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Tom Versompel:

Charlie Van Leuffel, spring in ’t veld en ondervoorzitter van Jong N-VA 
Brasschaat, maakt voor ‘t Geel Gazetje een reeks interviews met interessante 
Brasschatenaren. Dit keer is onze nieuwe schepen Tom Versompel aan de beurt. 
Deze duizendpoot nam reeds een vliegende start.

In november volgde je Philip Cools op als schepen van Ruimtelijke Ordening, Lokale 

Economie en Toerisme. Is deze overdracht vlot verlopen? Hoe verliep de samenwerking 

met Philip?

De overdracht is bijzonder vlot verlopen, ook mede 
doordat ik - als geboren en getogen Brasschatenaar 
- een aantal mensen binnen de betrokken diensten 
ken. Mijn 35-jarige ervaring als advocaat heeft 
me toen ook zeker geholpen dat ik me niet direct 
als een in het water gegooide boreling diende te 

voelen om te leren zwemmen. Ik weet dat ik 
altijd bij Philip terecht kan om bepaalde 
achtergrondinformatie te bekomen. Het 
door hem achtergelaten archief was 
zeer volledig en enorm leerrijk.

De voorbije periode heb je reeds een 

aantal zaken kunnen verwezenlijken. 

Wat zijn voor jou tot nu toe de hoogte-

punten geweest?

Ik vind het zeer belangrijk dat 
er niet te veel met ups en downs 
wordt gewerkt, maar er steeds op 
een hoog niveau wordt gepresteerd. 
In dat verband vind ik het schit-
terend wat er aan resultaten wordt 
afgeleverd door de Bouwdienst van 
de gemeente, alsook door de dienst 
Toerisme die volledig door vrijwil-

ligers wordt bemand.

“Ik voelde mij onmiddellijk thuis in de 

lopende dossiers omdat ik vanaf mijn 

geboorte in Brasschaat woon en leef”

DE ARABISCHE LENTE: 
STAND VAN ZAKEN 

Prof. Dr. Abied Alsulaiman 

komt een toelichting geven 

over het verloop van de 

Arabische Lente. 

Wat was de aanleiding?

Wat zijn de gevolgen voor 
het westen? 

ZONDAG 13 SEPTEMBER

11 uur

Vijverzaal  

Kasteel van Brasschaat



brasschaat@n-va.be

Het provinciebestuur van Antwer-
pen doet het sinds vorig jaar met 20 
miljoen euro minder. Dankzij de 
inspanningen van gedeputeerden 
Luk Lemmens en Bruno Peeters is 
er een grondige besparingsopera-
tie doorgevoerd. 

Voorzitter van de provincieraad Kris Gey-

sen legt uit: “Grondgebonden materies, 
zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit of 
waterlopen blijven provinciale bevoegd-
heden. Persoonsgebonden materies, zoals 
welzijn, jeugd, sport en cultuur worden 
verder afgebouwd. Voor elk departement 
werd de vraag gesteld wat we nog moeten 
en wat we nog kunnen doen. 

Het takenpakket van de provincie werd 
gerationaliseerd en de personeelslast 
werd verminderd. Op twee jaar tijd 
vloeiden vijftig functies af, zonder naakte 

ontslagegen. Ook werd het Domein Pulhof 
te Wijnenegen afgestoten. Zo bereiden we 
ons vooror op de verdere afslanking van de 
provincicies die de Vlaamse Regering voor 
de komenende jaren heeft gepland.”

Toch z zal de provincie de komende 
jaren blblijven investeren. 

