
Op nationaal vlak is het kartel N-VA/CD&V niet meer. Een gemiste kans dus om
eensgezind te blijven in de eis om een broodnodige staatshervorming. Spijtig dat

onze voormalige kartelpartner op het cruciale moment met de ogen knipperde en zo
de Franstaligen de eerste ronde liet winnen. Geen grote staatshervorming maar een
dialoogje tussen de gemeenschappen. Waarheen dus nu met deze rompstaat waar na
de uitverkoop van haar energiesector nu ook de uitverkoop van haar francofone finan-
ciële sector een feit is. Indien we zo doorgaan hoeven we binnen afzienbare tijd niets
meer te hervormen, dan zal de Belgische staatsstructuur als vanzelf verdampt zijn.
Wachten dus op zijn Belgisch of actief ingrijpen op zijn Vlaams?
De hoge opkomst op onze debatavond ‘Quo vadis, Belgica?’ toonde duidelijk aan dat
vele Brasschatenaars zich ook meer en meer met deze vraag beginnen bezig te houden.
Op gemeentelijk vlak echter is het kartel CD&V/N-VA ondertussen tot een sterke
ploeg uitgegroeid. Hier in Brasschaat zijn er geen Waalse veto’s tegen Vlaamse beleids-
opties. Dus kunnen zij het kartel CD&V/N-VA ook niet doen splitsen en kan het kar-
tel ernstig en gedegen haar werk verrichten. Zo zal het college, ondanks deze barre
financiële tijden, een begroting in evenwicht voorstellen, zonder verhoging van de
belastingen.  De financiële beroepservaring in zijn vorig leven van onze schepen Jan
Jambon is hier uiteraard niet vreemd aan. Verder in dit blad leest
u een interview met hem hoe een en ander reilt en zeilt in
Brasschaat op financiën, economie en informatica. 
In naam van het ganse N-VA-bestuur wens ik u allen reeds een
Zalig Kerstfeest en een Nieuwjaar dat op politiek vlak voor
Vlaanderen en dus voor u, uw familie en vrienden hoopvol
moge zijn.

Marc Stockbroekx 
Voorzitter N-VA Brasschaat

Doe uw 
eindejaarsaankopen 
op de vernieuwde 

Bredabaan 
en win een

PEUGEOT 107
geschonken door WIB 

(Winkelen in Brasschaat) 
en het gemeentebestuur 

(actie t.e.m. 31 dec. 2008)
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Mag het nieuwe jaar 
voor Vlaanderen hoopvol zijn

V.U. Marc Stockbroekx
Lage Kaart 95   2930 Brasschaat 
T. 03 653 28 96

ZONDAG 14 DECEMBER om 11.00 uur
Aperitiefgesprek over de politieke toestand met Vlaams
Volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois.
Dorpsherberg ‘de Roode Leeuw’, 
Bredabaan 262, Brasschaat
Gastheren zijn Marc Stockbroekx, voorzitter N-VA Brasschaat
en Jan Jambon, Federaal Volksvertegenwoordiger.

Vlaams volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois

“Balans van 3 maanden communautaire
onderhandelingen zonder N-VA”
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Meer dan 250 geïnteresseerden luisterden op vrijdag 7 november
aandachtig naar de interessante sprekers (N-VA-voorzitter Bart De
Wever, ex-VRT-baas Tony Mary, VVB-secretaris Peter De Roover en
MR-parlementslid François-Xavier de Donnea) tijdens het door de
N-VA Brasschaat georganiseerde debat met als titel ‘Quo vadis,
Belgica?’

Een iets werd duidelijk
op het einde van de
avond: België is uitge-
leefd en is niet meer in
staat haar inwoners te
geven waar het recht op
heeft. Zelfs François-

Xavier de Donnéa (MR) kon niets anders dan
bevestigen dat zonder een grondige staatshervor-
ming België nog meer onbestuurbaar zal worden
en er dus dringend bevoegdheden moeten over-
geheveld worden naar de regio's.

