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V.U. Sven Van Dongen
Het Leeg 73
2930 Brasschaat

“Asiel en Migratie,
een zaak voor
ons allen”
Aperitiefgesprek
met federaal
N-VA-volksvertegenwoordiger

SARAH SMEYERS

Een ziek land
Onderhandelaar Wouter Beke heeft onlangs zijn rapport aan de koning bezorgd. Er zou een basis gelegd zijn voor ‘verdere stappen’ in de staatshervorming. Zou … want nog voor de inkt van Bekes verslag droog was, vond
PS-voorzitter Elio Di Rupo het nodig zijn schriftelijke bezwaren kenbaar te
maken.
Het lijkt een beproefde
techniek om ‘onderhandelingen’ te verzuren.
Eerst meegaan en doen
alsof er spectaculaire toegevingen gedaan worden
maar in finale fase alles
weer van tafel vegen. Jan
Jambon, onze schepen
van financiën, lokale economie en ICT, is als
onderhandelaar nauw
betrokken in alle onderhandelingsgesprekken.
De N-VA is allerminst van zin om in de val van uithongering te trappen. Jan Jambon
en de ganse N-VA blijven van oordeel dat er beter géén akkoord is dan een slécht
akkoord.

op zondag 5 juni
om 11 uur
Dorpsherberg
‘de Roode Leeuw’
Bredabaan 262
Brasschaat
De gastheren zijn Jan Jambon,
voorzitter van de N-VA-fractie in
de Kamer, en Sven Van Dongen,
voorzitter N-VA Brasschaat.

De rechtlijnigheid van de N-VA blijkt veel Vlamingen te bekoren. Hoewel alle Vlaamse
partijen beweren een staatshervorming te willen realiseren, is de N-VA de enige partij die ervoor garant staat dat regeringsdeelname zonder verregaande staatshervorming uitgesloten is. Ondanks het geduld dat de burgers moeten opbrengen,
herwinnen veel mensen door de consequente houding van de N-VA hun vertrouwen
in de politiek. Onze lokale afdeling in Brasschaat kende de afgelopen maanden een
ononderbroken aangroei van nieuwe leden. Steeds meer vrijwilligers bieden hun
diensten aan om onze werking te ondersteunen. De opkomst voor onze activiteiten
groeit, de interesse voor deelname aan het politieke debat neemt gestaag toe.
De N-VA is een partij met open geest, die vooruitstrevend en constructief wil bezig
zijn met een nobel streven: het hervormen van een ziek land, door het versterken
van de zwakken, niet door het verzwakken van de sterken. Dit kan alleen door de
Belgische deelstaten verder te responsabiliseren. Daarvoor gaan we, met uw Vlaamse
steun vanuit onze dynamische Brasschaatse afdeling!
Sven Van Dongen
N-VA Brasschaat

Aperitiefgesprek met
Siegfried Bracke

Op het aperitiefgesprek met Bracke kregen de
vele aanwezigen gevatte antwoorden op
hun vragen.

De eigenaar van de Roode Leeuw kan op beide
oren slapen: het statige gebouw heeft op zondag 13
maart een gratis stabiliteitstest ondergaan. De opkomst
voor het aperitiefgesprek met Siegfried Bracke was
dermate groot, dat de eerste verdieping waarschijnlijk
nooit eerder zo’n gewicht heeft moeten torsen.
Siegfried bracht een sterk overtuigende, goed gefundeerde en vlot gebrachte argumentatie voor een noodzakelijke grote staatshervorming. Uit zorg voor de
volgende generaties, is die staatshervorming de enige
redding van onze welvaart. Siegfrieds ervaring als wetstraatjournalist leerde hem dat de N-VA de enige partij is deze staatshervorming werkelijk kan doorvoeren om uit het Belgische bestuurlijke moeras te geraken.
Een televisieploeg uit Japan (!), die een reportage maakte over de Belgische politieke impasse, woonde ons
aperitiefgesprek bij en interviewde meerdere aanwezigen.
Hou uw agenda alvast vrij op zondag 5 juni voor ons aperitiefgesprek met federaal parlementslid Sarah
Smeyers over het thema migratie.
Sven Van Dongen

Brasschaatse bevolking vergrijst
Dat de Brasschaatse bevolking net als de Vlaamse
veroudert, zal wel niemand verrassen. Wist u echter
dat 10 300 Brasschatenaren (28 % van de bevolking)
ouder zijn dan 60 jaar en zelfs 2 275 ouder dan 80
jaar?
Als deze trend zich verder
zet – en dat is te verwachten – zullen deze aantallen
tegen 2018 nog eens met
dertig procent aangroeien.
Om op deze vergrijzing in
te spelen, werkt het gemeentebestuur mee aan
twee belangrijke projecten.
60 AANLEUNWONINGEN
Achter de oude Sint-JozefBrasschaat zet in op
aanleunwoningen en kliniek, waar het OCMW
serviceflats voor senioren. gevestigd is, geeft de gemeente een oppervlakte
van 10 000 vierkante meter in erfpacht aan sociale
huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. Daar
worden een zestigtal aanleunwoningen gebouwd
voor senioren. Deze woningen zullen vanaf 2014 ter
beschikking komen.
185 SERVICEFLATS
Daar blijft het echter niet bij. Aangezien de vraag
naar serviceflats toeneemt, komt er een tweede, groter project op de plaats waar nu nog het Prins Kavelhof staat. Daar zullen bouwonderneming Van
Roey en Zilver Avenue 185 serviceflats bouwen, ver-

