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Beste Brasschatenaar

Het is weer bijna zomervakantie. De 
studenten buigen zich een laatste keer 
over hun boeken om daarna te genieten 
van een welverdiende vakantie. 

11-daags feest
In de aanloop naar de Vlaamse feestdag 
van 11 juli zetten we de vakantieperiode  
traditioneel in met onze 11-daagse. 
We willen er dit jaar opnieuw een groot 
volksfeest van maken, met voor elk wat 
wils. Ik kan al verklappen dat we voor 
onze jongeren een klepper van formaat in 
petto hebben. Verder in dit blaadje vindt 
u een uitgebreid programma. Ik ontmoet u 
graag op een van de vele activiteiten en 
evenementen, zoals bijvoorbeeld The Day 
Before Tomorrow, The Flying Pig, Klassiek 
in ’t Park, de (N)Acht van Brasschaat  
of gewoon tijdens een wandeling of  
fietstocht in onze gemeente.

Grote projecten
Na de zomer start het nieuwe werkjaar. Er 
zitten enkele grote projecten in de pijplijn, 
zoals de renovatie van de Ruiterhal en het 
Louis De Winterstadion en de heraanleg 
van het Dokter Roosensplein. Verder krijgt 
het scholenproject Kaart stilaan vorm. Het 
provinciebestuur gaf groen licht voor de 
verkavelingsvergunning. Na goedkeuring 
van de omgevingsvergunning starten we 
met de bouw van twee nieuwe scholen. 
Dat is goed nieuws voor onze gemeente-
lijke basisschool GILO de Kaart, die echt 
aan vernieuwing toe is. 

Ik wens u alvast een deugddoende  
vakantie.

Philip Cools
Waarnemend  
burgemeester

APERITIEFGESPREK 
Valerie van Peel en Steven Vandeput gaan  
dieper in op de kernwaarden van de N-VA

Zondag 12 juni 2022
om 11 uur

Valerie Van Peel (°1979) woont 
in Kapellen en is Kamerlid sinds 
2014. Ze is licentiate in de 
communicatiewetenschappen. 
Tijdens haar job als journaliste 
kreeg ze in 2009 de politieke 
microbe te pakken.

Steven Vandeput (°1967) is Vlaams 
Parlementslid en burgemeester van Hasselt. 
Tijdens zijn studies economie in Leuven 
was hij preses van zijn studentenvereniging. 
Na zijn studies werd hij zelfstandig  
ondernemer in de bouwsector. Hij was 
minister van Defensie van 2014 tot 2018.

Iedereen is welkom 
in het Kasteel van 

Brasschaat.
Gratis toegang

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Dinsdag 28 juni 2022 om 20u: Kasteelklanken - Kasteel van  
Brasschaat

Vrijdag 1 juli 2022 om 15u: Wör met beiaard - Kiosk Maria-ter-Heide-
hove

Vrijdag 1 juli 2022 om 17u: Flying Pig - Kerkplein centrum

Zaterdag 2 juli 2022 (namiddag): Familievoorstelling rond literatuur - 
Bibliotheek

Zondag 3 juli 2022 om 15u: Academische zitting met receptie -  
Theater Hemelhoeve

Maandag 4 juli 2022 (voormiddag): Marktactiviteit - Markt centrum

Dinsdag 5 juli 2022 om 14u: Willy & Walters Balmobiel - DC Antverpia

Woensdag 6 juli 2022 om 14u: Willy & Walters Balmobiel -  
DC Maria-ter-Heidehove