'Quo vadis, Belgica?' 
groot succes

Wens je meer info over onze werking?

Surf dan naar onze nieuwe webstek

http://brasschaat.n-va.be

ex-VRT-baas 
Tony Mary

Op zondag 14 september organiseerde N-VA Brasschaat haar 7de
aperitiefgesprek. Jan
Jambon gaf aan de
talrijk opgekomen
Brasschatenaren een politieke stand van zaken en wees
daarbij op het belang van het N-VA-ledencongres.
Achteraf bekeken bleek het ledencongres inderdaad een
mijlpaal.

Het is niet enkel figuurlijk maar 
ook letterlijk “Vijf voor twaalf”

Onze driemaandelijkse aperitiefgesprekken 
blijven een succesformule
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Vraaggesprek met N-VA-schepen 
Jan Jambon, verantwoordelijk voor financiën, 
economie en informatica

We ontmoeten Jan in zijn kantoor op de 3de ver-
d ieping van het gemeentehuis, waar hij iedere vrij-
dagnamiddag zijn vaste zitdag heeft.

Jan, oktober en november zijn vast en zeker 
belangrijke maanden voor een schepen van 
Financiën, niet?
Jan Jambon: “Het klopt dat gedurende deze maanden
de begroting van de gemeente vorm krijgt. Een begro-
ting is een raming die we maken van de inkomsten en
uitgaven die we plannen voor het volgende jaar. Het
zal u niet verwonderen dat we ervoor moeten zorgen
dat de geplande inkomsten minstens zo groot moeten
zijn als de geplande uitgaven. Gelukkig beschikken we
in onze gemeente over een heel performante financiële
dienst, olv Jan Van Putte, die het leeuwenaandeel van
de begrotingswerken voor zijn rekening neemt. De
politieke verantwoordelijken moeten aan het einde
van de rit natuurlijk knopen doorhakken om alle plan-
nen die we willen verwezenlijken (= uitgaven) in lijn te
brengen met de te verwachten inkomsten.”

En is dat deze keer opnieuw gelukt ?
Jambon: “Wel, we mogen natuurlijk nog niet te voor-
barig zijn. De begroting moet eerst nog door de
gemeenteraad goedgekeurd worden. Toch kan ik al
meedelen dat we ook dit jaar de belastingen niet zullen
verhogen en dat we onze uitgaven bijgevolg in toom
zullen houden. Tegenover enkele meevallers aan de
inkomstenzijde zoals ons gemeentelijk aandeel in de
verkoop van Integan aan Telenet (een operatie waarin
onze gemeente één van de drijvende krachten is
geweest) staan ook een hele reeks ambitieuze projecten
zoals de nieuwe school in Mariaburg, nieuwe sportin-
frastructuur en de tweede fase in de heraanleg van de
Bredabaan. Tel daar nog de immer stijgende loon-
kosten, de blijvende gevolgen van de privatisering van
Electrabel en de stijgende energieprijzen bij en je zal
begrijpen dat we ook dit jaar weer voor een moeilijke
opgave stonden. Maar ik herhaal dat we duidelijk
opteren voor het snoeien in de uitgaven, eerder dan
door belastingverhogingen onze inkomsten te laten
toenemen.”

Naast financiën ben je ook nog verantwoordelijk voor
onze lokale economie. Wat evolueert er op dat vlak?
Jambon: “Wat de lokale economie betreft willen we
absoluut niet aan dagjespolitiek doen. We hebben
daarom een vermaard studiebureau onder de arm
genomen, WES uit Brugge, om samen met ons een stra-
tegisch plan voor onze lokale economie te ontwikke-
len. Dit plan moet ons in staat stellen om een visie voor
de middellange termijn te ontwikkelen. Men zegt soms
dat de horizon van politici zich maar uitstrekt tot de

volgende verkiezingen. Met de lokale economie willen
we dat uitdrukkelijk niet doen, daarvoor is dit beleids-
domein immers veel te belangrijk. In deze studie zul-
len we de economische actoren in onze gemeente ten
volle betrekken. De studie zal in maart 2009 afgerond
en breed gecommuniceerd worden.”

