
De Brasschaatse bevolking vierde massaal de Vlaamse feestdag. ’s Morgens
met uitverkochte ontbijttafels in diverse feestzalen, ’s middags met een 

academische zitting, ’s avonds met een groots zang- en muziekfeest. 

De sfeer zat er duidelijk in. Onze
Brasschaatse N-VA-mandataris-
sen Jan Jambon, Luc Sevenhans,
Goele Fonteyn, Adinda Van Ger-
ven en Kristel Geubels kregen
van veel feestvierders warme en-
thousiaste woorden voor de lijn
die onze partij het laatste jaar
heeft gevolgd. 11 juli was een
Vlaams feest!

Niemand die toen kon vermoe-
den dat nauwelijks tien dagen
later, na ongeziene smeekbedes van koning Albert II, Elio di Rupo samen met heel
Franstalig België en links Vlaanderen als hefboom aan het mes, de CD&V kon los-
snijden van de N-VA. Het Vlaams front lag aan diggelen. Teleurstelling alom in onze
rangen. 

Het doel van de PS sinds dag 1 na de verkiezingen was na meer dan een jaar bereikt:
de grootste partij van het land en de meest spectaculaire groeier van de laatste de-
cennia uit de onderhandelingen duwen door te wachten, te wachten en nog eens te
wachten. Toch een vreemde democratie, waarin wij leven: forse signalen van de
Vlaamse burger opzij duwen voor een ‘hoger belang’…  om alles zoveel mogelijk te
laten zoals het is en zo weinig mogelijk veranderingen door te voeren. 

Nu valt nog af te wachten of er een werkbaar akkoord uit de formateursnota van 
Di Rupo te destilleren valt. Niet alleen de N-VA had grondige kritiek op de nota van
Di Rupo. Talrijke niet-politieke organisaties zagen er geen basis voor solide 
beleidsvoering in. Regenboogconstructies staan in wankele steigers. Als daar een
regering uit voortkomt, is deze gedoemd om een al even wankel beleid te voeren.
Daarenboven: sinds 13 juni 2010 is het toch wel duidelijk dat de belangrijkste maat-
schappelijke stroming in Vlaanderen kiest voor een sterker en duurzamer beleid.

Heeft Elio Di Rupo bij het bereiden van zijn menu rekening gehouden met de houd-
baarheidsdatum van zijn Belgische ingrediënten? Ik vrees van niet. Zijn recept zal na
lang sudderen zuur en ranzig smaken. De N-VA wil geen voedselvergiftiging.

Sven Van Dongen
Voorzitter N-VA Brasschaat

“Visie van een topadvocaat op de
politieke impasse“

VIC VAN AELST

op zondag 18 september* 
om 11 uur 

Dorpsherberg ‘de Roode Leeuw’
Bredabaan 262 

Brasschaat

Uw gastheren zijn Jan Jambon,
voorzitter van de N-VA-fractie in
de Kamer, en Sven Van Dongen,

voorzitter N-VA Brasschaat

*het aperitiefgesprek van 
zondag 11 september is 

verplaatst naar 18 september 

Aperitiefgesprek
met Vic Van Aelst
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11 juli, Vlaanderen feest! 
21 juli, Vlaanderen rouwt…

V.U. Sven Van Dongen
Het Leeg 73
2930 Brasschaat



Op zondagvoormiddag 5 juni liep de eerste ver-
dieping van de Roode Leeuw aardig vol voor

ons aperitiefgesprek met N-VA-Kamerlid Sarah
Smeyers. 

Sarah bracht een boeiende en vlotte uiteenzetting
over asiel en migratie in ons land, een onderwerp
waarin zij binnen de N-VA tot specialiste is uitge-
groeid. Uit haar grondig gedocumenteerde pleidooi
bleek dat vooral de migratie onder het mom van fa-
miliehereniging uit de hand loopt in België, zowel op
humaan als logistiek vlak. 

Na deze leerrijke redevoering kregen de aanwezigen, met aperitief in de hand, antwoorden op de vragen die
ze konden stellen. 