Donderdag 7 juli 2022 om 20u: Comedy/cabaret - Locatie nog te 
bepalen

Vrijdag 8 juli 2022 om 14u: Willy & Walters Balmobiel - DC Vesalius

Zaterdag 9 juli 2022 om 20u: Vlaamse zangavond - Remise

Zondag 10 juli 2022 om 11u: Eucharistieviering - Sint-Antoniuskerk

Zondag 10 juli 2022 om 14u: Petanque toernooi - Petanque  
Hemelhof

Maandag 11 juli 2022:
9.30u: Ontbijten in Brasschaat - Diverse locaties
14.30u: #LikeMe - Weide naast Kasteel
14u - 18u: Familienamiddag - Weide naast Kasteel
20.30u: Grungblavers - Weide naast Kasteel
23u: Diervriendelijk en geluidsarm vuurwerk - Weide naast Kasteel

Brasschaatse hulp voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne raakt ons allen. Onze gemeente én de Brasschatenaren 
bleven niet bij de pakken zitten en namen tal van initiatieven.

•  Ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen  
vonden al onderdak in Hof ten Bos, het  
voormalige internaat van het Atheneum. 

•  Een vijftigtal gastgezinnen bieden samen aan 
ongeveer 150 Oekraïners een tijdelijk verblijf.

•  Onze schepenen van Sociale Zaken Karina 
Hans en van Burgerzaken Inez Ven organi-
seerden infoavonden waarop ze zowel  
gastgezinnen als vluchtelingen wegwijs 
maakten in de administratieve rompslomp.

•  Het OCMW zorgt voor financiële  

ondersteuning voor de Oekraïners die daar 
recht op hebben. 

•  De VDAB helpt vluchtelingen om een job te 
vinden.

•  Ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld 
Kind en Gezin, het Huis van het Kind en 
Kabas helpen waar ze kunnen.

In het atrium van het NAC maakten we  
zowel gastgezinnen als Oekraïense vluchtelingen 

wegwijs in de administratieve rompslomp.

Vernieuwde fietsverbinding Ter Borcht
De fietsverbinding tussen de Donksesteenweg en de Bisschoppen-
hoflei werd helemaal vernieuwd. De oude en onverharde verbinding 
werd vervangen door een nieuw, halfverhard en waterdoorlatend 
fietspad. Bovendien kreeg de Donksesteenweg een veilige en goed 
zichtbare fietsoversteekplaats. Dankzij Fluvius krijgt het geheel 
ledverlichting. 

Schepen van Infrastructuur Goele Fonteyn is blij met dit initiatief 
van Lantis (de bouwheer van de Oosterweelverbinding):  
“Voor Brasschaat is het  
nieuwe fietspad niet alleen 
een interessante woon- 
werkverbinding naar Ekeren 
en Antwerpen via de  
Bisschoppenhoflei en de 
Veltwijcklaan. Het is ook  
een belangrijke verbinding 
naar de scholen voor de 
wijken Mariaburg en Kaart 
richting Sint-Michielscollege 
en Sint-Ludgardis.”

Wielerwedstrijd N8 in aantocht
Op 6 september 2022 vindt in het centrum van Brasschaat 
de wielerwedstrijd N8 plaats. Het wordt een volksfeest voor 
alle Brasschatenaren. Iedereen is welkom in het publieks-
dorp. Dat vind je aan de Hemelakkers bij de ingang van het 
park, vlakbij de start en aankomst. De toegang is gratis. 

Geniet in de feesttent van de fijne muziek van een dj, van 
tal van eetkramen en van een groot ledscherm om de koers 
nog beter te kunnen volgen. De koers bestaat uit een tijdrit, 
een puntenkoers en een criterium. Het startschot wordt 
gegeven om 17 uur. 

Meer info www.n8cycling.be

Op zondag 31 juli vindt in Brasschaat trouwens ook het  
eerste Belgisch Kampioenschap Nieuwelingen plaats.

Bestuurslid Walter Maes is medewerker van  
het N8-promotieteam. walter.maes@n-va.be

Inez Ven en Karina Hans

Voorlopig programma 11-daagse in aanloop naar de Vlaamse feestdag

Raadpleeg de gemeentelijke informatiekanalen voor meer infobrasschaat@n-va.be
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Brasschaat bekroond als bijenvriendelijke gemeente
Brasschaat heeft voor het eerst de titel van ‘Bijenvriendelijke Gemeente’ gekregen. 

