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Opnieuw #sportersbelevenmeer-award voor Brasschaat
De gedreven inzet van onze sportieve gemeente om mensen in beweging te brengen en te houden is ook dit jaar 
opgemerkt door Sport Vlaanderen. Brasschaat mocht de #sportersbelevenmeer-award voor de derde keer op rij mee 
naar huis nemen.

Schepen van Sport Adinda Van Gerven vindt dit een beloning voor  
iedereen die meewerkt om Brasschaat sportief op de kaart te zetten.  
“Deze onderscheiding is een welverdiende erkenning voor de gemeentelijke  
diensten die het sportaanbod mogelijk maken, de vele vrijwilligers, de  
scholen, onze clubs, alle inwoners … Kortom: dit is een prestatie van  
heel Brasschaat.”

Sportieve denktank
Adinda is ook heel blij met de sportieve hulp en nieuwe ideeën van gemeente- 
raadsleden Bart Thijs en Dieter Heughebaert. Zij doen een nieuwe wind 
waaien in het sportbeleid van ons N-VA-bestuur. Zowel Dieter en Bart als 
hun gezinsleden zijn actieve sporters. Als ervaringsdeskundigen en jonge 
vaders brengen zij innovatieve en bruisende ideeën naar voren. Samen met 
Adinda vormen zij de volgende jaren de sportieve denktank van N-VA 
Brasschaat.

 Gemeenteraadslid Dieter Heughebaert, schepen van 
Sport Adinda Van Gerven en gemeenteraadslid Bart Thijs 
namen de award in ontvangst. 

Zondag 15 maart 
om 11 uur

Kasteel van Brasschaat
Gratis toegang

53ste aperitiefgesprek

Geen blad voor de mond 

Jean-Marie Dedecker begon zijn loopbaan in de bank- en verzekeringssector, maar was ook actief als judoka.  
Hij was bijna twintig jaar lang een zeer verdienstelijke bondscoach van de judobond.

In 1999 stapte hij in de politiek en zijn bedrijvigheid daar is allerminst onopgemerkt voorbijgegaan. In 2019 
werd hij burgemeester van Middelkerke en werd hij vanop de N-VA-lijst verkozen tot Kamerlid. 

Op zondag 15 maart is Jean-Marie Dedecker te gast op ons aperitiefgesprek, waar hij honderduit vertelt.

Ons aperitiefgesprek vindt zoals gewoonlijk plaats in het Kasteel van Brasschaat en vangt aan om  
11 uur. Iedereen is van harte welkom!



brasschaat@n-va.be

Gezelligheid troef in drie Brasschaatse dienstencentra
Brasschaat kan prat gaan op drie uitstekende dienstencentra: Antverpia, Vesalius en Maria-ter-Heidehove. Iedereen ouder dan 
55 jaar is er welkom. U kan er terecht voor allerlei groepsactiviteiten, maar ook voor vormingen, informatie of een gezonde 
lunch. N-VA Brasschaat blijft inzetten op de drie dienstencentra met hun vele activiteiten en warme ontvangst. 

De N-VA heeft een hart voor Brasschaat
Dat ze een hart voor Brasschaat hebben, toonden onze N-VA-mandatarissen en -vrijwilligers ook weer op Valentijnsdag.  
Heel wat voorbijgangers kregen een chocoladen attentie.

Voor de goede werking van haar diensten- 
centra kan de gemeente rekenen op heel 
wat vrijwilligers. Zij staan dagelijks klaar 
om inwoners te ontvangen en van een 
lekkere lunch te voorzien. “Het is ons  
doel om zoveel mogelijk ouderen uit hun 
isolement te halen en hen de nodige en 
verdiende levensvreugde te bieden”, zegt 
schepen Karina Hans, die bevoegd is 
voor de dienstencentra. “We zijn de vele 
vrijwilligers ongelooflijk dankbaar voor 
hun inzet.”

Voor iedereen bereikbaar
Bezoekers die slecht ter been zijn, worden 
door vrijwilligers thuis opgehaald en  

teruggebracht met een aangepast transport- 
busje van de gemeente. Zo kunnen ook zij 
genieten van het aanbod van de diensten-
centra. Dat aanbod varieert van allerlei 
groepsactiviteiten tot vormingen, informatie 
en advies over materiële en immateriële 
hulp.

Divers aanbod
U kan er onder meer yoga, pilates of tai chi 
beoefenen en tafeltennissen, petanquen 
of fietsen. Er zijn ook hobby-activiteiten 
zoals naailessen, PC-club, muzikale  
namiddag, Franse conversatie, teken- 
lessen, kaarten en boekvouwen. Iedereen 
vindt dus wel iets van zijn gading. Veel 

bezoekers komen voor de overheerlijke 
gezonde driegangenlunch die wordt  
aangeboden voor 8 euro. Inschrijven is 
wel noodzakelijk, want de lunches worden 
erg gesmaakt. Voor personen met een 
Omnio-statuut zijn er aangepaste prijzen. 

“We doen een warme oproep om waar 
mogelijk vereenzaamde medeburgers in 
contact te brengen met de sociale dienst 
of met een dienstencentrum naar keuze”, 
besluit Karina Hans. 

Voor meer informatie kan u terecht op de 
website van Brasschaat of bij bevoegd schepen 
Karina Hans via karina.hans@n-va.be. 

