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BRASSCHAAT
N-VA BRASSCHAAT SCHAKELT EEN VERSNELLING HOGER
De teerlingen zijn op 14 oktober
geworpen, met voor N-VA Brasschaat
een onverhoopt succes. Op 2 januari
2013 werd het nieuwe gemeentebestuur officieel geïnstalleerd. Onze
14 N-VA-gemeenteraadsleden legden
trots hun eed af; het echte werk kan
beginnen.

V.U.: Sven Van Dongen - Het Leeg 73 - 2930 Brasschaat - brasschaat@n-va.be

DEGELIJK BELEID
VOOR ONZE GEMEENTE
Na vlot overleg met de uittredende
coalitiepartners kwamen we tot een
degelijk bestuursakkoord met CD&V:
een akkoord waarin al onze
speerpunten van de
verkiezingscampagne uitvoerig aan
bod komen. Onze nieuwe
burgemeester, Jan Jambon, de nieuwe
N-VA-schepenen en de overige
gemeenteraadsleden hebben zich reeds
met de juiste discipline toegelegd op
hun bestuurstaken. Wij stellen u
verder in dit blad onze vijf
gemotiveerde OCMW-raadsleden
voor.

N-VA KIEST NIEUW BESTUUR
Begin maart houden we nieuwe
bestuursverkiezingen voor onze

Brasschaatse afdeling. Door het succes
van de afgelopen jaren hebben steeds
meer vrijwilligers zich aangemeld om
onze lokale werking mee te
ondersteunen. N-VA Brasschaat
schakelt een versnelling hoger; we
zullen een nieuwe bestuursstructuur
uitwerken, waarin alle aspecten van
politiek en besluitvorming vastgelegd
worden. Met een groot aantal leden,
diverse activiteiten en deelname aan
het gemeentebestuur, zullen we
werkgroepen oprichten waarin
mensen met juiste deskundigheid
meewerken aan de kracht van
verandering!

lege handen naar de kiezer te moeten
gaan. Angst voor de kracht van
verandering.

VOORUITSTREVENDE
VERANDERING IS IN ZICHT
U mag ons weldra afrekenen op onze
bestuurscapaciteiten. Wij hebben geen
angst nu het heft in handen te nemen
en de vastgeroeste beslissingsloze
Belgische structuren om te vormen
naar een werkbaar confederaal model.
Met onze inzet en uw steun, ook in
Brasschaat, zullen we in 2014 de kracht
van verandering aanwenden om
Vlaanderen een vooruitstrevende
staatsstructuur te geven.

POLITIEKE LANDSCHAP
KLEURT GEEL-ZWART
De verankering van de N-VA in de
gemeentebesturen over heel
Vlaanderen is nu een feit. Maar liefst
59 Vlaamse burgemeesters hebben een
N-VA-partijkaart op zak! Het is
intussen duidelijk dat niet iedereen
blij is met deze drastische
verschuiving in het politieke
landschap. Blijkbaar is de traditionele
politieke klasse bang. Angst voor 2014,
angst om bij gebrek aan realisaties met

SVEN
VAN DONGEN

DE ANTWERPSE HAVEN ALS MOTOR VAN DE VLAAMSE ECONOMIE
ZONDAG

De N-VA verwelkomt EDDY BRUYNINCKX,
gedelegeerd bestuurder van de
Antwerpse haven.
© Mercator Media
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11 uur
Feestzaal 'Vieux Dépôt'
Oude Baan 11, Brasschaat
Aperitiefgesprek met Eddy Bruyninckx, gedelegeerd
bestuurder Haven van Antwerpen.
Gastheer: Jan Jambon, voorzitter N-VA-Kamerfractie burgemeester van Brasschaat

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Koen Verberck:
uw N-VA-fractieleider in Brasschaat
Vanwaar uw interesse in politiek?
Veel mensen denken dat politiek voor
hen geen consequenties heeft. Niets is
minder waar. Mijn gedrevenheid en
engagement in het verenigingsleven,
vind ik ook terug in mijn politiek
engagement. Op een bepaald
moment wil je niet langer aan de kant
staan toekijken. En op een dag vind je
dan de partij die je eigen waarden
uitdraagt: verantwoordelijk, trouw
aan principes én Vlaams.

