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

Aperitiefgesprek met
Liesbeth Homans
"Betaalbaar wonen en
betaalbare energie"
ZONDAG 11 DECEMBER 2011
OM 11 UUR

N-VA Brasschaat wil investeren in goed bestuur
Toen ik drie maanden geleden het voorwoord van vorige editie schreef, kon het
medialandschap haar euforie over de nieuwe regeringsvorming nauwelijks onderdrukken. Het zou nu pas snel gaan, zonder de N-VA, het resultaat kon binnen
enkele weken bezegeld worden met een nieuwe regering!
Vandaag is het duidelijk dat het enthousiasme op zijn zachtst uitgedrukt voorbarig
was. Nog steeds wordt geprobeerd een regering in mekaar te prutsen waarvan iedereen stilaan begint te beseffen dat het resultaat onmogelijk de maatschappelijke
noden kan inlossen. De Vlaamse burger zal voor de zoveelste keer de PS-dictatuur
moeten blijven slikken, hoewel er overduidelijk in het stemhokje voor een ander
recept gekozen werd.
Het had anders gekund! Waren CD&V en Open Vld hun kiesbeloften trouw gebleven, dan had de PS zich voor het eerst in decennia moeten bezinnen over grondige
noodzakelijke hervormingen.
Veel politici van traditionele partijen geven de indruk dat het N-VA-succes een tijdelijk fenomeen is. Zij denken zich weldra te kunnen rehabiliteren door te ‘regeren’.
Welnu, ik ben ervan overtuigd dat zij zich vergissen. Het succes van de N-VA is gestoeld op een brede maatschappelijke stroming die door alle lagen van de bevolking
gedragen wordt.

LIESBETH HOMANS
Vlaams Parlementslid en
N-VA-fractieleider in de Senaat
Dorpsherberg ‘de Roode Leeuw’,
Bredabaan 262, Brasschaat
Gastheren, Jan Jambon, voorzitter
van de N-VA-fractie in de Kamer
en Sven Van Dongen, voorzitter
N-VA Brasschaat

Voorzitter Sven
Van Dongen en
schepen Jan Jambon

De groei van onze Brasschaatse N-VA-afdeling is daar niet vreemd aan. De oprichtingsvergadering vond plaats op 8 december 2005. We waren toen onder impuls
van Jan Jambon begonnen om met enkele gemotiveerde burgers de lokale partijwerking gestalte te geven. Met vallen en opstaan? Neen, eigenlijk niet. Reeds van in het
begin vonden we enthousiaste medewerkers, die met hun inzet onze werking op
poten zetten.
Door onze regelmatige organisatie van
gemoedelijke en soms ook ernstige activiteiten ging de stijging van nieuwe
N-VA-leden in Brasschaat onverwacht
snel. Onze deelname aan het gemeentebestuur door schepen Jan Jambon en
mandatarissen Luc Sevenhans, Goele Fonteyn, Adinda Van Gerven en Kristel Geubels bewijzen dat de N-VA constructief wil meewerken aan degelijk lokaal bestuur.
Door onze deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zonder kartelpartner, geloven wij het aantal N-VA-verkozenen te kunnen verhogen om zo het gevoerde beleid te kunnen versterken.
Ik vertrouw op u, Brasschaatse burger, om ons te blijven steunen bij de verdere uitbouw van onze lokale N-VA-afdeling.
Sven Van Dongen,
voorzitter N-VA Brasschaat

Aperitiefgesprek
18 september 2011
Voor ons aperitiefgesprek van 18 september hadden wij N-VA-lid Vic
Van Aelst als spreker voorzien. Helaas kon Vic door gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn. Gelukkig kon Jean-Pierre Rondas zich nog vrijmaken om voor het talrijk opgekomen publiek een geanimeerde en vurige
redevoering te houden over de communautaire blokkeringen van België.
Jean-Pierre Rondas, voormalig producer bij Klara, heeft zijn
Vlaamse overtuiging vorm gegeven als mede-auteur van het
Gravensteenmanifest. De Gravensteengroep vertegenwoordigt
intellectuelen die vanuit de Vlaamse artistieke en culturele wereld hun standpunten bundelen.
Ik ben er zeker van dat de ontgoocheling bij sommige aanwezigen door de afwezigheid van Vic Van Aelst snel omsloeg in
enthousiasme bij het aanhoren van Jean-Pierre’s degelijk onderbouwd pleidooi voor meer Vlaamse autonomie.
Ons volgend aperitiefgesprek vindt plaats op zondag 11 december om 11 uur in de Roode Leeuw. Als gastspreker verwelkomen we dan Liesbeth
Homans, N-VA-fractieleider in de Senaat en specialiste in woonbeleid.
Voorafgaand aan het aperitiefgesprek met Jean-Pierre Rondas bracht Vic Van Aelst
een vooraf opgenomen videoboodschap. Tijdens deze videoboodschap van ongeveer vijf minuten gaf Vic zijn visie op de huidige politieke toestand.

