
Beste Brasschatenaar,

De voorbije wintermaanden heeft uw 
gemeentebestuur niet stilgezeten. Zoals u 
al vernam via de media wordt het Vesalius-
gebouw verkocht aan Klina voor een 
toekomstige uitbreiding. Het zorgbedrijf 
Brasschaat zal een nieuw woonzorgcentrum 
bouwen op de huidige site van Sint-Jozef. 
Daarbij blijven de Sint-Jozefskapel en de 
voorgevel van het Sint-Jozefsgebouw 
behouden. Hier ontstaat een mooi project, 
dat de samenwerking op de ‘Zorgdriehoek’ 
nog meer zal versterken.

De volgende maanden maken we ook 
werk van de verdere uitvoering van het 
Masterplan Park, waarbij de volledige 
renovatie van de Ruiterhal en het Louis 

De Winterstadion als uiteindelijke doelstel-
ling gerealiseerd zal worden in het voorjaar 
van 2024. Ik kijk samen met u alvast uit 
naar het resultaat.

De voorbije twee jaar werden bijna volledig 
gedomineerd door de bestrijding van het 
coronavirus. Gelukkig gaan we nu stilaan 
weer naar het ‘normaal’. Ik wil afsluiten 
met een oprechte dank aan allen voor de 
volgehouden inspanningen en voor de 
vaccinatiebereidheid. Laten we nu echt 
genieten van de 
(hart)verwarmende 
zonnestralen die de 
lente ons biedt.

Vlaamse steun voor renovatie 
Louis De Winterstadion
Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert fors in sportinfrastructuur. “Ook 
Brasschaat deelt met het Louis De Winterstadion mee in de koek”, zegt schepen van 
Sport Adinda Van Gerven. 

Met ruim 760.000 euro aan Vlaamse steun kunnen de grote tribune, de cafetaria, de 
kleedkamers en de bergingen gerenoveerd worden. De atletiekpiste krijgt een nieuwe toplaag 
en het verspringnummer wordt verplaatst. Er komt ook nieuwe ledverlichting voor heel het 
complex en er wordt een berege-
ningsinstallatie voorzien op het 
centraal gelegen natuurgrasveld 
voor voetbal. De oude kleinere 
zittribunes aan de overzijde van 
de grote tribune maken plaats 
voor groene taluds als natuurlijke 
tribune. 

“Na de renovatie van de Ruiterhal 
hopen we tegen begin 2024 het 
Louis De Winterstadion gerealiseerd 
te hebben als onderdeel van het 
Masterplan Park”, besluit schepen 
van Patrimonium Goele Fonteyn.

Schepen van Sport Adinda Van Gerven, 
waarnemend burgemeester Philip Cools en 
schepen van Patrimonium Goele Fonteyn.

Gele Doos: de 
snelste weg naar 
uw medische 
informatie (p. 2)

Uitvoering van 
masterplan 
Kaartse Beek 
(p. 3)

Zondag 13 maart om 11 uur
Kasteel van Brasschaat

Jan Jambon is titelvoerend 
burgemeester van Brasschaat 
en Vlaams minister-president.

Het aperitiefgesprek van 
december werd door corona 
uitgesteld naar 13 maart. Dan 
zal Jan Jambon het nieuwe 
relanceplan van de Vlaamse 
Regering toelichten.

De Vlaamse Regering besteedt 
4,3 miljard euro aan het plan 
dat de Vlaamse welvaart en het 
welzijn van de Vlamingen moet 
versterken na corona. Het plan 
omvat zeven speerpunten, 
waaronder het verduurzamen 
van de economie en de samen-
leving, de digitale transformatie 
en een effi ciëntere overheid.

Iedereen is welkom. De toegang 
is gratis, maar vooraf registreren 
via evi.verdonck@n-va.be is 
verplicht.

