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V.U. Marc Stockbroeckx
Lage Kaart 95
2930 Brasschaat

Dit is géén fait divers, mijnheer!
“De toestand van de
Antwerpse economie
en in het bijzonder
van Opel Antwerpen”
zondag 14 maart
om 11.00 uur
Aperitiefgesprek met

“De Eeuw van Azië”, het boek geschreven door Kishore Mahbubani, en “het fait
divers van Brussel”, de uitspraak van Freddy Thielemans, zijn twee zaken die
me onlangs troffen.
De heer Mahbubani maakt in zijn boek de analyse van het opkomende Azië en stelt
vast dat we ons op een tweesprong bevinden. Als het Westen de veranderingen
positief ziet en de creativiteit vindt om erin mee te gaan, dan heeft het opnieuw een
mooie toekomst voor zich. Indien het Westen zich echter niet wil aanpassen, zal het
verder wegschuiven naar het achterplan in de wereldeconomie, met alle gevolgen
voor haar welvaart.
De auteur gelooft in die creatieve westerse veerkracht. Ik geloof daar ook in. Alleen
maak ik me zorgen over een klein stukje grond in het Westen dat, voorlopig nog,
België heet. Een stukje grond dat- omdat het geen democratisch land is - halsstarrig
weigert zich aan te passen en te hervormen. Mahbubani stelt in zijn boek immers
dat “de westerse naties in hun eigen land nooit zouden
toestaan dat een minderheid van de bevolking beslissingen nam voor de meerderheid”, en dit omdat een
ondemocratisch land zich niet kan hervormen.

Rudi Kennes
vakbondsafgevaardigde
Opel Antwerpen (ABVV)
Gastheer:
Brasschaats schepen
van Financiën Jan Jambon
(N-VA)

Dorpsherberg ‘de Roode
Leeuw’, Bredabaan 262,
Brasschaat

De auteur weet niet hoezeer hij met deze zin de nagel op
de Belgische kop slaat. In België gijzelt de minderheid de
meerderheid waardoor de democratie uitgehold wordt.
Hoe zullen wij de nieuwe globale uitdagingen aankunnen als wij er niet eens in slagen om de hervorming te
beginnen aanpakken?

De N
Vlaande-rVA wil van
divers en geen fait
Wij willenlaten maken.
gaaf hou onze kansen
d
te kunneen om mee
de nieuw n met
e
ontwikkemondiale
lingen.

Maar laten we ons vooral geen zorgen maken. Laten we
de rustige standvastigheid toepassen zoals een van de Brusselse burgemeesters Freddy Thielemans dat zo mooi doet. Er wordt in de straten van Brussel
met kalasjnikovs geschoten op agenten? Een fait divers, mijnheer, weliswaar een
zwaar fait divers, maar toch een fait divers. Hervormen, waar doet u toch moeilijk
over? Het overheidsbudget ontspoort zoals in Griekenland? Wat zeurt u toch? Dit
is een fait divers, mijnheer, weliswaar een vervelend fait divers, maar een fait divers.
De N-VA ziet hier geen fait divers. Wij willen van Vlaanderen geen fait divers laten
maken door die minderheid die dit land in een ijzeren houdgreep heeft. Wij zijn er
ons terdege van bewust dat de huidige staatsstructuur niet werkt. Wij willen onze
kansen om mee te kunnen in de nieuwe mondiale ontwikkelingen gaaf houden.
Als dit land zich niet hervormen wil, dan zal dit land geen reden meer hebben om
te bestaan.
Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat
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Gemeentefinanciën blaken van gezondheid
We zijn nu halfweg de legislatuur en dan past het
om te kijken hoe het met de financiële situatie van
Brasschaat is gesteld. We kunnen daar kort over
zijn: ondanks de financiële en economische crisis
zijn de financiën van onze gemeente weer gezond.

Tegelijkertijd hebben we de schulden afgebouwd:
van 25 miljoen euro in 2007 tot 21 miljoen in 2010,
zoals blijkt uit de tweede grafiek.