Die titel hebben we te danken aan onder meer de vernieuwde bijenhal 
achter de kinderboerderij, de bebloemde middenberm van de Bredabaan 
en aan een doordacht maaibeheer. 

Onze schepen van Groen en Natuur Goele Fonteyn is de drijvende 
kracht achter dit project: “Voor bijen is het belangrijk dat ze kunnen ge-
nieten van een rijk en divers buffet. Bijen hebben een belangrijke functie 
als bestuiver van gewassen, vruchten en zaden. Dat is goed voor onze 
korte voedselketen. Sinds onze geslaagde actie rond ‘Maai Mei Niet’ 
vorig jaar, voel je dat burgers meer openstaan voor een ecologische tuin 
met meer biodiversiteit en een groter aanbod aan wilde bloemen.”

Goele Fonteyn Schepen van Groen en Natuur

Digitale hulp voor Brasschatenaren
Je hebt het vast al gemerkt. Veel overheidsdiensten communiceren steeds meer via  
digitale weg. Documenten en informatie zijn vaak enkel nog online toegankelijk. 

Jammer genoeg is niet 
iedereen vertrouwd met het 
internet, mail en sociale 
media. Onze schepenen van 
Burgerzaken Inez Ven en 
van Sociale Zaken Karina 
Hans riepen daarom samen 
met een aantal vrijwilligers 
het digitaal spreekuur in het 
leven. Dat is een initiatief om 

mensen wegwijs te maken in 
de digitale wereld en hen te 
helpen waar nodig.

Wat, waar en hoe? 
Elke dinsdagnamiddag 
kan je tijdens het digitaal 
spreekuur in de bibliotheek 
in het centrum terecht met 
al je vragen. Dat verloopt op 

afspraak. Je kan telefonisch 
een afspraak maken via het 
centrale nummer van de 
gemeente (03 650 29 30) of 
via de website www.bras-
schaat.be. Vrijwilligers, 
onder wie ook ons gemeen-
teraadslid Karin Beyers, 
helpen je dan graag verder. 
Niet twijfelen, doen!

Kindergemeenteraad bezoekt Vlaams Parlement
Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ bracht onze schepen van Jeugd 
Adinda Van Gerven met de voltallige kindergemeenteraad een bezoek aan het 
Vlaams Parlement. Een ervaren gids lichtte de geschiedenis van het gebouw 
en de werking van het parlement toe. Wist je bijvoorbeeld dat het plenum het 
overkapte binnenplein van een voormalig postbedrijf is? 

Onze kinderen voelden zich even echte parlementsleden. Er werd zelfs gedebat-
teerd over de aanleg van een skateterrein in Brasschaat. Het was een leerrijke 
ervaring en een leuk samenzijn.

Schepen van Jeugd Adinda Van Gerven

Tijdens het digitaal spreekuur word 
je persoonlijk verder geholpen en 
krijg je een antwoord op al je vragen.

Onvergetelijke Buitenspeeldag
Op woensdag 20 april was het Buitenspeeldag. De kinderen kregen geen huiswerk en er 
waren geen kinderprogramma’s op tv. Veel kinderen en jongeren genoten in onze gemeente 
van een uitgebreid sport- en spelaanbod. In het gezelschap van blije ouders en grootouders 
konden onze kinderen voetballen, deelnemen aan een zoektocht, een hoogteparcours  
volgen, kennismaken met volksspelen, zich amuseren op springkastelen, enzovoort. 

Het was voor onze schepen van Jeugd Adinda Van Gerven een mooi voorbeeld van hoe 
sport en spel mensen samenbrengen: “Elke dag zou een beetje Buitenspeeldag mogen zijn”.

www.n-va.be/brasschaat
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