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Aan de inwoners van Brasschaat

Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren voelden zich aangesproken om mee hun schouders
te zetten onder onze werking. Het bestuur breidde stelselmatig uit en onze activiteiten werden hierdoor doeltreffender. Op een periode van nauwelijks enkele jaren
zagen we het ledenaantal van N-VA Brasschaat tot een
onverwachte hoogte klimmen. Door de diversiteit van
onze leden, hun overtuiging en hun enthousiasme zijn we
erin geslaagd een belangrijke maatschappelijke stroming
te vertegenwoordigen.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zijn
we trots u ons programma te kunnen voorstellen. Ons
verkiezingsprogramma werd vanuit de noden van onze
lokale samenleving geschreven. Onze bestuursleden zijn
na talrijke vergaderingen en rijp overleg tot dit resultaat
gekomen. Zij hebben hun inspiratie na veel luisteren,
overleggen en evalueren bij alle segmenten van de Brasschaatse inwoners gehaald.

Sven Van Dongen

Voorzitter van N-VA Brasschaat
Toen onze huidige lijsttrekker Jan Jambon in 2005 naar
aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
een Brasschaatse N-VA-afdeling oprichtte, deed niets ons
vermoeden dat we zes jaar later een belangrijke politieke
factor zouden worden.
Het oorspronkelijke bestuur zette zich vol overgave in om
onze standpunten via talrijke (bescheiden) activiteiten te
verspreiden. Elke drie maanden gaven we een huis-aanhuisblad uit dat in weer en wind door vrijwilligers werd
rondgedragen. We organiseerden aperitiefgesprekken
waar sprekers met open vizier actuele politieke thema’s
becommentarieerden.

Tijdens de voorbije periode hebben wij bewezen kwalitatief bestuur te kunnen leveren. Jan Jambon kon als
schepen van financiën zes jaar lang een evenwichtige
gemeentebegroting voorleggen zonder belastingsverhoging en zonder opsmukwerk. Wij hebben onverkort de
ambitie onze idealen te verwezenlijken door prominenter
in het gemeentebestuur aanwezig te zijn. Onze kandidatenlijst, ons programma en onze motivatie zijn de juiste
instrumenten om u kwaliteitsbestuur te geven. Met onze
verankering in het lokaal bestuur kunnen we de kracht
van verandering realiseren om te komen tot een sterker
Vlaanderen.

Sven Van Dongen
Voorzitter N-VA Brasschaat
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Beste Brasschatenaar,
Hartelijk dank dat u de moeite wil doen
om kennis te nemen van het
N-VA - programma
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012.
In dit programma zetten wij uiteen
hoe wij de gemeente
willen laten evolueren
in de beleidsperiode 2013 – 2018.

Jan Jambon
Lijsttrekker N-VA

Samen met een formidabele ploeg
met sterke kandidaten
vormt dit programma een
essentieel onderdeel
van ons aanbod voor Brasschaat.

In de voorbije bestuursperiode genoot ik het voorrecht om onze heerlijke gemeente mee te kunnen
besturen. In die periode werden heel wat zaken gerealiseerd.

•

De ontwikkeling van de Coppenskazerne tot een
duurzaam bedrijventerrein.

•
•

Betaalbaar wonen door combinatie van een 		
nieuwe school met een woonproject in Mariaburg.

•

Masterplan voor de sportinfrastructuur
in het park.

•

…

Een aantal nieuwe evenementen met o.a. de
ijspiste.

Als schepen van financiën ben ik fier dat we dit realiseerden zonder de belastingen te verhogen en tegelijkertijd van
prof. Matthijs nog 9 op 10 kregen voor ons financieel beleid.

Gesterkt door deze ervaring willen we in de volgende periode
de handschoen opnieuw opnemen, maar dan hopelijk met
een ruimere N-VA delegatie in het schepencollege.
Die N-VA delegatie moet u, inwoner van Brasschaat, garanderen dat ook Brasschaat de kracht van verandering kan voelen.
We zullen behouden wat goed is in deze gemeente (dat is
gelukkig heel wat) maar veranderingen doorvoeren waar nodig. Onze concrete voorstellen leest u verder in deze bundel.
Mocht u na het lezen van ons programma nog vragen of
suggesties hebben, dan kan u altijd bij mij terecht op mijn

e-mail jan.jambon@brasschaat.be

Aarzel zeker niet …!
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Speerpunten
gemeenteraadsverkiezingen
14 10 2012
•

		
		
		

N-VA BRASSCHAAT maakt van BETAALBAAR WONEN een prioriteit.
Dit betekent betaalbaar wonen voor alle leeftijden, voor jong en oud.
Seniorenwoningen voor ieders budget.
Voorrang voor eigen Brasschaatse inwoners bij het verwerven van sociale woningen.

		

N-VA BRASSCHAAT stimuleert de BUURTWERKING door ondersteuning van speelstraten,
wijk- en straatfeesten, het project burenbemiddeling en de sneeuwtelefoon.

•
•
•
•
•
•
•

		N-VA BRASSCHAAT wil dat bestuursbeslissingen de GEZINSTOETS doorstaan.
		
Beslissingen van het gemeentebestuur moeten rekening houden met gezinnen.

		

N-VA BRASSCHAAT realiseert EEN UITGERUSTE PODIUMZAAL van 350 à 400 personen.
N-VA BRASSCHAAT BRENGT BLAUW MÉÉR OP STRAAT.
De politie focust zich op haar kerntaken.

		N-VA BRASSCHAAT maakt de nodige middelen vrij voor de uitvoering van
		
HET MASTERPLAN PARK i.v.m. de sportvelden en de ontwikkeling van de
		
BONDGENOTENLEI ALS SPORTINFRASTRUCTUUR.
		

N-VA BRASSCHAAT voert GÉÉN VERHOGING van de aanvullende PERSONENBELASTING
en opcentiemen op de onroerende voorheffing door.

		N-VA BRASSCHAAT verzet zich TEGEN HET DOORTREKKEN VAN DE TRAM
		
op Brasschaats grondgebied.
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INLEIDEND – ALGEMEEN
De N-VA is de gemeenschapspartij bij uitstek. Onze partij is de warme pleitbezorger van het gemeenschapsleven in al zijn diversiteit en in de breedste zin van het woord. Bovendien beseffen we dat het lokale
gemeentebestuur het bestuurlijk niveau is dat het dichtste bij de burger staat. Wel, dáár kunnen we het
gemeenschapsleven vorm en richting geven. Dáár kunnen wij ons steentje bijdragen, zoals dit de afgelopen zes jaar reeds het geval was. Dáár kunnen wij nu ook zorgen voor verandering. Want onze ideeën zijn
zeker niet allemaal gerealiseerd, onze doelstellingen zeker niet allemaal bereikt. Voor ons is de gemeentelijke autonomie, de gemeentelijke democratie en de lokale vrijheid essentieel.
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn dus van enorm belang. Wij zijn ervan overtuigd dat
we met een sterk programma én een sterke ploeg naar de kiezer trekken. Een programma met een aantal
krachtige, duidelijke lijnen met aandacht voor de ondersteuning en de uitbouw van ons sociale weefsel.
Want enkel daar waar iemand zich thuis voelt, waar voldoende mogelijkheden tot kinderopvang zijn, waar
goed onderwijs in de buurt voor handen is, waar je kan kuieren in een aangenaam dorpscentrum, waar
een bloeiend verenigingsleven bestaat waarvoor men zich kan inzetten, waar ondersteuning voor de combinatie wonen – kinderen – werken – ontspanning geboden wordt, waar middenstanders en ondernemers
kunnen groeien … enkel daar zal een individu graag toetreden tot een gemeenschap, enkel daar kunnen
wij individuen de vrijheid geven om zich te ontplooien en op die manier vorm geven aan een levendig gemeenschapsgevoel.

IN ONZE VISIE OP DE MAATSCHAPPIJ WILLEN WIJ STEEDS VERTREKKEN VANUIT
EEN AANTAL DUIDELIJKE KRACHTLIJNEN:

•

Vrijheid en verantwoordelijkheid is een verhaal van rechten en plichten.

•

Bevorderen, niet betuttelen.

Ons kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. Het gemeenschapsleven bloeit
waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen en wijkscholen zijn, waar er een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst.
De hoekstenen daarvan zijn gezinnen, actieve senioren, een geëngageerde jeugd, burgers die ondernemen.
Een gemeentebestuur moet optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven kan groeien en bloeien. Voor
de N-VA is samenleven echter een verhaal van rechten en plichten. Het lokale bestuur speelt daarin een sleutelrol door zorg
te dragen voor het openbaar domein, door de orde en veiligheid te waarborgen, door de mobiliteit te verzekeren, … Maar het
is ook de taak van de burgers zelf. We moeten letterlijk en figuurlijk voor eigen deur durven keren.

De overheid moet afstappen van het idee dat wat het individu zelf kan, de overheid beter kan. Regels moeten de werking
van verenigingen bevorderen. Beleidsinstrumenten kunnen alleen maar gebruikt worden als ze een duidelijke meerwaarde
creëren. Door het planlastdecreet werkt de Vlaamse regering aan het verminderen van deze bestuurlijke druk. Het lokale
bestuur moet hierin ook een voortrekkersrol spelen in zijn eigen regelgeving in zake subsidies, premies en vergunningen. Zo
zorgde N-VA-minister Muyters voor een vereenvoudiging van de bouwaanvraag en gaf hij de gemeenten de nodige beslissingsbevoegdheid mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
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•

Inspraak in het beleid, moet ook leiden tot uitspraak in het beleid.