Provincicieraadslid Danny Thijs verdui-

delijkt: “We investeren onder meer heel 
wat in d de 16 fietsostrades in de provincie 
Antwererpen. Fietsostrades zijn boven-
lokale f fietsroutes langs spoorwegen en 
kanalen.n. De lokale fietspaden worden 
hiermee e verbonden. Scholieren, werkne-
mers en n pendelaars maken hiervan druk 
gebruik.k. Zo zal ook het gloednieuwe fiets-
parkeergrgebouw bij het station Berchem 
aangesloloten worden op de fietsostrade.
In de prprovinciale school voor politie, 
brandwdweer en medische hulpverlening 

Campus Vesta in Ranst leggen we een 
nieuwe oefenplaat aan. Deze oefenplaat 
mikt specifiek op opleiding met betrek-ekek
king tot de petrochemische industrie in 
de Antwerpse haven en betekent een ge-
voelige capaciteitsuitbreiding voor deze 
instelling. 

De bestaande en de nieuwe oefenplaat 
gaan dan verbonden worden met een 
biologische waterzuiveringsinstallatie 
om het koel- en bluswater van de twee oe-
fenplaten te zuiveren en te recupereren. 

Na de uitvoering van deze werken zal er 
geen drinkwater meer gebruikt worden 
voor de blusoefeningen en zal er geen lo-
zing van afvalwater meer zijn.”

Provincie Antwerpen: 
afslanken en investeren KrKrKrKrKrKrKrKrKrKrKris Geysen (links) en DaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDannnnnny y y y y y ThThThThijijijijssss

Vervolg p. 1

Een speciaal woord voor de dienst Lokale 
Economie, die op dit ogenblik bestaat uit slechts 
één halftijdse medewerkster.  

Wat zij op haar eentje klaarspeelt, verdient alle lof. 
Als hoogtepunt aanzie ik dan ook zonder enige 
twijfel de samenwerking en de wil tot bijzonder 
goed presteren van de genoemde diensten.

Waar zou jij graag de komende maanden nog je tanden in 

willen zetten voor onze gemeente?

Ik ben persoonlijk bezig met de redactie van een 
reglement rond de leegstand van handelsgebouwen. 
Ik hoop ermede een ‘boost’ te kunnen vinden om 
de omvang van die leegstand in Brasschaat terug 
te dringen. Ook de ontwikkeling van een nieuwe 

informatiebrochure voor wie in onze gemeente 
wenst te bouwen of verbouwen staat op de plan-
ning. Het is belangrijk dat iedereen de regels kent 
maar ook aanvoelt dat de Bouwdienst alle mogelij-
ke hulp kan bieden om alles optimaal te realiseren, 
met respect voor de bestaande regels. De geschenk-
bonnen, die reeds lang zijn aangekaart, lanceren we 
in september. 

Er komt binnenkort ook een nieuwe toeristische 
brochure, die de troeven van onze gemeente extra 
in de verf zal zetten. Ook de aanstelling van een bij-
komende ambtenaar die de lokale economie mede 
onder handen zal nemen is een belangrijk feit. 

Ik hoop met hem of haar nog tal van initiatieven 
te kunnen uitwerken ten behoeve van die lokale 
economie, wat dan weer ten goede van onze mooie 
gemeente zal komen.



www.n-va.be/brasschaat

Op 29 juni 2015 werden de resultaten 
van de tevredenheidsenquête over de 
Buurtinformatienetwerken (BIN) voorgelegd aan 
de leden van de Brasschaatse gemeenteraad.  Meer 
dan 90% van de inwoners blijkt tevreden over de 
BIN’s. 

Een BIN-netwerk is een samenwerkingsverband 
tussen burgers en politie waarbij dringende 
en preventieve berichten inzake misdrijven en 
criminaliteit per sms of e-mail worden verspreid.  
De tevredenheidsenquête werd afgenomen bij de 
inwoners van Brasschaat die aangesloten zijn bij een 
BIN-netwerk.

Waarnemend burgemeester Koen Verberck:

“Uiteraard zijn we met dit resultaat zeer tevreden 
en wordt één van de speerpunten van de N-VA-
verkiezingscampagne gerealiseerd.  N-VA Brasschaat 
heeft talrijke mandatarissen en leden ingezet om het 
ganse grondgebied van onze gemeente te kunnen 
voorzien van een BIN-netwerk. Dat we nu een 
tevredenheidsscore van méér dan 90 % halen, versterkt 
ons enkel om door te gaan op de ingeslagen weg.”