En zijn er evoluties op het vlak van informatica te
verwachten?
Jambon: “Ook op dat gebied willen we de zaken fun-
damenteel aanpakken. Het was zo dat binnen de
gemeente men op heel wat vlakken ICT-initiatieven
nam. Naast de gemeente is ICT natuurlijk ook van
belang voor het OCMW, de politie, de brandweer en
het onderwijs. Al die administraties hadden hun eigen
ICT-verantwoordelijken en ICT-beleid. Sedert enkele
maanden hebben we nu een stuurgroep geïnstalleerd
die de ICT verantwoordelijken van al deze administra-
ties bundelt met de bedoeling een uniform beleid voor
de hele gemeente te voeren. Op dit moment houdt de
stuurgroep zich, naast de lopende projecten ook bezig
met het ontwikkelen van een strategisch ICT-plan, een
raamcontract voor alle ICT-aankopen binnen al deze
administraties en het opstellen van gemeenschappe-
lijke afspraken inzake veiligheid voor de hele gemeen-
te. Het resultaat van dit alles moet zijn dat we meer
kunnen realiseren met minder kosten.”

Wilt u tot slot van dit gesprek nog iets kwijt ?
Jambon: “Iedere Brasschatenaar weet dat we geduren-
de de maanden oktober en november ingrijpende
werkzaamheden aan de Bredabaan in het centrum van
de gemeente hebben gedaan. Dit heeft natuurlijk voor-
al voor onze middenstand voor heel wat ongemakken
gezorgd. Daarom heeft het gemeentebestuur, in
samenwerking met Winkelen In Brasschaat (WIB) een
wedstrijd op poten gezet waarbij een auto (Peugeot
107) verloot wordt onder alle klanten die hun inkopen
op de Bredabaan doen. De actie loopt nog tot 31
december. Ik roep alle inwoners van Brasschaat op om
in de eindejaarsperiode hun aankopen bij voorkeur bij
de getroffen handelaars van de Bredabaan te doen. Zij
verdienen onze steun…”   
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Flor 
Van Noppen
Kamerlid

�

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes!
Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden
lang onderhandeld. Geen plek waar men ons
niet naartoe sleepte:  kaste-
len, hotels, wegrestaurants,
parlementen,… Al die tijd
hielden we vast aan onze
verkiezingsbelofte: de rea-
lisatie van een staatsher-

vorming. Om ons te wape-
nen tegen sociaaleconomisch
onheil. Maar op is op, en aan

‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen.
Een staatshervorming die naam waardig komt er

dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud
en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt

een andere keuze, waardoor het kartel ophield te
bestaan.”

Wat nu?
Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lan-

ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een
federale regering leidt zonder Vlaamse
meerderheid en gedomineerd door
Franstaligen. Hij had nochtans gezworen
dit nooit te doen want “een regering zon-
der Vlaamse meerderheid is een regering
tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog
geen jaar geleden. Nu dragen we de gevol-
gen: geen akkoord over asiel en migratie,

sjoemelende ministers die mogen blijven zitten
zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen
raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de
bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance”
buiten schot blijft.”

Kris Van Dijck 
Vlaams 
parlementslid

Jan 
Jambon 
Kamerlid

DE N-VA 
WOU NIET 

DEELNEMEN 
AAN 

‘OPERATIE FRIGO’

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

� STAATSHERVORMING VOOR EEN 
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

� SPLITSING B-H-V

� GOED BESTUUR

� GEZONDE FINANCIËN

� ACTIVEREN WERKLOZEN

� ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

� BEGROTINGSOVERSCHOT

WAT DOET DE REGERING LETERME I ?
WELNIET

� REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID

� NIEUWE BELASTINGEN

� UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

� MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

� SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

� EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

� MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA   
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

� 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

Bart 
De Wever 

N-VA-voorzitter 
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