Aperitiefgesprek 
met Jan Jambon

Philip Cools
Waarnemend 
burgemeester
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Gele Doos: de snelste weg naar uw 
medische informatie
De Gele Doos is een herkenbare gele brooddoos die mensen standaard in de 
deur van de koelkast bewaren. Aan de betrokkenen wordt gevraagd om essentiële 
medische gegevens en noodcontacten te bewaren in die Gele Doos, zodat die 
informatie snel en uniform beschikbaar is wanneer hulpverleners bij een incident 
ter plaatse komen. 

De doelgroep bestaat uit 65-plussers en 
mensen met een chronische ziekte. Vanaf 
februari 2022 krijgen deze mensen een 
uitnodiging om hun Gele Doos af te 
halen. Hulp daarbij is indien nodig 
beschikbaar via de dienstencentra. 
De Gele Doos is gratis.

Schepen van Sociale Zaken Karina Hans 
is zeer tevreden met de uitrol van dit 
project: “De Gele Doos kan mensenlevens 
redden.”

Brasschaatse scholen 
maken kerstversiering voor 
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Zoals bekend werd onze zusterstad Bad Neuenahr-Ahrweiler 
afgelopen zomer zwaar getroffen door overstromingen. 
Vele mensen verloren al hun huisraad en zeker datgene 
wat in de kelders bewaard werd. Een Duitse Weihnachten 
zonder versiering was ondenkbaar … Daarom deden 
onze schepenen van Verbroedering en Jeugd Adinda Van 
Gerven en van Onderwijs Inez Ven een oproep aan alle 
basisscholen om kerstversiering ineen te knutselen voor de 
inwoners van Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

Brasschaatse kerstwarmte in Duitse huiskamers
De oproep werd goed opgevolgd, waardoor de inwoners 
van onze zusterstad hun kerstversiering begin december 
gratis konden uitkiezen op een ware kerstmarkt in hun 
stad. Op die manier kwam onze Brasschaatse kerstwarmte 
letterlijk binnen in de Duitse huiskamers. Oprechte dank 
aan alle leerkrachten en kinderen die meegewerkt hebben 
aan dit mooie project!

“De Gele Doos kan levens redden”, weet 
schepen van Sociale Zaken Karina Hans. 

Nieuwe brochure voor toerisme
Wilt u Brasschaat beter leren 
kennen? Fietsen, wandelen, een 
bezoekje brengen aan historische 
plaatsen ...? Schepen van Toerisme 
Carla Pantens zorgde voor een 
nieuwe brochure. Daarin vindt 
u uiteenlopende activiteiten 
en de stoere geschiedenis van 
Brasschaat.

De brochure is te verkrijgen bij 
het infopunt toerisme in het 
oude gemeentehuis.

 Carla Pantens 
Schepen van Toerisme 

Boek-
voorstelling

N-VA-Kamerleden Theo Francken en Peter Buysrogge gaan op toer door 
Vlaanderen naar aanleiding van hun boek ‘NAVO, hersendood of klaar voor 
de toekomst’. Waarheen met het Vrije Westen? Wat met de NAVO en de 
collectieve defensie? En wat met het Belgisch leger?

Zondag 15 mei om 11 uur stellen Theo Francken en Peter Buysrogge 
samen met minister-president Jan Jambon hun boek voor in het Kasteel 
van Brasschaat. 

Schrijf snel in via boekenvoorstelling.navo@gmail.com met vermelding 
van ‘NAVO Brasschaat’. Meer praktische informatie volgt via mail. Tot dan!

Het bestuur deelde voor Valentijn 800 verwenpakketjes uit. 
N-VA, een hart voor Brasschaat.

brasschaat@n-va.be
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Klimaatmaatregelen: Vlaamse 
subsidies voor Brasschaat 
Brasschaat kreeg van Vlaanderen een de� nitieve toezegging 
van bijna 125.000 euro ondersteuning in het kader van het 
Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dat bedrag kan vrij ingezet 
worden op de vier werven waarrond lokale besturen gaan 
werken: water, energie, vergroening en duurzame mobiliteit.