Fractieleider Koen Verberck legde
op 2 januari de eed af als gemeenteraadslid.

Op 2 januari legden alle
gemeenteraadsleden de eed af in
handen van de voorzitter van de
gemeenteraad. De N-VA-fractie, die
met 14 op de 33 zetels de grootste
fractie vormt, zal geleid worden
door Koen Verberck.
Koen, stel jezelf eens voor.
Ik ben 44 jaar en reeds 22 jaar
sportleerkracht. Ik ben gehuwd met
Hedwig van Baarle en vader van vier
kinderen. Het zal jullie niet verbazen
dat mijn hobby’s vooral in de sport te
vinden zijn, met name fietsen. In de
tuin werken, is een ander leuk
tijdverdrijf. Ik ken er niet veel van,
maar gelukkig heb ik een buurman
die me met raad en daad bijstaat
wanneer nodig. Daarnaast geef ik
voetbaltraining op SVB Driehoek en
ben ik voorzitter van RABC
Wielerclub. Jammer genoeg kan ik
sinds het opnemen van mijn mandaat
als gemeenteraadslid niet meer
zetelen in de Sportraad. Verder weten
ze me altijd wel te vinden voor een
klusdag op de Chiro of als helpende
hand op een schoolfeest. Dat is mijn
manier om als ouder een blijk van
waardering te geven.

brasschaat@n-va.be

Hoe belandde je bij N-VA
Brasschaat?
Mijn sympathie voor de N-VA was er
al langer. Een charismatische figuur
als Bart De Wever is daar niet vreemd
aan. Op een zondagvoormiddag,
tijdens een N-VA-aperitiefgesprek,
kon ik kennismaken met de
plaatselijke afdeling. Ik moet daar
toen een goede eerste indruk
nagelaten hebben, want niet veel later
werd ik gecoöpteerd in het
afdelingsbestuur.
In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen werd je
meteen opgenomen in de werkgroep
programma. Hoe begin je daaraan
als nieuweling?
Het was de werkgroep waar ik in
stilte op gehoopt had. Vanuit N-VA
Nationaal werd onze lokale afdeling
goed begeleid. Alle thema’s waar het
in een gemeente om draait, waren het
onderwerp van studiedagen. Het was
de kunst om die thema’s te vertalen
naar onze plaatselijke situatie.
Jij hebt dus een stevige hand gehad
in het programma van N-VA
Brasschaat?
Je maakt zo’n programma niet alleen
natuurlijk. Alleen moet je een
leidraad hebben. Honderden
bladzijden visieteksten heb ik
doorgenomen en samengevat.
Daarnaast had ik ook veel
gesprekken met Brasschatenaren uit
‘het veld’ om de echte pijnpunten te
ontdekken.
Had je verwacht dat N-VA
Brasschaat op 14 oktober zulke hoge

toppen zou scheren?
We hebben heel hard gewerkt voor
dat resultaat, met een tot in de
puntjes verzorgde, herkenbare
campagne. Onze campagneleider
Patrick Campenaerts heeft met zijn
ploeg een belangrijk aandeel gehad in
onze verkiezingsoverwinning.
Natuurlijk plukten we ook de
vruchten van ons boegbeeld:
burgemeester Jan Jambon. Wat je van
ervaren rotten als Jan Jambon en Luc
Sevenhans in zo’n campagne kan
leren, dat is onbetaalbaar. Mijn
persoonlijke resultaat overtrof mijn
stoutste verwachtingen. Daarom wil
ik alle kiezers die hun vertrouwen in
mij stelden welgemeend bedanken.
De komende zes jaar zal ik bewijzen
dat ik hun stem waard was.
Kan je voldoende punten uit het
N-VA-programma terugvinden in
het bestuursakkoord met CD&V?
Een bestuursakkoord is altijd een
compromis. Maar de uitslag van de
verkiezingen moet erin terug te
vinden zijn. Al onze speerpunten
vind je dan ook in het
bestuursakkoord. Het lange werk dat
in de voorbereiding van ons
programma kroop, loont dus.
Wat is je rol als N-VA-fractieleider
in de gemeenteraad?
Onze fractie is een van de grootste in
ons arrondissement. Ik vorm de
schakel tussen onze burgemeester en
schepenen en de andere N-VAraadsleden. Tegelijk overleg ik met
onze coalitiepartner en de andere
partijen in de gemeenteraad. Ik
ervaar het fractieleiderschap als een
bevoorrechte positie. Je kan al eens
‘out of the box’ denken en je bent van
dichtbij betrokken bij het dagelijkse
beleid.
Is dat geen moeilijke taak voor
iemand zonder bestuurservaring?
Dat hoeft op zich geen nadeel te zijn.
Al eens gehoord van de ‘wet van de
remmende voorsprong’? Die zegt dat
wie berust in een voorsprong ten
opzichte van zijn concurrenten,
geremd wordt om nog verder

