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Brasschaat

V.U. Marc Stockbroekx
Lage Kaart 95
2930 Brasschaat

“N-VA in de
Vlaamse Regering”
Zondag 13 september
om 11u.
APERITIEFGESPREK
met Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Begroting & Financiën,
Ruimtelijke Ordening, Werk
en Sport.

Dorpsherberg ‘de Roode
Leeuw’, Bredabaan 262,
Brasschaat
Gastheer is Brasschaats
schepen van Financiën
Jan Jambon (N-VA)

Vlaanderen zal het moeten doen
Wanneer dit blaadje bij u in de bus zal gevallen zijn, zit de vakantie er al weer
op. Wij hopen dat het een deugddoende periode geweest is voor u, uw familie
en vrienden.
Indien u eropuit getrokken bent, dan was u niet de enige. Vele Belgische gedetineerden hebben tijdens deze vakantie hetzelfde idee gehad om eens een stapje in de
wereld te maken. Sommigen onder hen gingen de zon in Marokko opzoeken en blijven daar nu wat langer dan ze hadden gedacht. Ze mogen hun celstraf daar verder
uitzitten in het kader van de overeenkomst tussen België en Marokko, een tijdje
geleden afgesloten en met veel bombarie verkondigd door Verhofstadt als een
oplossing voor de overbevolking in de Belgische gevangenissen. Alleen werd ze niet
toegepast?! De gedetineerden namen dan blijkbaar maar zelf het initiatief en gingen
alvast naar daar. Eind goed al goed.
Moet het nog gezegd dat het Ministerie van Justitie al decennia lang stiefmoederlijk
behandeld is geweest in de Belgische context.
Mag ik iets opperen? Misschien eens nadenken
Het belooft een hete
over een grondige herdenking van de Belgische
herfst te worden op
staatsstructuur. Een denkoefening waarin het
Belgisch niveau.
“goed functioneren” centraal staat in plaats van
“hoe zuig ik de andere regio het best leeg?”, hét
centrale uitgangspunt bij onze zuiderburen. De consequenties van deze denkwijze
manifesteren zich dan ook soms heel duidelijk voor het grote publiek wanneer tot
ieders verbazing Belgische gevangenen in en uit blijken te vliegen.
Ondertussen grijpt de economische crisis verder om zich heen. Kent u maatregelen
die de Belgische regering heeft bedacht om het tij te doen keren of de situatie enigszins te beheersen? Ik niet. Ondertussen blijken de cijfers van de Belgische staatskas
niet alleen gemanipuleerd te zijn, ze blijken nu ook onbeheersbaar te worden. In
deze context weigert de socialistische PS ook maar een centiem te willen besparen.
Logisch, zij moeten het niet verdienen! Die taak hebben zij netjes uitbesteed aan de
Vlamingen. Het belooft een hete herfst te worden op Belgisch niveau. Laten we
hopen dat de Vlaamse regering in de kleine speelruimte die ze van de federale regering heeft gekregen, toch wat stevig werk kan verrichten en dat ze op haar niveau
de nodige maatregelen kan nemen om de economische crisis op te vangen.
In dit kader hebben wij Philippe Muyters gevraagd als volgende spreker op ons aperitiefgesprek. Zo kunnen we eens rechtstreeks aan hem vragen hoe hij een en ander ziet als N-VA-mandataris.
Met mijn beste groeten en de steun van het ganse Brasschaatse
N-VA bestuursteam in deze moeilijke economische tijden.
Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat
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JONG-N-VA

Nu ook in Brasschaat!
Eindelijk is het zover. Ook in Brasschaat wordt
er een Jong-N-VA-afdeling opgericht. Na de
geweldige verkiezingsuitslag, is het tijd om aan de
slag te gaan. Overal in Vlaanderen schieten jongerenafdelingen als paddenstoelen uit de grond. Denk
aan de zeer sterke afdeling in Ranst en de nieuwe
afdeling in Kalmthout. Wij kunnen, als grootste
afdeling uit de provincie Antwerpen en met de federale fractievoorzitter Jan Jambon in onze rangen,
niet achterblijven.
De lokale jongerenafdeling, die in september zal
opgericht worden, zal zich toespitsen op enerzijds
het (lokale) jongerenbeleid en anderzijds op ontspanning. Daarvoor hebben wij natuurlijk uw
inbreng nodig. Vandaar onze oproep om aanwezig
te zijn op de oprichtingsvergadering van onze jongerenafdeling. Tijdens deze vergadering wordt er
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
verkozen , die de dagelijkse leiding in handen zullen nemen. Voel je je geroepen voor één van deze

taken of wil je gewoon lid worden van onze jongerenwerking, dan moet je jonger dan 31 jaar zijn en
een N-VA-lidkaart op zak hebben (dit kost je als jongere slechts 5 euro). Hiervoor surf je naar de website van N-VA Brasschaat, bel of mail je. Je kan je ook
nog lid maken op de oprichtingsvergadering.
De datum en locatie van de vergadering worden
nog meegedeeld. Wil je dus aanwezig zijn, lid worden of je kandidaat stellen
voor één van de vacante
functies, geef ons dan een
seintje en wij bezorgen u een
uitnodiging.

