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Running mate
Het was een mooi moment toen
Jan Jambon op de drukbezochte
nieuwjaarsreceptie Koen Verberck
op het podium vroeg en uitriep:
“Beste mensen, dit is mijn running
mate in oktober 2018!”
Strafste aperitiefgesprek ooit

JAMBON
interviewt

MICHEL

Koen straalde als nooit tevoren: “Hoewel
Jan en ik de mogelijkheden en plannen
voor een eventuele nieuwe bestuursperiode
al nauwkeurig hadden besproken, deed die
uitspraak toch veel deugd. Het was ook de
eerste keer dat hij die term gebruikte. Het
wijst op het vertrouwen dat de minister in
mij heeft.”

Nooit vertoond, een unicum. Twee giganten
uit de Wetstraat voeren een volwassen
gesprek over de Belgische politiek en
Vlaanderen. Zorg dat u erbij bent.

Jullie zien en spreken elkaar, tête à tête,
bijna elke zaterdagochtend, in het gemeentehuis of bij Jan thuis. Is hij een goeie
gastheer?

45ste aperitiefgesprek
N-VA Brasschaat

Hij maakt wel koffie voor mij. Of die lekker
is? Tja, met een machientje kan iedereen
lekkere koffie maken … Ik houd hem op de
hoogte van de politieke agenda en eventuele problemen of moeilijke beslissingen in
Brasschaat. Maar van het begin af heeft hij
mij duidelijk gemaakt: you are in charge, do
it your way.

Zondag 18 maart om 11 uur
Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom
Ook voor niet-leden

Meer weten over
N-VA Brasschaat?
www.n-va.be/brasschaat
N-VA Brasschaat

Je nam de sjerp over in oktober 2014. Ben
je beter gewapend nu voor de job van
burgemeester?
Ik heb zoveel bagage meegenomen, dossierkennis vergaard, mijn gemeente veel beter
leren kennen … We hebben een licht vermoeden dat het prachtige federale parkoers
dat Jan rijdt ons ook hier in Brasschaat geen
windeieren zal leggen. Als de kiezers het
willen, zal ik met veel plezier – maar dit
keer gepokt en gemazeld – voor continuïteit zorgen. En ik heb vooral ook een pak
mensenkennis opgedaan. Met wie kan je
vooruit … met wie niet.

Running mate Koen Verberck
Het kan niet anders of je hebt ook kritiek
te verduren gekregen. Wat heeft je het
meest geraakt?
Ik krijg zoveel info binnen, vragen, opmerkingen langs zoveel kanalen: brieven,
mails, ambtenaren, collega’s … Het kan
niet anders dan dat ik sommige mensen
te laat antwoord, of sommige problemen
pas laat kan aanpakken. Het geeft soms de
indruk dat ik achter de feiten aanhol, terwijl
ik mijn uiterste best doe om alles zo goed
mogelijk te doen.
En wat is het mooiste compliment dat je
hebt gekregen?
Dat ik tussen de mensen sta, dat ik makkelijk benaderbaar ben, een Brasschatenaar
tussen de Brasschatenaren.
In China is 2018 het jaar van de hond, in
Brasschaat maken we er het jaar van Koen
Verberck van.
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Troefkaart
Op voorstel van fractievoorzitter Goele Fonteyn heeft de gemeente
Brasschaat zich achter het project European Disability Card
geschaard. Dat is een buitengewoon waardevol pasje voor
personen met een handicap. Acht EU-lidstaten, waaronder België,
Finland en Italië, werken mee aan de ontwikkeling van het
project. Het is het doel dat de European Disability Card binnen
afzienbare tijd in de hele Europese Unie erkend wordt.
De bedoeling is dat mensen met een
beperking waar en wanneer ook
makkelijker toegang krijgen tot
cultuur- en sportmanifestaties en dat
hun deelname daaraan ook bevorderd
wordt. Doktersbriefjes, attesten en
andere administratieve rompslomp
moeten tot het verleden behoren.

Extra voordelen

Brasschaat zal nog verder uitwerken welke extra voordelen in onze
gemeente toegekend kunnen worden
aan houders van de kaart. Men denkt

Hoe feester, hoe beter
N-VA Brasschaat heeft 2018 op meer dan feestelijke wijze
ingezet.
Was het de geur van de vele lekkernijen die de Brasschatenaren in groten
getale lokte? Of was het gewoon de gezelligheid waarvoor wij garant staan?
Erwin en Ellen, de drijvende krachten achter dit genre uiterst verzorgde evenementen, telden meer dan 350 deelnemers op de nieuwjaarsreceptie.
Nadat Jan Jambon had aangekondigd dat hij opnieuw de lijst zal trekken
voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, en dat Koen Verberck op
plaats drie zal prijken, konden we met zijn allen aanschuiven bij Antonio die
met zijn vrouw en zussen een buitengewoon smakelijk geëtaleerde porchetta
(Italiaans gevuld zwijntje uit de oven) presenteerde en bij Ugo die een kanjer
van een jamón Ibérico vakkundig in ragfijne plakjes sneed. Wie ervan
proefde en dit nu leest, loopt het water opnieuw in de mond. Inez en Fanny,
onze hupse bartenders, lieten aan de gin-tonicbar het heerlijke vocht bij
beken stromen. Wie al lid was van onze partij voelde zich alweer lekker
thuis en ook verwend, andersdenkenden solliciteerden met aandrang naar
een lidkaart. Of zoals de tweede wet van de sociale afgeleiden stelt: als
iedereen content is, dan zijn wij het ook.

