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Sterker Vlaanderen
…minder crisis
Zondag 15 maart
om 11.00 uur
Aperitiefgesprek over de
inzet van de komende
regionale verkiezingen op
7 juni met Vlaams
Volksvertegenwoordiger
Kris Van Dijck.

Dorpsherberg
‘de Roode Leeuw’,
Bredabaan 262
Brasschaat
Gastheren zijn
Marc Stockbroekx,
voorzitter N-VA Brasschaat
en Jan Jambon,
Federaal
Volksvertegenwoordiger.

Wie gelooft dit land nog?
Een paar stevige winterprikken deden ons herinneren dat het af en toe toch nog
kan winteren in dit land. Ondertussen is de eerste fase van de wegenwerken
Bredabaan achter de rug en komt de tweede eraan. Maar de eindejaarsperiode kon
toch nog winkelend in Brasschaat afgesloten worden. De gemeente heeft ondertussen studies aangevraagd om het parkeerprobleem voor de winkelende
Brasschatenaar op te lossen. Het idee is om een ondergrondse parking aan de Oude
Baan te laten aanleggen. Wij houden u op de hoogte van die ontwikkelingen.
Ontwikkelingen in Brasschaat maar verwikkelingen in België.
Zo blijven we maar vaststellen dat in België de democratie niet "onverwijld" wordt
toegepast. Met zijn allen zijn we getuige geweest van het débacle van de Fortis bank.
Een even krachtdadig optreden van de Belgische regering zoals die van de Vlaamse
had misschien heel wat
Omdat ze schuldenvrij is, kon de Vlaamse ellende kunnen besparen.
regering de KBC geloofwaardig ter hulp Dat kon de Belgische regeschieten, zoniet was de KBC dezelfde weg ring echter niet en dat zegt
alles over de toestand van dit
opgegaan als Fortis.
land. Wie gelooft dit land
nog?
Het verschil tussen de Belgische en de Vlaamse regering? De staatsschuld! België
87% en 27% hoger dan de toegestane Euro-norm van 60%. Vlaanderen 0%. Dankzij
deze nulpositie kon de Vlaamse regering de KBC geloofwaardig ter hulp schieten
zoniet was de KBC dezelfde weg opgegaan als Fortis.
Het is de ironie van het lot dat diegenen die het bestaande staatsbestel zo koesteren,
nu het hardst de gevolgen moeten dragen van de teloorgang van hun bank. De
frustratie van de aandeelhouders is ondertussen groot en ze hebben gelijk.
Maar zonder de broodnodige staatshervorming zal België onhoudbaar verder
afglijden naar een volkomen onmachtig staatsbestel. De komende economische
schokken zal Vlaanderen dan weerloos moeten ondergaan. Zonder drastische ingrepen zal deze welvarende regio even armlastig eindigen als de Waalse nu. Dat is ook
een vorm van solidariteit.
Misschien kunnen de Waalse en Vlaamse regio’s vervolgens
“ééndrachtig” transferts aanvragen bij de Europese Commissie. Dán zullen we als Vlamingen daadwerkelijk kunnen stellen: ”L’union fait la force!”. Force en Fortis. Farce en Fortwas.
Toch sterkte voor iedereen en misschien kunnen we onze stem
in het hokje nog eens laten horen in juni: “Alstublieft, hervorm
dit disfunctionerend staatsbestel voor het te laat is.”
Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat.
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N-VA investeert in veiligheid,
ook in onze provincie…
Bart De Nijn, gedeputeerde
voor de N-VA in onze provincie, heeft onder andere
Veiligheid als bevoegdheid, wat
voor de meeste inwoners geen
onbelangrijk
thema
is.
“Ied ereen gaat er vanuit d at
o nd e r and e re p o litie m e nse n
Bart De Nijn,
go e d o p ge le id zijn o m h un
provinciaal gedeputeerde
tak e n o p e e n p ro fe ssio ne le
m anier uit te vo eren m aar haast niem and stelt zich
d e vraag w ie d eze m ensen o p leid t. Wel, d it w o rd t
geo rganiseerd d o o r d e nieuw o p gerichte p ro vinciale p o litiescho o l.”
De provincie is ook het ideale niveau om opleidingen voor andere hulpdiensten te organiseren.
Daarom besliste het provinciebestuur om de opleidingen voor de drie disciplines brandweer, politie
en dringende geneeskundige hulpverlening op de
site in Emblem (Ranst) samen te brengen waar nu
reeds de PIBA (brandweer) gevestigd is. Dit biedt 3
grote voordelen:

1. Ten eerste schaalvoordelen door het gezamenlijk
gebruik van de infrastructuur en het gezamenlijk
organiseren van de ondersteunende functies.
2. Ten tweede zullen onze hulpdiensten tijdens het
uitvoeren van hun specifieke opdrachten sowieso
met elkaar samenwerken tijdens noodsituaties.
Waarom zou dan die synergie en samenwerking al
niet bevorderd worden tijdens de opleiding! Door
de opleidingen te centraliseren op één locatie, kunnen multidisciplinaire oefeningen gemakkelijker
plaatsvinden.
3. Ten derde ligt de huidige site
van PIBA centraal in de provincie, ongeveer op de grens van de
drie arrondissementen en is deze
locatie beter bereikbaar dan de
huidige locatie van de PPA aan
de Noorderlaan.
Gerda Van Langendonck
Provincieraadslid

Geert Bourgeois op aperitiefgesprek
Voormalig minister Geert
Bourgeois schetste op zondag 14 december ll. hoe zijn
ontslag als minister in de
Vlaamse regering op persoonlijk vlak ervaren werd.
Hoe spijtig hij het ook vond
om zijn werk niet te hebben
kunnen voltooien, de voldoening die hij had ondervonden door Vlaanderen
internationaal op de kaart te
zetten compenseerde ruimschoots de gevoelens die
altijd gepaard gaan met een te vroeg afscheid.
Hij nam ook een aantal politieke hete hangijzers
onder de loep. De gesprekken rond de staatshervorming zonder de N-VA, zijn een maat voor niets,
aldus Bourgeois. De dialoog van gemeenschap tot
gemeenschap lijkt enkel bedoeld om naar de buitenwereld toe een zweem van “bezig-zijn” op te roepen. Over geen enkel punt uit het gezamenlijk door
alle Vlaamse partijen ondertekend programma,
wordt er effectief onderhandeld. Gemaakte kiesbe-

loften zijn blijkbaar van geen tel meer. Dat onze
voormalige kartelpartner hierbij niet meer standvastigheid aan de dag legt, doet pijn. Aan de
Vlaamse kiezers om te wikken en te wegen en zijn
oordeel te vellen bij de komende verkiezingen in
juni.
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Ambitieuze plannen voor
gemeentelijke administratie
Jan Jambon

Ro nd d e jaarw isseling m aak te d e gem eente bek end
d at ze p lannen had vo o r een gro te reo rganisatie
van d e ad m inistratie van d e gem eente en het OCMW.
Wij vo nd en d it vo ld o end e aanleid ing vo o r een gesp rek
m et N-VA-schep en Jan Jam bo n, één van d e trek p aard en van d it ingrijp end p ro ject.

Jan, de gemeente en het OCMW hebben grootse plannen met hun administraties?
Jan Jambon: “Dat kan je wel stellen. Zowel de gemeente als het OCMW hebben een uitgebreide administratieve organisatie. In beide organisaties zijn zeer specifieke diensten. Zo beheert het OCMW een rusthuis,
drie dienstencentra, hebben ze een uitgebreide maatschappelijke dienstverlening, … Binnen de gemeentelijke organisatie vind je de dienst bevolking, cultuur,
sport, jeugd, de bouwdienst, … Maar naast deze specifieke diensten beschikken zowel het OCMW als de
gemeente over analoge ondersteunende diensten zoals
een dienst financiën, een dienst informatica, een personeelsdienst, een technische dienst, … Beide besturen
zijn tot het inzicht gekomen dat door een integratie
van precies die ondersteunende diensten we een veel
betere dienstverlening aan de Brasschaatse bevolking
kunnen geven, tegen veel lagere kosten.”
Is de afstand tussen beide administraties geen probleem voor een doorgedreven samenwerking ?
Jan: “Inderdaad, het hele integratieproject zal uiteindelijk uitmonden in een nieuw administratief centrum
waar de geïntegreerde administratie onder één dak zal
gehuisvest worden. Pas dan zullen alle diensten die
moeten integreren ook fysisch samenzitten. Pas dan
zal de integratie optimaal renderen.”
Dit lijkt een bijzonder ambitieus project. Hoe ver staan
jullie al in de verwezenlijking ?
Jan: “Wel, de eerste stappen zijn gezet. Voor elke dienst
waarvan wij dachten dat die kon geïntegreerd worden
hebben we een werkgroepje van mensen uit die diensten een voorstel laten uitwerken. Eind oktober hebben