Philip Coolsls (N-VA-

gemeenteraraadslid):

“Niet enkekel de BIN-
leden zijnjn tevreden 
over de wewerking, het 
BIN-netwtwerk heeft 
ondertussesen ook zijn 
nut bewezezen: het 
aantal inbnbraken in onze 
gemeentete is van 331 in 2012 gedaald tot 174 in 2014, 
mensen z zijn sneller geneigd om verdachte zaken 
te melden.n.  Horen, zien en melden, zo maken we 
Brasschaatat veiliger.”

Koen Verbeberck:

“In de eererste plaats wil N-VA Brasschaat de politie, 
de dienst Integrale Veiligheid, de BIN-coördinatoren 
en alle BIN-N-leden danken voor hun inzet om van 
Brasschaatat een veiligere gemeente te maken. 
Ik roep alallen op die nog niet aangesloten zijn bij een 
BIN-netwtwerk zich zo spoedig mogelijk aan te melden 
want het is duidelijk dat het Buurtinformatienetwerk 
onze gememeente veiliger maakt.”

Buurtinformatienetwerken groot succes in Brasschaat

Met dede verhuis van de Braves wordt een belangrijk 
speerprpunt, dat N-VA Brasschaat tijdens deze legis-
latuurur wou realiseren, werkelijkheid. 

Het dodossier gaat al meer dan twintig jaar mee, 
maar samen met N-VA Brasschaat waren er slechts 
twee j jaren nodig om een beslissing te nemen en te 
verhuiuizen. 

Zowewel de club, als de gemeente worden hier beter 
van. D Denken, Durven en Doen! 

De Braraves hebben nu alle troeven in handen om 
nationonaal en internationaal te groeien.
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Kr sen  en DaDaDa Thijs

peJaJan n JaJambmbonon e en n AdAdinindada V Vanan G Gererveven n hihielelpepen n dede B Braraveves s JaJaJaJaJaJaJaJan n n JaJaJambmbmbmbmbmbmbmbmbmbononon e e e e en n n n AdAdAdAdAdAdAdinindada V V V Vanan G G G G Gererveven n n hielelpe dededede B B B BJan Jambon en Adinda Van Gerven hielpen de Braves 

graag met hun grote verhuis.

‘Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap dynamiseren en de burgers erbij betrekken’. Dat was de op-

dracht die het bestuursakkoord aan de nieuwe coalitieploeg gaf in 2013. Onder leiding van onze schepen 

van Vlaamse zaken, Adinda Van Gerven, is dit in 2015 schitterend uitgevoerd.

Brasschaat beleefde elf dagen lang een waar volksfeest. Voor iedere Brasschatenaar was er een  

activiteit. Nieuw dit jaar waren de muzikale optredens in de drie dienstencentra en het knutselen  

van een Vlaamse Leeuwentapijt. 

Maar ook Kasteelklanken, de familiewandeling, de lezingen en het dans- en vuurspektakel waren geliefd. 

N-VA Brasschaat wil dan ook iedere burger bedanken die meegewerkt heeft aan deze mooie Elfdaagse 

want met de woorden van Adinda: “Een feest is pas een echt feest als er vele meevierders zijn.”

eeenn mmmmooooiieeee  EEEllfffdddddddaaaaaaaaagggggggssssssseeeeeee EEEeee

nnn BBBBrrrrraaassscchhaaaaaaaaaaaaattttttttiiiinn

Brasschaat Braves kunnen
eindelijk groeien!



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin

loopbaan

Wettelijk

pensioen

Vervroegd

pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

WeWettttelelijijkk

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

dd ld ff ti

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 

gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 

gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


