
N-VA Rotselaar toont warm hart
Als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum
Dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers ervaarden bijna alle inwoners een vlotte werking van 
het vaccinatiecentrum. Ook verpleegster Gaby, die dit jaar haar 80ste verjaardag vierde, zette zich 
met volle overtuiging in.

Door onze bewoners in de woonzorgcentra te verwennen met muziek
Zodra de coronamaatregelen het toelieten, organiseerde het bestuur een activiteit voor de bewoners 
van onze woonzorgcentra. Het leek ons vanzelfsprekend na de moeilijke periode voor elk van hen. 
Het werd al snel duidelijk dat het live brengen van oude bekende muzieknummers de bewoners 
zichtbaar deugd deed. We zagen heel wat blije gezichten. 

Jonas, van Wederzijds Genoegen uit Holsbeek, maakte naast zijn muziek op de accordeon ook heel 
wat grapjes. Sommige bewoners zongen, na de nodige aanmoedigingen, (uitbundig) mee. Ook de 
verzorgsters genoten zichtbaar. Er werd gezongen, gedanst en taart gegeten. Via deze weg willen we 
Jonas en alle verzorgsters nogmaals bedanken voor de fijne namiddag!

Met een nieuwe winteractie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een actie in december. Dit jaar kozen we voor Zorgcentrum 
Siddartha, waar bestuurslid Chantal al jaren vrijwilligster is. Deze lokale organisatie biedt woon-
ondersteuning en dagondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners 
stellen drie verschillende pakketten samen met eigengemaakte producten. Bestellen kan tot 30 
november, zodat u uw pakket ontvangt voor de kerstperiode. Meer info via www.n-va.be/rotselaar 
of onze Facebookpagina.

Word lid van de N-VA
Begin 2022 kiest N-VA Rotselaar een nieuw bestuur. Wilt u inspraak in wie u vertegenwoordigt of wilt u zelf deel uitmaken van het 
bestuur? Een kleine of grotere taak opnemen? Word dan zo snel mogelijk lid. 

Kom kennismaken
Volg onze Facebookpagina om op de hoogte te 
blijven van de mogelijkheden om kennis te ma-
ken met het bestuur en zijn werking. We laten 
u al graag weten dat we Koen 
Metsu verwelkomen op 1 
december. Een interessante 
uiteenzetting van onze 
volksvertegenwoordiger 
die onder andere werkt 
rond de thema’s radicali-
sering en terrorisme.
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… of kan u zelf deel uitmaken van het 
N-VA-bestuur. 

Als lid krijgt u onder meer een 
uitnodiging voor onze jaarlijkse 
ledenvergadering … www.n-va.be/word-lid
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Maak kennis met ledenverantwoordelijke 
Najdat Tracy

Familie:
“Mijn ouders, twee broers, twee zussen en ikzelf ver-
huisden in 2015 van Aleppo (Syrië) naar Wezemaal. 
Ik vind Rotselaar een hele mooie gemeente met als 
favoriete plekken de Wijngaardberg en de Plas. Je kan 
er wandelen, joggen, picknicken en tot rust komen.”

Studies: 
“Dankzij het Sint Jozef Instituut in Betekom heb ik 
mijn Nederlands geleerd op acht maanden, waardoor 
ik hier kon verder studeren in Don Bosco Haacht. Ik 
startte het vierde middelbaar techniek-wetenschappen, 
op advies van vrienden, en in 2019 studeerde ik af. 
Momenteel studeer ik biomedische wetenschappen 
aan de KU Leuven.”

N-VA:
“Van jongs af aan had ik interesse in politiek en op mijn 
achttiende besloot ik me aan te sluiten bij een van de 
partijen. Ik maakte een overzicht van alle partijen en 
hun standpunten en concludeerde dat ik thuishoorde 
bij de N-VA. Nadat ik de lokale afdelingswerking een 

jaar gevolgd had als lid, besloot ik me in 2018 kandidaat 
te stellen voor het bestuur. In het begin moest ik een 
evenwicht zoeken tussen mijn studies en de politieke 
activiteiten. Maar sinds deze zomer neem ik met veel 
enthousiasme de taak van ledenverantwoordelijke op 
mij.”