•

Efficiënte en krachtige lokale besturen.

•

Brasschaat in Vlaanderen en Europa.

Wij hechten veel belang aan infovergaderingen en adviesraden. Op infovergaderingen moet de overheid niet alleen de burgers informeren over zijn plannen, maar ook luisteren naar de ideeën, vragen en bekommernissen van de burger waarbij het
algemeen belang moet primeren boven het persoonlijke belang. Adviezen van adviesraden moeten ernstig genomen worden.
Inspraak moet ook leiden tot uitspraak. Dat wil zeggen dat inspraak moet leiden tot resultaat en de burgers moeten actiever
betrokken worden bij de uitvoering van het beleid. Burgers moeten daarom in een vroeg stadium betrokken worden.
De N-VA gelooft in de gemeenteraad als het hart van de democratie. Politieke beleidsmakers moeten hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Wat niet wegneemt dat in de uitvoering van het beleid de burger zijn rol kan spelen. Beslissingen en
uitvoeringen in overleg zullen altijd meer gedragen zijn en kunnen rekenen op begrip van de directe omgeving.

Binnen het kader van het Witboek Interne Staatshervorming zet de N-VA in op de maximale invulling van de lokale autonomie
om een zuiver en transparant beleid te voeren, dat beantwoordt aan de behoeften van de gemeenschap en niet aan de particuliere behoeften van bevriende organisaties.
Een modern en professioneel ambtenarenapparaat moet het lokale bestuur toelaten om doeltreffend en snel in te spelen op
de verwachtingen van de burgers
De N-VA staat voor duidelijke keuzes. De financiële uitdagingen voor onze gemeente mogen niet onderschat worden. Binnen
die keuzes blijven wij streven naar budgettaire orthodoxie. Partners uit de private sector (Privaat Publieke Samenwerking
- PPS) kunnen bij die keuzes dus goede partners zijn. Brasschaat is op dit vlak een schoolvoorbeeld met Sportoase, de gemeenteschool in Mariaburg en de KMO-zone Luitenant Coppenskazerne.

Een gemeenschapsgevoel kan enkel ontstaan als burgers met elkaar communiceren, als ze met elkaar in overleg treden.
Daarom is het noodzakelijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Taal verbindt ons allen. Wie geen Nederlands kan, snijdt zich
af van de gemeenschap en ontzegt zichzelf kansen op sociale promotie. We moeten blijven inzetten op taalkennis.
Een eenvoudig en duidelijk Nederlands in de communicatie van de gemeente met haar burgers, zorgt ervoor dat niemand
uitgesloten wordt van betrokkenheid bij het beleid en bij de gemeenschap.
Identiteit is een verhaal van meerdere lagen. We voelen ons Brasschatenaar, Vlaming en Europeaan. Het gemeentelijk niveau
kan dus ook een belangrijke rol spelen in het versterken van deze identiteiten. Bovendien maken wij met onze gemeente
deel uit van een groter geheel. Om een rol in dat grote geheel te spelen, moeten we de band Brasschaat – Vlaanderen – Europa blijven benadrukken en behartigen: studeren in Europa, verbroederingsactiviteiten met Bad Neuenahr, Elfdaagse van de
Vlaamse Gemeenschap, Internationale Keramiek Biënnale, Fiesta Europa,…
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Goed bestuur
De N-VA is resoluut voorstander van een grotere gemeentelijke autonomie en meer gemeentelijke
democratie. De Vlaamse overheid schept op dit vlak onder leiding van minister voor Binnenlands
Bestuur, Geert Bourgeois, het kader. In dit kader kunnen we ons beleid voeren dat zo goed mogelijk
aansluit bij de behoeften van de Brasschatenaar.
De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie. De gemeenteraad denkt mee aan én ontwikkelt mee
een globaal en samenhangend beleid voor onze gemeente. Het college van burgemeester en schepenen
zorgt voor de uitvoering van het lokale beleid.
N-VA gelooft in een sterk gemeentelijk ambtenarenkorps. Geleidelijk aan moet een gemeentelijke ambtenaar evolueren van een gespecialiseerde uitvoerende ambtenaar naar een polyvalente projectbegeleider.
Projectmatig werken en procesautomatisatie zijn voor ons de richting waarin de gemeentelijke administratie moet evolueren. Daarbij zijn verantwoordelijkheid, assertiviteit en klantvriendelijkheid sleutelbegrippen.
Een eerste evolutie moet daarom de invoering van het budgethouderschap (zie ook thema Financiën) zijn.
Daarnaast streven we naar een efficiënte werking van verschillende diensten. Zo moet er een doorgedreven
integratie komen van de administratie van OCMW en die van de gemeente. Het fysiek samenbrengen van
verschillende diensten in een nieuw administratief centrum of via een campusorganisatie zal ook bijdragen
tot een grotere efficiëntie.
De administratie voor de burger moet vlot en snel kunnen gebeuren. De implementatie van het e-loket, de
digitale handtekening en het automatiseren van een aantal processen in samenwerking met het Vlaamse
Gewest, zijn prioritair. Het toekennen van vergunningen, het goedkeuren van bouwaanvragen, het verkrijgen
van documenten,… zullen op die manier sneller kunnen afgehandeld worden. In afwachting van die verwezenlijkingen moeten de openingsuren van de gemeentelijke loketten afgestemd worden op de behoefte
van de burger.
Goed bestuur kan pas daar starten waar er een grondige kennis is van de huidige toestand met haar tekorten, gebreken en sterke punten. Verder investeren in ICT is de sleutel tot een performante gemeenteadministratie. Daarom willen wij aan het begin van de volgende legislatuur opnieuw een ICT-audit van onze
gemeente laten uitvoeren. De bevindingen van deze audit vormen de basis van een nieuw strategisch plan
voor de periode 2013 – 2018.
Intergemeentelijke samenwerkingen kunnen oplossingen bieden om schaalvoordelen te creëren (kosten
verdelen over meerdere gemeenten). N-VA Brasschaat is dus zeker voorstander van nuttige intergemeentelijke samenwerkingen (vb. Sportoase, scholengemeenschap Stakabra, nachtpatrouilles met politie Schoten).
Toch willen wij alle bestaande intergemeentelijke samenwerkingen op hun merites beoordelen en vervolgens verderzetten waar nuttig en afschaffen of wijzigen waar nodig.
Tot slot moeten de wijkvergaderingen een nieuwe dynamiek krijgen. N-VA Brasschaat wil burgers in een
vroeg stadium informeren over belangrijke beleidsbeslissingen. Op die manier kan er rekening gehouden
met nieuwe of andere inzichten en opmerkingen vanuit de bevolking. Daarnaast moet er een duidelijke
manier van communiceren zijn tussen de Brasschaatse burger en het gemeentebestuur, o.a. door een goed
werkend e-loket, een ontvangstbevestiging van aanvragen en een correcte en snelle afhandeling ervan.

CONCREET
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N-VA Brasschaat integreert de administratie van gemeente en OCMW tot één efficiënt en effectief geheel.
N-VA Brasschaat optimaliseert de dienstverlening van de gemeentediensten en stemt ze af op haar gebruikers.
N-VA Brasschaat maakt wijkvergaderingen constructief, verbetert de communicatie tussen burger en
gemeentebestuur.

Goed bestuur
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Mobiliteit
Op het vlak van mobiliteit ligt ons een enorme uitdaging te wachten. We zullen willens nillens
moeten omgaan met een aantal realiteiten. Het Planbureau berekende dat tot 2030 het personenvervoer (25,6%) en goederenvervoer (44%) zal blijven stijgen. Een aantal essentiële ontbrekende
knooppunten in ons wegennet dragen bij tot het groeiende sluipverkeer, waardoor de druk op het
wegennet blijft toenemen. Brasschaat moet goed bereikbaar blijven.
In de afgelopen tien jaar was het uitgangspunt in alle Vlaamse mobiliteitsplannen het STOP-principe (in volgorde van belangrijkheid: stappers – trappers – openbaar vervoer – privévervoer). Maar
heeft dit principe de afgelopen tien jaar dan gewerkt? Er is vooral vooruitgang geboekt op het gebied van verkeersveiligheid en er was ruime aandacht voor de promotie van het openbaar vervoer.
In elk geval heeft het geen verschuiving in het feitelijk verplaatsingsgedrag teweeg gebracht.
Kunnen wij een STOP zetten op onze mobiliteitsgroei? Neen, het STOP-principe leerde ons wel na te denken over duurzame mobiliteit aan de hand van een eenvoudig prioriteitsschema, een goede uitvoeringsstrategie bleek het niet te zijn. Niet het vervoermiddel moet het uitgangspunt van het beleid worden, wel
de sterkte van het verkeers- en vervoersnetwerk. Het moet de basis worden voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Alle manieren van verplaatsen kunnen naast elkaar ingezet en uitgespeeld worden op hun
sterke punten.
De uitdaging ligt vooral in het verbeteren en optimaliseren van de verschillende netwerken, netwerken
goed laten aansluiten op elkaar en promoten van nieuwe vervoersmogelijkheden. Het KNIK-principe (Kwaliteit, Netwerken, Iedereen mobiel, Knooppunten) lijkt de N-VA een veel beter uitgangspunt.

