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

De kracht
van verandering
Beste Brasschatenaar,
Op 14 oktober staat onze gemeente
voor zeer belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst gaat de
N-VA in Brasschaat op eigen kracht
naar de kiezer.
Onze gemeente bruist onder meer
dankzij de inzet van onze uittredende
mandatarissen Jan Jambon, Luc
Sevenhans, Goele Fonteyn, Kristel
Geubels en Adinda Van Gerven. Het is
onze onverkorte ambitie om in onze
gemeente deel te nemen aan het beleid en de kwaliteit ervan te verbeteren. Indien de Brasschaatse kiezer ons
op 14 oktober een sterk mandaat geeft,
zullen we in staat zijn om nog meer te
wegen op de besluitvorming in onze
gemeente.
De sterkte van ons programma, de
doortastendheid van onze kandidaten,
het geloof in onze doelstellingen en de
onverzettelijke motivatie om een beter
bestuur te organiseren worden de drijfveer van onze campagne.
Verder in dit nummer stellen we onze
top 5 en de twee lijstduwers voor die
naar de gunst van de Brasschaatse kiezer zullen dingen. Ook de lijsttrekker
en de Brasschaatse vertegenwoordiger
voor de provincieraadsverkiezingen
vindt u binnenin dit blad.
‘De kracht van verandering’ is onze nationale slogan. Die verandering begint
echter in onze gemeente. In dit nummer
leggen we u onze acht speerpunten
voor, waarmee we jullie willen overtuigen op 14 oktober. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit programma
en onze kandidaten het Brasschaat
van morgen nog bruisender en leefbaarder zullen maken.
Sven Van Dongen
Voorzitter

Het beleid van Maggie De Block
onder de loep
Gastspreker:
Theo Francken
ZONDAG 10 JUNI 2012
11 uur
Dorpsherberg ‘De Roode Leeuw’
Bredabaan 262, Brasschaat
THEO FRANCKEN,
N-VA-parlementslid in de Kamer,
vergast ons op zijn visie over het
asiel en-migratiebeleid.
Gastheren van dit
aperitiefgesprek zijn
Jan Jambon, voorzitter van de
N-VA-fractie in de Kamer,
en Sven Van Dongen, voorzitter
van N-VA Brasschaat.
U WOONT IN BRASSCHAAT, MAAR BENT GEEN VLAMING…
MAG U GAAN STEMMEN?
Onze gemeenschap kent veel inwoners die niet over de Belgische nationaliteit
beschikken. Ook zij mogen op 14 oktober stemmen voor de gemeente (maar niet
voor de provincie). Dit zijn de voorwaarden:
• U bent op 1 augustus 2012 ingeschreven in het bevolkingsregister van Brasschaat
• U bent op 14 oktober 18 jaar oud of ouder
Dien voor 1 augustus een schriftelijke vraag in bij de gemeente met vermelding van
nationaliteit en adres. Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging van het
gemeentebestuur. U blijft kiesgerechtigd zolang u in Brasschaat blijft wonen en
het kiesrecht wil behouden. Wij raden u aan uw registratie-aanvraag liefst zes
weken voor 1 augustus in te dienen.
Meer info via brasschaat@n-va.be.

Vijf topkandidaten en ervaren lijstduwers

JAN JAMBON
Voorzitter N-VA-fractie
in de Kamer
Brasschaats schepen voor
financiën, lokale economie
1
en ICT

De N-VA-kandidaten voor de gemeenteraad zullen
hun beste beentje voorzetten om Brasschaat een nog
betere plek te maken om te wonen en te werken. De
volledige lijst stellen we binnenkort aan u voor. Dit
zijn alvast de eerste vijf kandidaten en de twee lijstduwers.

ADINDA VAN GERVEN
Brasschaats OCMW-raadslid
Leerkracht
volwassenenonderwijs

2

PHILIP COOLS
Medewerker
N-VA-Kamerfractie

5

KARINA HANS
Zaakvoerder Inlijstingen &
Kunstgalerij Kwadraat

3

ROEL RUMERS
Zaakvoerder
‘De Vreemde Vogel’

32

WALTER MAES
Verzekeringsmakelaar

4

LUC SEVENHANS
Senator
Fractieleider N-VA
in de gemeenteraad

33

N-VA-kandidaten voor de provincie
Niet alleen voor de gemeenteraad moet u op 14 oktober een bolletje inkleuren. U mag ook enkele mensen naar
de provincieraad sturen. Volgende N-VA-kandidaten zijn reeds bekend voor de kieslijst van het provinciedistrict Kapellen.

KRIS GEYSEN
Leraar Buitengewoon Secundair
Onderwijs
Preventieadviseur

1

DANNY THIJS
Corporate Manager Groep T
Krediet-, verzekerings- en
vastgoedmakelaar

3

8 N-VA-speerpunten voor Brasschaat
Deze 8 speerpunten vormen de basis van het N-VAprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober. N-VA Brasschaat is ervan overtuigd dat
dit een sterk en waardevol programma is.

