
� De lente is in het land, tijdens het Pinksterweekend kregen we al een voorproefje
van een hopelijk mooie zomer. Iedereen blij en vrolijk. 
Als we echter de Waalse politici in de media aanhoren, hebben we weinig reden tot
feesten. Zo hoorden we op de Vlaamse radio minister Onkelinx doodleuk het vol-
gende verklaren: “Het is niet toegestaan dat in dit land de meerderheid beslist tegen
de wil van de minderheid in. Dit zou een precedent scheppen en dat is in dit land
onaanvaardbaar.” Inderdaad, u leest het goed, in dit land zal nooit een democrati-
sche werking toegestaan worden want de meerderheid mag niet beslissen. De
(Franstalige) minderheid zal wel beslissen wat kan en niet kan!

� Uiteraard doelde de minister hier op de geplande stemming in het parlement om
B-H-V eindelijk te splitsen. De Vlamingen vragen de wetgeving toe te passen en de
kieskringen aan te passen zodat de huidige ongrondwettelijke situatie kan opgelost
worden. Uiteraard roepen de Franstaligen nu moord en brand. Ze beseffen maar al
te goed dat de Vlaamse meerderheid een einde kan maken aan dit jarenlange privi-
lege (want waarom moet men in Vlaanderen op Franstaligen kunnen stemmen, en
kan dat andersom niet??) dat B-H-V heet. 

� I have a dream , zei Martin Luther King ooit. Wel, ik heb
ook een droom. Ik droom van een echte democratie in het
land dat de hoofdstad van Europa huisvest. I have a dream.
Droom met ons mee. Mijn droom wordt in ieder geval al
meegedroomd met mijn partijgenoten in de N-VA. 
Een fijne zomer voor jullie allen.

Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat

Zondag 15 juni om
11.00 uur

Aperitiefgesprek over de 
politieke toestand met 
Rik Van Cauwelaert, 

directeur Knack. 

Dorpsherberg 
‘de Roode Leeuw’, 

Bredabaan 262
Brasschaat

Gastheer is Brasschaats 
schepen van Financiën

Jan Jambon
(N-VA).

“Rol van de 
N-VA in de huidige
politieke situatie:

een kritische 
analyse."

Brasschaat
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Wij hebben een droom!

Wens je meer info
over onze werking?

Surf dan naar
www.n-va.be/brasschaat

V.U. Marc Stockbroekx 
Lage Kaart 95 2930 Brasschaat 
T. 03 653.28.96
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� De nieuwe bestuursploeg, die aantrad op 1 januari
2007 en bestaat uit CD&V, N-VA en Open VLD heeft er
al anderhalf jaar werk opzitten. De huidige legislatuur
is dus voor 25 % voorbij. De tijd ging inderdaad snel
maar gebruikten we hem wel? Tijd dus voor een eerste
(tussentijdse) evaluatie. 

Grosso modo kunnen we stellen dat heel wat projecten
in de steigers werden gezet die nog deze legislatuur
moeten afgewerkt worden. Laten we de belangrijkste
projecten eens overlopen.

De ombouw van de voormalige Lt. Coppenskazerne tot
een KMO-zone. 
Na heel wat werk achter de schermen (verwerving van
het terrein, Ruimtelijk Uitvoeringsplan, selectie van de
partner in de Publiek Private Samenwerking, bouwver-
gunning, …) zijn de verbouwingswerken nu daadwer-
kelijk gestart. De officiële aanvang van de werken werd
op 22 mei ll. luister bijgezet, in aanwezigheid van de

Vlaamse ministers Peeters en Van Mechelen. De eerste
bedrijven zullen vanaf april 2009 hun intrek in de
gebouwen kunnen nemen.

De herinrichting van de Bredabaan. 
Omdat op heel wat plaatsen in het centrum het wegdek
van de Bredabaan in zeer slechte staat is beslisten we
om de Bredabaan tussen de Augustijnslei en de
Hemelakkers een grondige opknapbeurt te geven. Niet
alleen het wegdek, maar ook de voet- en fietspaden zul-
len volledig heraangelegd worden. Zo zullen er aan
beide kanten van de Bredabaan vrijliggende fietspaden
komen. Heel wat maatregelen worden getroffen om de
onvermijdelijke hinder die de werken met zich mee-
brengen voor het verkeer en de middenstand tot een
minimum te beperken. De werkzaamheden beginnen
in augustus 2008 en eindigen in november 2008, net
voor de drukke eindejaarsperiode. 

