
Op 8 oktober gaf u mij uw
vertrouwen om, samen
met een gemotiveerde
ploeg, onze mooie parkge-
meente te besturen. U mag
erop rekenen dat ik, als
schepen, dit vertrouwen
niet zal schaden.

Dit jaar ben ik opnieuw
kandidaat. Deze keer als
1ste opvolger voor de
Kamer van Volksvertegen-
woordigers. En opnieuw
durf ik hiervoor uw ver-
trouwen vragen.

Het is namelijk mijn overtuiging,
maar ook die van onze burgemeester,
dat het van groot belang is dat onze
gemeente ook in Brussel vertegen-
woordigd wordt zodat de
Brasschaatse belangen aan de bron
kunnen verdedigd worden. Daartoe
wil ik mij uitdrukkelijk engageren.

Maar er is natuurlijk meer.
De belangrijkste thema’s waarmee
politiek België zich moet bezighouden
(tewerkstelling, vergrijzing, gezond-
heidszorg, justitie…), blokkeren com-
pleet door de verschillende beleidsvi-
sies in Vlaanderen en Wallonië.
Daarom eist het kartel CD&V/N-VA

een verregaande staatshervorming
zodat Vlaanderen deze problemen
kan aanpakken en zelf kan oplossen.
De handen uit de mouwen!
Omdat ik al vele jaren deze dossiers
op de voet volg, kan ik hier een ern-
stige bijdrage leveren.
U zal met mij geen emo-politieker
naar de Kamer sturen, maar wel
iemand die werkkracht en dossier-
kennis aanwendt om problemen
daadwerkelijk op te lossen.

Alvast bedankt!

Brasschaat
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Stem Jan in de kamer!

V.U. Jan Jambon
Sparrenlaan 25    2930 Brasschaat

N-VA-APERITIEFGESPREK
17 juni, 11 uur Taverne De Roode Leeuw, Bredabaan 262 (tegenover de kerk in het Centrum).

Aperitiefgesprek met Peter De Roover, ere-voorzitter VVB, over de verkiezingsresultaten.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Jan Jambon
1ste opvolger Kamer

Volg de activiteiten van 
Jan op de voet via 

www.n-va.be/brasschaat

Een opmerkelijk fenomeen van
deze verkiezingen is ook dat heel
wat bedrijfsleiders de stap naar
de politiek zetten (en dan meestal
kiezen voor het kartel CD&V/
N-VA). Ik ben één van hen. Ik ben
ervan overtuigd dat wij, vanuit
onze bedrijfsachtergrond, een
meerwaarde voor Vlaanderen in
de politiek kunnen leveren: ernst,
verantwoordelijkheid, spaar-
zaamheid, no-nonsense, doorta-
stendheid zijn waarden die
bedrijfsmensen kenmerken en in
de politiek vaak afwezig zijn.
Samen met de Oost-Vlaamse
Kamerkandidaat Peter Leyman
(Volvo) en anderen wil ik deze
waarden in de politiek ingang
doen vinden.

PS U kan op dezelfde lijst zoveel
kandidaten steunen als u wenst. U
vindt mij op de eerste plaats bij de
opvolgers op de CD&V / N-VA –
lijst voor de Kamer.

Van bedrijfsleven
naar politiek

3LIJST 
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Het beleidsplan voor onze gemeente is grotendeels klaar.
CD&V, N-VA en VLD, die samen deel uitmaken van de
bestuursmeerderheid, hebben er hard aan gewerkt.
Hieronder bespreken we enkele punten die mede op vraag
van de N-VA in het beleidsplan werden opgenomen.

Taallessen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers
Een goede kennis van het Nederlands is de sleutel tot

integratie en emancipatie van anderstalige nieuwkomers. 

Een goede openbare verlichting
Niet enkel langs de gewone wegen maar ook en vooral

langs de verbindingspaadjes voor voetgangers en fietsers. 

Nultolerantie ook voor kleine criminaliteit en overlast.
De lokale politie moet ook steeds aandacht hebben

voor de zogenaamde kleine criminaliteit zoals winkeldief-
stallen en overlast. Klachten moeten steeds ernstig geno-
men worden. Er moet een intense samenwerking komen
tussen het gemeentebestuur en de zelfstandige onderne-
mer op het vlak van preventie (inbraak beveiliging, 
preventief politietoezicht op piekmomenten, patrouilles
door hulpagenten,…).

