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Brasschaat
V.U. Karel Heeren
Hoge Kaart 272 2930 Brasschaat
T. 03 653 27 79

Karel Heeren - Voorzitter N-VA Brasschaat

Hefbomen in eigen handen!
6 jaar
garantie!

6 jaar garantie!
De N-VA biedt 6 jaar garantie
op goed en degelijk bestuur
van uw gemeente. Met dat
engagement zijn we naar de
kiezer getrokken. Samen met
de CD&V en de VLD willen
wij dit engagement nu waarmaken. Ondertussen werken
onze bestuursleden in allerlei
werkgroepen mee aan een zo
goed mogelijk beleidsplan.
De lokale economie versterken, Brasschaat toeristisch op
de kaart zetten, het wonen
betaalbaar houden, een vlottere doorstroming door het centrum en een veiliger fietsverkeer, een theaterzaal van minstens 350 plaatsen, de financiën onder controle houden.
Deze zaken zullen wij de
komende zes jaar realiseren.
Daarvoor staan wij garant.

Een goed jaar geleden zijn wij met een Brasschaatse afdeling van de N-VA van
start gegaan. Onze kandidaten zijn op een gezamenlijke lijst met de CD&V
naar de kiezer getrokken. Ondertussen kreeg dit Vlaams kartel van jullie het vertrouwen, want de CD&V/N-VA is als overwinnaar uit de verkiezingen gekomen
met 37% van de stemmen en met 2 zetels winst. De CD&V werd duidelijk
beloond voor haar goed beleid, maar ook onze kandidaten behaalden een goede
persoonlijke score. Jan Jambon met 565, Goele Fonteyn met 256, Michiel Van den
Eynde met 221, Adinda Van Gerven met 219 en Sven Van Dongen met 288 stemmen. Voor dit vertrouwen danken wij u van harte.
Jan Jambon is rechtstreeks verkozen als raadslid en Goele Fonteyn is eerste
opvolger in de gemeenteraad. Adinda Van Gerven zetelt in de OCMW-raad. Jan
zal ook het schepenambt van Financiën, Lokale Economie en Informatica opnemen.
Met hart en ziel
De samenwerking met de
zal de N-VA voor Brasschaat
CD&V in Brasschaat is
en Vlaanderen werken!
steeds in de beste verhoudingen verlopen. Maar
ook nationaal heeft de N-VA zich resoluut uitgesproken voor de voortzetting van
het kartel. Door samen naar de kiezer te trekken willen de CD&V en de N-VA de
Vlamingen in 2007 een alternatief bieden voor het huidige paarse beleid dat nu
al acht jaar lang gekenmerkt wordt door een verregaand immobilisme. Wij willen komen tot een fundamentele hervorming van de staat. Hoe meer hefbomen
Vlaanderen in eigen handen krijgt, hoe meer ruimte er komt voor een echt en
krachtdadig beleid.

www.n-va.be/brasschaat
N-VA-sympathisanten op de babyborrel van Rembert, 1ste spruit van bestuurslid Goele Fonteyn.

Jan Jambon en Adinda Van Gerven

Onze mandatarissen aan het woord

Brasschaat telt sinds kort twee N-VA-mandatarissen. Een
nieuw jaar, een nieuw geluid dus. We vroegen hen hoe ze
hun mandaat gaan aanpakken.
Proficiat Jan, met je goede score van 565
voorkeurstemmen. Had je dat verwacht?
Jan Jambon: "Absoluut niet. Wanneer je bedenkt dat
we nog maar een jaar geleden onze afdeling hebben
opgericht en dat dit bijgevolg voor ons allen de eerste maal was dat we aan verkiezingen deelnamen
overtreft deze score mijn stoutste verwachtingen."
Ondertussen ben je schepen van Lokale Economie
en Financiën.Voel jij je voorbereid op die taak?
Jan: "Hierop antwoord ik een beetje voorzichtig ja
en neen. Ja, omdat zowel financiën als economie
nauw aansluiten bij mijn economische opleiding en
mijn ervaringen in het bedrijfsleven. Ik kan wel een
woordje meespreken wanneer het om management
of financieel beleid van een bedrijf gaat. Binnen mijn
functies in de Vlaamse Beweging heb ik me ook
vaak met macro-economische dossiers beziggehouden.
Maar tegelijkertijd zeg ik ook neen omdat de finesses van de financiën van een gemeente wel linken
hebben met bedrijfsfinanciën maar toch onderhevig
zijn aan andere wetten en processen. Ik ben dus nu
al enkele weken opnieuw aan het studeren om ook
deze materie onder de knie te krijgen."
Wat wil jij de komende 6 jaar realiseren als
N-VA-schepen?
Jan: "Op financieel vlak is mijn eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid om de gemeentefinanciën
gezond te houden zodat ook in deze legislatuur
nieuwe investeringen kunnen gerealiseerd worden.
En dit zonder de belastingen te verhogen.
Voor de lokale economie zal de belangrijkste uitdaging zonder twijfel het industriegebied van de Lt.
Coppenskazerne zijn. Maar daarnaast willen we
ook een echt forum voor de Brasschaatse economische actoren creëren: de winkeliersverenigingen, de
lokale KMO’s, de sociale actoren en ook de talloze
bedrijfsleiders die in Brasschaat wonen moeten
elkaar kunnen vinden."
Kan je nog eens zeggen waarom je in de politiek stapte en voor de N-VA koos?
Jan: "Laat het duidelijk zijn dat mijn politieke drijfveer in de eerste plaats het realiseren van de
Vlaamse onafhankelijkheid is. Ik heb hiervoor de
N-VA gekozen omdat ik denk dat de realistische en