Ook in Brasschaat willen we graag het KNIK-principe toepassen.
• Onze gemeente beschikt over een groot aantal basis- en secundaire scholen. Veel van de leerlingen
van de Brasschaatse scholen verplaatsen zich per fiets naar de school. Wij willen samen met de scholen
veilige schoolfietsplannen uitwerken. Vooral de veiligheid van de oversteekplaatsen dienen onze aandacht
te krijgen.
• Bij de aanleg van nieuwe fietspaden of bij vernieuwingen van bestaande fietspaden, streven we naar
veilige en comfortabele eenrichtingsfietspaden.
• Daar waar het kan en waar het nodig of gewenst is, moet ingespeeld worden op nieuwe projecten en
technologieën (bv. veilige fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen, CNG-tankstation
uitbreiden naar particulieren).
• Ook de auto heeft zijn plaats in deze benadering. De vlotte bereikbaarheid van het dorpscentrum met de
auto, is voor onze lokale handelaars een troef. Daarnaast houden we ook rekening met de sterke vergrijzing
van onze Brasschaatse bevolking. 60-plussers zien de auto vaak als meest aangewezen vervoermiddel.
• De aantrekkelijkheid van de Bredabaan als winkelstraat vraagt ook een doordacht parkeerbeleid. N-VA
Brasschaat gaat voluit voor een gratis kort parkeren voor ‘run-shopping’ in de winkelkernen. Eventuele
nieuwe ontwikkelingen in het centrum kunnen de mogelijkheid openen voor lang parkeren met het oog op
‘fun-shopping’.
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Mobiliteit

• N-VA Brasschaat gaat voor een doordacht parkeerbeleid (o.a. door parkeergeleiding via elektronische
borden) dat ook de vlotte doorstroming op de Bredabaan ten goede zal komen.
• N-VA Brasschaat is resoluut tegen het doortrekken van tramlijn 3 vanuit Antwerpen-Merksem. Wij willen immers het groene karakter van en de groene gordel rond onze gemeente behouden. N-VA Brasschaat
verzet zich tegen de verstedelijking van onze gemeente.
• N-VA Brasschaat juicht de verhoging van de frequentie van de verschillende buslijnen toe, waarbij er
rekening wordt gehouden met een goede ontsluiting naar Klina, het bedrijventerrein van de Luitenant Coppenskazerne en de nabije treinstations van Kapellen en Noorderkempen.
• N-VA Brasschaat wil ook de frequentie, spreiding en de financiële haalbaarheid van de buurtbus onderzoeken. Zo vinden wij dat de drie dienstencentra zeker via de buurtbus moeten bediend worden.
N-VA Brasschaat wil de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor de wijk.
Het Leeg – De Rietbeemden realiseren.

CONCREET
N-VA Brasschaat verzet zich tegen het doortrekken van de tram op Brasschaats grondgebied.
N-VA Brasschaat gaat voor een doordacht parkeerbeleid dat ook de vlotte doorstroming op de Bredabaan
ten goede zal komen.
N-VA Brasschaat werkt veilige schoolfietsplannen uit en zorgt voor veilige oversteekplaatsen en logische
aansluitingen op de fietspaden.
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Ruimtelijke ordening
Op de Ruimtelijke Ordening van onze gemeente kunnen we alleen maar trots zijn. De
Ruimtelijke Ordening wordt in onze gemeente bepaald door de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze plannen geven aan elk gebied van onze gemeente een bestemming die rekening
houdt met de bestaande situatie. N-VA Brasschaat ondersteunt dan ook het verbod op het
bouwen van meergezinswoningen binnen bepaalde zones. Zo blijft de eigenheid van een
woonbuurt bewaard.
Dankzij de ontwikkeling van de Luitenant Coppenskazerne krijgt het bedrijfsleven nu ook zijn plaats
in onze gemeente. N-VA Brasschaat pleit voor de uitbreiding van deze site langs de Brechtsebaan
(gebetonneerde zone van defensie). Deze bijkomende zone moet zo ontwikkeld worden dat ze
aantrekkelijk wordt voor Brasschaatse bedrijven die nu zonevreemd zijn.
In het strategisch plan lokale economie worden de winkelgebieden afgebakend. Maar voor één
welbepaalde behoefte is nog geen oplossing uitgewerkt. Binnen Brasschaat dienen meer mogelijkheden voorzien te worden voor handelsvestigingen die door hun groei geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben en/of zonevreemd geworden zijn. De zone tussen de driehoek Pauwelslei
– Bredabaan – Heislagsebaan biedt hiervoor mogelijkheden.
Typische dorpsgezichten zoals de Antverpia-site, de site rond de St.-Antoniuskerk, de buurt van
het Rustoord en de site rond het gemeentehuis,… bepalen het uitzicht, de herkenbaarheid en de
eigenheid van onze gemeente. Ze maken dus integraal deel uit van het ruimtelijk beleid van onze
gemeente en moeten te allen tijde beschermd worden.
Anderzijds zijn er in onze mooie parkgemeente nog een aantal plaatsen die geherwaardeerd moeten worden. We denken dan in de eerste plaats aan de Oude Baan en het voormalige hotel aan de
Rustoordlei.
Het hoeft geen betoog dat ook het parkkarakter van onze gemeente gevrijwaard moet blijven.
Het nieuwe school-sport-complex zal met ons goedvinden in de dichte nabijheid van het Louis
De Winter-Stadion opgetrokken worden, maar het mag geen aanleiding geven om het park verder
aan te snijden. Een goed doordachte toekomstvisie met betrekking tot onze parken dringt zich op.
Tot slot zijn we van oordeel dat ruimtelijk beleid ontegensprekelijk verbonden is met het mobiliteitsbeleid. Beide oefenen een invloed op elkaar uit. N-VA Brasschaat is er dan ook voorstander
van dat deze beleidsdomeinen onder de bevoegdheid van eenzelfde schepen blijven.

CONCREET
N-VA Brasschaat gaat verder met de ontwikkeling van de site Luitenant Coppenskazerne.
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Milieu
N-VA Brasschaat pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op
duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele
keuzes in samenwerking met de gemeenschap en een duidelijk handhavingsbeleid waar
de vervuiler betaalt.
Vele milieu-uitdagingen hebben we niet zelf in de hand. Maar we kunnen wel als vuistregel hanteren: wat we niet produceren, moeten we ook niet verwerken en er moet ook geen oplossing
voor gezocht worden. Sensibilisering en rationeel gebruik van materialen en grondstoffen is en
blijft een werkpunt. N-VA Brasschaat wil dit dan ook aanpakken met doordachte maatregelen.
Vlaanderen legt de gemeente een doelstelling op van 150 kg restafval per inwoner per jaar. In
Brasschaat brachten we dit in 2011 terug tot 139 kg per inwoner per jaar. We willen op dit elan
doorgaan.
N-VA Brasschaat staat achter de omschakeling naar het DIFTAR-systeem (gedifferentieerde
tarieven bij afvalophaling) voor de ophaling van het restafval, waarbij de heffing evenredig is met
het gewicht van de aangeboden afvalfractie. Dit systeem is eerlijk en duidelijk: hoe meer afval je
produceert, hoe meer je betaalt in de verwerking van het afval.
Ontegensprekelijk zal de invoering van dit systeem creatieve oplossingen (lees: sluikstorten) genereren voor het dumpen van afval. Een streng ontradings- en handhavingsbeleid via de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) moet in dit kader zeker uitgewerkt worden. Bovendien
moet aan de burger die dit wenst, de mogelijkheid geboden worden om een slot of grendel te
plaatsen op de container.
De N-VA vindt het belangrijk dat elke burger zijn verantwoordelijkheid opneemt en zijn of haar
steentje bijdraagt tot een schone leefomgeving. In dat kader past zeker ook het vegen voor eigen
deur. Daarom wil N-VA Brasschaat dat de regeling voor de ophaling van het groenafval gratis blijft.
Burgers die het goed menen met hun leefomgeving en meewerken aan het opruimen van vallende
bladeren, mogen daarvoor niet financieel belast worden.
De GF-fractie (city bin) zal gebruikt kunnen worden voor de werking en exploitatie van een kleinschalige biomassa-installatie voor de Brasschaatse afvalstromen. N-VA Brasschaat wil onderzoeken hoe deze installatie het best kan worden ingepast op de bestaande site van het containerpark na een grondige kosten-baten-analyse van dergelijke installatie voor de gemeente en de
omgeving.

