
Alle leeft ijdscategorieën hebben het moeilijk in deze coronatijden, zeker ook onze jongeren en studenten. Zij kampen 
veel meer met angst en depressie, eenzaamheid en stress. Daarom sloegen onze schepenen Adinda Van Gerven (jeugd), 
Inez Ven (onderwijs) en Karina Hans (welzijn) de handen in elkaar. Het resultaat is een kleurrijke jeugdhulpfolder. 

De folder geeft een duidelijk overzicht van de verschillende hulporganisaties waar onze jongeren terechtkunnen met hun 
gevoelens. Meer dan 4.000 leerlingen van onze secundaire scholen kregen de folder letterlijk in handen. Voor de jongeren 
van de tweede graad werd er ook nog een lichtje met de digitale link toegevoegd. 

Een overzicht van alle hulplijnen vindt u op brasschaat.be/jeugdhulp.

Nieuwe folder bundelt hulplijnen voor jongeren
Onze jeugd staat er niet alleen voor

Zuid-Oost-Vlaanderen of Vlaamse Ardennen? (p.2) Meer dierenwelzijn in onze gemeente (p.3)Vijver en park domein De Mik in nieuw jasje (p. 2) Een attentie voor de bewoners van de woonzorgcentra (p. 3) 

Gemeente steunt cultuursector
Onder impuls van schepen van Cultuur Carla Pantens verleent de gemeente steun aan de Brasschaatse cultuursector om het 
sociale leven weer op te starten zo gauw de coronamaatregelen worden teruggeschroefd.

•  Zo kocht de gemeente uitleenmateriaal aan ter waarde van 30.000 euro voor 
onze vrijetijdsverenigingen, waaronder ook culturele verenigingen.

•  We voorzien ook een noodfonds van 10.000 euro voor cultuurinitiatieven die 
schade leden door corona en niet genoten van een structurele Vlaamse subsidie. 

•  Daarnaast is nog een budget voorzien van 20.000 euro als impulssubsidie voor 
verenigingen die in 2021 een heropstart wensen te organiseren.

Schepen van Cultuur 
Carla Pantens.

Er is grote bezorgdheid 
over de mogelijke 
leerachterstand, 
maar het psychische 
welzijn van de 
studenten is 
even belangrijk.” 

Schepen van 
Onderwijs Inez Ven

Jongeren zijn veerkrachtig, 
maar in deze coronatijden 
hebben ze soms extra 
ondersteuning nodig. 
Een goede babbel kan 
wonderen doen.” 

Schepen van Welzijn 
Karina Hans

Je bent niet alleen én 
je staat er zeker niet 
alleen voor! Schouder aan 
schouder - of in de huidige 
omstandigheden eerder oor 
aan oor - zijn we sterk.” 

Schepen van Jeugd 
Adinda Van Gerven

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 maart.
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Brasschaat wint #blijfsporten 2020-onderscheiding
Op 10 december mocht Brasschaat – op een digitale wijze – de #blijfsporten-award 2020 van Sport 
Vlaanderen in ontvangst nemen. Voor onze schepen van Sport Adinda Van Gerven is dit een 
verdiende waardering voor alle 38.000 Brasschatenaren. “Ieder van ons heeft het plezier en belang 
van bewegen ervaren. Sporten en bewegen is niet alleen een fysieke maar zeker ook een mentale 
uitlaatklep. Daarom onze oproep: blijf sporten, blijf bewegen, ook na corona!”

Schepen van Sport Adinda Van Gerven. 

Vijver en park domein De Mik in nieuw jasje
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent ruim 240.000 euro toe voor de restauratie van domein  
De Mik in Brasschaat. “Het 25 hectare tellende park De Mik is een van de mooiste parken van Brasschaat. Het is een ideaal 
domein om bijvoorbeeld in te wandelen, te picknicken en te spelen. Zeldzame bomen, de beschermde torenpoort en de Engelse 
tuin dragen bij tot de charme van het park. Door dit als dorpsgezicht beschermde park op te knappen, zorgen we ervoor dat de 
buurtbewoners optimaal kunnen blijven genieten van deze groene zone”, zegt minister Diependaele. 