We willen benadrukken dat we onze gemeentelijke
financiën terug gezond hebben kunnen maken zonder de belastingen te verhogen. De tarieven blijven
zoals voorheen 6 % op de personenbelasting en 900
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Op de grafiek hieronder zie je dat de begrotingen
2007, 2008 en 2009 steeds deficitair waren maar dat
we vanaf 2010 weer een begroting met een positief
saldo hebben.

Bovendien hebben we het reservefonds van de
gemeente ook laten aangroeien van 6 miljoen aan
het begin van de legislatuur tot 9 miljoen in 2010.
Deze resultaten hebben we enkel en alleen kunnen
boeken omdat we over een bijzonder goed werkende financiedienst op de gemeente beschikken. Ik
dank hen dan ook allen voor de geleverde inspanningen!
Jan Jambon
Schepen van financiën

Boeiend aperitiefgesprek met
burgemeester Dirk de Kort
De hertekening van de Bredabaan, de reconversie van de Kazerne, de modernisering van de werking van gemeentehuis, de woningbouwprojecten voor jonge
gezinnen … onze burgemeester bracht ons op 20 december een boeiend overzicht
van de verwezenlijkingen van de afgelopen drie jaren.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn tevredenheid uit te drukken over
de samenwerking met de N-VA en in het bijzonder met schepen Jan Jambon.
Burgemeester de Kort liet eveneens al wat in zijn kaarten kijken op het vlak van toekomstige projecten maar ook op politiek vlak. “De partijen CD&V en N-VA vormen
een uitstekende tandem die Brasschaat uitbouwt tot een bijzonder aangename
woon- en werkomgeving,” zo besloot burgemeester Dirk de Kort zijn fel gesmaakte toespraak.

Burgemeester de Kort
drukte zijn
tevredenheid uit
over de samenwerking
met de N-VA en met
schepen Jan Jambon.

Weer een toekomstgericht project voor Brasschaat
Brasschaat heeft een bevolking waarvan 26 %
ouder is dan 65 jaar. Daardoor groeit de reeds grote
behoefte aan zorggerelateerde huisvesting.
Daarom willen gemeente en OCMW voor 50 jaar
een terrein in erfpacht geven om het te laten ontwikkelen voor zorggerelateerde infrastructuur en
aanverwante activiteiten. Het terrein ligt tussen de
Augustijnslei, de Van Hemelrijcklei en de Prins
Kavellei en huisvest nu een oud rusthuis, woonpaviljoentjes en het huidige OCMW. Het totale terrein heeft een oppervlakte van 27 000 m².

Modern en kwaliteitsvol ontwerp
Kandidaat-ontwikkelaars moeten voor 24 maart
2010 een dossier indienen. Daarna zullen enkele
werkgroepen aan het werk gaan om te bekijken
welk voorstel gekozen zal worden.
Aan de bieder vragen we
• een fris eigentijds architecturaal ontwerp met
zeer veel aandacht voor kwaliteit,
• een visie waarin men de types woningen
omschrijft, en
• een goede inpassing in het gebied.
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Interview

Brasschatenaar Luc Sevenhans
versterkt de N-VA
Luc Sevenhans koos er onlangs voor om lid te worden van de N-VA. Brasschaats afdelingsvoorzitter
Marc Stockbroekx had met Luc een boeiend vraaggesprek over zijn wortels en zijn keuze voor de N-VA.