CONCREET
Voor N-VA Brasschaat blijft de ophaling van GF-afval en tuinafval gratis.
N-VA Brasschaat staat achter de invoering van het DIFTAR-betalingssysteem waarbij de vervuiler betaalt.
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Woonbeleid
Woonbeleid maakt voor ons deel uit van het ruimtelijk beleid en de twee beleidsdomeinen
dienen volledig op mekaar afgestemd te worden. N-VA Brasschaat vindt dat het woonbeleid
in de eerste plaats gericht moet zijn op een gezonde mix van jonge en oudere gezinnen met
of zonder kinderen. Dit is essentieel om de lokale economie verder te laten ontwikkelen.
Tevens draagt het bij tot een gezond sociaal weefsel, wat op zijn beurt een straat of buurt
leefbaar en aantrekkelijk maakt.
Op het vlak van woonbeleid zien we voor onze gemeente twee grote uitdagingen. Enerzijds een
betaalbaar en kwalitatief woonaanbod doen voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten en in
Brasschaat wensen te blijven wonen. Anderzijds is er de woonproblematiek bij de oudere generatie.
Wat betaalbaar wonen voor jongeren betreft, kan voor N-VA Brasschaat de oplossing gevonden
worden via PPS-structuren. In de afgelopen legislatuur hebben wij mee een uniek project gerealiseerd waar school lopen en betaalbaar wonen perfect kunnen samengaan (lagere school
Mariaburg – Annadreef).
Voor de verouderende bevolking moeten nieuwe woonvormen (kangoeroewoningen, aanleunwoningen,…) die tegemoet komen aan levenslang wonen, zeker ingepast worden in nieuwe projecten. Bij nieuwe ontwikkelingen, afgestemd op senioren, moet een duidelijk aanbod uitgewerkt
worden voor ieders beurs en behoeften.
Om het groene gemeentelijke karakter te behouden, moet het verbod op nieuw te bouwen meergezinswoningen in woonwijken en nieuwe verkavelingen gehandhaafd blijven.
N-VA Brasschaat verbindt er zich toe om de opgelegde norm voor sociale woningen uit het gronden pandendecreet te realiseren. Voor N-VA is het verwerven van een sociale koop- of huurwoning
ontegensprekelijk verbonden met een aantal voorwaarden: geen andere eigendommen bezitten,
bereidheid tot het leren van onze Nederlandse taal, controle op domicilie,…
Het spreekt voor zich dat nieuwe woonuitbreidingsgebieden enkel kunnen aangesproken worden
als er een reële behoefte wordt vastgesteld en de gronden de watertoets doorstaan. Zo zal bv. het
project Het Leeg – Rietbeemden na de hydraulische studie (watertoets) heel wat minder woningen krijgen dan initieel voorzien. N-VA Brasschaat vindt het ook belangrijk dat de uitkomsten van
zo’n studie door alle betrokken partners (provincie, Rio-link, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen,…) erkend worden en als voorwaarden gaan fungeren voor de verdere realisatie van een
project.
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We vinden het ook belangrijk dat er bij een woonuitbreiding eerst gezorgd wordt voor een goede
ontsluiting (zie beleidsdomeinmobiliteit) vooraleer er gestart wordt met de realisatie van de woningen. Een groot project zoals Het Leeg – Rietbeemden dient geleidelijk, in verschillende fases
doorgevoerd te worden. En bij ieder begin en einde van een fase dient de bevolking op gepaste
wijze geïnformeerd te worden. Tot slot wil N-VA Brasschaat kordaat optreden tegen alle vormen
van leegstand. Langdurige leegstand leidt tot verkrotting en verloedering.

CONCREET
N-VA Brasschaat maakt van betaalbaar wonen een prioriteit.
N-VA Brasschaat verleent in haar woonbeleid voorrang aan Brasschaatse jongeren die het ouderlijk huis
verlaten én aan senioren die een geschikte zorg-omgeving zoeken.
N-VA Brasschaat behoudt de stop op de bouw van meergezinswoningen in woonwijken.
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Lokale economie en toerisme
N-VA Brasschaat is verheugd dat onze gemeente beschikt over een bloeiende lokale economie. Uit studies blijkt dat het winkelcentrum van Brasschaat een grote aantrekkingskracht
heeft op mensen die het centrum kennen.
N-VA Brasschaat zet in op een aantrekkelijk dorpscentrum, dat op haar beurt zorgt voor een
bloei van toerisme, winkels en horeca. We streven een gezonde mix na tussen buurtwinkels en handelsvestigingen op geschikte locaties. O.a. de driehoek tussen Heislagsebaan,
Bredabaan en Pauwelslei is hier uiterst geschikt voor.

De lokale economie is van zo’n belang dat het ook een
ondernemingsvriendelijk klimaat vraagt. Het verder promoten
en kenbaar maken van onze winkelgebieden tot ver buiten
onze gemeentegrenzen is dan ook een prioritaire taak van de
gemeente. N-VA Brasschaat ziet een enorme opportuniteit in
het verder verweven van de lokale economie en onze toeristische mogelijkheden.
Onze verschillende Brasschaatse parken en rustige wegen zijn
het terrein bij uitstek voor fiets- en wandelroutes. Via het
fiets- en wandelknooppuntennet bezoeken mensen uit de buurt onze gemeente of nemen mensen van verder weg de tijd
en moeite om de verplaatsing naar onze gemeente te maken.
N-VA Brasschaat vindt het belangrijk dat de link tussen het
fiets- en wandeltoerisme en de horeca makkelijk gelegd
wordt. Mooie en gezellige terrassen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, goed onderhouden en bewegwijzerde wegen,
themawandelingen, themafietsroutes, picknickplaatsen, overzichtskaarten met fiets- en wandelknooppunten,…
Uiteraard pleit N-VA Brasschaat dan ook voor de integratie van
beide bevoegdheden (lokale economie en toerisme) bij één
schepen.
Momenteel wordt de site aan de Oude Baan als extra parking gebruikt. N-VA Brasschaat wil deze locatie verder laten
ontwikkelen. In dit project kan ruimte voorzien worden voor het
langdurig parkeren ondergronds (geschikt voor fun-shopping).
Bovengronds is er plaats voor nieuwe handelszaken, waarbij
rekening wordt gehouden met de adviezen uit het strategisch
plan en plaatsmarketingsplan.
De KMO-zone Luitenant Coppens werd in de huidige legislatuur opgestart. N-VA wil zich hier ook ondernemingsvrien-

delijk blijven opstellen om grote belangrijke bedrijven naar
deze campus te halen. Solide namen uit het bedrijfsleven die
zich vestigen op de campus zorgen mee voor de uitstraling
van onze gemeente. Daarnaast is dit een belangrijke bron van
lokale tewerkstelling.
Onze grote evenementen (de ijspiste, 11-juli-viering, triatlon,
dorpsdag, St.-Hubertusviering, kerstmarkt) zorgen mee voor
de uitstraling van onze gemeente. Ze komen onze lokale middenstand ten goede. Op deze of nieuwe evenementen willen
we sterk inzetten, eventueel in samenwerking met private
partners of sportpromotoren. Andere evenementen (zoals Acht
van Brasschaat) willen we verder uitbouwen.
Om dit allemaal te kunnen realiseren wil N-VA Brasschaat
een volwaardige dienst lokale economie met een uniek
ondernemersloket uitbouwen. In die dienst voorzien we ook
de functie van een centrummanager. Naast de hierboven geschetste opdrachten is deze dienst ook verantwoordelijk voor
de uitvoering van het strategisch plan en het plaatsmarketingsplan voor Brasschaat (versterken van de winkelgebieden,
parkeren en mobiliteit afstemmen op het commerciële gebeuren, duurzame economie ontwikkelen, Brasschaat promoten buiten de gemeente,…).
In de voorbije legislatuur werden reeds een aantal
‘pest’belastingen afgeschaft. Pestbelastingen blinken uit in
hun geringe opbrengst tegenover de grote administratieve
kost ervan. Vaak werden die belastingen ingevoerd om ontradend te werken (de belasting op reclameborden is daarvan
een duidelijk voorbeeld). N-VA Brasschaat wil nu die resterende bedrijfsbelastingen (belasting op de ambulante handel,
belasting op taxi-ondernemingen, belasting op reclameborden
en belasting op hinderlijke inrichtingen) afschaffen.

CONCREET
N-VA Brasschaat schaft de resterende bedrijfsonvriendelijke belastingen af.
N-VA Brasschaat verhoogt de aantrekkingskracht van Brasschaat voor dagjesmensen.
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Financiën
Volgens een recente doorlichting van de gemeentefinanciën door professor Matthijs (VUB),
bleek dat de Brasschaatse gemeentefinanciën de afgelopen legislatuur optimaal beheerd
werden. N-VA Brasschaat engageert zich om dit gevoerde beleid verder te zetten. Om dit te
bereiken zetten wij in op het beperken van de uitgaven.
In de vorige legislatuur engageerden wij ons om de gemeentebelasting niet te verhogen. Wij kwamen dit
engagement minutieus na. Ook in de volgende legislatuur engageert N-VA Brasschaat zich om de gemeentebelastingen opnieuw niet te verhogen.

Dit willen we ondermeer bereiken door een doorgedreven samenwerking en integratie van de ondersteunende diensten (financiën, ICT, personeel, technische dienst) van de gemeente en het OCMW.
N-VA Brasschaat wil de efficiënte werking van de gemeentelijke diensten verbeteren. Budgethouderschap
voor ambtenaren legt voor bepaalde beperkte aankopen de verantwoordelijkheid bij de bevoegde diensten
en ambtenaren. Deze manier van werken komt de efficiënte en vlotte werking van de diensten ten goede.
In de volgende legislatuur is de grote uitdaging voor de financiëndienst de implementatie van de nieuwe
beheers- en beleidscyclus. Inhoudelijke planning (beleidsplannen), uitvoering en evaluatie worden via de
nieuwe beheers- en beleidscyclus beter op elkaar afgestemd. In het opstellen van de begrotingen blijven
wij het systeem van zero-based budgeting aanhouden. Vertrekkende opnieuw vanaf nul en niet vanaf de
begroting van het vorige jaar met aanpassingen van inkomsten en uitgaven, doet beter nadenken over het
gevoerde beleid met de nodige financiële implicaties.

CONCREET
N-VA Brasschaat voert géén verhoging van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen
op de onroerende voorheffing door.
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Veiligheid
Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de
veiligheid van alle inwoners te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken.

