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Brasschaat

V.U. Marc Stockbroekx
Lage Kaart 95 2930 Brasschaat

“Halfweg de
legislatuur: een
terugblik op 3 jaar
samenwerking”
Zondag 20 december om
11.00 uur
in dorpsherberg
‘de Roode Leeuw’,
Bredabaan 262, Brasschaat

Burgemeester
Dirk de Kort

Aperitiefgesprek met
Dirk de Kort (CD&V),
Burgemeester van
Brasschaat en Vlaams
Parlementslid.
Gastheer: Brasschaats
schepen van Financiën
Jan Jambon (N-VA).

Beste lezer
Wanneer ons afdelingsblad in uw bus valt, is de
viering van de wapenstilstand
van de oorlog van ‘14-’18 op
11 november achter de rug.
Op die dag werd een eind gemaakt aan een van de meest
zinloze oorlogen in de mensengeschiedenis. Het was ook
het begin van de Vlaamse bewustwording ("Hier ons
bloed, wanneer ons recht?").
De Vlaamse Beweging streed voor een langzame maar onomkeerbare ontvoogding van
een Vlaanderen dat het artificiële Belgische korset wou en zou ontgroeien.
Ondertussen werden er door Vlaamse boeren zonen geproduceerd die de moeite
waard waren om aan de buitenwereld te presenteren. Denken we maar met respect
aan onze Damiaan die met Vlaamse koppigheid doorzette en geschiedenis schreef op
Molokai. En dan is er nog die andere Vlaamse zoon die in de Grote Geschiedenis van
Europa plaats inneemt als voorzitter van de Europese Raad. Keizer Karel V achterna
(ook een Vlaming), en België achterlatend voor wat het is. En wie geeft hem ongelijk?
We mogen dan ook terecht fier zijn op deze Vlaamse zoon.
Dat hij als Belgisch premier de perfectie van het status-quo beheerste en tot ultieme
staatskunst wist te verheffen, bleek nu plots de onvermoede winnende eigenschap te
zijn om Europa te mogen aansturen. Maar is dit wel de verdienste vanVan Rompuy
zelf? Of ligt het eerder aan zijn politieke omgeving, met name het belgenland, zo vurig bezongen door de gebroeders Wauters van Clouseau? Wie weet wordt hij wel de
laatste-nooit-verkozen premier van België bovenop de eerste-nooit-verkozen president van Europa.
Terwijl Europa wikt en weegt, werkt het kartel CD&V/N-VA
in Brasschaat gestaag verder aan onder meer de uitvoering van
het Economisch Beleidsplan. Het is een samenwerking die
vruchten afwerpt en er binnenkort zijn halve termijn heeft
opzitten. Tijd om een evaluatie te maken! Dat zal burgemeester
Dirk de Kort ook doen op ons aperitiefgesprek van 20 december in de Roode Leeuw. U bent hierop hartelijk uitgenodigd.
Marc Stockbroekx
N-VA-voorzitter Brasschaat

Schepen van Financiën Jan Jambon
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N-VA-minister Muyters:
Een nieuwe dynamiek
voor Vlaanderen
De kennismaking met kersvers N-VA-minister
Philippe Muyters tijdens ons aperitiefgesprek op
13 september werd door het talrijk opgekomen publiek
erg gesmaakt. Minister Muyters stelde bondig en overzichtelijk zijn beleidslijnen voor. Het accent ligt daarbij vooral op transparantie en op een vereenvoudiging en versnelling van de regelgeving.
BRUSSEL EN WALLONIË WILLEN NIET MEE
“De dictatuur van het individu dat volkomen legitieme gemeenschapsiniatieven onnodig vertraagt en
verstikt, moet gestopt worden,” zei Muyters. “De
N-VA zal wetsvoorstellen voorbereiden zodat Vlaanderen, eens de economie weer aantrekt, klaarstaat als
een soepele regio die aandacht
heeft voor duurzaam ondernemen.”
Dat het Vlaamse
inspanning zal
vergen om het
Vlaamse budget
in evenwicht te
brengen, spreekt
voor zich. Dat
Brussel en Wal-