Sedert vele jaren beschikken we in Brasschaat over een
sporthotel. Met zijn capaciteit van 50 bedden is dit
in feite te klein om rendabel te kunnen zijn.
Daarom ontstond het idee om dit sporthotel uit te
bouwen tot een volwaardig Jeugdverblijfscentrum
dat uitgebaat wordt door mindervaliden. Vlaams
minister Bourgeois zette zijn schouders mee onder
dit project en wist hiervoor op 9 mei ll. de steun
van de hele Vlaamse Regering te krijgen. De zoek-
tocht naar een privépartner om dit mee te realise-
ren is gestart. De effectieve bouw wordt voorzien
tussen 2010 en 2012.

Naar aanleiding van het bezoek van minster De
Crem aan het legerkamp van Brasschaat, en na
grondig voorbereidend werk, zowel van kolonel
De Jongh als van onze burgemeester en mezelf,
bevestigde de minister dat de militaire aanwezig-
heid in Brasschaat verzekerd en zelfs verder uitge-
bouwd wordt. 

Al deze realisaties gebeuren binnen een strikt bud-
gettair kader. Zowel in 2007 als in 2008 bleven de
belastingstarieven voor de personenbelasting (6%)
en het kadastraal inkomen (900) ongewijzigd. Het
gemeentebestuur engageert zich om deze tarieven
gedurende de hele legislatuur niet te verhogen. 

U ziet, er ligt heel wat werk op de plank. Maar met
een hechte ploeg en
een goede samen-
werking met de
gemeentelijke admi-
nistratie gaan we
vast en zeker slagen.

Jan Jambon
Schepen van

Financiën en Lokale
economie

Van het gemeentelijk front: 
een stand van zaken

De 11-daagse Vlaanderen Feest! 
met als orgelpunt de
“Vlaamse feestdag”

Programma 11 juli 2008
11.00 uur Feestelijke eucharistieviering
St-Antoniuskerk - Centrum Brasschaat

14.00 uur Feestzitting met uitreiking van de
Brasschaatse Gouden Erepenning
(Auditorium Cultureel Centrum)
17.00 uur Optreden “de Planken” 

(voor onze kinderen)
19.30 tot 21.00 uur

Optreden “Mannen op de Baan” 
Vlaamse covergroep met Jelle Cleymans

21.45 tot 23.00 uur
Optreden van Jean Bosco Safari

aansluitend Vlaams vuurwerk

Verder nog: 
diverse randanimatie voor kinderen, kraampjes enz….

Van 1 juli tot en met 11 juli 2008 
zijn er nog allerlei andere festiviteiten gepland.

Raadpleeg hiervoor regelmatig onze website  
www.n-va.be/brasschaat
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Maria-ter-Heide

Bij het aantreden van ons nieuw afdelingsbestuur
(december 2007), waren alle bestuursleden aangenaam
verrast dat ieder Brasschaats gehucht een waardige
vertegenwoordiger had in deze vergadering.
Daarom ontstond het idee dat we in elk huis-aan-huis-
pamflet een rubriek ‘Wijk in de kijker’ zouden inlas-
sen.

In de vorige editie van dit blad konden jullie al kennis
maken met de wijk Mariaburg, de thuishaven van
schepen Jan Jambon.
In deze uitgave mag ik jullie mijn wijk Maria-ter-Heide
voorstellen.

Geografisch gezien bevind ik mij in een luxepositie. Ik
woon immers in het meest uitgestrekte gehucht (onge-
veer een derde van de totale oppervlakte van
Brasschaat), terwijl het aantal inwoners (4.449) maar
een 12% van de totale Brasschaatse bevolking (37.175)
bedraagt. Dit betekent dat deze wijk nog rijk is aan
onbebouwd, groen gebied. Allemaal te danken aan het
Kamp!

Dit militaire kamp heeft vroeger -en nu nog steeds- een
belangrijke invloed uitgeoefend op de economische,
sociale en ruimtelijke groei van Maria-ter-Heide.
Daarom wil ik jullie graag even meenemen op een
historische wandeling doorheen dit Kamp (1).

Na de samenvoeging van België en Nederland in 1815,
vond de Nederlandse overheid onder leiding van
koning Willem I het raadzaam om een garnizoen onder
te brengen aan de Noordelijke grensstreek. Deze leger-
basis moest echter ook een oefenterrein bezitten. Zo
ontstond in 1820 de ‘Brescaatse Heide’ als oefenterrein
voor de artillerie. 