Veiligheid vertrekt in de eerste plaats vanuit een doeltreffend
preventiebeleid. De aankoop en plaatsing van bewakingscamera’s aan de grote invalswegen naar onze gemeente moeten gerealiseerd worden.
N-VA Brasschaat wil het budget voor de uitgaven voor politie
minstens op het gemiddelde Vlaamse niveau brengen. Dit geld
moet volledig gebruikt worden voor een extra patrouille tijdens
de nacht.
De politie moet zich op haar kerntaken kunnen concentreren.
Een verdere ontlasting van administratieve taken voor de politiediensten dringt zich op.
Bij de uitvoering van haar kerntaken kunnen partnerschappen
ontstaan. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid.
De uitwerking van buurtinformatienetwerken (BIN), waarbij
een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en
politie ontstaat, moet ondersteund worden.
Dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en
criminaliteit kunnen per sms of e-mailbericht snel verspreid
worden. Buurtinformatienetwerken bevorderen ook de sociale
controle. Het platform kan ook gebruikt worden om preventieve informatie en tips door te geven. Momenteel is dit een
systeem dat goed werkt tussen handelszaken. De BIN’s bij de
bevolking verdienen nog meer aandacht en uitbreiding.
Ook op het vlak van persoonlijke beveiliging wil N-VA Brasschaat mee op de kar springen. Nieuwe technieken en ontwikkelingen inzake preventie, zoals bv. markeringstechnieken met
synthetisch DNA (SDNA) dragen bij tot het persoonlijke veiligheidsgevoel. Via informatiecampagnes moeten onze burgers hiermee kennis kunnen maken. SDNA is een onzichtbare
vloeistof die een unieke code op voorwerpen aanbrengt. Zodra
de spray met een UV-lamp beschenen wordt, licht hij blauw
op. Bij een proefproject met SDNA in een wijk in Dendermonde
daalde het aantal inbraken op negen maanden tijd met 66%.
Ook in Brasschaat kan dit werken.

Vooral de kleine criminaliteit verhoogt het onveiligheidsgevoel
bij de mensen en moet hard aangepakt worden. Een doordacht lik-op-stukbeleid (de straf volgt zo snel mogelijk op het
delict) en de gemeentelijke administratieve sancties dragen bij
tot een beter samenleven op lokaal niveau.
Brandweer is een essentiële component in de veiligheidsketen. N-VA Brasschaat wil daarom het investeringsprogramma
dat in de huidige legislatuur werd opgestart verder zetten. We
blijven inzetten op een korps dat voornamelijk uit vrijwilligers
bestaat. Door opleiding en begeleiding zullen deze vrijwilligers
verder professionaliseren. Tevens moeten er organisatorische
optimalisaties doorgevoerd worden. Afhankelijk van de aard
en de ernst van de interventie moet er een gepast aantal voertuigen en manschappen ter plaatse gestuurd worden.

CONCREET
N-VA Brasschaat installeert prioritair bewakingscamera’s en voert een lik-op-stuk-beleid.
N-VA Brasschaat werkt de buurtinformatienetwerken verder uit.
N-VA Brasschaat brengt blauw méér op straat: de politie focust zich op haar kerntaken.
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Onderwijs
In Brasschaat hebben wij een goed uitgewerkt net van basisscholen, secundaire scholen en
scholen van het deeltijds kunstonderwijs. De kwaliteit van al deze scholen staat buiten kijf.
In alle netten en op alle niveaus hebben onze scholen een goede naam.
Een school is echter meer dan een ‘gebouw’ of ‘onderwijs verstrekken’. De N-VA zet volop in op de
‘Brede School’. De ‘Brede School’ is het kloppend hart van de gemeenschap. Het optimaal benutten
van de infrastructuur is hierbij het vertrekpunt en het draagt bij tot het versterken van het sociaal
weefsel.
Daarnaast wil N-VA Brasschaat een sector- en netoverschrijdende regierol opnemen in het ondersteunend onderwijsbeleid. Scholen van verschillende netten kampen vaak met dezelfde problemen. Het is nuttig en wenselijk om op bepaalde tijdstippen met de verschillende netten overleg te
plegen. In dat kader is een verregaande samenwerking nodig met de vele betrokken partners.
We stellen vast dat een substantieel gedeelte van de schoolinfrastructuur niet aan de hedendaagse
normen van duurzaamheid voldoet. Een ernstig investeringsprogramma dringt zich op. Het bijbehorende kostenplaatje zal hoog oplopen. N-VA Brasschaat staat daarom open om na te denken over
de rationalisering van het huidige onderwijslandschap in onze gemeente. N-VA Brasschaat ijvert
voor net- en schooloverschrijdende samenwerking, zowel sociaal, materieel als financieel. Het
actief pluralisme bedreigt geenszins de verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.
Vooral in de secundaire scholen is er een sterke instroom van leerlingen van buiten onze eigen
gemeente. Maar N-VA Brasschaat vindt het ook belangrijk dat de jongeren uit de eigen gemeente
goede keuzes maken en degelijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Het uitbouwen
van een digitaal onderwijsloket binnen de gemeentelijke webstek met als doel te informeren over
stu-diemogelijkheden, inschrijvingsdata, studiebegeleiding, scholenbeurzen, beroepsmogelijkheden, studiebeurzen, … behoort tot het dienstverleningspakket voor de schoolgaande jeugd van
Brasschaat.
De uitbreiding van het GIB op het vlak van leerlingenaantal en infrastructuur moet ook na de realisatie van de nieuwe gebouwen aan het Louis De Winterstadion opgevolgd worden. Er moet een
goed onderbouwde visie komen op lange termijn en op basis daarvan een bovengrens voor het
aantal leerlingen.
Onderwijs is vorming en opleiding. Beroepsopleidingen moeten daarom ook nauw kunnen
aansluiten bij de praktijk. De N-VA pleit voor een verregaande samenwerking tussen bedrijven,
KMO’s en onderwijsinstellingen in onze gemeente door het aanbieden van stageplaatsen en bedrijfsbezoeken.

CONCREET
N-VA Brasschaat voert in de gemeentescholen een inhaalbeweging inzake energiezuinigheid door.
N-VA Brasschaat biedt de schoolgaande Brasschaatse jeugd een digitaal onderwijsloket aan
met de voor hen relevante info.
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Cultuur
Cultuurbeleid is voor N-VA Brasschaat een topprioriteit. Het is een onontbeerlijke schakel
om sociale contacten te leggen en de Nederlandstalige cultuur te verspreiden.

Het cultuurbeleidsplan van Brasschaat streeft naar het
vervullen van een regiofunctie in de Noorderkempen. Dit
vraagt inspanning op het vlak van infrastructuur en communicatie. Onder andere de toestand van de Ruiterhal,
vraagt om een inspanning.
De N-VA vindt gemeenschapsvorming door cultuur en
participatie aan cultuur belangrijk. Een goede communicatie over cultuur is onontbeerlijk.
De N-VA wil de noodzakelijke middelen vrijmaken voor
het behouden en verbeteren van een eigen vrijetijdswebsite en een eigen cultuurmagazine met een frisse en dynamische lay-out.
Voor cultuurmanifestaties moet een online-loket komen.
Het reeds bestaande e-loket moet verder uitgebouwd
worden voor reservaties, een activiteitenkalender,…
Op die manier kan sneller en makkelijker de stap naar
cultuur gezet worden. Meer mensen in contact brengen
met cultuur in al zijn facetten én voor alle leeftijden, is
voor N-VA Brasschaat een kerntaak.
Er is in Brasschaat een bezoekerspotentieel voor een podiumzaal van 350 à 400 personen. De
vraag naar een dergelijke podiumzaal neemt N-VA Brasschaat ter harte. Nu wijken onze eigen
Brasschaatse verenigingen uit naar grote zalen in de buurgemeenten. Een nieuw cultureel centrum ter vervanging van de huidige Ruiterhal of een grondige renovatie en uitbreiding van de
Ruiterhal zal een enorme investering vragen. Gezien de vraag van de verenigingen moeten alle
mogelijkheden in overweging worden. Het huidige auditorium voldoet niet qua capaciteit.
De N-VA ziet hierin wel mogelijkheden voor de gemeentelijke academies die nu niet over een
degelijke concertzaal beschikken.
Een moderne bibliotheek is meer dan alleen maar ontlenen van boeken. Het moet een onuitputtelijke bron van informatie zijn. Naslagwerken en informaticatoepassingen moeten voor iedereen
toegankelijk zijn en kunnen geraadpleegd worden. De trend van de digitaliseringsevolutie moet
op de voet gevolgd worden.

CONCREET
N-VA Brasschaat realiseert een uitgeruste podiumzaal van 350 à 400 personen.
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Erfgoed
Ons verleden kennen en begrijpen, leert ons veel over hoe wij nu leven en werken. Daarom
moet het gemeentelijk cultuur-historisch archief verder uitgebouwd en opengesteld worden
voor onderzoek naar ons verleden.
De gemeente Brasschaat moet een beleid ontwikkelen ter bevordering van het historisch besef
van hun burgers. Dit kan door de ondersteuning van heemkundige verenigingen, het aanmoedigen
van historische publicaties en onderzoek, de organisatie van herdenkingen en tentoonstellingen,…
Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met het bereiken van kinderen en jongeren.
De heemkundige kring Breesgata zal hier zeker nuttig werk kunnen en willen verrichten. Dit gemeentelijk archief moet een dynamisch archief kunnen worden: een archief dat voor iedereen
gemakkelijk toegankelijk is.
De N-VA Brasschaat erkent de behoefte aan een erfgoedmuseum voor lokale kunstenaars.
Thematische en tijdelijke tentoonstellingen voor eigentijdse kunstenaars brengen Brasschatenaren
en bezoekers van buiten de gemeente in contact met deze kunstenaars.
Typische Brasschaatse gebouwen, monumenten en voorbeelden van architectuur moeten
beschermd worden. N-VA Brasschaat wil het culturele en religieuze erfgoed in stand houden en
eventueel verder ontwikkelen.
Tot slot willen wij ieder initiatief ondersteunen waarbij het Nederlandstalig karakter van onze
gemeente in de verf wordt gezet (mooie Nederlandstalige benamingen voor onze handelszaken
moeten beloond worden, een lijst met suggesties van Nederlandstalige benamingen voor appartementsgebouwen en residenties moet beschikbaar gesteld worden).