Hou uw agenda vrij op zondag 18 september om 11 uur voor ons volgende aperitiefgesprek in de Roode Leeuw
met een spraakmakende spraakwaterval: Vic Van Aelst.

Wie een kleine ingreep aan zijn 
woning wil doorvoeren, hoeft sinds 
1 december 2010 niet meer altijd een
bouwvergunning aan te vragen. Som-
mige werken werden helemaal vrij-
gesteld van de vergunningsplicht, voor
andere volstaat nu een melding.

Dit betekent niet dat je zomaar aan alle
werken mag beginnen, maar wel dat de
administratieve afhandeling een stuk
eenvoudiger wordt. Vlaams minister
van Ruimtelijke Ordening Philippe
Muyters (N-VA) zet de voordelen even
op een rijtje.

UW VOORDELEN
• Geen overbodige formulieren of kopieën

Zo gaat het indienen van een dossier een stuk snel-
ler (melding) of is het zelfs helemaal overbodig
(vrijstelling). 

• Geen onnodige wachttijden
Bij een vrijstelling hoef je helemaal niet meer te
wachten, na het indienen van een melding nog
slechts 20 dagen. 

• Geen overdreven betutteling van de overheid
Je beslist als burger zelf hoe je achtertuin eruit ziet
(als de geplande bouwwerken voldoen aan een
aantal voorwaarden).

VOORDELEN VOOR HET GEMEENTEBESTUUR
• Belangrijke administratieve vereenvoudiging

Er worden minder dossiers ingediend (vrijstelling)
of het aantal kopieën is sterk verminderd (mel-
ding).

• Minder bestuurshandelingen vereist 
Daardoor blijft er meer tijd over om zich toe te leg-
gen op zaken die echt van belang zijn. 

• Geen doorkruising van de plaatselijke wetgeving
De vrijstelling en de melding hebben enkel betrek-
king op duidelijk omschreven situaties.

OPGELET: NIET OVERAL EN ALTIJD GELDIG
Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet gel-
dig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (be-
schermd erfgoed, verkavelingvoorschriften of lokale
plannen). Win dus steeds op voorhand informatie in
bij het gemeentebestuur! Zo voorkom je dat je een
stedenbouwkundige overtreding begaat. Ook aan de
regels rond de medewerking van een architect wij-
zigt niets. Voor werken die een impact hebben op de
stabiliteit is steeds een architect nodig. In die geval-
len zal een architect voor jou het aanvraag- of 
meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Voor meer informatie over welke werken precies
worden vrijgesteld en voor welke werken men enkel
nog een melding moet doen, kan je een kijkje nemen
op www.ruimtelijkeordening.be 

Aperitiefgesprek 

met Sarah Smeyers

Kleine werken aan en rond uw woning worden eenvoudiger

Het talrijk opgekomen publiek
luistert geboeid naar 
Sarah Smeyers, 
de N-VA-specialiste inzake
asiel en migratie.

Vlaams minister 
Philippe Muyters 

(N-VA): “De vereen-
voudiging heeft heel

wat voordelen, zowel
voor de (ver)bouwer als

voor de gemeente.”

Ga je 
verbouwen? 
Win dan steeds
op voorhand 
informatie 
in bij je 
gemeente-
bestuur!



Jong N-VA krijgt een gezicht in Brasschaat ... 
of beter gezegd: twee gezichten!

Het bestuur van N-VA Brasschaat stelt u met veel
plezier Charlien Van Leuffel en Christophe De Win-

ter voor, twee jonge Brasschatenaren die Jong N-VA
Brasschaat gestalte willen geven. Afdelingsvoorzitter
Sven en jeugdverantwoordelijke Erwin trokken samen
naar d’Oude Pastorie in Brasschaat voor een dubbel-
interview!