strategische benadering van onze partij de grootste
kans biedt op het realiseren van dit politiek ideaal.
Omdat het belangrijk is dat de N-VA zich op alle
niveau’s versterkt om zo meer te wegen op de
besluitvorming wil ik me ook gemeentelijk engageren."
Adinda, jij gaat voor de N-VA zetelen in de
OCMW-raad. Hoe ga jij dit aanpakken?
Adinda Van Gerven: "Om eerlijk te zijn zet ik ook
een beetje een stap in het onbekende.
Maar des te meer: onbekend is niet onbemind.
Daarom heb ik van de vrije feestdagen geprofiteerd
om mij al wat in te werken in de structuur van het
OCMW van Brasschaat. Ons OCMW heeft een
mooie doorzichtige structuur maar toch ben ik blij
dat ik een managementopleiding genoten heb en
enkele jaren bedrijfservaring achter de rug heb.
Toch vind ik het heel belangrijk dat het OCMW niet
enkel bedrijfsmatig maar ook menselijk moet
bestuurd worden."
Wat zal precies jouw taak zijn
binnen deze raad?
Adinda: "Zelf zal ik mij het meest bezig houden met
ouderenzorg. Een thema dat mij heel na aan het hart
ligt. Door mijn huidige job als docente informatica
in het volwassenenonderwijs kom ik -rechtstreeks of
onrechtstreeks- in aanraking met onze senioren. Zo
krijg ik ook een goed inzicht in hun noden en tekortkomingen. De informatie die ik zo verkrijg zal ik
mee trachten in te plannen en te verwerken in onze
Raad."
En waarom koos jij voor de politiek
en de N-VA?
Adinda: "Mijn keuze voor de politiek was in eerste
instantie een iet of wat emotionele keuze.
Na de plotse dood van mijn vader, Lieven Van
Gerven, een groot voorvechter van de Vlaamse ontvoogding, had ik het er heel moeilijk mee dat zijn
levenswerk niet afgemaakt was. Zijn Vlaanderen
moest een juiste plaats in Europa krijgen. Maar
enkel op basis van emoties mag een mens niet
beslissen. Na enige bezinningstijd heb ik dan een
rationele keuze gemaakt voor de N-VA. Deze partij
laat immers een Vlaams zelfbestuur mooi samen
gaan met een haalbaar humaan sociaal en economisch gedachtegoed. Na de ontwikkelingen van de
laatste maanden ben ik dan ook heel fier dat ik tot
de partij van Bart De Wever mag horen."
Interview afgenomen door Karel Heeren.

Minister Bourgeois bezocht Brasschaat
Sporthotel wordt modern jeugdverblijfscentrum
Het gemeentebestuur heeft grote plannen met
het park. Daarvoor wordt een heus Masterplan
uitgewerkt, waarbij het historische parkgedeelte in
ere wordt hersteld en andere delen van het park
specifieke functies krijgen toegewezen.

