
Samen kunnen we nóg beter …

Wanneer u dit leest, zal het u wel al opge-vallen zijn dat de gemeenteraadsverkiezin-gen nu écht snel naderen. De borden langs de weg, 

de aanbevelingsbrieven in de bus, de Brasschaatse Film, bladen zoals dit … U kan er gewoon niet meer naast kijken: op 8 oktober is het 

weer “bollekeskermis”.

Onze jonge N-VA-afdeling in Brasschaat treedt voor de eerste maal in het strijd-perk. We doen dat vol overtuiging in kartel met CD&V. In 

Brasschaat staat de CD&V al decennia lang garant voor een degelijk be-stuur. Het is hun verdienste dat wij allen terecht fier zijn op onze 

mooie parkgemeen-te. Toch zijn wij beiden, CD&V en N-VA, er rotsvast van overtuigd dat we samen nóg be-ter kunnen. Dat willen we u de 

volgende 6 jaren garanderen. Ik ben ervan overtuigd dat onze kandidaten, ieder op hun terrein, een meerwaarde voor Brasschaat kunnen 

bie-den.

Oordeelt u zelf maar:

Goele, op de 9de plaats, met haar inzet voor kinderopvang, een grotere toegankelijkheid voor minder mobiele mensen en haar aandacht 

voor onderwijs én cultuur;

Michiel, onze Benjamin op de 14de plaats, met zijn visie op jeugd- en onderwijsbe-leid; Adinda, op de 20ste plaats, met haar interesse in 

sport, gezin en de Vlaamse thema’s; 

Sven, 31ste plaats, de “doener” die als zelf-standig ondernemer opkomt voor een perfor-mant KMO-beleid en een gepaste ruimtelijke 

ordening; En ikzelf, op de 2de plaats, met mijn rijke ervaring in het bedrijfsleven, mijn inzet voor een snelle Vlaamse ontvoog-ding (o.a. in 

de denkgroep “In de Warande”) en de zorg voor een groot gezin;

Met zijn vijven, samen met de vrienden van CD&V, durven wij uw vertrouwen vragen om de volgende 6 jaar het leven in Brasschaat nóg 

boeiender te maken. Want samen kunnen we nóg meer…

Jan Jambon (N-VA)

2de plaats
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CD&V en N-VA slaan de handen in el-kaar!

Het goede beleid op Vlaams niveau -met ministers Leterme en Bourgeois- heeft ons over-

tuigd dat een dergelijk kartel wel degelijk een meerwaarde heeft.  

Vandaar dat wij ook in Brasschaat el-kaar de hand reiken, op basis van een gezamenlijk 

programma(zie www.bruisendbrasschaat.be). 

Het is mijn overtuiging als lijst-trekker dat door samen onze verant-woordelijkheid te 

nemen wij de échte problemen van de Brasschatenaar aan-pakken: jobs, wonen, zorg, 

mobili-teit, de combinatie arbeid-gezin-vrije tijd… Door deze samenwerking hebben onze 

inwoners de zekerheid dat wij zwaarder kunnen wegen op het te voeren beleid. 

Dit resulteert in een lijst waarbij CD&V en N-VA sámen zo sterk mogelijk voor de dag 

komen. Ieder van onze kandidaten is uw stem waard. 

Samen kunnen we nóg meer!

Dirk de Kort (CD&V)