die werkgroepen het resultaat van hun werk aan de
stuurgroep voorgesteld. Na enkele gedachtewisselingen kon een voorstel aan het college worden voorgelegd. Dit voorstel werd midden januari in het college
goedgekeurd. De volgende stap is nu de uitwerking
van een nieuw organigram voor de geïntegreerde
organisatie. Omdat het voorbereidende werk zo degelijk was kan deze fase betrekkelijk snel gaan. Wanneer
het organigram vast staat, zullen we per dienst
oplijsten welke output elke dienst levert. Vanuit die
output zullen we dan de werkprocessen uittekenen. En
wanneer die dan in de praktijk gebracht worden zal
Brasschaat over een moderne en efficiënte gemeentelijke administratie beschikken die voldoet aan de
noden van onze tijd.”
Je zegde al dat een betere dienstverlening aan de burgers een doelstelling is. Zijn er nog andere doelstellingen ?
Jan: “Ik ben ervan overtuigd dat zowel de gemeente
als het OCMW vandaag een zeer goede dienstverlening hebben uitgebouwd. Maar organisaties mogen
niet stilstaan en moeten steeds oog hebben voor wijzigende
behoeften
van onze klanten en
nieuwe technologieën die weer
nieuwe mogelijkheden
scheppen.
Vandaar dat we nu
weer een stap moeten zetten om die
dienstverlening nog
te verbeteren.
Als bestuur zijn wij
er ook van overtuigd dat we aan onze medewerkers de
nodige middelen moeten ter beschikking stellen.
Daarom dat de integratie van beide administraties ons
de gelegenheid biedt om in een nieuw gebouw een nog
professionelere werkomgeving uit te bouwen.
Ten slotte denken we dat ook in deze één plus één
meer is dan twee. Door de samenvoeging zullen we
meer taken aankunnen en dus efficiënter werken.”
Staat de locatie van het nieuw administratief centrum
al vast ?
Jan: “Neen. Momenteel worden drie mogelijke sites
onderzocht naar geschiktheid en financiële haalbaarheid. Voor de ontwikkeling van het gebouw zal de
gemeente waarschijnlijk weer gebruik maken van een
PPS-constructie: de samenwerking van de overheid
met een private partner.”
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“De slimste ben ik zeker niet. Maar één ding
weet ik wel. Met een sterker Vlaanderen
kunnen we de crisis beter aanpakken.”
Bart De Wever, voorzitter N-VA

België blokkeert
Vlaanderen en Wallonië houden er vaak andere meningen
op na. Daar is niks mis mee. Samenwerken als goede buren
met respect voor elkaar moet kunnen. Maar op Belgisch
niveau krijgt men niets meer voor elkaar.

Een sterker Vlaanderen werkt.
Het bewijs is er!
2008 was een rampjaar voor onze bankwereld. De federale
regering kwam met een ‘oplossing’: ze verkocht Fortis voor
een appel en een ei aan Parijs. Met als gevolg dat honderdduizenden - vooral Vlaamse - spaarders en beleggers hun
appeltje voor de dorst in rook zagen opgaan. Later weigerden
de Franstalige partijen om de door-en-door Vlaamse bank
KBC uit de nood te helpen. Nog goed dat Vlaanderen
wel daadkrachtig optrad of de ramp was niet te overzien.

Wilt u meer weten over het programma of de werking van de N-VA,
dan kan u bellen naar 02 219 49 30, faxen naar 02 217 37 10 of mailen naar info@n-va.be