CONCREET
N-VA Brasschaat realiseert een erfgoedmuseum.
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Sport
Niets is zo bevorderlijk voor de sociale contacten als samen sporten. Sportclubs, wijksport,
recreatiesport, competitiesport, seniorensport, sport overdag, massa-evenementen zijn de
voedingsbodem voor ontmoetingen tussen mensen met eenzelfde hobby of belangstelling.
Tegelijk ontstaan er nieuwe contacten die verder gaan dan de hobby of belangstelling.
Sport heeft dus een gemeenschapsvormende rol. Daarnaast kunnen we niet voorbij aan het
feit dat sporten gezond is. Levenslang sporten is dan ook van levensbelang.
In Brasschaat hebben wij daarvoor heel wat troeven in handen. Onze huidige sportaccommodatie is goed
uitgebouwd. We beschikken over veel groene ruimte waarin mogelijkheden bestaan om te sporten en te
bewegen. Daarnaast is er een goed werkende sportraad en een gemotiveerd sportpromotieteam dat zich
inzet voor de sport naar verschillende doelgroepen.
Hoewel er in de afgelopen legislatuur veel gedaan is voor de sport in Brasschaat en er veel achterstand is
ingehaald, zijn er voor het volgende gemeentebestuur toch nog een aantal werkpunten.
De bestaande infrastructuur kan nog optimaler gebruikt worden. Turnzalen en sporthallen van scholen
zijn vaak nog onderbenut. Een onderzoek hiernaar is noodzakelijk. Op basis hiervan kunnen een aantal
structurele maatregelen (bv. gescheiden verwarming van de klaslokalen en de sportzalen) en financiële
maatregelen (financiële tussenkomst bij verschil in huurgelden tussen gemeentelijke accommodatie en
privézalen) genomen worden. Indien deze maatregelen ontoereikend zijn, moet een behoeftenonderzoek
gedaan worden naar de noodzakelijkheid van een extra sporthal in een PPS-constructie en de inplanting
ervan.
Bij het gebruik van de sporthal in het centrum vraagt de samenwerking met Sportoase een constante
goede verstandhouding. We moeten erover waken dat de belangen van de verschillende gebruikers van de
sporthal ten allen tijde gewaarborgd zijn. Het overlegorgaan dat binnen de Sportraad werd opgericht met
vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden is hier de beste methode.
Wat het zwembad betreft, overstijgt de vraag op piekmomenten nu al het aanbod. Indien noodzakelijk
moet ook hier nagedacht worden over een betere benutting van de accommodatie. Er zijn clubs met verschillende doelstellingen (recreatief zwemmen versus competitiegericht zwemmen). Die verschillende invalshoek heeft een invloed op het aantal zwemmers dat op hetzelfde moment in één baan kan zwemmen.
Recreatieve clubs zijn op zoek naar extra zwemuren om aan de grote vraag te kunnen beantwoorden. De
uitbreiding van het bestaande zwembad met extra kleedkamers en een doelgroepenbad in samenwerking
met Sportoase en geïnteresseerde omliggende gemeenten dringt zich op.
Verder moet de deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten (sportkampen, seniorensport, sport overdag,…) financieel laagdrempelig blijven. Daar waar noodzakelijk, wil N-VA Brasschaat onderzoeken of
mensen die het financieel moeilijker hebben, kunnen genieten van een extra tussenkomst via het OCMW
zodat deze mensen niet in een sociaal isolement geraken én ook zij aangezet worden tot levenslang gezond
sporten.
N-VA Brasschaat wil ook de sportclubs financieel blijven steunen. Een goed uitgewerkt en doordacht subsidiereglement, zoals dat nu reeds bestaat, moet de klemtoon leggen op degelijke opleiding en vorming
van jonge sporters. Om dit subsidiereglement actueel te houden, dient het jaarlijks geëvalueerd te worden
door de Sportraad. Het subsidiereglement is bij uitstek het middel om op dat vlak klemtonen te leggen in
het sportbeleid. We denken hierbij vooral aan jeugdwerking en jeugdopleiding, investeren in infrastructuur,
integratie van gehandicapten binnen de gewone clubwerking (G-werking), het aantal leden van een sportclub, een gedifferentieerd tarief voor lidgelden,…
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De gemeente Brasschaat investeert ook in de aanleg van nieuwe sportterreinen. In bepaalde sporttakken
houdt dat een concurrentievervalsing in waar N-VA Brasschaat gevoelig voor is. In de huidige regeling
worden clubs die op gemeentegronden spelen twee keer bevoordeeld. Die clubs hoeven zelf niet te investeren in de aankoop van gronden én ze kunnen nog genieten van infrastructuursubsidies. Voor de andere
clubs wil N-VA Brasschaat een gemeentesubsidie voorzien om deze concurrentievervalsing weg te werken.
Om de expansie van succesvolle sportclubs op gemeentegronden verder mogelijk te maken, zullen wij de
baseballclub overbrengen naar de Bondgenotenlei op een terrein dat aan de internationale standaarden
voldoet zodat de hockeyclub verder kan uitbreiden. In samenspraak met de Brasschaatse tennisclubs zullen
we de realisatie van een tennishal faciliteren. Deze maatregelen kaderen in de uitvoering van het Masterplan park dat reeds door de gemeente werd opgesteld. Dit plan regelt de ruimtelijke draagkracht en invulling van sportterreinen van het gemeentepark.
Daarnaast hebben wij in onze gemeente ook een aantal grote sportevenementen die bijdragen aan de
uitstraling van onze gemeente en die onze steun verdienen: triatlon, internationale tornooien,…
De Acht van Brasschaat verdient het om samen met de privé-sector uitgebouwd te worden.

CONCREET
N-VA Brasschaat werkt de concurrentievervalsing op het vlak van infrastructuursubsidies weg.
N-VA Brasschaat maakt de nodige middelen vrij voor de uitvoering van het Masterplan Park i.v.m.
de sportterreinen en de ontwikkeling van de Bondgenotenlei als sportinfrastructuur.
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Gezinsbeleid
Hoe kunnen gezinnen in onze gemeente aangenaam (blijven) wonen? Wat kan de N-VA
doen voor die gezinnen? Hoe kan de N-VA ervoor zorgen dat de combinatie tussen arbeid
en gezin makkelijker en haalbaar wordt (blijft)?

Het is juist die haalbare combinatie die ervoor zal zorgen
dat gezinnen meer tijd kunnen uittrekken voor deelname
aan buurtwerking en verenigingsleven in onze gemeente.
In onze huidige samenleving is het haast noodzakelijk
om in een gezin met beide partners uit werken te gaan.
Gezinnen met tweeverdieners hebben noodzaak aan een
goede flexibele kinderopvang: kinderopvang voor en na
school, tijdens de schoolvakanties, tijdens sollicitaties
van alleenstaanden, occasionele opvang (bv. bij ziekte
van grootouders die instaan voor de kinderopvang). Deze
noodzaak geldt natuurlijk ook voor andere gezinsvormen.
We denken hier aan éénoudergezinnen.
Het lokaal loket kinderopvang – het huis van het kind –
moet een makkelijk en toegankelijk aanspreekpunt zijn
voor jonge ouders. De verdere uitbouw van deze dienstverlening is noodzakelijk.
Deze dienst kan zorgen voor een actuele inventaris van het aantal beschikbare opvangplaatsen en
eventuele problemen bij opvang helpen oplossen. N-VA Brasschaat wil privé-initiatieven stimuleren
en aanmoedigen om aan de nood aan kinderopvang tegemoet te komen. Want wat de privé-sector
kan organiseren, hoeft de gemeente niet te organiseren. Vervolgens kan deze dienst vorming organiseren voor jonge ouders, onthaalouders, kinderverzorgsters, …
Ook het LOK (lokaal overleg kinderopvang), waarbij de bevoegde schepen luistert naar problemen
op het veld, speelt hierbij een belangrijke rol. Tot slot moet de dienst ook een aanspreekpunt worden
voor opvoedingsproblemen, waarbij kan doorverwezen worden naar gespecialiseerde instanties.
We denken hierbij aan de reeds bestaande opvoedingswinkel op de Bredabaan (Maria-ter-Heide).
In alle beleidsdomeinen moeten gezinnen een vooraanstaande plaats innemen. Elke maatregel
moet afgetoetst worden aan de gezinssituatie: een deelname aan een gemeentelijke sportactiviteit
voor kinderen moet bijvoorbeeld laagdrempelig blijven, eveneens moeten er aangepaste tarieven
komen voor meerdere inschrijvingen binnen eenzelfde gezin,…