lijsttrekker

 1 Dirk De Kort

 2  Jan Jambon

 3 Sophie De Roeck 

 4 Bart Brughmans

 5 Hilde Leemans

 6 Berre Van Deuren

 7 Marie-Anne Naudts-Coppens

 8 André Van Mechelen

 9 Goele Fonteyn

 10 Griet Van Doorslaer

 11 Jef Konings

 12 Kris Geysen

 13 Robin Van der Linden

 14 Michiel Van den Eynde

 15 Dennis Beyers

 16 Natalia Vleeschouwer

 17 Elke De Maeyer

 18 Stéphanie De Somer

 19 Carina Verster-Rotthier

 20 Adinda Van Gerven

 21 Daniëlla Hostie

 22 Sven Simons

 23 Herman Coolen

 24 Marie-Hélène Ver-cruysse-Van Tichelen

 25 Rudy Somers

 26 Marijke Vervliet-Verheyden

 27 Mark Vermeiren

 28 Lutgarde Van Ussel-Gonnissen

 29 Frans Van Bergen

 30 An Oudermans-Verhaert

 31 Sven Van Dongen

 32 Lutgart Bredael-Smekens

 33 Jo Casaer
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De toelichting bij e�

ZORG VOOR MEER WERK
De N-VA wil samen met de CD&V de tewerkstelling in de eigen 
gemeente bevorderen door:

- een constructieve dialoog met KMO, handelaars en vrije beroe-
pen om hen de mogelijk-heid te geven verder te ontplooien bin-
nen onze gemeente;

- voor lokale dienstverlening in onderwijs, de gemeente en Klina in 
eerste instantie Brasschaatse recruteringskanalen aanwenden;

- het aantrekken van startende en bestaande bedrijven in onze 
nieuwe KMO-zone in de Lt. Coppenskazerne;

- behoud van tewerkstelling in het kamp MTH, waar veel jobs be-
dreigd worden door één-zijdig communautair gestuurd wanbe-
leid van onze huidige minister Flahaut.

Sven Van Dongen 
31ste plaats

Als vader van 4 opgroeiende tieners vraag ik me vaak af of onze 
kinderen later in Bras-schaat kunnen blijven wonen. Want met 
de huidige prijzen van gronden en woningen in on-ze mooie 
gemeente lijkt het wel of je daarvoor van “zeer goeden huize” 
moet zijn.  
Daarom willen CD&V en N-VA via het project “betaalbaar wo-
nen” de mogelijkheid geven aan jonge gezinnen om een eigen 
woning te verwerven in Brasschaat. Zo streven wij ernaar om 
gronden in erfpacht te geven waarop men het recht krijgt om 
erop te bouwen. In dit sys-teem willen we voorrang geven aan 
de inwoners van Brasschaat.

Jan Jambon 
2de plaats

BETAALBAAR EN
KWALITEITSVOL WONEN

MEER ONTSPANNINGSMOGE-
LIJKHEDEN VOOR DE JEUGD
Jongeren en kinderen tellen evengoed mee. Daarom willen wij 
hen alle ruimte geven voor hun inbreng in de uitbouw van onze 
gemeente. Zo krijgen zij de kans om op te groeien tot zorgzame 
en verantwoordelijke burgers. Aan het aanbod aan speelpleinen en 
-bossen wordt niet geraakt. Wij streven zelfs naar een uitbreiding. 
Een repetitieruimte voor jongeren aan het Cultuurcentrum staat al in 

de startblokken. Verder verdienen jeugdver-enigingen en jonge-
renorganisaties een ondersteuning van de gemeente, vooral via 
materiele en logistieke dienstverlening.

Michiel Van den 
Eynde 14de plaats
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GEZINSVRIENDELIJKE GEMEENTE
Nog altijd staat voor ons het gezin centraal. In onze gemeente wonen vele gezinnen. Ze 
verdienen er hun brood, hun kinderen lopen er school en samen genieten ze er van een 
welverdiende ontspanning.
Ouders zoeken kinderopvang liefst in hun buurt of dicht bij het werk. En dat die zoek-tocht 
niet altijd even makkelijk verloopt, daarvan kan ik getuigen. Er zijn zeker al inspanningen 
geleverd om hieraan tegemoet te komen, vb. door de oprichting van vzw Tin-kelbel (oc-
casionele opvang) in Prins Kavelhof en door de plannen om een “huis van het kind” op te 
richten. Toch blijft het moeilijk om geschikte kinderopvang te vinden. Daarom pleit ik met 

CD&V/N-VA voor extra kinderopvang voor alle kinderen op alle moge-lijke momenten. 