Brunch Bussers
Het huis-aan-huisblad van N-VA Brasschaat wordt in onze gemeente om de drie maanden door een dertigtal vrijwilligers
verspreid op 17 000 exemplaren. Het huis-aan-huisblad dat u
nu in handen heeft is reeds de 22ste uitgave, dus reken maar
uit: 22 x 17 000 = 374 000 bladen die door onze vrijwilligers tijdens de voorbije zes jaar aan alle Brasschaatenaren werden bezorgd. Om al onze bussers te danken werd hen op 28 augustus
2011 een brunch aangeboden in het Kasteel van Brasschaat.

N-VA op Kernuitstap
Op zaterdag 12 november organiseerde onze afdeling haar zesde exclusieve ledenactiviteit. Met een 55-tal
leden van N-VA Brasschaat brachten we een bezoek aan de kerncentrale in Doel. Na de uiteenzetting over de
wijze waarop elektriciteit wordt gewonnen uit uranium,
werden we getooid met een blauwe helm, veiligheidsbril en
oordopjes, en
rondgeleid in de
koude
zones
van de Kerncentrale. Het bezoek
werd
afgesloten met
een etentje in de
Molen in Doel.

Gemeenteraad van Brasschaat stemt in met bouw
jeugdverblijf in Brasschaat
Met de financiële steun van Vlaams minister Geert
Bourgeois (N-VA) geeft ook de gemeenteraad op
voorstel van schepen Jan Jambon (N-VA) groen licht
voor de realisatie van het jeugdverblijfcentrum in het
gemeentepark van Brasschaat.
Er is in Vlaanderen een tekort aan moderne jeugdverblijfinfrastructuur. Met Vlaamse investeringen in de
nieuwbouw en renovatie van jeugdlogies wil Brasschaat die achterstand helpen wegwerken. Voor dit verblijfcentrum wordt door Brasschaat een terrein van
11 650 m² voorzien tussen de Sportoase en de Laarsebeek.
70 EXTRA BEDDEN
Het concept voor het nieuwe jeugdverblijfcentrum in
Brasschaat voorziet in 70 extra bedden in groepsaccommodatie en een achttal bungalows voor zes personen (groepen of gezinnen). Om flexibel op de vraag te
kunnen inspelen zullen de 70 bedden opgesplitst kunnen worden in kleinere eenheden met elk een eigen recreatieruimte, zelfkookkeuken, enzovoort. In de
groepsaccommodatie is er minimaal per zes personen
één badkamer.
JEUGDTOERISME BELANGRIJK
“Jeugdtoerisme is heel belangrijk voor het Vlaams toerisme. Naast de maatschappelijke voordelen, zoals internationale contacten en het contact met de natuur en

de ontwikkeling van sociale vaardigheden, biedt het
jeugdtoerisme ook heel wat economische voordelen. De
jeugdverblijfcentra in Vlaanderen tellen jaarlijks 3 miljoen overnachtingen, die een omzet van ongeveer 60
miljoen euro opleveren,” aldus N-VA-schepen Jan Jambon
PERSONEN MET BEPERKING
“De specificiteit van dit jeugdverblijf zit in de zorgomkadering die op afroep ter beschikking wordt gesteld
voor personen met een beperking. Iets waar grote nood
aan en is en daarom zijn we dus bijzonder blij om met
dit project daar iets aan te kunnen doen” aldus N-VAfractievoorzitter Luc Sevenhans.
1 EURO
Het nieuwe jeugdverblijfcentrum van Brasschaat wordt
in een PPS-formule (publiek-private samenwerking) gerealiseerd, wat betekent dat de private partner instaat
voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van
het jeugdverblijfcentrum. Brasschaat langs zijn kant
verleent het zakelijk recht voor minimum 20 jaar op de
grond, voor het symbolisch bedrag van 1 euro.
Luc Sevenhans,
fractieleider
N-VA Brasschaat

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!
Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

MAAR WIE DRAAIT ER OP VOOR HET BELGISCHE WANBELEID?
Gaat het met België dezelfde weg op als met
Portugal, Griekenland en Italië? Als de federale
onderhandelaars blijven aanmodderen, ziet het
er niet goed uit. Nochtans behoort de
belastingdruk in ons land tot de hoogste van
Europa. En ook nu weer dreigt de Vlaamse
middenklasse de factuur te moeten betalen.
Samen met het ontgoochelende communautaire
hoofdstuk was dit voor de N-VA dé reden om de
nota-Di Rupo te verwerpen.
Bart De Wever,
nationaal
Want de socialisten dromen van hogere
voorzitter N-VA
belastingen. Daarvan zullen vooral de Vlamingen de dupe zijn. En als het van Open Vld
afhangt, moet Vlaanderen overschotten boeken zodat alle andere overheden de
tekorten kunnen blijven opstapelen. Maar is het toeval dat de federale en de
Brusselse regering, allebei met een Open Vld-minister van Begroting, de grootste
tekorten hebben? Budgettaire discipline valt hen blijkbaar zwaar!

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
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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