Een repetitie- en fuifruimte voor jongeren zonder 
overlast voor de omwonenden

Voor de fuifruimte denkt het gemeentebestuur eventueel
aan een tweede jeugdhuis.

Verdere uitbouw kinderopvang
In samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang

wil men de blinde vlekken in de kinderopvang wegwerken:
buitenschoolse opvang, occasionele opvang, opvang van zieke
kinderen en vakantiewerking. Er komt in het Huis van het
Kind een centraal loket dat de kinderopvang coördineert en
een laagdrempelig aanspreekpunt wordt. Onthaalgezinnen
krijgen materiële ondersteuning (citybin, speelkoffers).

Toegankelijkheid gebouwen voor personen met een
handicap

Bij het ontwerpen van nieuwe openbare gebouwen wordt
onmiddellijk rekening gehouden met de maximale toegan-
kelijkheid voor de minder mobiele medemens. Oude open-
bare gebouwen worden aangepast. Privé-initiatieven van
winkels, scholen en bedrijven om de toegankelijkheid te
verbeteren worden gestimuleerd.

Een geïntegreerde en kwaliteitsvolle dienstverlening
door de gemeente

De diensten worden meer op elkaar afgestemd. De dienst-
verlening moet transparant, correct, kwaliteitsvol, snel en
vriendelijk verlopen. Men streeft ernaar bepaalde diensten
ook op zaterdagvoormiddag open te houden. Dit is enkel
mogelijk met gemotiveerde, degelijke en polyvalente
medewerkers. Hiervoor wordt een modern gemeentelijk
personeelsbeleid gevoerd met aandacht voor selectie, vor-
ming, responsabilisering, evaluatie, verloning,…   

Realisatie van een moderne theaterzaal
De Ruiterhal is afgeleefd en voldoet niet meer aan de

huidige eisen. Ofwel wordt de Ruiterhal ingrijpend aange-
past ofwel wordt gezocht naar alternatieve oplossingen
zoals de ombouw van de bestaande theaterzaal van het
Sint-Michielscollege of die van De Kring tot een moderne
zaal met minstens 350 plaatsen.

Een brede school
De school stelt haar infrastructuur buiten de schooluren ter
beschikking van andere organisaties. Ze werkt ook samen
met andere verenigingen om aan leerlingen een breed aan-
bod aan zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden (vb.
samenwerking met de Tekenacademie). Men streeft naar
een actieve wisselwerking tussen onderwijs, sport en jeugd
met ouders, lokale gemeenschap, cultuurverenigingen,
OCMW en de bedrijfswereld.

Brede vorming
Om van de Brasschaatse kinderen solidaire Vlamingen te
maken zal voluit medewerking worden verleend zowel
aan de initiatieven die de mondiale vorming bevordert (o.a.
van de GROS), als aan initiatieven die de Vlaamse identiteit
versterken.

Een loket voor Lokale Economie
Een gemeentelijk loket wordt opgericht voor Lokale
Economie dat het aanspreekpunt wordt voor ondernemin-
gen en zelfstandigen. Alle nuttige overheidsinformatie
vindt men er. De bevoegde ambtenaar heeft voldoende
notie van milieu-, bouw- en socio-economische vergunnin-
gen zodat hij in staat is elk dossier van begin tot einde te
begeleiden met bijzondere aandacht voor vereenvoudiging
van de administratieve formaliteiten. 

Versterking van de lokale economie
Er gaat een bijzondere aandacht naar het behoud van de
kleinschalige middenstand. Het gemeentebestuur wil de
middenstand blijvend ondersteunen. De gemeente enga-
geert zich om voor iedere geplande aankoop of externe
dienstverlening ook bij de lokale handelaars of vrije beroe-
pen aan te kloppen. In nauw overleg met Toerisme
Brasschaat ondersteunt de gemeente initiatieven die erop
gericht zijn dagjesmensen aan te trekken onder de noemer
Bruisend Brasschaat. De belasting op tapperijen en terras-
sen wordt afgeschaft.