ONTMOETINGSPLAATSEN VOOR SENIOREN
Uit onderzoek in Brasschaat blijkt dat vereenzaming één van de grootste problemen is bij de senioren. Men heeft jarenlang 
hard gewerkt zonder erg actief te zijn in het ver-enigingsleven. Wanneer men dan op pensioen gaat, vallen de sociale con-
tacten weg. Men wil zo lang mogelijk blijven wonen in het huis, waarvoor men al die jaren gewerkt heeft. Maar het grote 
huis is vaak niet meer aangepast. 
Vanuit de CD&V/N-VA moedigen wij het gebruik van serviceflats, aanleunwoningen, kangoe-roewoningen voor senioren 
aan. Toch willen wij ook de thuiszorg maximaal ondersteunen.
De vereenzaming willen wij tegengaan door de verdere uitbouw van de dienstencentra. Voor de wijken zonder diensten-
centrum kan er een maaltijdservice voorzien worden in de parochiezalen. 

Goele Fonteyn 
9de plaats

GROTERE VERKEERSVEILIGHEID OP 
EN ROND DE BREDABAAN
Het kartel CD&V-NVA wil van Brasschaat een verkeersvriendelijke gemeente maken. 
Daarom moet er verder werk gemaakt worden van de uitbouw van fietspaden, het cre-
eren van extra parkeerplaatsen en het verzekeren van een vlotte doorstroming van het 
verkeer over de Bredabaan. Parkeren in het centrum moet gratis blijven. Het systeem 
van de gratis buurtbussen moet nog verder uitgebreid worden. De aansluiting van de 
buurtbus op de Antwerpse metro is hier een mooi voorbeeld van. Over het doortrekken 
van tram 3 moeten nu ook knopen worden doorgehakt. Dergelijk project kan enkel gerea-
liseerd worden in sa-menspraak met de Brasschaatse middenstand en wanneer er 100% 
duidelijkheid is over de financiering ervan. 

Adinda Van Gerven 
20ste plaats

EEN ACTIEF “SPORT VOOR ALLEN”-BELEID
Aangezien een ‘open geest’ enkel in een ‘gezond lichaam’ tot ontwikkeling kan komen, wil de CD&V-N-VA bijzondere in-
spanningen leveren om zoveel mogelijk Brasschatenaren aan het sporten te krijgen. Er moet zeker werk gemaakt worden 
van de uitbreiding en aanpas-sing van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Het kartel vindt dat de sportclubs moe-ten 
gesteund worden. Via programma’s van de Vlaamse Regering, aangevuld met gemeente-lijke steun moeten we de clubs 
in de mogelijkheid stellen om goede jeugdtrainers aan te trekken. Daarnaast willen we de sportfaciliteiten van de scholen, 
die buiten de school-uren vaak ongebruikt blijven, toegankelijk maken voor die clubs. 
Kortom, ook in Brasschaat moet iederee aan het sporten gaan.



 Ja, ik wens graag lid te worden. Stuur mij de nodige informatie. 

 Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

NAAM EN VOORNAAM: 

STRAAT:

GEMEENTE:

TEL:                                      E-POST:                                                GEBOORTEDATUM:    /    /
Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON

www.n-va.be

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking, voorziet toegangsrecht tot de gegevens,het verbeteren of het verwijderen ervan.
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Bart De Wever 
Voorzitter N-VA