CONCREET
N-VA Brasschaat wil dat bestuursbeslissingen de gezinstoets doorstaan.
Beslissingen van het gemeentebestuur houden rekening met gezinnen.
N-VA Brasschaat bouwt het lokaal loket kinderopvang verder uit.
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Jeugd
Jongeren moeten in onze gemeente kunnen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Dat dit niet altijd even makkelijk gaat, is onvermijdelijk en niet erg. Als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om dit alles te doen lukken. Jeugd – van kleuter
tot jonge adolescent – moet de mogelijkheden hebben binnen onze gemeente om te groeien
en te ontwikkelen.
Niet alleen moet onze Brasschaatse jeugd een spreekbuis hebben waarnaar geluisterd kan worden,
maar ze moeten voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontplooien, met leeftijdsgenoten
samen te komen, samen plezier te maken, samen te spelen,…
Kunnen spelen in je eigen buurt is daarom noodzakelijk. N-VA Brasschaat wil daarom de reeds
bestaande speelpleintjes zeker behouden. En in de Brasschaatse wijken waar de speelmogelijkheden op dit moment ontoereikend of onbestaand zijn, moeten er speelpleintjes met aangepaste faciliteiten aangelegd worden. De overzichtskaart uitgegeven door de Jeugddienst is het
ideale middel om te onderzoeken waar er nood is aan zulke pleintjes.
In de wijken Vriesdonk en Mariaburg is er zeker nog nood aan dergelijke infrastructuur.
Het spreekt voor zich dat deze kaart achteraf onder de Brasschaatse jeugd moet verspreid worden.
Wat voor de kleine jeugd geldt, geldt natuurlijk ook voor onze grote jeugd. Hun interesses liggen op
een ander vlak. Ook voor hen moeten we op zoek naar meer en andere ontmoetingsmogelijkheden.
N-VA Brasschaat heeft zich, met de steun van minister Bourgeois, ingezet voor de realisatie van
een jeugdverblijfcentrum. Nu alle in dit dossier betrokken betrokken instanties akkoord gaan, moet
het jeugdverblijfcentrum snel gerealiseerd worden.
Een goed werkende Jeugdraad is daarvoor onontbeerlijk. In samenspraak met alle jeugdbewegingen, scholen, jongerenorganisaties, jeugdhuis en gemeentebestuur moeten de noden in kaart
gebracht worden. Onze Brasschaatse jongeren zijn het best geplaatst om te verwoorden waar zij
nood aan hebben.
Jeugdverenigingen als onmisbare schakel in onze Brasschaatse gemeenschap blijven onze steun
genieten. Gratis kampvervoer moet voor al deze verenigingen blijven bestaan. Jeugdverenigingen
moeten ook bijgestaan worden met raad en daad op het vlak van veiligheid, vorming, infrastructuur,…
Daarom pleiten we ervoor om bij infrastructuursubsidies aan jongerenverenigingen prioriteit te
geven aan veiligheidsbevorderende infrastructuurwerken.

CONCREET
N-VA Brasschaat zal het jeugdverblijfcentrum snel realiseren.
N-VA Brasschaat zal veilige speelpleinen voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor jongeren en senioren
in alle wijken van onze gemeente uitbouwen.
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Senioren
Daarnaast is de vergrijzing van de bevolking een feit. We moeten dus voldoende anticiperen
op de problemen die een vergrijzing met zich meebrengt. Ook, en vooral, in Brasschaat is
dit aan de orde. In alle beleidsdomeinen moeten we rekening houden met de verouderende
bevolking: aangepaste woningen, aangepaste mobiliteitsaanpak, boodschappendienst,
maaltijden aan huis, seniorensport, minder-mobielencentrale, cursussen voor senioren,
een telefoonnetwerk om sociaal isolement te voorkomen,… Dit zijn vaak initiatieven die al
bestaan, maar ze moeten meer bekend gemaakt worden bij de doelgroep.
Ouderen in onze gemeente willen zowel op fysiek als op intellectueel vlak actief blijven. N-VA
Brasschaat is daarom voorstander van een goed uitgewerkt net van seniorensport. Ook de seniorensportdag moet een hoogdag blijven. Sport draagt bij tot de gezondheid, maar is ook een
garantie op sociaal contact. Wie niet op de activiteit geraakt, moet dus naar de activiteit gebracht
worden.
Senioren willen liefst zo lang mogelijk op eigen benen kunnen staan. Wanneer dit niet meer kan,
moet hulp geboden worden. N-VA Brasschaat staat dan ook achter het project voor seniorenzorgappartementen op de site van Prins Kavelhof. Het project moet wel in een duidelijke formule en
met respect voor ieders budget aangeboden worden. Vervolgens moeten alternatieve woonvormen
zoals kangoeroewoningen (een woonproject geïntegreerd binnen een bestaande woning, vaak bedoeld voor inwonende en ouder wordende ouders) en aanleunwoningen (aparte woningen in de
buurt van verzorgingscentra voor mobiele ouderen die wel gebruik kunnen maken van de diensten
van de dienstencentra) gestimuleerd worden. Oog voor de spreiding van jonge gezinnen en ouderen in eenzelfde woonwijk is alvast een vorm van sociale controle.
Onze bestaande dienstencentra DC Vesalius, DC Antverpia en DC Maria-ter-Heidehove hebben
bewezen dat ze nuttig zijn in onze zorgmaatschappij. N-VA Brasschaat zal deze dienstencentra
waar nodig ondersteunen en bereikbaar maken met de buurtbus. Daarnaast zal N-VA Brasschaat
streven naar een blijvende goede samenwerking met alle seniorenverenigingen op financieel en
logistiek vlak.

CONCREET
N-VA Brasschaat maakt een prioriteit van de realisatie van seniorenwoningen en andere woonvormen voor
senioren, met respect voor ieders budget.
N-VA Brasschaat wil dat de dienstencentra perfect bereikbaar zijn en past in dat kader het traject van de
buurtbus aan, zodat iedereen tot aan de deur van het dienstencentrum kan geraken.
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Sociaal weefsel
In onze gemeente zijn er een aantal goede voorbeelden van buurtwerking. Ontegensprekelijk is zo’n
buurtwerking bevorderlijk voor een hechte samenhang. Tegelijk geeft het nieuwe buurtbewoners de
kans om makkelijker en sneller te integreren. Buurtwerking verhoogt ook de veiligheid. De sociale
controle in goed werkende buurten en wijken is groter en zorgt ervoor dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen. Denken we maar aan de Buurt Informatie Netwerken (BIN) die nog beter
bekend gemaakt moeten worden bij de gewone mensen, daar waar ze nu vooral hun nut bewijzen
bij handelaars.

Wij vinden het ook belangrijk dat personen met een handicap
zich makkelijk kunnen integreren in Brasschaat. De integratie
van die personen is mede sterk afhankelijk van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimten. Het
toegankelijker maken daarvan komt trouwens niet alleen personen met een handicap ten goede, maar ook andere bevolkingsgroepen die minder mobiel zijn (bv. ouderen, mensen met
kinderwagens). De gemeente Brasschaat heeft al goed werk
geleverd op dit vlak. In elk geval zal N-VA Brasschaat ervoor
ijveren dat nieuwe gebouwen vanaf de conceptfase maximaal
toegankelijk gemaakt worden. Bij bestaande gebouwen kunnen hier en daar nog aanpassingen nodig zijn (bv. schuifdeuren i.p.v. draaideuren). We willen ook privé-initiatieven (winkels, scholen, bedrijven) stimuleren om een toegankelijk beleid
te voeren en projecten blijven ondersteunen die de mobiliteit
van mindermobielen verhogen (bv. mindermobielencentrale,
taxidiensten, buurtbussen,…).
Tijdens de winter vraagt N-VA Brasschaat om het op te nemen
voor je zwakkere, oudere, zieke of minder mobiele buur. In
sommige buurten kon je je als vrijwilliger aanmelden om de
stoep van een buur ijzel- en sneeuwvrij te houden. N-VA Brasschaat, de grondlegger van dit systeem, wil dit project blijven
ondersteunen en graag uitbreiden naar heel Brasschaat.
N-VA Brasschaat wil de werkingen van goede buurtgenootschappen volop ondersteunen op financieel en logistiek vlak.
De N-VA wil eigen initiatieven en eigen projecten stimuleren
en de mogelijkheden scheppen voor de realisatie ervan. Speelstraten, wijk- of straatfeesten, aanleg petanquebanen,… het
verhoogt telkens de betrokkenheid van de burger. N-VA Brasschaat kan dit enkel toejuichen.
En als het dan toch eens misloopt, bestaan er goede initiatieven die onze volle ondersteuning zullen blijven genieten.

Het project ‘burenbemiddeling’ waarbij goed opgeleide vrijwilligers via gesprekken met de betrokken partijen conflicten zo
goed mogelijk proberen op te lossen, raakt stilaan bekend bij
onze bevolking. Naast de positieve resultaten van deze bemiddelingspogingen, is dit ook een ontlasting voor de wijkagent.
Burenconflicten hoeven niet per definitie tot een procedure
voor de vrederechter te leiden. Dit project dat aanvankelijk
bij de opstart gefinancierd werd door de Vlaamse overheid,
verdient voor N-VA Brasschaat een blijvende financiële ondersteuning voor het welslagen van dit project. Tegelijk moeten
deze bemiddelaars kunnen terugvallen op alle gemeentelijke
diensten die hen ondersteuning bieden bij hun acties.