Het gemeentebestuur besliste om een deel van de subsidies in 
te zetten voor de klimaatacties van IGEAN: de inrichting van 
een wijkloket in wijken waar een energetische renovatie zich 
opdringt, renovatiebegeleiding, de aanleg van geveltuintjes en 
het ontharden van opritten en voortuinen. 

Energetische renovatie en waterinfi ltratie
Woningen zorgen voor bijna de helft van de CO2-uitstoot in 
onze gemeente. De hoge uitstoot is te wijten aan het hoge 

aandeel van vrijstaande en relatief grote woningen. Ook de grote 
graad van verharding van de bodem, waardoor er weinig water 
infiltreert, is een aandachtspunt. 

“Met deze acties willen we alvast tot een eerste bewustwording 
komen. In 2022 maken we van energetische wijkrenovatie en 
waterinfiltratie ons hoofddoel”, aldus schepen van Duurzaam-
heid Goele Fonteyn.

Een groendak zorgt voor 
waterbuffering, luchtzuivering, 
warmteregulatie en biodiversiteit.

Nieuw mobiliteitsplan en extra wijkplannen voor Brasschaat 
Het gemeentebestuur zal het oude mobi-
liteitsplan van 2010 vernieuwen. Samen 
met een studiebureau ontwikkelen we een 
strategische langetermijnvisie, beleidsdoel-
stellingen en een concreet actieplan dat 
afgestemd is op het bovengemeentelijke 
mobiliteitsplan van de regio Antwerpen. 

Veiligheid en verkeersleefbaarheid
Daarnaast geven we ook de opdracht om 
in zes wijken (Vriesdonk, Mariaburg, 
Maria-ter-Heide, Bethanie, Centrum en 
Driehoek) wijkplannen mobiliteit op te 

zetten aan de hand van mobiliteits-
workshops. Het voorbeeld daarvoor is wijk 
Kaart, waar we recent een succesvol maar 
intensief participatietraject hebben neer-
gezet. We zoeken naar oplossingen om de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 
te verbeteren.

“Betrokkenheid, verantwoordelijkheids-
gevoel en respect voor elkaar zijn de 
ingrediënten om tot een gedragen wijkplan 
mobiliteit te komen”, stelt schepen van 
Mobiliteit Goele Fonteyn.

Schepen van Mobiliteit 
Goele Fonteyn organiseert 
mobiliteitsworkshops in 
zes wijken.

Uitvoering van masterplan Kaartse Beek
De grens tussen Kapellen en Brasschaat wordt voor een groot deel gevormd door de Kaartse Beek. Omdat die beek regelmatig 
overstroomt, werkt de provincie Antwerpen in samenwerking met de betrokken gemeenten aan oplossingen die meer ruimte 
voor water creëren. 

Zo komt er een nieuwe brug van de Moerbeienlaan naar de Zijde-
fabriekstraat in Kapellen. De huidige brug is te laag waardoor die 
bij een hoog waterpeil voor heel wat overlast zorgt in de wijk. De 
nieuwe brug zal enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Open bedding
Ter hoogte van de Fabriekstraat-Jagersdreef is de Kaartse Beek 
over honderd meter ingebuisd. Die inbuizing is in slechte staat 
en belemmert de vlotte doorstroming. De beek wordt daarom 
opnieuw in open bedding gelegd. Ook wordt de straat veiliger 
voor zwakke weggebruikers ter hoogte van de brug, met een 
zone 30, een verkeersdrempel en fietssuggestiestroken.

Recreatieve verbinding
Tot slot komt er tussen de Elisalei en de Holleweg in Kapellen 
een recreatieve verbinding. Begin 2022 worden de nodige 
vergunningen aangevraagd. De werken zelf starten in het najaar. 

Schepen van Groen en Infrastructuur Goele Fonteyn is heel tevre-
den dat men het grachtenstelsel in de Kaartse Beekvallei herwaar-
deert en zo het risico op overstroming in de woonwijk verkleint.

De Kaartse Beek krijgt meer 
ruimte. Daardoor is er minder 
risico op overstroming.

www.n-va.be/brasschaat
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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