De indruk zou kunnen ontstaan dat u van het Vlaams
Belang naar de N-VA overstapt omdat de N-VA meer
succes heeft ?
Luc: Dat is een foute indruk: ik wou consequent blijven
met mezelf, en ik ben uit het Vlaams Belang gestapt op
hun hoogtepunt. Bovendien heb ik ruim één jaar als
onafhankelijke in het federale parlement gezeteld.
Waarom dan uw keuze voor de N-VA?
Luc: Ik beschouw de N-VA als een verfrissende en
dynamische partij, die erin slaagt om het Vlaamsnationale gedachtegoed wél op de politieke agenda te
krijgen. Dat is mijn enige motivatie. Ik heb deze stap
gezet zonder wat dan ook gevraagd of gekregen te
hebben.
U stamt uit een zeer oude politieke Brasschaatse
familie.
Luc: Inderdaad. In 1817 woonde mijn familie reeds op
de Lage Kaart, toen nog de “Heerlijkheid Ekeren”. In
1901 nam mijn overgrootvader Felix als eerste telg van
de familie een politiek mandaat op in de gemeenteraad
voor de Katholieke Partij. Later werd hij voorzitter van
de Commissie van Openbare Onderstand. Samen met
de Frilings, De Baillet Latours en Della Failles legde hij
de fundamenten voor de verdere uitbouw van de
gemeente Brasschaat.
Vanwaar uw interesse voor politiek?
Luc: In de na-oorlogse periode had het Belgisch establishment ook al schrik dat Vlaanderen zich verder zou
ontwikkelen. Het was voldoende én politiek actief én
Vlaming te zijn om het etiket van verdacht te krijgen.
Toch werd mijn grootvader Gerard Sevenhans begin de
jaren vijftig schepen. Later werd hij lid van de
Christelijke Volksunie. Omdat mijn grootvader zo
begeesterend over politiek kon praten, werd de politieke microbe in mezelf aangewakkerd.
Hoe zag uw politieke loopbaan er dan uit?
Luc: Op 18-jarige leeftijd ben ik, als actief militant, bij
de Volksunie gekomen. Toen de Volksunie haar compromisbereidheid moest bekopen met de verkoop van
haar Vlaamse gronbeginselen, hield ik het voor bekeken en koos ik in 1988 voor het toenmalige Vlaams
Blok, op dat moment voor mij de logische keuze. In
1997 werd ik volksvertegenwoordiger en woordvoer-

Luc Sevenhans:
“De N-VA gaat
voluit voor
Vlaanderen en
durft dat op een
open en
consequente
wijze naar het
publiek te
vertalen.
Daar zet ik mee
mijn schouders
onder.”

der voor defensie. Maar toen er na de grote overwinning van het Vlaams Belang in 2004 geen openheid
kwam bij de partijleiding, ben ik beginnen twijfelen.
Het doel heiligt niet alle middelen, was dit wel de
juiste manier? Het antwoord was dus neen, en begin
2009 werd ik onafhankelijk.
Hoe ziet u uw toekomst binnen de N-VA?
Luc: De N-VA gaat voluit voor Vlaanderen en durft dat
op een open en consequente wijze naar het publiek te
vertalen. En in tegenstelling met de traditionele partijen durft ze ook de hedendaagse problemen in onze
maatschappij bij naam noemen. De stijl die voorzitter
Bart De Wever hanteert is helder, duidelijk en recht op
de man af zonder te willen kwetsen. De Vlaming moet
zich in eerste instantie goed kunnen voelen in zijn
lokale gemeenschap, pas dan kan hij ook openstaan
voor de wereld. Samen met het bestuur van de N-VA in
Brasschaat wil ik daar mijn schouders onder zetten!
En binnen onze afdeling?
Luc: Ik hoor en zie dat de deelname van de N-VA aan
het beleid in Brasschaat zeer gewaardeerd wordt.
Daarom zal ik graag mijn ervaring van 20 jaar gemeenteraad ter beschikking stellen om dit mee te ondersteunen.
Marc: Luc, met deze gedrevenheid denken wij dat het
zeker zal lukken! In naam van het bestuur van N-VA
Brasschaat heten wij u van harte welkom en willen wij
u alle succes toewensen in uw verdere politieke carrière
bij de N-VA!

038/10- BRASSCHAAT:047-

24-02-2010

11:11

Pagina 4

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou
maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het
slechter in de Europese klas!
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Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.
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Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden
overspoelt.
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Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd.
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
werd in de koelkast gestopt.

5 - Brus

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder
kabbelen op het elan van de rustige vastheid,
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders.

N-VA-Kamerlid en fractieleider
JAN JAMBON

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.



N-VA-Voorzitter
BART DE WEVER

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

EN VOORNAAM:

STRAAT:
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GEMEENTE:
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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