lonië dezelfde inspanning niet willen leveren, verbaasde het publiek niet echt. Maar het kon op weinig
begrip rekenen.
EIGEN BEVOEGDHEDEN MAXIMAAL AANWENDEN
De toehoorders konden de nieuwe open stijl van de minister wel smaken. Ze stelden vele vragen over hoe
Vlaanderen haar bevoegdheden meer en beter zou
kunnen aanwenden om de Vlaamse welvaart veilig te
stellen.
Het antwoord was steeds duidelijk: Vlaanderen moet
haar bevoegdheden ten volle durven aanwenden op
economisch vlak en blijven ijveren voor de overheveling van de broodnodige economische hefbomen. Alleen zo kunnen we Vlaanderen de 21ste eeuw inloodsen …
Maar dat is dan weer het verhaal van de Grote Staatshervorming: stof genoeg voor een volgend aperitiefgesprek!
Marc Stockbroekx

N-VA Brasschaat in actie
TYPISCH VLAAMSE GERECHTEN
ZEER GESMAAKT
N-VA Brasschaat organiseerde op 24 oktober haar jaarlijks Vlaams eetfestijn in “Ons Middelheem”. De typische Vlaamse gerechten werden zéér gewaardeerd
door de talrijk aanwezige leden en sympathisanten.
Onze kok Sven haalde zoals steeds het onderste uit de
kan om dit Vlaams eetfestijn bij te schrijven op de lijst
van succesvolle en - vooral - te herhalen activiteiten!

HEADQUARTERS:
EEN EXCLUSIEVE TENTOONSTELLING
Op 7 november organiseerde onze afdeling haar
tweede exclusieve ledenactiviteit. Met een dertigtal leden van N-VA Brasschaat bezochten we de tentoonstelling HeadquARTers in de kantoren van de Katoennatie te Antwerpen. In de kantoren worden
kunstwerken tentoongesteld waarop vele musea (terecht) jaloers zijn. Onze tocht leidde langs oud-Egyptische weefsels die dateren van 2000 voor Christus,
over vroegmiddeleeuwse gebruiksvoorwerpen tot aan
de hedendaagse werken van Wim Delvoye, Jan Fabre
en Karel Appel … Een heerlijke tocht door de geschiedenis van de kunst.
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Kristel Geubels kiest resoluut voor de N-VA
Kristel Geubels besloot enkele weken geleden om
niet langer als onafhankelijke te zetelen in de Brasschaatse gemeenteraad. Zij koos resoluut voor de
N-VA. Onze secretaris Philip Cools trok naar de Zwaantjeslei voor een gesprek.
Velen onder ons vragen zich af: wie is die Kristel
Geubels?
Kristel: “Ik ben op 25 mei 1970 geboren, heb mijn kindertijd doorgebracht in Ekeren en ben zowat tien jaar geleden in Brasschaat komen wonen met mijn partner en
drie kinderen. We hebben eerder in de wijk Bethanie gewoond maar onlangs verhuisden we naar de wijk Vriesdonk. Ik werk in een hotel in Antwerpen, als Revenue
Manager. Nochtans volgde ik eerst een paar jaar de
richting Sport-Wetenschappen in het GIB, maar daarna
studeerde ik Toegepaste Communicatie te Antwerpen.
In die tijd was ik ook enorm fanatiek bezig met windsurfen. Ik heb de kans gekregen om mijn sport op hoog
niveau te kunnen beoefenen. Jammer genoeg heb ik de
selectie voor de Olympische Spelen van 1992 net niet gehaald.”
Je startte je politieke loopbaan in 2006 bij het Vlaams
Belang. Hoe was je daar terechtgekomen ?
Kristel: “Via mijn vader kwam ik in contact met Luc
Sevenhans, die trekker was van Vlaams Belang Brasschaat. Luc was enorm gedreven en wou een stevige lijst
vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Hij
wou zo met een sterke fractie binnen de gemeenteraad
een ‘positieve’ oppositiepartij vormen. Ik voelde mij
geroepen om van het negatieve van die partij op lokaal
vlak iets positiefs te maken.”
Is dat dan niet gelukt? Ik heb nochtans de indruk
dat het VB in Brasschaat op een constructieve manier
oppositie voerde?
Kristel: “Inderdaad. De eerste twee jaren waren we met
z’n allen heel constructief bezig en heeft de voltallige
fractie zelfs het beleidsplan goedgekeurd. Maar toen
begon het op nationaal niveau niet zo vlot meer te verlopen. De twee sterkste figuren die binnen de fractie

voor een constructief beleid
pleitten, gingen het Vlaams
Belang verlaten. Voor mij
was het daarom niet meer
dan logisch om mee als onafhankelijke te zetelen. Want
ik wil constructief meewerken en ben niet de persoon
die harde oppositie wil voeren.”

