gemeenten Bekke-
voort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar nog vrijwilligers zoekt? 
Ze moeten helpen om de gemeentelijke begraafplaatsen te 
inventariseren. Meer info op www.rotselaar.be

  meerderheid en oppositie samen de inwoners van Rotselaar 
oproepen om online mee te denken over de toekomst van de 
gemeente? Daarvoor werd een online ideeënplatform gelan-
ceerd. Surf snel naar www.rotselaar.be/maakjouwbuurtmee 
en vertel ons uw idee.

  het Festival Park Werchter bijna een feit is? Het festivaldomein 
werd de voorbije jaren steeds verder ontwikkeld en toegan-
kelijkheid voor de inwoners van Rotselaar was een strikte 
voorwaarde. Het resultaat mag er zijn. Iedereen kan er gaan 
wandelen, spelen of een andere activiteit organiseren. Al moet 
je natuurlijk rekening houden met het parkreglement.

  we best trots zijn op Rotselaars kankerspecialist professor 
Johan Swinnen? Zijn lezing over zijn lange looptocht naar  
Santiago de Compostella en het wetenschappelijk onderzoek 
en de behandeling van kanker waren een groot succes. 

  we op Valentijnsdag alle pendelaars aan het station van  
Wezemaal een fijne dag wensten met een heerlijk stukje 
chocolade?

  we in de Week van de Vrijwilliger stilstonden bij iedereen die 
zich in Rotselaar op de een of andere manier belangeloos inzet? 
Zonder hen zouden we niet de bruisende, warme gemeente zijn 
die we nu zijn. Dus nogmaals: dank, dank, dank!
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Bezoek Brussel met N-VA Rotselaar:  
Vlaams Parlement en stadswandeling
Zaterdag 28 april
Al bijna vijftien jaar is Piet De Bruyn politiek  
actief in Brussel. Hij was achtereenvolgens 
woordvoerder van Bart De Wever, Vlaams 
volksvertegenwoordiger, woordvoerder van  
minister Muyters, senator en sinds 2013 opnieuw 
Vlaams volksvertegenwoordiger. Politiek Brussel 
heeft dus geen geheimen meer voor hem. 

Op zaterdag 28 april organiseert de afdeling een 
daguitstap naar Brussel en gidst Piet De Bruyn 
ons door het Vlaams Parlement. 

Na de middag volgt dan nog een stadswandeling 
door onze hoofdstad.

De rondleidingen worden gratis aangeboden. 
Voor het georganiseerde busvervoer vragen we 
een bijdrage van 10 euro per persoon.

Overlast transitmigranten kordaat aanpakken
De voorbije maanden kon je er niet naast kijken: steeds 
vaker maakten transitmigranten gebruik van het station van 
Wezemaal om naar de snelwegparking langs de E314 te gaan. 
Daar probeerden ze vervolgens om ’s nachts in vrachtwagens 
te kruipen in de hoop dat die hen ongezien mee naar het 
Verenigd Koninkrijk zouden nemen. 

Minister Jambon, bevoegd voor veiligheid, nam snel de 
nodige maatregelen om dit probleem aan te pakken. Het 
kan immers niet de bedoeling zijn dat de druk op snelweg-
parkings verschuift naar het binnenland als er dichter bij de 
kust strenger wordt gecontroleerd. Met een combinatie van 
meer gecoördineerde politieacties, een permanente en betere 
bewaking van de snelwegparking langs de E314 in Rotselaar 
en meer manschappen om snel in te zetten wanneer nodig, 
werd het probleem op korte termijn aanzienlijk teruggedron-
gen. Ook minister Weyts engageert zich om het probleem 
adequaat aan te pakken en overlegt met de eigenaar van de 
parking over een betere afscherming van het domein. 

Gecoördineerd optreden
Veiligheid vergt een aanpak die beleidsdomeinen en  
bevoegdheden overstijgt. Lokale politie, federale politie, 

Dienst Vreemdelingenzaken, spoorwegpolitie … spelen  
allemaal een rol in de aanpak van de overlast door transit- 
migranten, die vaak zelf het slachtoffer zijn van mensen- 
smokkelaars. Enkel door gecoördineerd op te treden, kan  
dit probleem doeltreffend worden aangepakt.

Zin om erbij te zijn? 

Dat kan! Geef dan wel snel 

een seintje, want het aantal 

deelnemers is beperkt.  

Aanmelden kan via  

piet.debruyn@n-va.be
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Minister Jan JAMBON.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


