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V.U. Sven Van Dongen
Het Leeg 73
2930 Brasschaat
N-VA BRASSCHAAT

Verankerd in het lokale sociale weefsel

Aperitiefgesprek

met JOHAN
VAN OVERTVELDT,
hoofdredacteur
Knack en Trends
“DE BELASTINGSREGERINGDI RUPO I
ONDER DE LOUPE”
op zondag 18 maart 2012
om 11 uur
in Dorpsherberg ‘de Roode
Leeuw’, Bredabaan 262,
Brasschaat

© Pat Verbruggen

Als we de huidige regering het voordeel van de twijfel gunnen, zouden we
links en rechts misschien wat goede bedoelingen ontdekken bij sommige
Vlaamse ministers. Helaas kom je nergens met goede bedoelingen alleen. Het is
overduidelijk dat de samenhang in de regering-Di Rupo volledig zoek is, met
besluiteloosheid als gevolg.
Wanneer de liberalen stoere verklaringen afleggen, krullen de tenen van de socialisten, sussen de christendemocraten, en komt er uiteindelijk van enige grondige aanpak niets in huis. Of neen, ik vergis me: de belastingen werden wel grondig
aangepakt! Iedere Vlaming die zich met enige professionele ambitie inzet, zal dat
wel voelen.
Vlamingen zijn het beu steeds opnieuw het gelag te moeten betalen voor een beleid
dat zij niet wensen, van een Belgische staat die voor hen geen meerwaarde biedt. Zo
wordt bij meer en meer Vlamingen hun latente Vlaamse reflex omgezet in een
Vlaamse overtuiging. N-VA ijvert consequent en constructief voor grondige hervormingen. N-VA laat zich niet verkopen voor machtsdeelname zonder realisatie
van Vlaamse eisen.
DENKEN, DURVEN, DOEN: OOK IN BRASSCHAAT
Jan Jambon, schepen van Financiën en Lokale economie en federaal fractievoorzitter,
heeft zich ontpopt tot een nationaal toppoliticus, die met zijn gedrevenheid dagelijks
bewijst dat de N-VA een geloofwaardige partij is. Naast Jan hebben we in onze
gemeente nog vier sterk gemotiveerde N-VA- mandatarissen: senator Luc Sevenhans,
Goele Fonteyn, Kristel Geubels (alle drie gemeenteraadsleden) en Adinda van
Gerven (OCMW-raadslid).
Steeds meer Brasschatenaren zochten de afgelopen jaren contact met onze lokale
afdeling om zo met hun Vlaamse overtuiging enthousiast mee te werken aan de uitbouw van N-VA Brasschaat. Ons ledenaantal stijgt wekelijks, onze activiteiten worden steeds drukker bijgewoond. Wij krijgen onverwacht veel aanvragen binnen om
te helpen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zowel op logistiek vlak als op
het vlak van kandidaturen voor onze lijstvorming.

Uw gastheren zijn Jan Jambon,
voorzitter van de N-VA-fractie in
de Kamer, en Sven Van Dongen,
voorzitter N-VA Brasschaat.

NIEUW N-VA-SECRETARIAAT OP BREDABAAN
Het is duidelijk dat onze partij zich stevig aan het verankeren is in de lokale en
sociale structuren van onze gemeente. De kers op de taart is ons gloednieuw secretariaat in het centrum, aan de Bredabaan 212, op de hoek met de Veldstraat. Dit
secretariaat is alle dagen open van 10 tot 18 uur. Alle inwoners van Brasschaat zijn er
welkom met hun grote en kleine vragen.
Wij geloven erin dat we met uw steun de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen omzetten in meer bestuurskracht, voor een leefbaar en aangenaam Brasschaat!
Sven Van Dongen
Voorzitter N-VA Brasschaat

N-VA-secretariaat in Brasschaat!
Sinds zaterdag 13 februari 2012 is N-VA
Brasschaat duidelijk aanwezig in het
straatbeeld van onze gemeente!
Op de hoek van de Bredabaan en Veldstraat
(Bredabaan 212) opende onze Brasschaatse N-VA-afdeling een kantoor
waar iedere inwoner of toevallige voorbijganger kan binnenspringen om kennis te maken met de lokale afdeling. Het
kantoor is open van maandag tot en met
zaterdag van 10 tot 18 uur. U kunt ons
ook telefonisch bereiken op 03 653 53 23
of via brasschaat@n-va.be.
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Aperitiefgesprek met Liesbeth Homans
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Onze afdeling was goed
vertegenwoordigd op het nationale
N-VA-Nieuwjaarsfeest te Gent!