Charlien en Christophe, wie zijn jullie?
Charlien: “Ik woon al sinds 5 september 1989, mijn 
geboortedag, in Brasschaat. Na mijn studies Latijn-
Wetenschappen aan het Sint-Michielscollege heb ik 
besloten om Politieke Wetenschappen te gaan studeren
in Leuven. In het weekend hou ik mij actief bezig met
paardrijden en zeilen. De meeste jongeren noemen mij
Charlie, hoewel Charlien mijn echte naam is.”

Prima Charlien, we zullen je voortaan ook 
aanspreken met Charlie! 
Christophe, wat moeten we van jou weten?
Christophe: “Ik ben op 5 juni 1987 in Brasschaat gebo-
ren en heb altijd in het centrum van Brasschaat ge-
woond. Na het secundair onderwijs, ook aan het Sint-
Michielscollege te Brasschaat, ben ik Handelsweten-
schappen gaan studeren in Brussel. Vanaf september ga
ik als auditor bij een van de vier grote auditkantoren
werken.  Ik ben vroeger zes jaar lid van Chiro Kaart ge-
weest, nu hou ik vooral van water- en sneeuwskiën,
bergwandelingen en lekker eten.”

Christophe, je was samen met Charlie de eerste 
die reageerde op onze oproep om een Jong N-VA-
afdeling op te richten. Vanwaar je interesse?
Christophe: “De interesse in politiek is mij van jongs af
aan meegegeven. De voorkeur voor de N-VA is pas later
gekomen, tijdens mijn studententijd. Ik kan mij het
beste vinden in het economische programma en het res-
pect voor de Vlaamse eigenheid.”

Charlie, hoe kwam jij erbij om je aan te melden bij
Jong N-VA?
Charlie: “Als studente Politieke Wetenschappen had ik
reeds lange tijd kriebels om iets te betekenen in de 
politiek. Na een interessant gesprek met Jan Jambon en
Luc Sevenhans werd dit gevoel alleen maar verder aan-
gewakkerd. Toen ik een aantal maanden nadien de kans
kreeg om mij effectief in te zetten voor de partij, heb ik
die dan ook met twee handen gegrepen. Op die manier
hoop ik mij actief bezig te kunnen houden met poli-
tiek.”

Hoe zie je dat dan, ‘jongeren in de politiek’?
Charlie: “Jongeren in de politiek zijn naar mijn mening
zeer belangrijk. Vooral de mogelijkheid om verder te
studeren en een optimale werkgelegenheid worden
door mij hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast is het
voor jonge ouders ook noodzakelijk om gepaste en be-

taalbare kinderopvang te vinden, wat vandaag de dag
nog steeds een probleem kan vormen. In mijn ogen kan
er op vlak van onderwijs en kinderopvang nog veel ver-
beterd worden, en kan dit vooral door de inzet van
jonge mensen gedaan worden.”

En jij Christophe, wat denk jij op gemeentelijk vlak
te kunnen realiseren?
Christophe: “Ik hoop met Jong N-VA een stem te kun-
nen bieden aan de jongeren in Brasschaat. Wij zijn im-
mers de toekomst, zodat Brasschaat ook in de toekomst
een fijne gemeente blijft om in te wonen. Betaalbaar
wonen en voldoende plaatsen waar jongeren ‘jongeren’
kunnen zijn is hiervoor essentieel.”

Als eerste voorstelling kan dit zeker tellen! Niet al-
leen weten onze lezers nu wie jullie zijn, Charlie en
Christophe, maar uit dit korte gesprek blijkt dat jullie
een zeer klare kijk hebben op politiek. Wij wensen
jullie beiden nog veel succes toe met de uitbouw van
Jong N-VA in Brasschaat!

Geïnteresseerde jongeren die mee willen werken 
aan de uitbouw van Jong N-VA in Brasschaat 

kunnen contact opnemen met Charlie of Christophe:

Charlie Van Leuffel  -  t. 0476 32 86 87
charlievanleuffel@hotmail.com

Christophe De Winter  -  t. 0476 84 55 72
christophe_de_winter@hotmail.com

Charlie en Christophe geven
met Jong N-VA een stem aan 
de jongeren in Brasschaat.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