CONCREET

N-VA Brasschaat verleent de nodige steun aan initiatieven die het sociale contact bevorderen,
o.a. speelstraten, en wijkfeesten.
N-VA Brasschaat werkt de sneeuwtelefoon, die door onze fractie in het leven werd geroepen, verder uit.
N-VA Brasschaat gelooft in het project ‘burenbemiddeling’ en maakt de nodige financiële
en logistieke middelen vrij daarvoor.
N-VA Brasschaat zal bij nieuwe gebouwen of bij renovaties van de toegankelijkheid een voorwaarde maken.
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OCMW
Het sociale beleid in onze gemeente is geen apart eiland. Initiatieven die door het OCMW uitgewerkt worden, hebben vanzelfsprekend een invloed op het gemeentebudget. Het sociale
beleid is dus in de eerste plaats een geïntegreerd beleid.
Samenwerking met, overleg tussen en integratie van OCMW en gemeente is dus een noodzaak.
N-VA Brasschaat wil het delen van informatie van verschillende gemeentediensten en politie aanmoedigen en een verdere digitalisering van de gegevens op punt stellen. Deze werkwijze is efficiënt in het opsporen van sociale fraude. Uiteindelijk moet de steun terecht komen bij de mensen
die er echt nood aan hebben. Inderdaad, in onze welstellende gemeente zijn er ook mensen die
die steun nodig hebben.
Wij streven naar een gemeenschap waar iedere burger, wat ook zijn sociale situatie is, zich gesteund voelt. Daarom moeten initiatieven (wedertewerkstelling onder artikel 60 waarbij het OCMW
een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug
in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces, sociale kruidenier,
kabas, budgetmeters voor mensen die hun factuur niet kunnen betalen, schuldpreventie en nazorg,
sociale en culturele participatie,…) die het sociale welzijn van de inwoners verbeteren, verder
ondersteund of uitgebouwd worden. Bij de uitwerking van deze projecten willen wij de nadruk
leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de persoon: personen die immers verantwoordelijkheid kunnen nemen, moeten dit doen; zij die dit echter niet kunnen, moeten wij beter beschermen.

CONCREET
N-VA Brasschaat maakt er een punt van eer van dat in onze welvarende gemeente het OCMW een sleutelrol
speelt in het bestrijden van armoede en sociale achterstelling.
Voor N-VA Brasschaat speelt het OCMW een essentiële rol in het opsporen van sociale fraude.
N-VA Brasschaat voert de integratie van OCMW en gemeente door.
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Asiel en imigratie
De N-VA staat alvast voor een duidelijk migratiebeleid. Open, maar tegelijk kordaat en correct met
klare taal waarbij problemen benoemd worden en niet onder de mat geveegd worden. Een beleid dat
binnen de EU-lijnen kleurt, dat Europese instrumenten maximaal inzet en dus niet steeds kiest voor
de meest lakse weg.
Migratie- en asielbeleid worden op drie beleidsniveaus bepaald: federaal, Vlaams en lokaal.
Op federaal niveau kant de N-VA zich tegen het federale spreidingsplan dat 80% van de nieuwkomers op
Vlaanderen afwentelt. De N-VA ijvert voor een structurele aanpak van de asielcrisis. Dit gebeurt door de
instroom van nieuwe asielzoekers te beperken én door een beter terugkeerbeleid. Voor ons betekent dat
een streng en gecontroleerd migratiebeleid en een efficiënt terugkeerbeleid.
Op Vlaams niveau wordt de inburgering van nieuwkomers in goede banen geleid dankzij de inburgeringtrajecten en de infopakketten in de landen van herkomst, uitgewerkt onder leiding van Minister van Inburgering
Geert Bourgeois.
Op lokaal niveau heeft de gemeente ook een belangrijke rol te spelen bij de tijdelijke opvang, de inschrijving en opvolging van nieuwkomers en de inburgering van nieuwkomers.

• Het verstrekken van tijdelijke opvang
onder vorm van LOI (=Lokaal Opvanginitiatieven)
Via LOI’s biedt het OCMW uitsluitend materiële opvang en begeleiding aan asielzoekers tijdens het verloop van de asielprocedure. Dit op vrijwillige basis. In ruil hiervoor ontvangt
het OCMW een vergoeding van de federale overheid. N-VA
Brasschaat zal haar sociale verantwoordelijkheid blijven nemen en een aantal asielaanvragers tijdelijk een onderkomen
aanbieden, maar dit enkel en alleen voor de duur van de procedure. Na de beslissing volgend op die procedure wordt de
opvang beëindigd.
• De inschrijving en opvolging van nieuwkomers
De gemeente Brasschaat moet bij inschrijving een controle
doen op de jobkansen en arbeidscontracten van EU-burgers.
Zodat personen die als EU-werknemer ingeschreven staan,
daadwerkelijk hun loon uit arbeid verdienen en geen leefloon
hoeven te ontvangen. Na inschrijving moet de gemeente en
het OCMW in samenwerking met de politie blijvende waakzaamheid tonen voor overlast, sociale fraude, fiscale fraude en
domiciliefraude.

• De inburgering van nieuwkomers als opstap naar
succesvolle integratie
Dit kan enkel door:
• participatie = actief deelnemen aan onze leefgemeen-schap
(straatfeesten, wijkfeesten)
• het inburgeringtraject te laten doorlopen en eventueel te belonen met een inburgeringcertificaat.
De drie belangrijke onderdelen van dit traject zijn:
• het aanleren van onze Nederlandse taal: het Nederlands
is de sleutel naar onderwijs, arbeid, clubs en verenigingen.
Deze taal moet actief en laagdrempelig aangeleerd en gebruikt
worden (bv. op school, door vrijwilligers die mee boodschappen doen, door winkels met een label ‘oefen hier je Nederlands’, door hulplessen voor kinderen)
• de werkbereidheid (opstap naar arbeidsmarkt)
• lessen en informatie over onze samenleving
Enkel als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kan van
asiel en migratie een positief verhaal gemaakt worden.

CONCREET

Ja, N-VA Brasschaat helpt nieuwkomers op weg naar participatie en integratie in de gemeente zodat het sociaal weefsel
niet verstoord wordt.
Neen, N-VA Brasschaat helpt nieuwkomers niet om zich van de maatschappij af te sluiten en zich te wentelen in bijstand.
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben voor N-VA Brasschaat geen recht meer op materiële en financiële steun vanuit het
OCMW.
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aanbieden, maar dit enkel en alleen voor de duur van de procedure. Na de beslissing volgend op die procedure wordt de
opvang beëindigd.
• De inschrijving en opvolging van nieuwkomers
De gemeente Brasschaat moet bij inschrijving een controle
doen op de jobkansen en arbeidscontracten van EU-burgers.
Zodat personen die als EU-werknemer ingeschreven staan,
daadwerkelijk hun loon uit arbeid verdienen en geen leefloon
hoeven te ontvangen. Na inschrijving moet de gemeente en
het OCMW in samenwerking met de politie blijvende waakzaamheid tonen voor overlast, sociale fraude, fiscale fraude en
domiciliefraude.

• De inburgering van nieuwkomers als opstap naar
succesvolle integratie
Dit kan enkel door:
• participatie = actief deelnemen aan onze leefgemeenschap (straatfeesten, wijkfeesten)
• het inburgeringtraject te laten doorlopen en eventueel te
belonen met een inburgeringcertificaat.
De drie belangrijke onderdelen van dit traject zijn:
• het aanleren van onze Nederlandse taal: het Nederlands
is de sleutel naar onderwijs, arbeid, clubs en verenigingen.
Deze taal moet actief en laagdrempelig aangeleerd en gebruikt
worden (bv. op school, door vrijwilligers die mee boodschappen doen, door winkels met een label ‘oefen hier je Nederlands’, door hulplessen voor kinderen)
• de werkbereidheid (opstap naar arbeidsmarkt)
• lessen en informatie over onze samenleving
Enkel als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kan van
asiel en migratie een positief verhaal gemaakt worden.

CONCREET

Ja, N-VA Brasschaat helpt nieuwkomers op weg naar participatie en integratie in de gemeente zodat het sociaal weefsel
niet verstoord wordt.
Neen, N-VA Brasschaat helpt nieuwkomers niet om zich van de maatschappij af te sluiten en zich te wentelen in bijstand.
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben voor N-VA Brasschaat geen recht meer op materiële en financiële steun vanuit het
OCMW.
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Ontwikkelingssamenwerking
N-VA Brasschaat wil gemeentelijke middelen inzetten voor gemeentelijke
ontwikkelingsinitiatieven in die mate dat het om praktische en daadwerkelijke steun aan
derdewereldprojecten gaat.
De beschikbare middelen moeten binnen de budgettaire mogelijkheden voor N-VA Brasschaat
gaan naar Brasschaatse ontwikkelingshelpers en de stedenband met Tarija.
Binnen de grenzen van het haalbare wil N-VA Brasschaat na advies van de GROS bij grote rampen
het reeds gevoerde beleid in verband met noodhulp voortzetten.

CONCREET
N-VA Brasschaat steunt concrete derdewereldprojecten van Brasschaatse ontwikkelingshelpers.
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Militaire gemeenschap
Het militair kamp in Maria-ter-Heide bepaalt sinds jaar en dag mede het uitzicht van deze
wijk. Met 750 manschappen blijft het kamp de grootste werkgever op ons grondgebied.
Voor N-VA Brasschaat is het belangrijk dat de goede samenwerking wordt verder gezet (sportdagen, T-Day, de Mars van 18RA, kampbezoeken). De lokale militaire overheid blijft een belangrijke
gesprekspartner.
N-VA Brasschaat steunt het unieke artilleriemuseum ‘Gunfire’ met zijn uitzonderlijke collectie die
de geschiedenis van de artillerie in België en het Kamp van Brasschaat voorstelt.
Door het plaatsen van een militair symbool op één van de invalswegen naar onze gemeente, kunnen we de verbondenheid tussen de militaire overheid en de gemeente benadrukken.
Om permanent aandacht te besteden aan de militaire aanwezigheid in onze gemeente, zal de
relatie met de militaire gemeenschap een specifieke bevoegdheid zijn in het bevoegdheidspakket
van een schepen.

CONCREET
N-VA Brasschaat installeert een permanente relatie met de militaire gemeenschap door die verantwoordelijkheid op te nemen in het bevoegdhedenpakket van één schepen.
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