Zondag 11 december was de zaal op de verdieping van de Roode
Leeuw weer helemaal volgelopen met enthousiaste N-VA-sympathisanten. Ze kwamen luisteren naar een aperitiefgesprek met Liesbeth Homans.
Door de volle agenda van de Antwerpse politica - Liestbeth zat die ochtend ook in 'Wakker op zondag' op ATV - was zij wat te laat. Maar niet getreurd: in afwachting van Liesbeths komst projecteerden we de sterke
redevoering van Jan Jambon in het federaal parlement naar aanleiding van
de regeringsvorming.
Daarna begon Liesbeth in haar typische directe stijl een boeiende uiteenzetting over het energiebeleid. Zoals steeds konden de aanwezigen na afloop hun vragen stellen en kregen ze van Liesbeth een vakkundig
antwoord.
Ons volgende aperitiefgesprek heeft plaats op 18 maart om 11 uur in de Roode Leeuw,
met als gastspreker hoofdredacteur Johan Van Overtveldt (Trends). Deze kritische journalist mijdt de
confrontatie met de Belgische gevestigde waarden niet. Allen daarheen!

Keren voor eigen deur ... en die van een ander
Tijdens de strenge winter van vorig jaar merkten
we dat bij een groot aantal huizen in Brasschaat het
voetpad niet sneeuwvrij werd gemaakt. Nochtans verplicht het politiereglement de bewoners om bij ijzel,
sneeuw of vorst de nodige maatregelen te nemen om
voor hun woning een veilige doorgang te garanderen.
De N-VA lanceerde daarom een oproep aan alle inwoners.

© ID-Joost De Block

Iedereen weet dat de bevolking in Brasschaat steeds
meer vergrijst. Voor ouderen, maar ook voor mindervaliden en zieke mensen, is het ruimen van winterse
neerslag vaak een probleem. Sommigen zijn sociaal
geïsoleerd of hebben niet het geluk hiervoor een beroep
te kunnen doen op naaste buren, vrienden of familie.
MENSEN HELPEN MENSEN
Dit bracht ons op het idee om iets te doen voor die zorgbehoevende Brasschatenaren. Samen met de N-VA-fractie lanceerde ik een plan waarbij een beroep wordt
gedaan op vrijwilligers. Vanuit de N-VA vinden we immers dat de burgerzin van iedere inwoner aangesproken
mag - zelfs moet - worden. Zeker in een tijd waarin ons
gevoel voor gemeenschap onder druk staat, is de N-VA
een warme pleitbezorger van een gemeenschapsleven
waarbij mensen zorgen voor mensen. De gemeente doet
wat ze kan, maar haar inwoners mogen ook een handje
helpen.
SNEEUWBESTRIJDINGSPLAN
Na goedkeuring in de gemeenteraad werkte de Brasschaatse dienst integrale veiligheid dan ook aan een
sneeuwbestrijdingsplan waarbij een oproep aan de inwoners centraal stond.

De N-VA is een warme pleitbezorger van een
gemeenschapsleven waarbij mensen zorgen voor mensen.

De koudepiek is nu wellicht voorbij. Maar ons beroep op
uw burgerzin blijkt te werken. De meeste voetpaden
lagen er ondanks de barkoude temperaturen voortreffelijk bij. Maar het kan nog altijd beter! Voelt u zich aangesproken? Wilt u volgende winter enkele buren uit de
nood (en de sneeuw) helpen? Neem dan nu al contact
op met iv@brasschaat.be. Zo kan dit project in elk geval
behouden blijven en uitgebreid
worden.
De N-VA dankt alvast de Brasschaatse burger met een warm hart
in koude tijden!
Goele Fonteyn
N-VA-fractie Brasschaat

Vlaamse 100-jarige in het centrum van Brasschaat

In 1911 …

… en vandaag

Dit huis werd gebouwd in 1911 en staat er na vernieuwingswerken nog steeds ... Wie zag nog niet de Vlaamse Leeuw
fier hangen aan deze voorgevel, waar dagelijks duizenden mensen passeren?

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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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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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