ACTIVITEITEN

Zo zal onder meer de bestaande sporthal worden
afgebroken en komt er een grote nieuwe hal met
kleedkamers en een polyvalente ruimte. Een fitnessen dansgedeelte wordt in het zwembadcomplex
Sportoase ondergebracht. Het sporthotel, uitgebaat
door de vzw Bielebale, wordt een groot jeugdverblijfscentrum met 200 bedden, keuken, eetzaal,

EERSTE
N-VA-APERITIEFGESPREK
11 maart, 11 u. Taverne De Roode Leeuw,
Bredabaan 262 (tegenover de kerk in het
Centrum).
Aperitiefgesprek met Mark Demesmaeker,
Vlaams parlementslid, over de situatie in de
Vlaamse Rand rond Brussel.

recreatie- en vormingslokalen en een grote feestzaal.
De gebouwen worden niet alleen volledig aangepast voor rolstoelgebruikers, blinden, slechtzienden, doven en mensen met autisme maar tegelijkertijd zal het centrum ook in tewerkstelling van mindervaliden voorzien. Het gehele complex wordt
overkoepeld door een glazen dak bekleed met zonnepanelen zodat het gebouw in haar eigen energie
zal voorzien.
Vlaams minister van Toerisme Bourgeois (N-VA)
bracht op dinsdag 9 januari ll. een bezoek en zegde
zijn volledige steun toe aan het project.

VLAAMS EETFESTIJN
23 maart, 19.30u.
zaal Berkenhof, Middenkaart.
Prijs voor de volledige menu bedraagt 20 euro
(meer info volgt nog).
Inschrijven kan bij Alfred De Vos,
T. 03 651 56 72 of alfred.devos@n-va.be

Bart De Wever, voorzitter N-VA

Waarom de N-VA
paars wil stoppen
Waals minister-president én partijvoorzitter van de
grootste Franstalige partij Elio Di Rupo pocht graag
dat hij de Belgische regering Verhofstadt met één
vingerknip kan doen vallen.
Met het Vlaams kartel gaat
Het is duidelijk dat deze doorwinterde politicus in dit land
de N-VA resoluut voor
de touwtjes in handen heeft.
Vlaamse staatsvorming.
Daarom verandert er niets in
België. Want namens Wallonië zegt de man met het
strikje telkens "non, non, non" tegen elke Vlaamse
vraag tot verandering. "Non" tegen de economische
responsabilisering van Wallonië en Brussel. "Non"
tegen een eigen Vlaams gezondheidsbeleid. "Non"
op de vraag om qua staatsfinanciën de tering naar

de nering te zetten. "Non" op de vraag om criminelen lik op stuk te geven. Non, non, non … Die
Belgische patstelling kan niet blijven duren. De
paarse puinhopen groeien en stinken steeds harder. Aan u de keuze. Of u steunt de N-VA en biedt
de Vlamingen een positief alternatief aan. Of u
laat de paarse partijen nog eens 4 jaar op de schoot
van Di Rupo zitten… Met het Vlaams kartel gaat de
N-VA resoluut voor Vlaamse staatsvorming. Stap
voor stap, maar met de blik op het einddoel:
Vlaanderen staat in Europa. De Belgische constructie biedt geen enkele meerwaarde meer, Vlaanderen
moet vrij en verantwoordelijk kunnen optreden.
Daarom wil de N-VA paars stoppen.
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• Uit een studie van de Vlaamse
administratie naar de omvang van
de noord-zuidtransfers blijkt dat in
2003 om en bij de 6,6 miljard euro
van Vlaanderen naar Wallonië
vloeide. Oud nieuws, maar om alle
twijfels weg te nemen werden deze
cijfers nagerekend door een aantal
Frans- en Nederlandstalige experts
die het bestaan van de transfers
alleen maar konden bevestigen.
De N-VA vraagt dan ook deze
onduidelijke geldstromen
onmiddellijk te vervangen door
objectieve en transparante solidariteit.
• Dankzij de N-VA is de bereidheid
om Nederlands te leren voortaan

www.n-va.be
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een noodzakelijke voorwaarde om
in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning. Dit is geen
antisociale maatregel. Integendeel!
Deze vereiste bevordert de integratie, steunt het emanciperen van
groepen die sociaal vaak erg geïsoleerd staan en is een effectief instrument tegen de verfransing van de
Brusselse Rand. Want ook voor
Franstaligen telt voortaan dat ze
bereid moeten zijn Nederlands te
leren om in aanmerking te komen
voor een sociale woning.

Zijn remedie luidt
alvast:
een eigen
Vlaams gezondheidsbeleid.

• Als arts ziet N-VA-ondervoorzitter
Louis Ide hoe het Belgische gezondheidsbeleid met de dag wat meer
terminaal wordt. In zijn onlangs

Het boek is te koop in de
boekhandel of te bestellen via
lofdergezondheid@n-va.be
T. 02 219 49 30

verschenen
boek
Lof der
Gezondheid
(Roularta)
stelt
dr. Ide zijn
diagnose.

T E R U G S T U U R B O N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@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.