Vrijwilligerswerk:
“Als vrijwilliger bij het Rode Kruis hielp ik van bij het 
begin van de coronacrisis in het woonzorgcentrum 
Demerhof. Sindsdien help ik ook met de bloedinzame-
lingen in Wezemaal en sinds kort ben ik aangesteld als 
provincieverantwoordelijke voor het bloed en plasma 
geven. Maar je kan me ook gezien hebben op het 
consultatiebureau van Kind en Gezin in de Langestraat 
of in het vaccinatiecentrum.”

Hobby’s:
“Vroeger speelde ik muziek met een luit, een Arabisch 
muziekinstrument dat een beetje op een gitaar lijkt. 
Ook teken ik heel graag. Momenteel ga ik fitnessen en 
volg ik danslessen.”

Wist u dat …

  heel wat (bestuurs)leden genoten 
van de N-VA-familiedag in 
Plopsaland?

  er een regenboogzebrapad 
zal komen na de werken in 
de Kapelstraat?

  we trots zijn op al die topsporters 
in onze gemeente? Wat een straffe 
prestatie van Lisa op de Olympische 
Spelen!

  de gemeenteraad opnieuw fysiek 
samenkomt, maar dat u kan blijven 
volgen van thuis?   we ook dit jaar heel wat plantjes verkochten 

voor Kom op tegen Kanker?

  iedereen 
genoot van 
het opnieuw 
samenzijn 
tijdens onze 
brunch?

rotselaar@n-va.be
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Verkeersveiligheid blijft hoog op de agenda staan 
Tijdens de vorige bestuursperiode ontvingen we veel bezorgde vragen 
en opmerkingen over de (verkeers)onveiligheid. N-VA Rotselaar heeft 
dat thema dan ook resoluut weer op de agenda gezet. We zetten ons 
dagelijks in om de verkeersveiligheid te verhogen. Denk maar aan de 
snelheidsverlaging aan het station. Kers op de taart is uiteraard een 
goede handhaving. We zijn dan ook zeer tevreden dat de politie nu op 
regelmatige tijdstippen de snelheid controleert en ook sanctioneert in-
dien nodig. Ook op dit thema werkt de beloofde verandering duidelijk!

Charter Werftransport goedgekeurd
Recent keurde de gemeenteraad het ‘Charter Werftransport’ goed. Veiligheid in school-
omgevingen was en is een prioriteit voor ons bestuur. Het streefdoel van het charter is om 
de verkeersveiligheid te verhogen en werftransport (zwaar vrachtvervoer) te vermijden in 
schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen.

Goed voorbeeld geven
De gemeente zal actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren, zodat 
het charter in de praktijk maximaal wordt nageleefd. De gemeente zal zelf ook het voorbeeld 
geven en het charter bij de eigen bouwwerven zeer nadrukkelijk nastreven.

Rotselaar zet wielerhelden 
in de bloemetjes
Eindelijk konden we met z’n allen genieten zoals voorheen. Het 
weer zat mee, het enthousiasme was groot en de verenigingen 
zorgden voor de nodige sfeer. Misschien bezocht u wel een van 
de twee koersdorpen in Rotselaar en Werchter, genoemd naar 
onze wielerhelden Frans Verbeeck en Jef Poeske Scherens. Het 
ideale moment om hen in de kijker te zetten. Bovendien werd 
Frans Verbeeck gehuldigd tot ereburger van Rotselaar.

De Verandering 

Werkt in 

Rotselaar

Alles uit de kast voor onze natuur
Zoals bepaald door het beleidsplan dat we opstelden na de laatste verkiezingen, kwam sche-
pen Piet De Bruyn in overleg met Natuurpunt Rotselaar tot een charter met verschillende 
doelstellingen die belangrijk zijn voor (het behoud van) onze natuur en haar biodiversiteit. 

Nationaal park
Als Vlaams volksvertegenwoordiger gaat Piet nog een stapje verder. Hij beantwoordt de 
oproep van minister Zuhal Demir en stelt voor om van de Demervalei een nationaal park te 
maken. Ambities voor de toekomst, vandaag kunnen we al genieten van de doorsnede van 
een beverburcht.

www.n-va.be/rotselaar
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