Na de Belgische onafhankelijkheid (1830) werd dit
gebied in 1852 door de militaire overheid aangekocht

en kon de verdere uitbouw van het domein worden
verwezenlijkt met kazernes, woningen, een militair
vliegveld, de ruiterijschool en het Groot Schietveld.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in het Kamp wei-
nig vernield. Maar de tol was des te groter naar het
einde van de Tweede Wereldoorlog…bezetting door
Duitsers die hier hun hoofdkwartier vestigen, vijande-
lijke reactie van Duitsers op de bevrijding door de
Canadezen, …
Toch kent het militaire kamp in de naoorlogse periode nog
een nuttige bestemming.

Enkele jaren terug was er wel enige vrees voor het voort-
bestaan van het Kamp maar begin 2008 werd de toekomst
ervan verzekerd. Het kamp zal als test- en oefenkamp die-
nen voor militairen die op missie vertrekken.
Het kamp zal ook een mooie economische toekomst
tegemoet gaan met de verdere uitbouw van de KMO-
zone.

Tenslotte wil ik toch ook de ecologische functie van het
militaire kamp benadrukken. De 1000 ha oppervlakte
van de twee schietvelden staan sinds 1987 onder toe-
zicht van de Dienst Bosbeheer van de Vlaamse
Gemeenschap. Op deze manier wordt dit uniek
natuurgebied met zijn uitzonderlijke fauna en flora
gewaarborgd voor de toekomst.
Zo ziet u dat het noor-
den van Brasschaat een
zeer rijk verleden kent,
maar een nog rijkere
toekomst tegemoet
gaat…

Aarzel niet om dit te
ontdekken!

Adinda Van Gerven

(1) dank  aan de informatie
uit‘Leven in Maria-ter-

Heide’ van Frans Bellens

Mijn wijk in de kijker
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Bart De Wever, voorzitter N-VA

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

Uw Vlaamse garantie in de Wetstraat

Streng maar rechtvaardig. Is dat de 
N-VA-houding?
Jan Jambon: “Analyses, argumenten en cijfers. Dat
zijn de sterkste wapens van de N-VA in elk debat.
Of het nu gaat over de transfers naar Wallonië, het

kostelijke koningshuis of infrastruc-
tuurwerken. Populisme en het diaboli-
seren van tegenstanders laten wij aan
anderen over.”

Solidariteit ja, maar niet 
onvoorwaardelijk neem ik aan?
Flor Van Noppen: “Vlaanderen zorgt

voor 3/4 van de welvaart in dit land.
Iedere Vlaming is jaarlijks voor 2000
euro ‘solidair met Franstalig België’.
Maar vraagt Vlaanderen broodnodi-
ge hervormingen of de toepassing

van wetten, dan is het antwoord ‘non’. De N-VA
legt zich daar niet bij neer.”

Hoe kunnen twee totaal verschillende regio’s goed
bestuurd worden?
Jan Jambon: “De N-VA wil elke regio responsabili-
seren om tot beter bestuur te komen. Enkel door
vrijheid te krijgen én verantwoordelijkheid op te
nemen kunnen Vlaanderen en
Wallonië zélf een efficiënt beleid
op maat van hun economie en bur-
gers voeren.”

En hoe ziet 
de N-VA de
inburgering van nieuwkomers?
Flor Van Noppen: “Voor wat,
hoort wat. Inburgering veronder-
stelt rechten én plichten. Als eerste werkte de 
N-VA een visie uit over verplichte inburgering,
met als doel het echt samen leven van autochtonen
en nieuwe Vlamingen. Met wederzijds respect.”

Als de afgelopen maanden één iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dit: de N-VA is
dé Vlaamse garantie in ‘de Wetstraat’. Binnen en buiten het parlement werkt de partij keihard
aan en voor Vlaanderen. Twee parlementsleden uit uw provincie geven kort tekst en uitleg.

Flor Van Noppen
Kamerlid

Jan Jambon
Kamerlid

Indien we onze welvaart en ons welzijn ook in de toekomst willen
verzekeren, moeten Vlaanderen en Wallonië de touwtjes zelf in
handen kunnen nemen. Daarom eisen we tegen midden juli een
verregaande staatshervorming. Zoniet blijven we onze verkie-
zingsbeloftes trouw en treden we niet tot de regering toe.

�

DE DOSSIERVRETERS VAN DE N-VA
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