vooruitgang te maken. Vroeg of laat
word je dan voorbij gestoken. Ik
bevind me nu volop in die fase. Alles
is nieuw. Het vraagt veel lees- en
opzoekwerk. Het wordt natuurlijk
een stuk makkelijker als je kan
terugvallen op een fractie die er 100
procent voor wil gaan. Elk van de 14

verkozenen wil rotsvast de ‘kracht
van verandering’ in Brasschaat
zichtbaar maken.
Veel succes in je nieuwe functie,
Koen! Heb je misschien nog een
laatste boodschap aan onze lezers?
14 oktober maakte van de N-VA de

grootste partij in Brasschaat. Bijna 40
procent van de kiezers schaarde zich
achter ons. Aan de overige 60 procent
wil ik zeggen dat we het beste willen
voor 100 procent van de Brasschaatse
bevolking.

N-VA zorgt voor uw welzijn
in OCMW-raad
Na de installatie van het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad op 2 januari 2013 werd
op maandag 7 januari de OCMW-raad samengesteld.
N-VA Brasschaat vaardigt vijf raadsleden af naar de
OCMW-raad (op een totaal van elf). Zij zullen de
volgende zes jaar constructief meewerken aan een
sociaal en verantwoordelijk beleid.
In het
bestuursakkoord
lezen we dat de taak
van de gemeente en
het OCMW erin
bestaat een vangnet te voorzien of te faciliteren voor wie,
door omstandigheden, tegenslag of onvoorziene
gebeurtenissen (even) niet meer mee kan. Concreet
vertaalt zich dat in opvang, ondersteuning en
begeleiding. Dit vangnet is echter geen hangmat, het is
een nieuwe doorstart, waarbij men, op een zo kort
mogelijke termijn, opnieuw een zelfstandig leven kan
leiden en weer op eigen benen kan staan.

Iedereen in Brasschaat
mag op ons rekenen!

Het is dan ook evident dat we, met vijf mensen van de
N-VA, een sterke ploeg vormen binnen het OCMW.

Van links naar rechts: Erwin Callens,
Francis Kuypers, Patrick Van Craeynest,
Chris Huybrechts en Hendrik De Maeyer.

Hierin kunnen we een zeer belangrijke rol spelen, waarbij
we de minderen in onze maatschappij laten zien dat onze
N-VA-mandatarissen ook hen kunnen helpen.

Geslaagd aperitiefgesprek met Jan Verheyen
Op zondag 9 december 2012 was filmregisseur Jan Verheyen onze
gast op ons driemaandelijks aperitiefgesprek. Voor de tweede keer
weken we voor deze activiteit uit naar de feestzaal van 'Vieux
Dépôt' aan de Oude Baan in het centrum van Brasschaat. Ook
ditmaal zat de zaal weer afgeladen vol.
Na een korte introductie van de spreker volgde een boeiend gesprek
met Jan Verheyen. Dit werd deskundig in goede banen geleid door
Carl Huybrechts en werd afgesloten met een vragenronde.

Cineast Jan Verheyen sprak bevlogen
over zijn visie op politiek en cultuur.

www.n-va.be/brasschaat

Na afloop van het aperitiefgesprek vertelde de regisseur dat hij
aangenaam verrast was voor de interesse van de politiek in de
cultuur. Tevens was hij zeer gecharmeerd door het warme onthaal in
Brasschaat.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Gemeente:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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