Kristel
Geubels

Waarom koos je vervolgens voor de N-VA en niet
voor de CD&V of voor Open Vld?
Kristel: “Het is nooit mijn bedoeling geweest om de
ganse legislatuur als onafhankelijke te blijven zetelen.
De overstap naar de N-VA lag dan ook voor de hand: ik
ben heel Vlaamsgezind en ideologisch gezien leunt de
N-VA het dichtst aan bij mijn ideeën.”
Welke beleidsdomeinen zijn voor jou persoonlijk
belangrijk en hoe denk je dat de N-VA daar een
positieve bijdrage aan kan leveren?
Kristel: “Lokaal spits ik mij toe op domeinen als ondernemen, werk en gezin. En dit zijn ook voor de N-VA heel
belangrijke peilers. Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Het zijn
juist deze mensen die uw en mijn toekomst verzekeren.”
Kristel, als het morgen verkiezingen zouden zijn in
Brasschaat, waarom zou de Brasschatenaar dan voor
jou moeten stemmen?
Kristel: “Brasschaat is een bruisende gemeente met een
hele hoop mogelijkheden. Brasschaat heeft volgens mij
dan ook nood aan jonge, bruisende mensen in de gemeenteraad. Zij kunnen ervoor zorgen dat Brasschaat
steeds een leefbare en bruisende gemeente kan blijven.
Ik wil heel graag dat al onze kinderen kunnen opgroeien
in een mooie, gezonde en sportieve omgeving.”
Kristel, bedankt voor dit gesprek. Met jou heeft de
N-VA Brasschaat een sterke en politiek ambitieuze
vrouw in haar rangen!

Unizo-afdeling in Brasschaat
Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, heeft
voortaan ook een afdeling in Brasschaat. Verschillende
Brasschaatse ondernemers vertegenwoordigen de plaatselijke bedrijven en engageren zich als bestuurslid om de
Brasschaatse afdeling verder uit te bouwen.
Unizo verenigt ondernemers, zelfstandigen, KMO’s en
vrije beroepen in Vlaanderen. Een lokale afdeling behartigt de ondernemersbelangen bij de plaatselijke overheid. De oprichting van zo’n nieuwe afdeling komt de
samenwerking tussen de Brasschaatse bedrijven en het
gemeentebestuur dan ook ten goede. Het forum lokale

economie en andere overlegorganen zullen daarbij een
belangrijke rol gaan spelen.
Het huidige gemeentebestuur heeft onder leiding van
N-VA-schepen Jan Jambon een visie uitgewerkt om de
lokale economie te ontwikkelen, met maatregelen op
korte, middellange en langere termijn. N-VA Brasschaat
hoopt dan ook op een goed overleg met de pas opgerichte afdeling van Unizo. N-VA Brasschaat wenst de
nieuwe Unizo-afdeling alleszins een goede vaart en
een interactieve samenwerking met het gemeentebestuur!
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Rustige vastheid = schuldig verzuim!
België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De CD&V-jongeren halen in
De Morgen (21 september 2009)
keihard uit naar het
begrotingsbeleid van hun
eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid
op te nemen:

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend.
“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

“Er wordt de
komende twee jaar amper
bespaard door de regeringVan Rompuy.
Dat is een misdaad tegen
onze generatie."

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker
Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Voor meer fatsoen in de politiek

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parlement. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voorstellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractieleider van de N-VA in
de Kamer.
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we willen reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers.
Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Europese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.
De MEP Awards worden jaarlijks uitgereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het
bereiken van een Europees handelsverbod
op zeehondenproducten.

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

Lees alle 20 voorstellen op

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.



www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM
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