De vijver in domein De Mik wordt geruimd 
om de ontstane sliblaag te verwijderen. Daar-
door wordt de vijver dieper en krijgt men een 
betere doorstroming. Het poortgebouw op 
het domein was zichtbaar vanaf het kasteel 
en omgekeerd. Om dat zicht te herstellen, 
wordt de vijverrand teruggebracht op de 
originele lijn. De vijverrand krijgt daarom 
een nieuwe beschoeiing, waarin ook eenden-
trappen verwerkt zijn. 

Oorspronkelijke pracht herstellen
Schepen van Groen en Natuur Goele Fonteyn 
is uitermate tevreden met de toegekende  
subsidies: “De slibruimingswerken kosten 
ongeveer 370.000 euro. Dankzij deze  
erfgoedsubsidies kunnen we de vijver  
voorzien van een optimale watertoevoer  
en de oorspronkelijke pracht van het  
domein herstellen.”

Wandelen door vroeger en nu
Vermits er in deze tijden weinig anders te doen is dan wandelen 
en fietsen, heeft de dienst Toerisme samen met gids Tanguy 
Ottomer een wandelzoektocht uitgewerkt. 

Tanguy dook in de archieven van heemkundige kring Breesgata 
en selecteerde een aantal foto’s. We dagen u uit om op zoek te 
gaan naar de plekken op de oude foto’s en exact dezelfde foto 
te maken. Soms zijn de plekken weinig veranderd, soms zijn ze 
zo goed als onherkenbaar. Dan is het zoeken naar gebouwen of 

andere oriëntatie-
punten die u een 
hint geven. 

Op het parkplan 
vindt u de locaties 
van de foto’s. Het is 
aan u om de weg te 
vinden en de juiste 
foto te linken aan de 
locatie.

Kijk voor meer informatie op brasschaat.be/wandelzoektocht of 
ga langs bij het infopunt Toerisme in het oude gemeentehuis.

Brasschaat scoort met  
groenprojecten
Elk jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen een 
wedstrijd rond vernieuwende en inspirerende openbare groen-, 
bloemen- en bijenvriendelijke realisaties in Vlaanderen. Onze 
gemeente deed in verschillende categorieën mee, en met succes! 

In de categorie ‘buurt-
park’ werd Brasschaat 
zeer verdiend tweede 
met project Het Bunder, 
gelegen in de wijk 
Kaart. 

Ook konden we beslag 
leggen op een mooie  
vijfde plaats in de  
categorie ‘wijkpark’, en 
dit met het Parkmoeras, 
dat zich samen met zijn 
mooie vlonderpad in 
het park van Brasschaat 
bevindt, op de plaats 
waar vroeger het zwem-
bad was.

 Het Bunder werd verkozen tot een van 
de mooiste buurtparken.

 Ook het Parkmoeras viel in de prijzen. 

 Het zwembad van Brasschaat maakte in 2004 plaats voor het 
nieuwe Sportoase-complex. In de verte achter de bomen bevinden 
zich het Badhuisje en het Boothuisje.

brasschaat@n-va.be
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Partago: elektrische deelwagens zorgen voor duurzame mobiliteit
Tijdens de week van de duurzame mobiliteit lanceerde het gemeentebestuur van  
Brasschaat een wedstrijd om burgers te stimuleren om afstand te doen van hun (vaak 
tweede) wagen en meer in te zetten op duurzame vervoersmodi. Wie zijn nummerplaat 
inleverde maakte kans op een Partago-deelwagenabonnement ter waarde van 250 euro 
en een rijtegoed van 300 euro. Drie geëngageerde dames gingen met de prijzen lopen. 
Schepen Goele Fonteyn, die de prijzen mocht uitdelen, hoopt op deze manier nog meer 
twijfelende inwoners te overhalen om mee te stappen in het elektrisch deelwagensysteem 
van Partago. Eén deelwagen vervangt immers tot zeven particuliere wagens.

