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Onze kinderen
Onze toekomst

Feest!

ZONDAG

18 juni

Allen daarheen!

11 uur

42 APERITIEFGESPREK
N-VA Brasschaat
E

Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom
Iedereen welkom
Ook voor niet-leden

Op 11 juli viert Vlaanderen zijn feestdag. Ook in Brasschaat worden dan alle registers
opengetrokken, zoals die van het orkest van Lou Roman. ‘s Avonds in het park nemen
Lou en zijn muzikanten en zangers ons mee op een gezellige tocht doorheen de
Nederlandstalige hitparades van de jongste decennia. Coco Junior, een showbeest pur
sang, en Udo, een van Vlaanderens mooiste stemmen, maken het feest compleet, net als
Pivolté en het traditionele vuurwerk.
Er is ook de Vlaamse Elfdaagse. U vindt een overzicht op de volgende bladzijde.
We roepen u op om vanaf 1 juli onze gemeente te tooien met al wat van ver of dichtbij op
een leeuw lijkt. Vlaggen bijvoorbeeld. Wie er geen heeft, kan onder meer terecht op de
maandagmarkt van 3 en 10 juli bij Guldensporen Brasschaat.

Kathleen Krekels en Koen Daniëls
zijn de onderwijsexperten van onze
partij. Ze kennen op alle belangrijke
vragen over onderwijs een antwoord
en stellen hierover zelf nijpende
vragen in het Vlaams Parlement.
Kathleen weet alles van het fameuze
M-decreet, Koen is de referentie als
het gaat over de hervormingen van
het onderwijs.

Music maestro, please
Drie dagen na 11 juli begint het muziekfestival Brasschaat Klassiek. Op vrijdag
14 juli is er Rapsodie In ‘t Groen, vier jonge virtuozen brengen pianomuziek
van Gershwin en Bernstein, en er is een hele bijzondere operavoorstelling met
als verteller Stefaan De Gand. Op 15 juli speelt Robert Groslot met zijn nieuwe Groslot’s Gala Orchestra schitterende klassieke stukken, luisteren we naar
prachtige aria’s en doen we opnieuw een gooi naar het wereldrecord walsen in
openlucht. En wie een tangootje wil placeren begeleid door een orkest van 65
toppers komt ook aan zijn trekken. www.brasschaatklassiek.be

Op 1 september 2017 en 2018 zouden het nieuwe ondersteuningsmodel
en de modernisering van het secundair onderwijs opgestart worden,
maar halen we dat wel?
Al wie om kinderen geeft, wordt
wijzer van ons aperitiefgesprek met
Kathleen en Koen.

De ministro ...

... en de maestro.
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Schepen van Vlaamse Zaken
Adinda Van Gerven vraagt
uw aandacht voor onder meer
volgende organisaties die passen
in de feestelijke vijfde jaargang
van de Elfdaagse.
99 30/6 Kasteelklanken door de

YMCA … OCMW

Muziekacademie

99 1/7 Brasschaats Mandoline-orkest,
in Theater Hemelhoeve

99 2/7 wandelingen in de Oude Gracht
en het Groot Schietveld

99 4/7 lezing Bart De Baere, directeur
M KHA in theater Hemelhoeve

99 6/7 volksspelen in de Remise
99 7/7 Flying Pig, gezelligheid, hapjes
en muziek op het kerkplein

99 8/7 zangstonde Guldensporen in de
Remise

99 10/7 verkiezing mooiste
marktkraam

99 10/7 ATV vertellingen door Kamal
Kharmach

99 11/7 slotactiviteiten Elfdaagse
• 9u30 ontbijt in horecazaken
Brasschaat

•

14u00 parkpromenade met
allerlei animatie

•

18u30 concert voor kinderen,
Kasteelweide

•
•

20u30 Lou Roman, Coco Jr, Udo
23u00 Pivolté en vuurwerk

Zie ook www.n-va.be/brasschaat

Tot eind 2015 slorpten het woonzorg- en dagverzorgingscentrum Vesalius en de
serviceflats Baalderhof veel meer geld op dan in de jaarlijkse overeenkomst met het
gemeentebestuur was afgesproken. De verliezen liepen op tot 1,8 miljoen euro per
jaar. De bijstand voor de zorgbehoevenden staat voor de N-VA altijd voorop, maar
een beheerst financieel beleid in deze sector was meer dan nodig.
Erwin Callens, sinds 1 januari 2016 ondervoorzitter van het nieuw opgerichte
Zorgbedrijf Brasschaat en Monique Celen, hebben één en ander de goeie richting in
geduwd. Erwin: “Wij besparen onder meer jaarlijks 11 000 euro aan zitpenningen
door de afschaffing van het Bijzonder Comité Bejaardenzorg. Voorts hebben allerlei
weldoordachte saneringsoperaties ervoor gezorgd dat één jaar eerder dan gedacht
een financieel evenwicht bereikt zal worden. Er wordt geen eurocent meer over de
balk gegooid, elke uitgave is verantwoord. De korting voor de Brasschatenaren blijft
nochtans behouden, de kwaliteit van de diensten en verzorging
blijft optimaal, daarover waken wij, en aan de rechten en het
loon van het overgenomen personeel werd niet geraakt. Tegen
begin volgend jaar zullen er bovendien acht nieuwe kamers
operationeel zijn."
Of hoe ook in deze ooit mistige sector de kracht van
verandering werkt.
Erwin Callens, OCMW-raadslid en ondervoorzitter Zorgbedrijf Brasschaat