spreid over twaalf gebouwen van vijf tot zeven
bouwlagen.
TOTALE LEEFKWALITEIT
Op het domein van 27 000 vierkante meter dat door
de gemeente in erfpacht wordt gegeven aan Zilver
Avenue, komen ook nog de verschillende faciliteiten
die bij serviceflats horen zoals horeca, een club, een
bibliotheek en een wellnesscentrum. Aangezien de
parking zelfs ondergronds gaat, is het duidelijk dat er
veel belang gehecht wordt aan de totale leefkwaliteit.
Zo komt er dus geen parking maar wel een parktuin.
MODERNE TECHNOLOGIE
Er komen drie types van serviceflats. Hun oppervlakte varieert van 57,70 tot 100 vierkante meter terwijl ze alle over een terras zullen beschikken. Deze
luxeappartementen zullen voorzien zijn van de
meest moderne technologie, bijvoorbeeld een huiscomputer die op de gezondheid let en die de bewoner indien nodig via een persoonlijk
alarmsysteem verbindt met de medische hulpcentrale.
Beide projecten hebben een
duidelijk onderscheiden publiek maar beantwoorden aan
een groeiende behoefte van de
Brasschatenaar.
Luc Sevenhans
N-VA-fractievoorzitter

N-VA Brasschaat bezocht de Zeevaartschool
Op vrijdag 6 mei organiseerde onze afdeling haar vijfde
exclusieve ledenactiviteit. Met een 55-tal leden van
N-VA Brasschaat verkenden we onder leiding van kapitein
Patrick Blondé de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen.
De kapitein leidde ons doorheen de geschiedenis van de
school die als enige hogeschool in België de opleidingen
Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde
aanbiedt. Na een bezoek aan de scheepssimulator sloten
we de avond af met een hapje en een drankje in de ontvangsthal van de school.

Vlaams eetfestijn groot succes!
150 leden en sympathisanten waren op zaterdag 26 maart te gast bij
N-VA Brasschaat in “Ons Middelheem” voor het jaarlijkse Vlaams
eetfestijn. Dit jaar stond er steak met frieten op de menu. Aan de
reacties van de aanwezigen te zien, was het duidelijk dat onze kok,
Sven, samen met zijn team weer het onderste uit de kan had gehaald!

Brasschaat en haar cultureel erfgoed
Als Brasschaatenaren zijn wij trots op onze gemeente.
Niet zo lang geleden wonnen wij bovendien een prijskamp als “de beste gemeente ter wereld om in te
wonen”. En dat is terecht. Het is immers goed vertoeven hier in Brasschaat, voor jong en oud. Iedereen
vindt er zijn gading.
Het gemeentebestuur doet ondertussen flink zijn best
om dat zo te houden en - als het even kan - om de gemeente zelfs te verbeteren. Maar ondanks al deze ijver
ontbreekt er nog iets aan de mooie kroon van Brasschaat
… Onze buurgemeenten - bijvoorbeeld Schilde, Hoogstraten, Kalmthout - zijn namelijk iets meer bezig met
hun cultureel erfgoed:
•Schilde heeft voor haar schilder Albert Van Dyck een
museum ingericht. Ik kan het u aanraden, het is een
bezoek meer dan waard!
•In Hoogstraten heeft schilder Alfred Ost zijn museum.
Al diegenen die school gelopen hebben op het
St.-Michielscollege kennen zijn grote muurschildering
aldaar.
•Nog niet zo lang geleden opende Kalmthout het Willy
Vandersteen-museum.
•En Brasschaat … Brasschaat heeft Henry Luyten en
zijn school, zoals u reeds kon lezen in de voorgaande
edities van dit huis-aan-huisblad.
TOERISTISCHE UITSTRALING
Zou het niet prachtig zijn dat ook Brasschaat eenzelfde
eerbetoon zou betuigen aan zijn schilderszoon, zoals de

andere gemeenten dat gedaan hebben met hun schilderszoon? Een museum hier
in Brasschaat zou tot een
prachtig cultureel project
kunnen uitgroeien met een
uitstraling tot over de grenzen heen. Het zou BrasHenry Luyten-museum,
schaat op de toeristische
een toekomstdroom ?
culturele kaart plaatsen.
Waarom niet durven dromen? Het culturele erfgoed
van Brasschaat verdient dit. De Vlaamse overheid zou
alvast een partner kunnen zijn.
HENRY LUYTEN-MUSEUM
Aan werken die tentoongesteld kunnen worden, zou er
in ieder geval geen gebrek zijn. Momenteel zijn er meer
dan 200 werken beschikbaar die men kan opnemen in
een Henry Luyten-museum. Waarop wachten we om alvast een studiegroep op te richten die het project een
eerlijke kans geeft en onderzoekt op zijn haalbaarheid?
Ik wens u in ieder geval een goede zomer toe! Wie weet
zien we elkaar op een dag in het museum van Henry
Luyten in Brasschaat weer.
Marc Stockbroekx

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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