1

BETAALBAAR WONEN
Voor N-VA Brasschaat is dit een prioriteit. Zowel jong als
oud worden er in hun leven immers mee geconfronteerd.
Toekomstige projecten voor senioren moeten daarom gericht zijn op ieders beurs. Het mogen geen exclusieve
projecten worden, enkel weggelegd voor de gegoede
burgers. Nieuwe projecten of woonuitbreidingen moeten oog hebben voor een goede sociale mix tussen jong
en oud. Dit is een goede basis voor een goed functionerende wijk. Voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten
is in Brasschaat blijven wonen niet altijd even simpel.
Daarom wil N-VA Brasschaat voorrangsregels inschrijven in nieuwe projecten en de kostprijs van nieuwe
woningen drukken via PPS-constructies. Het project
school/wonen in de Annadreef is daarvan een mooi
voorbeeld.

2

STIMULEREN BUURTWERKING
Een goede buurtwerking is de garantie op een hechte samenhang in de wijk. Sociale controle en verantwoordelijkheidszin bevorderen de integratie van nieuwe
bewoners. In een goed werkende buurt nemen inwoners
reeds initiatief, in andere buurten moeten we dit stimuleren, met onder meer speelstraten, wijk- en straatfeesten en ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Je kan
bijvoorbeeld petanquebanen met speelpleintjes combineren. Ook sociale hulpinitiatieven zoals de sneeuwtelefoon die onze fractie opstartte, zijn belangrijk.
Een project rond burenbemiddeling, oorspronkelijk
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, wil de N-VA
financieel en logistiek blijven ondersteunen. In dit project zoeken mensen buiten een kader van politie en gerecht naar oplossingen.

3

GEZINSTOETS BIJ BESTUURSBESLISSINGEN
De gezinnen vormen een belangrijke pijler bij een goede
buurtwerking. Als de gemeente beslissingen neemt, hebben die dus een grote impact op het gezin. Denk maar
aan initiatieven rond kinderopvang, tarieven voor sportkampen, inkomgelden van het zwembad en het lidgeld
van de bibliotheek. Op welke manier kunnen we gezinnen die het daarmee moeilijk hebben, tegemoet komen?
Die overweging wil de N-VA bij elke bestuurlijke beslissing maken.

4

EEN CULTURELE PODIUMZAAL
VOOR 350 À 400 PERSONEN
In Brasschaat zijn heel wat culturele gezelschappen actief. Die wijken echter steeds vaker uit naar onze buurgemeenten. De capaciteit en de mogelijkheden van zowel
het auditorium in de Hemelhoeve als de Ruiterhal voldoen niet meer aan de moderne normen. In overleg met

de culturele sector willen we onderzoeken of we de
bestaande Ruiterhal moeten renoveren of dat een nieuwe
constructie de beste oplossing is.

5

BLAUW MEER OP STRAAT
Dit is niet hetzelfde als meer blauw op straat. De politie
moet efficiënter en nuttiger kunnen werken en focussen
op haar kerntaken. Dat kan door het installeren van bewakingscamera’s, de administratieve last te verminderen en buurtinformatienetwerken uit te werken. Die
bewijzen hun nut nu al in bepaalde wijken en bij handelaars. Als de politie meer zichtbaar is in het straatbeeld,
verhoogt dat niet enkel ons veiligheidsgevoel, maar ook
de veiligheid zelf.

6

SPORTINFRASTRUCTUUR IN HET GEMEENTEPARK EN AAN DE BONDGENOTENLEI
Al jaren trappelt men ter plaatste in dit dossier, met wisselende locaties voor verschillende sportterreinen en
clubs. De N-VA vraagt daarom de uitvoering van wat
reeds in het Masterplan voor het park omschreven staat
en verbindt zich tot een snelle realisatie hiervan. Zo zetten we niet langer een rem op de groei en de ambities van
de sportclubs. Het Masterplan biedt ook de kans om aan
de Bondgenotenlei een volwaardige sportinfrastructuur
uit te bouwen voor de georganiseerde en de niet-georganiseerde sport en dit in een mooi natuurkader.

7

GEEN VERHOGING VAN DE BELASTINGEN
De N-VA wil de aanvullende personenbelasting
behouden op het huidige niveau van 6 procent. Ook aan
de opcentiemen op de onroerende voorheffing, momenteel een tarief van 900, willen we niet raken.

8

GEEN DOORTREKKING VAN TRAM 3.
Vroeg u zich ook al af waarom op de vernieuwde Bredabaan zo’n grote middenberm werd vrijgehouden? Voor
N-VA Brasschaat mag die onder geen enkele voorwaarde
dienen om de tram vanuit Merksem door te trekken tot
in of tot voorbij Brasschaat. Wij overleggen liever met De
Lijn over de frequentie en het traject van de verschillende buslijnen en de buurtbus. Het STOP-principe,
waarbij er een voorrangsregeling werd gehanteerd ten
opzichte van de vervoersmiddelen, heeft zijn tijd gehad.

Onze visie op mobiliteit vind je terug in het KNIK-principe. KNIK staat voor:
• Kwaliteit: comfort, gebruiksvriendelijkheid, reistijd,
prijs, bereikbaarheid en beschikbaarheid, onafhankelijk van het vervoermiddel.
• Netwerken: elk vervoersmiddel heeft zijn nut en
moet zijn plaats hebben.
• Iedereen mobiel: men moet op elk moment elke verplaatsing kunnen maken; in functie daarvan kiest
men het vervoersmiddel.
• Knooppunten: als men netwerken op elkaar afstemt,
wordt wisselen van vervoersmiddel een stuk gemakkelijker.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