Pionier in Vlaanderen
Wist u dat Maria-ter-Heidehove al van 1995 in bedrijf is? Het was een van de eerste dienstencentra 
in Vlaanderen. Onze gemeente speelde een pioniersrol. In 2005 volgde de opstart van diensten- 
centrum Vesalius en in 2006 opende in de wijk Mariaburg dienstencentrum Antverpia de deuren.

 In Antverpia, Vesalius en Maria-ter-Heidehove bieden vrijwilligers ouderen de nodige en verdiende levensvreugde.

Karina Hans
Schepen van 
Ouderenzorg
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Extra autolaadpalen geplaatst
Op initiatief van schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn werden onlangs 
vijftien bijkomende elektrische autolaadpalen geplaatst, verdeeld over de 
gemeente. “Op die manier zorgen we ervoor dat iedere e-rijder in elke wijk 
van Brasschaat zijn elektrische auto kan opladen. Zo maken we Brasschaat 
klaar voor de toekomst”, aldus de Mobiliteitsschepen. 

Door een alternatief aan te bieden voor fossiele motorbrand-
stoffen, werken we aan onze burgemeestersconvenant, die een 
reductie van 40 procent CO2 oplegt tegen 2030. Tegelijkertijd 
helpen we de lucht- en geluidskwaliteit te verbeteren, zeker op 
onze Bredabaan.

Uitgroeien tot mobipunt
De locaties voor de nieuwe laadpalen kiezen we niet zomaar: 
ze moeten goed zichtbaar en 24/7 beschikbaar zijn, aan de 

technische voorwaarden voldoen (400 volt), en zich op plaatsen 
bevinden waar veel mensen komen. Sommige locaties die nu een 
laadpaal kregen, kunnen later uitgroeien tot een mobipunt. Dat 
is een plaats met een divers aanbod aan vervoersmodi.

Hebt u thuis geen oplaadmogelijkheid en is er binnen een straal 
van 500 meter geen publiek toegankelijk oplaadpunt? Dan kan u 
ook zelf kosteloos een publieke laadpaal aanvragen bij Fluvius.

Meer info vindt u op www.fluvius.be/laadpaal-aanvragen

Project Kaart: een vernieuwend school- en woonproject
Op initiatief van het gemeentebestuur slaan de naast elkaar gelegen scholen De Vlinder en GILO/GIKO Kaart de handen in 
elkaar voor Project Kaart. In het gebied tussen de Lage Kaart en de Middelkaart krijgen de scholen een nieuw schoolgebouw. 
Daarnaast is er plaats voor een sporthal, een buurtpaviljoen en een vernieuwend woonproject.

Duurzaam gebruik van gronden en ruimtes staat voorop in  
Project Kaart. Het is een toonbeeld van de ‘Brede School’, waarbij 
we een grote meerwaarde realiseren voor de wijk en de buurt- 
bewoners. 

•  Het speelbos aan de Middelkaart blijft uiteraard behouden.  
De leerlingen zullen die groene speelruimte dagelijks gebruiken. 
Na de schooluren wordt ze opengesteld voor de buurt. 

•  De refters van GILO en GIKO Kaart kunnen worden ingezet  
als polyvalente zaal voor de scholen, maar ook voor onder 
meer wijk- en toneelverenigingen. 

•  Met de bouw van een sporthal komen we tegemoet aan de 
noden van twee scholen én van onze sportclubs. 

•  Ten slotte is er ook de mogelijkheid voor een kinderopvang.

De indeling van de leslokalen is voorzien op nieuwe lesvormen 
zoals co-teaching. Op die manier kunnen de scholen vernieuwend 
werken. 

Fietsers en voetgangers centraal
De site kenmerkt zich door een centrale dreef die voorbehouden  
is voor fietsers en voetgangers. De auto wordt geweerd. De 
autobestuurder zal zijn auto moeten achterlaten op een van de 
pocketparkings aan de rand van de site of in de ondergrondse 
garage.

Betaalbaar wonen
Met het woongedeelte richten we  
ons op een mix van jong en oud,  
bewoners van de Kaart die kleiner 
willen gaan wonen en jonge starters  
die een betaalbare woning zoeken.  
We kiezen ook voor alternatieve  
woonvormen zoals cohousing,  
kangoeroewonen en  
zorgwonen.

Brasschaat krijgt er vijf deelwagens bij

Brasschaat zette eerder al in op elektrisch autodelen met zijn partner Partago. Het milieuvriendelijke 
wagenpark van drie 100 % elektrische deelauto’s wordt binnenkort uitgebreid met nog vijf deelwagens. 

De wijken Driehoek en Kaart krijgen alvast hun deelwagen. Uit een burgerbevraging bleek dat daar 
wel degelijk vraag naar is. Doelstelling is om duurzame mobiliteit in alle wijken te versterken. 

Kijk op www.partago.be/brasschaat en www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

 Voortaan kunnen 
e-rijders in elke 
Brasschaatse wijk 
hun auto opladen. 

1  Woonproject
2  GIKO/GILO
3  Polyvalent paviljoen
4  Sporthal
5  De Vlinder
6  Bos
7  Pocketparking

Goele Fonteyn
Schepen van 

Mobiliteit

Inez Ven 
Schepen van 

Onderwijs
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
Dehaes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“