De middenstand regeert het land
Er waait een krachtige frisse wind door de lokale economie in
Brasschaat. Schepen Philip Cools laat weten dat de gemeente in
2017 voor niet minder dan 342 000 euro investeert in de sector.
Dat geld gaat naar allerhande sprankelende initiatieven
zoals starterspremies, premies voor jonge en innovatieve
ondernemers, groenvoorzieningen, koopzondagen
(eerstvolgende 8 oktober), belevingszaterdagen, een immobank
voor leegstaande panden, creatieve aanpak van de leegstand,
en dies meer. Er is ook een prijs voor de klantvriendelijkste
ondernemer.
Wij spraken met Ben Vercammen, die al vier jaar de Billions
uitbaat, op de Bredabaan recht tegenover het gemeentehuis. In
de bekende geschenken- en spirituozenzaak doen ze met plezier
mee aan alle initiatieven die de gemeente uitrolt. Zelf zorgt Ben
geregeld ook voor een vernieuwingen. “Dat ik een winkel heb
in Brasschaat ligt voor de hand; ik ben hier geboren en getogen,
mijn ouders worden een dagje ouder en ik wil dichtbij hen zijn
als ze mij nodig hebben. Winkel houden in Brasschaat geeft

brasschaat@n-va.be

veel voldoening. Er zijn
de collega’s, ik denk dat
ongeveer de helft van de
winkels hier van echte
Brasschatenaren zijn.
Zestig procent van mijn
klanten komt van buiten
Brasschaat, omdat ik een
specifiek aanbod heb. Dat
is een goede zaak, zo leren
ze hier shoppen. Wat de
belangrijkste troeven zijn
Een vriendelijke schepen op
hier? Da’s simpel, wij zijn
zoek naar de meest klantvriendé parkgemeente, wat een
delijke winkelier.
uitstraling. En hier liggen
nog veel mogelijkheden, het
aanbod kan nog sterk uitgebreid worden!”
Kopen in Brasschaat, waar voor je geld!

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Gelukkige Verjaardag TEJO
Het begrip TEJO – therapeuten voor jongeren – klinkt ons
dankzij de onverdroten inzet van Karina Hans, schepen van
Gezin, al een tijdje bekend in de oren. Als Karina, moeder
van twee en actieve oma, voor een jeugdproject gaat, dan is
er geen houden meer aan. En dus is TEJO-Brasschaat in een
minimum van tijd een druk bezocht centrum geworden,
waar jongeren in een warme omgeving geestelijke steun
vinden, gratis en anoniem.
TEJO biedt jongeren een plek waar ze tot rust kunnen
komen en waar er naar hen geluisterd wordt. Ze
krijgen er hulp van vrijwillige deskundige therapeuten,
onthaalmedewerkers en andere vrijwilligers.

'Ik wou je een briefje
schrijven om aan te
tonen hoe
dankbaar ik ben. Je
hebt echt veel voor m
ij gedaan
en daarom wou ik iet
s kleins terugdoen.
Het is wel
maar een briefje, m
aar ik hoop zo te ku
nnen laten
zien wat jij allemaa
l voor mij hebt betek
end.
Jij hebt mij licht laten
zien in een periode
van alleen
maar verdriet en pi
jn.

Dat TEJO een grote leemte opvult, bewijzen de cijfers. Sinds
de opstart in 2016 vonden al 210 jongeren de weg naar TEJO.
Zestig procent van hen waren meisjes, de gemiddelde leeftijd
lag tussen de 15 en 16 jaar (we zien vele ouders onder u
begrijpend knikken).

Je hebt me gevoelens
laten koesteren en ze
niet
meer laten opkroppe
n en verbergen voor
iedereen,
inclusief mezelf.
Je hebt me mee mijn
wapenschild laten op
bouwen
en me terug in mijn
sterkte gebracht!
Dankzij jou ben ik
weer helemaal mez
elf en hou ik
ook terug van mezelf
! Dankjewel om mijn
leven mee
weer kleur te geven!
"

TEJO en zijn therapeuten krijgen veel dankbetuigingen.
Eentje mogen we publiceren, een aandoenlijke getuigenis.

Snelle kus, snel weg

Vijf Keer Jan & Alleman
Op zondag 27 augustus
organiseren we al voor
de vijfde keer het grote
feest Jan & Alleman.

Schepen van Mobiliteit Luc
Sevenhans zorgde voor de eerste
Kus & Weg-zone bij de lagere school
Mater Dei aan de Vagevuurvelden.
Dit kadert in een ruimer plan om de
verkeersveiligheid aan alle scholen
in Brasschaat te verhogen.

Op de Hemelweide
kruisen de wijken van
Brasschaat de degens,
er wordt muziek
gemaakt, gesport, er
zijn een muziekquiz,
een kookwedstrijd en
behendigheidsproeven,
food & booze, en de
Wisseltrofee Jan &
Satellietbeeld van Jan & Alleman editie 2016
Alleman wordt weer
uitgereikt. En bovenal zijn
we een hele zondagnamiddag gezellig samen met de kinderen en vele vrienden
en bekenden. Er zijn optredens van Pivolté en Acro II Gym, het orkest heet
Melbondo.
Zorg dat u erbij bent.

www.n-va.be/brasschaat

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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