Leefbaar centrum
De zone tussen de Bredabaan en de Hemelakkers zal gelei-
delijk omgevormd worden tot een winkel- en wandelzone.
Het Masterplan voor het park voorziet bijkomende par-
keerplaatsen vlakbij het centrum. Er komen geen betalende
parkeerplaatsen. Door permanent en intensief overleg en
degelijke bewegwijzering beperkt men de overlast door
openbare werken voor winkeliers en ondernemers.

www.n-va.be/brasschaat

N-VA Brasschaat drukt haar stempel 
op de gemeentelijke beleidsnota
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N-VA Brasschaat actief!

Aperitiefgesprek over de Brusselse Rand (11
maart). Het was een leerrijke bijeenkomst die

zonnige zondagvoormiddag in het gezellig zaaltje
boven in de ‘Roode Leeuw’.

Ben Weyts, kabinetschef
van Vlaams minister
Bourgeois, legde deskun-
dig de (wan)toestand in
de Vlaamse Rand rond
Brussel uit. “Het is 5 voor
(over?) 12", wist hij het
geboeide publiek te ver-
tellen.

Vlaams Eetfestijn (23 maart)
Onze kok van dienst Sven Van Dongen verraste

de genodigden (N-VA-sympathisanten en vrienden)
met héérlijke typisch Vlaamse gerechten.
Het streelde onze smaak- en, blijkbaar ook, andere
papillen …

Dossier

Brasschaat steunt burge-
meesters Vlaamse Rand

Op initiatief van de N-VA teken-
den alle gemeenteraadsleden van
Brasschaat de motie van de bur-
gemeesters van Halle-Vilvoorde.
Met hun motie herinneren zij de
VLD, SP.A en SPIRIT aan hun
belofte om het kiesarrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde te
splitsen voor de verkiezingen
zodat ze in overeenstemming zijn
met de Grondwet. Deze splitsing
moet het Nederlandstalig karak-
ter van deze gemeenten bescher-
men. Omdat die splitsing nog
altijd niet is doorgevoerd, zijn
deze verkiezingen ongrondwette-
lijk. 

Monarchie rijmt niet 
op democratie

De N-VA drukt haar stempel!
Door haar inbreng en volgehou-
den overtuiging werden de offici-
ële foto’s van de koning en konin-
gin verwijderd uit de gemeente-
raadszaal. Na Mortsel is Bras-
schaat de tweede van een hele
reeks gemeenten die dit klaar-
speelde. Hopelijk volgen er nog
meer. Omdat monarchie nooit
heeft gerijmd op democratie,
horen koningen niet meer in de
21ste eeuw.

Michiel 
voorzitter jeugdraad!

Begin maart werd ons jongste
bestuurslid Michiel van den
Eynde (24) verkozen tot voorzit-
ter van de jeugdraad. Hij haalde
het van uittredend voorzitter
Geert Pitteljon.
N-VA Brasschaat wenst Michiel
veel energie, durf en doorzet-
tingsvermogen in zijn nieuwe
verantwoordelijkheid. Proficiat,
Michiel!

KORT GENOTEERD
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 

T E R U G S T U U R B O N
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Hoog tijd voor 
een sterker Vlaanderen?

Ons volledig programma met concrete oplossingen vindt u op www.n-va.be

Wij vinden van wel!
Elio Di Rupo, de man met het strikje, staat
symbool voor de PS-macht in België. 
Al 8 jaar houdt die partij Verhofstadt in een
wurggreep. Met één simpele “non” veegt 
de PS elke Vlaamse vraag van de Belgische 
regeringstafel. De PS-ministers zijn 
“intouchable”, onaanraakbaar.
Zelfs na een opeenstapeling van zware
flaters mogen defensieminister Flahaut en
justitieminister Onkelinx gewoon op post
blijven. De PS domineert dit land.

De gevolgen? Rammelende rekeningen,
miljardentransfers richting Wallonië, een
hoge belastingsdruk, gerechtelijke 
achterstand, een massale ontsnapping uit
de gevangenis van Dendermonde, de 
snel-Belg-wet,… SP.A en VLD doen niet
meer dan wat zwak tegenpruttelen.

Wij leggen ons niet neer bij deze 
toestanden. De N-VA laat Vlaanderen niet
strikken. Wilt u ook een vuist maken? 

Stem dan N-VA. Voor een sterker
Vlaanderen.

Flor 
Van Noppen 
6de plaats Kamer

Bart 
De Wever 
2de plaats Kamer

�

Mais non!

Kamerlijst Antwerpen

3LIJST 
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