Hoe werkt Partago?
U betaalt eenmalig 250 euro en bent zo levenslang lid van deze burgercoöperatie van elektrische deelauto’s. Via de Partago-app koopt u  
rijtegoed en kiest u de auto naar keuze. De deuren opent u met uw smartphone en weg bent u! Na het gebruik brengt u de wagen terug  
naar de speciaal voorbehouden Partago-parkeerplaats. Auto’s delen tijdens corona, kan dat? Ja, Partago voorziet de nodige hygiënische 
maatregelen zoals handgel en een spray om stuur en dashboard virusvrij te houden. Overtuigd? Start en Parta-GOOOO!

Gewaardeerde kerstactie
In december hebben de bestuursleden van N-VA Brasschaat zich ingezet om 250 
kerstkaarten met een persoonlijke boodschap te versturen naar bewoners van de 
woonzorgcentra in onze gemeente die weinig of geen bezoek kregen.

Deze actie werd zeer gewaardeerd door de bewoners. Het was een warm moment 
voor hen tijdens deze coronacrisis, die voor velen een eenzame periode is.

Corona maakt de mensen alert, kritisch maar ook 
… creatief
Speurneus Roefel is coronaveilig
Roefelen: voor onze Brasschaatse jeugd is het een begrip en een 
jaarlijkse traditie waar de acht- tot tienjarigen steeds weer naar 
uitkijken. Op een speelse doe-manier maken de jongeren op deze 
dag kennis met beroepen in het dagdagelijkse leven. Als gevolg 
van de gekende coronamaatregelen moest de jeugddienst alle 
creativiteit bovenhalen. Resultaat: Roefel 2.0 wordt een heuse 

Cluedo-speurtocht: er is 
een schepen ontvoerd! 
Om deze dame te vinden, 
moeten allerlei raadsels 
opgelost worden. De 
speurneuzen kunnen tips 
en oplossingen verzame-
len bij de lokale hande-
laars. 

Brasschaat voert energie- en  
klimaatactieplan uit
Met enige trots stelde schepen van Duurzaamheid Goele 
Fonteyn het duurzame energie- en klimaatactieplan voor. 
Dat is opgebouwd rond een aantal speerpunten: als gemeente 
zelf het voorbeeld geven van een klimaatneutrale organisatie, 
klimaatbestendige wijken creëren, klimaatvriendelijke 
mobiliteit faciliteren, werken aan lokaal hernieuwbare stroom, 
duurzaam ondernemen ondersteunen, consumptie lokaal en 
circulair maken en ten slotte groen behouden en creëren.

Duurzame toekomst
“Met het energie- en 
klimaatactieplan 
maken we Bras-
schaat klaar voor een 
duurzame, klimaat-
bestendige en groene 
toekomst”, zegt sche-
pen Goele Fonteyn. 
“Uiteraard vragen 
we de inwoners van 
Brasschaat om samen 
met het bestuur een 
steentje bij te dragen 
aan dit mooie project.”

 Voor onze schepenen Adinda Van 
Gerven (jeugd), Inez Ven (onderwijs) en 
Carla Pantens (lokaal ondernemen) is dit 
een mooie samenwerking waarbij onze 
jongeren spelenderwijs de Brasschaatse 
middenstand leren kennen.

 “Begin 2020 maakten we meer dan  
2 hectare langs de site Kaartse beek 
klimaatbestendig met de aanplanting 
van 5.500 streekeigen bomen en  
struiken”, vertelt schepen van  
Duurzaamheid Goele Fonteyn.

 Burgemeester Philip Cools en schepen van Sociale Zaken 
Karina Hans namen het initiatief voor de kerstkaartenactie. 

 Schepen van Mobiliteit en Duurzaamheid 
Goele Fonteyn.

De Roefeldag werd al in 
het najaar van 2020 aan-
gekondigd, maar werd 
geannuleerd als gevolg 
van corona. We hopen 
dat het woensdag 7 april 
2021 wél zal lukken.

www.n-va.be/brasschaat
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

1
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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