VERNIEUWENDE VISIE OP MIGRATIE EN ASIEL
De N-VA slaagde er reeds in haar standpunten over 
inburgering in beleid om te zetten via het inburgeringsde-
creet. Nu heeft ze ook een vernieuwende visie op migra-
tie en asiel uitgewerkt, die daar naadloos op aansluit. 
Europarlementslid Frieda Brepoels licht toe. "De N-VA 
richt zich op vier verschillende 
onderdelen van de migratie-
problematiek.
Asielzoekers moeten na een 
korte procedure duidelijkheid 
krijgen over hun statuut. 
Wanneer ze afgewezen worden, 
moeten eventuele beroepspro-
cedures vanuit het buitenland 
gevoerd worden. Illegale immi-
granten kunnen enkel geregula-
riseerd worden wanneer ze aan 
strikte criteria (o.a. inzake inburgering en kennis van onze 
taal) voldoen. Anders worden ze gerepatrieerd. Illegaliteit 
kan immers niet gedoogd worden. De criteria om gebruik 
te maken van gezinshereniging en gezinsvorming moeten 
strenger worden. Misbruiken worden hard aangepakt. De 
N-VA wil wel dat economische migratie mogelijk wordt om 
knelpuntvacatures in te vullen. De voorkeur gaat daarbij uit 
naar EU-burgers, die door het vrij verkeer van werknemers 
gemakkelijk bij ons tewerkgesteld kunnen worden."

N-VA BIEDT 6 JAAR GARANTIE
In 2004 trokken we naar de Vlaamse 
kiezer met de slogan 'u verdient 
meer respect'. De uitdaging: paars-
groen bestuurt met weinig respect, 
met uw hulp wil het Vlaams kartel 
CD&V/N-VA dat veranderen. En de 
N-VA zorgde voor een ommekeer 
in het Vlaamse regeringsbeleid. 
Denken we maar aan het nieuwe 
beleid inzake verplichte inburge-
ring. Op 8 oktober wil de N-VA 
die lijn doortrekken. Die dag kiest 

u uw lokale en provinciale bestuurders 
voor de volgende zes jaar. Kiezen voor de  
N-VA staat garant voor zes jaar degelijk, 

betrouwbaar en be-taalbaar beleid. 
In welke situatie ook, respect is de 
leidraad van ons politiek handelen. 
Mensen bouwen zelf hun eigen leven 
uit, maar de overheid moet wel men-
sen steunen bij hun keuzes: het stich-

ten van een gezin, het zoeken naar 
een job, het (ver)bouwen van een huis, 

het opstarten van een zaak, de zorg voor 
anderen, het samenleven in een buurt, het 
engagement in een vereniging.

De N-VA hield onlangs een congres 
over lokale economie onder het  
voorzitterschap van Jan Peumans, 
Vlaams parlementslid en burge-
meester van Riemst. Als het van de  
N-VA afhangt, moeten alle Vlaamse 
gemeenten een beleidsplan voor de 

lokale economie opstellen afgestemd op de eigen behoeften. 
Uitgangspunt daarbij is het scheppen van een bedrijfsvrien-
delijk klimaat inzake belastingen, administratie en ruimtelijke 
ordening. De N-VA schuift hierbij vijf principes vooruit bij het 
ontwikkelen van een lokaal economisch programma. 
1. De gemeenten moeten zorgen voor een bedrijfsvrien- 

delijk klimaat, zowel op administratief vlak als inzake 
fiscale politiek en ruimtelijke ordening. 

2. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet gebeuren in 

samenspraak met de lokale kmo’s en middenstand en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen. 

3. De gemeenten moeten werk maken van kernversterkend 
beleid wat betreft de distributiesector. 

4. Nog meer dan in het verleden moet aandacht besteed 
worden aan de problemen in verband met mobiliteit en 
veiligheid waarmee ook kmo’s en middenstanders gecon-
fronteerd worden. 

5. De steden en gemeenten, maar ook de ondernemingen, 
hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid inzake 
werkgelegenheid in het algemeen en de lokale sociale 
economie in het bijzonder. 

BEDRIJFSVRIENDELIJKE GEMEENTEN

U wilt de N-VA-brochure ‘Lokale Economie’ 
of de N-VA-visie op migratie en asiel ontvangen? 

Stuur een bericht naar 
info@n-va.be of  bel T. 02 219 49 30.