Meer info:
http:/ / brasschaat.n-va.be
Michiel Van den Eynde
0496 43 35 06

Peter De Roover maakte
verkiezingsanalyse
Eén week na de Vlaamse verkiezingen maakte politiek secretaris van de
Vlaamse Volksbeweging Peter De Roover tijdens ons aperitiefgesprek een
doordringende analyse van de laatste verkiezingsuitslag. De bijzonder
sterke overwinning van de N-VA, het verbijsterend verlies van Open VLD
en Vlaams Belang, de uitgebleven ”Grote Sprong voorwaarts” van
Groen!, zorgde voor de opinie- en mediamakers voor heel wat kopbrekers. Zij weigerden de analyse te maken die stelt dat de reddingsstrategie
van Verhofstadt om het idee België te redden via een ”BurgerManifest”
revolutie, failliet is. De Roover stelde vast dat de media het niet over hun
lippen gezegd kregen dat de verkiezingsuitslag in Vlaanderen duidelijk
tegen de verderzetting was van het Belgisch staatssysteem en voor een
grondige Staatshervorming was. Vlaanderen en Wallonië evolueren nog
verder uit elkaar en België verdampt aan een versneld tempo. De evolutie van de kiesuitslagen in de afgelopen
Peter
10 jaar tonen een
De Roover
gestaag opgaande
trend voor de partijen die kiezen voor
een Vlaanderen dat
zich wil ontvoogden
van het Belgische
staatssysteem.
Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA
Brasschaat
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Een strategische visie voor
de Brasschaatse economie
Op d e laatste gem eenteraad vo o r d e
gro te vak antie w erd het strategisch
p lan vo o r d e lo k ale eco no m ie in
Brasschaat unaniem go ed gek eurd .
Dat Jan Jam bo n, o nze N-VA – schep en van Lo k ale Eco no m ie aan d e
basis ligt van d it p lan zal w el
niem and verbazen. Daaro m d it
vraaggesp rek m et Jan.
Jan, vanwaar het idee voor
een strategisch plan voor
onze lokale economie?
Jan Jam bo n: “Het idee dateert
al vanuit het bestuursakkoord dat we afsloten aan het
begin van deze legislatuur en
werd weerhouden als één
van de strategische doelstellingen van het gemeentebestuur. We zijn ervan overtuigd dat je voor de economische
ontwikkeling van onze prachtige
gemeente verder moet kunnen kijken dan de periode van één legislatuur. Dit plan houdt daarom ook
doelstellingen in op korte, middellange en lange termijn, zodat ook het
gemeentebestuur van de volgende
legislatuur hier nog een kluif aan zal
hebben.”
Hoe is het plan tot stand gekomen ?
Jan: “Voor het opstellen van dit
strategisch plan hebben we ons
laten bijstaan door een extern
bureau, WES uit Brugge. Deze
jongens hebben heel wat ervaring en deden al
vergelijkbare opdrachten voor de gemeenten als Genk
en Boom. Daarnaast werden ook de economische spelers in Brasschaat bij het project betrokken. Vanuit het
bestuur volgden de burgemeester Dirk De Kort, collega schepenen Myriam Van Honsté en Berre Van
Deuren en ikzelf natuurlijk de werkzaamheden van
dichtbij op.”
Welke zijn de belangrijkste aanbevelingen in het plan?
Jan: “Het strategisch plan schuift zes strategische doelstellingen vooruit. Voor iedere doelstelling worden een
reeks concrete maatregelen geformuleerd. De geïnteresseerde vindt het volledige strategische plan op de
webstek van onze gemeente www.brasschaat.be
De strategische doelstellingen zijn:
• De eigen gemeentelijke dienstverlening lokale economie nog verder opdrijven.
• Onze winkelgebieden verder versterken.