brasschaat@n-va.be

bijvoorbeeld aan lagere tarieven bij
evenementen, voorbehouden
parkeerplaatsen en zitplaatsen bij
manifestaties in de Ruiterhal en
theater Hemelhoeve, korting bij
gidsgeleide rondleidingen enzovoort.
 ebt u een erkenning van de Federale
H
Overheidsdienst Sociale Zekerheid of
van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap?
Vraag de kaart dan gratis aan via
www.handicap.belgium.be en
www.vaph.be
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Hoe meer, hoe beter
‘Culinair Brasschaat’ is een nieuw initiatief waarbij we uitgenodigd worden
om in groep op geregelde tijdstippen de culinaire talenten en mogelijkheden
in Brasschaat te leren kennen. Culinair Brasschaat motiveerde verschillende
restaurants, producenten van streekproducten en andere horecazaken om elk op
hun beurt de belangstellenden te ontvangen en culinair te verwennen of nieuwe
dingen te laten ontdekken.
De eerste editie zal plaatsvinden op 29 maart om 18.30 uur in
het Kasteel van Brasschaat, waar de toppers van J&M catering
de spits afbijten (of beter gezegd dat door ons laten doen).
 ulinair Brasschaat is een project van Francis Thijs.
C
U vindt er alles over op www.culinair-brasschaat.be

Hoe rapper, hoe beter

Nieuws van het
schepenfront
 Schepen Adinda Van Gerven meldt dat Brasschaat

één jaar lang de moeilijk uitspreekbare titel
‘#sportersbelevenmeer-award’ mag voeren.
114 gemeenten kregen dit jaar van Sport Vlaanderen
deze trofee. En wij zijn daar bij. Hoe beweger, hoe
beter.

 Schepen van Mobiliteit Luc Sevenhans ijvert steevast

Schepen van Cultuur en Gezin Karina Hans stelt
ons alweer twee frisse en interessante initiatieven
voor: Boekstart en Speelbabbel. Dit keer slaan Kind
en Gezin en de bib de handen in elkaar en de
boeken open.
Boekstart is een leesbevorderingsprogramma dat kinderen tot
drie jaar en hun ouders zo vroeg mogelijk met lees- en voorleesplezier wil laten kennis maken en in een ruk door ook met
de bib. In het consultatiebureau van Kind en Gezin krijgen
ouders een eerste babyboek wanneer hun kindje zes maanden
is. Negen maanden later mogen zij in de bib een ‘Boekstart-tas’
komen halen met daarin twee peuterboeken en een brochure met tips en informatie over voorlezen. Ze worden daarbij
aangemoedigd om met hun baby’s en peuters geregeld de bib te
bezoeken.
In de bib is een peuterhoek ingericht waar ouders met hun
baby’s en peuters gezellig kunnen samen zitten en spelen.
Die peuterhoek is er ook voor de wekelijkse Speelbabbel die
georganiseerd wordt door het Huis van het Kind. Elke dinsdagmorgen van 9 tot 11.30 uur kunnen ouders of grootouders
met (klein)kinderen tot drie jaar daar terecht. Tijdens de
Speelbabbel wisselen ouders ervaringen en tips uit, kinderen
ontdekken ander speelgoed en de wereld van het boek.
Investeren in vroege geletterdheid is ook de strijd aanbinden
tegen laaggeletterdheid, een uitdaging waarmee elke gemeente
geconfronteerd wordt.

voor veiliger verkeer aan de schoolpoorten. Naast de
verscherping van de al zeer gerichte controles trok
Brasschaat 70 000 euro uit om de plaatsing van de
bestaande zone 30-borden te optimaliseren en voor
de aankoop van vijftien bijkomende dynamische
borden.

 Schepen Philip Cools onthulde op de nieuwjaarsborrel

voor ondernemers het nieuwe campagnebeeld voor
‘Shoppen in Brasschaat’.

Patrick Campenaerts, campagneleider voor de
gemeenteraadsverkiezingen, geeft graag het adres van
het campagnesecretariaat van N-VA Brasschaat mee:
Bredabaan 359 (naast Hema). Opening begin maart.

www.n-va.be/brasschaat

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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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