• Parkeren en mobiliteit beter afstemmen op het commerciële gebeuren.
• Toerisme verder ontwikkelen.
• Instaan voor een duurzame ontwikkeling van de
economie.
• Een eenduidige positionering van het merk
‘Brasschaat’.”
Al deze doelstellingen in detail bespreken zou ons
ongetwijfeld te ver leiden, maar wat is voor u het
belangrijkste?
Jan: “De zes doelstellingen zijn natuurlijk even belangrijk en aan elkaar gelinkt. Het is dus moeilijk er één of
twee uit te lichten. Het vernieuwende van deze doelstellingen is volgens mij wel dat nu zeer duidelijk een
verband wordt gelegd tussen toerisme en lokale economie. Ik ben daarom vast van plan om, samen met
collega Berre Van Deuren, het toeristisch aanbod in
Brasschaat verder uit te bouwen zodat ook onze ondernemers hier vlot op kunnen inspelen.”
En nu aan de slag om dit allemaal te realiseren?
Jan: “Exact, door dit plan hebben we nu een heel duidelijke agenda vastgelegd. We weten nu wat er moet
gebeuren. Het zal nu kwestie zijn om hier budgetten
voor vrij te maken en focus te leggen op deze actiepunten. Het is natuurlijk zo dat een aantal dingen
ondertussen al opgestart zijn en zelfs al gerealiseerd.
Zo hebben we onze adviesraad grondig uitgebreid en
werkt het Forum lokale economie, onder voorzitterschap van Valentin Leen, als een brede representatie
van de economische spelers in onze gemeente. Wat het
parkeerbeleid betreft zal de studie eerstdaags afgerond
worden zodat de noodzakelijke beleidsopties kunnen
genomen worden. We zullen niet nalaten om over de
realisaties verder te communiceren.
Trouwens, de gemeenteraad heeft er uitdrukkelijk op
aangedrongen dat jaarlijks een stand van zaken van de
realisatie van dit plan wordt opgemaakt en in de
gemeenteraad wordt besproken.”
Jan, w e w ensen je veel succes bij d e verw ezenlijk ing
van d it p lan d at essentieel is vo o r d e verd ere o ntw ik k eling van d e eco no m ie in o nze gem eente.

Zaterdag 24 oktober 2009 - 19.30 uur

VLAAMS EETFESTIJN
Onze ondervoorzitter en kok van dienst, Sven, heeft
alweer enkele heerlijke recepten samengesteld.
Feestzaal Ons Middelheem
Bredabaan 423
2930 Brasschaat
Weldra meer info op http://brasschaat.n-va.be
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U koos voor een sterker Vlaanderen
De uitslag van de Vlaamse verkiezingen is duidelijk: u koos voor een sterker
Vlaanderen. Met onze campagneboodschap ‘Sterker Vlaanderen, minder crisis’
zetten we daar de jongste maanden ook hoog op in. Want België kan het niet
meer. Meer dan 500.000 kiezers gaven ons hiervoor op 7 juni het vertrouwen.
Waarmee ze 16 N-VA’ers naar het Vlaams Parlement stuurden. Waar gaan
zij voor? Een Vlaams investeringsplan om de crisis écht aan te pakken, een
rechtvaardig maar kordaat inburgeringsbeleid, een hogere kinderbijslag,
een betaalbare hospitalisatieverzekering en een Vlaams energiebeleid dat zorgt
voor een lagere energiefactuur.
Degelijk. Sociaal. Zeker.
Dat beloofden we voor 7 juni, dat zal erna niet anders zijn.
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

Nieuw in het Vlaams Parlement
Liesbeth Homans (36) en Sophie De Wit (35) maken als nieuwkomer deel uit
van de zeskoppige Antwerpse delegatie in het Vlaams Parlement.

Liesbeth
Homans

Kamerlid en schepen in Brasschaat
Jan Jambon zal na dit Vlaams verkiezingssucces op het federale niveau
nog meer de vinger op de wonde leggen en aantonen waarom België het
niet meer kan.

Sophie
De Wit

Liesbeth Homans, geboren en wonende
in het Antwerpse district Wilrijk, werd in
2006 rechtstreeks verkozen in de provincieraad van Antwerpen, waar ze vooral
werkte rond thema’s als ruimtelijke ordening en huisvesting. Liesbeth is licentiate
geschiedenis. Als sportieve vrouw ging ze
na haar studies werken als coördinator
van een sportfederatie. Sinds 2004 was
ze parlementair medewerkster van Bart
De Wever.

De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t
ve rm e ld is b e ste m d vo o r h e t inte rne
gebruik van d e d iverse d iensten van d e
N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in
ve rb and m e t d e b e sch e rm ing van d e
p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van
d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het
verw ijd eren ervan.



Jan
Jambon

Sophie De Wit uit Aartselaar
studeerde rechten aan de
KULeuven en behaalde ook
nog een bijzonder diploma
strafrecht aan de Université
Panthéon in Parijs. Sinds 1997
werkt ze als advocate.
Sophie De Wit is sinds 2001
gemeenteraadslid in Aartselaar, waar ze vooral bezig is
met verkeersveiligheid, jeugdbeleid, gezondheidszorg en
sociale voorzieningen.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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 www.n-va.be
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