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9 722 MAAL DANK!
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober stemden maar liefst
9 722 Brasschaatse kiezers voor de N-VA. Daarmee gaf 39,33 % van de
stemgerechtigden ons hun vertrouwen.
Dankzij een volgehouden en consequente aanwezigheidspolitiek slaagt onze
partij erin – en dit bij de eerste zelfstandige deelname sinds haar oprichting meteen 14 zetels te winnen. Ze levert daarmee de grootste fractie in de
gemeenteraad! Nog nooit heeft een politieke beweging zo een indrukwekkende
prestatie neergezet. Nog indrukwekkender is het fantastische resultaat van
onze lijsttrekker Jan Jambon, die 5 278 voorkeurstemmen behaalde. Hiermee
worden alle Brasschaatse records in de vernieling gereden.

V.U.: Sven Van Dongen - Het Leeg 73 - 2930 Brasschaat - brasschaat@n-va.be

Jan Jambon zal de burgemeesterssjerp vanaf 2 januari 2013 omgorden. Hij
wordt omringd door vier sterke N-VA-schepenen: Adinda Van Gerven, Karina
Hans, Philip Cools en Luc Sevenhans. Deze ploeg zal in een coalitie met CD&V
de trend van het gemeentebestuur bepalen en garant staan voor een
transparant en dynamisch bestuur. Met 14 N-VA-zetels, aangevuld door
9 CD&V’ers, hebben we een comfortabele meerderheid van 23 op 33
gemeenteraadszetels.

Feestzaal ‘Vieux Depot’
Oude Baan 11, Brasschaat
Start: 11 uur
Gastheer is Sven Van Dongen,
voorzitter N-VA Brasschaat

Onze kersvers verkozenen werken zich nu reeds met volle overgave in voor
hun nieuwe verantwoordelijkheden. Moeite noch tijd worden gespaard om te
studeren, te luisteren, te evalueren, teneinde het beste van zichzelf te geven in
het gemeentebestuur. Inzet, doorzetting, overtuigingskracht, dossierkennis
en engagement zijn enkele van de voornaamste handelsmerken van onze
partij. Het recept van onze overwinning zal ook tijdens het uitvoeren van het
bestuursakkoord onverkort doorgezet
worden. Dankzij de overtuiging en de
motivatie van onze leden en militanten is de
N-VA naar een hoger niveau getild, een
niveau waar niemand meer omheen kan.
De verandering komt eraan!

SVEN VAN DONGEN
voorzitter N-VA Brasschaat

www.n-va.be/brasschaat

DENKEN.DURVEN.DOEN.

ALLE N-VA-SPEERPUNTEN TERUG TE VINDEN
IN BRASSCHAATS BESTUURSAKKOORD
De nieuwe bestuursploeg stelt
momenteel vlijtig het
bestuursakkoord van onze gemeente
voor de volgende zes jaar op. In
deze overeenkomst worden
intenties, afspraken en procedures
over de samenwerking tussen de
verschillende coalitiepartners
vastgelegd. N-VA Brasschaat staat er
garant voor dat alle 8 speerpunten
van haar verkiezingsprogramma in
dit akkoord staan. De Brasschaatse
kiezer koos voor verandering en
moet die dan ook krijgen.

Woonbeleid
Op het vlak van
woonbeleid zijn
er in onze
gemeente twee
grote
uitdagingen.
Enerzijds willen we een betaalbaar
en kwalitatief woonaanbod voor
jongeren voorzien. Daartoe moeten
Privaat Publieke Samenwerkingen
verder uitgewerkt worden. Eigenaars
van huurwoningen moeten
geïnformeerd worden over de
mogelijkheden die het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) van hun regio
aanbiedt. Voor de verouderende
bevolking moeten nieuwe vormen
van levenslang wonen (kangoeroewoningen, aanleunwoningen,
samenhuizen, zorgwonen) ingepast
worden in nieuwe projecten. Hiertoe
zijn gepaste antwoorden nodig voor
de juridische en fiscale bezwaren in
de huidige wetgeving. Bij nieuwe
ontwikkelingen, afgestemd op
senioren, moet een duidelijk aanbod
uitgewerkt worden voor ieders beurs
en behoeften.

Sociaal weefsel
De gemeente wil
de werkingen
van goede
buurtgenootschappen volop
ondersteunen,
financieel én

brasschaat@n-va.be

logistiek. We moedigen eigen
initiatieven en projecten aan en
bieden mogelijkheden voor de
realisatie ervan. Speelstraten, wijk- of
straatfeesten of de aanleg van
petanquebanen verhogen de
betrokkenheid van de burger. Het
project burenbemiddeling, dat
bemiddelt in conflictsituaties, wordt
verder uitgewerkt.

Gezinsbeleid
De gemeente
zorgt ervoor dat
bestuursbeslissingen de
gezinstoets
doorstaan en
rekening houden met gezinnen.

Cultuur
In Brasschaat is
er een
bezoekerspotentieel voor
een podiumzaal
van 350 à 400
personen. Die vraag neemt de
gemeente ter harte. Nu wijken eigen
Brasschaatse verenigingen uit naar
grote zalen in de buurgemeenten. Een
nieuw cultureel centrum ter
vervanging van de huidige Ruiterhal
of een grondige renovatie en
uitbreiding van de Ruiterhal zal een
enorme investering vragen.

Veiligheid
De politie moet
zich op haar
kerntaken
kunnen
concentreren.
Een verdere
ontlasting van
administratieve taken voor de
politiediensten dringt zich op. Op die
manier kan blauw meer op straat
komen. Dit verhoogt het
veiligheidsgevoel. Wijkinspecteurs
moeten voldoende in het straatbeeld
verschijnen en makkelijk
aanspreekbaar zijn.

Sport
De gemeente
maakt de
nodige
middelen vrij
voor de
uitvoering van
het Masterplan Park, in verband met
de sportterreinen en de ontwikkeling
van de Bondgenotenlei als
sportinfrastructuur. De concurrentievervalsing tussen sportclubs op
privé- en gemeentegronden moet
weggewerkt worden.

Financiën
Er komt geen
verhoging van
de aanvullende
personenbelasting noch van
de opcentiemen
op de
onroerende voorheffing.

Mobiliteit
De gemeente
Brasschaat is
resoluut tegen
het doortrekken
van tramlijn 3
vanuit
Antwerpen-Merksem. Een (CO2 –
arme) vergroening van het openbaar
vervoer dringt zich wel op. Een
verhoogde frequentie van de
buslijnen moet verzekerd worden.
Daarbij moet rekening gehouden
worden met een goede ontsluiting
naar Klina, het bedrijventerrein van
de Luitenant Coppenskazerne en de
treinstations van Kapellen en
Noorderkempen.

Onze verkozenen
De N-VA vaardigt een stevige delegatie af naar de gemeenteraad. Op deze pagina maak je kennis met onze
Brasschaatse burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden. Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad
zullen ook onze OCMW-raadsleden aangeduid worden. Hierover verneem je meer in ons huis-aan-huis blad van
maart.

In het schepencollege
Karina Hans
schepen bevoegd
voor Cultuur
en Gezin

Adinda Van Gerven
schepen bevoegd
voor Sport,
Burgerzaken,
Vlaamse en
Europese zaken
967 voorkeurstemmen

Luc Sevenhans
schepen bevoegd
voor Mobiliteit
en Verkeer,
Communicatie,
Militaire
Aangelegenheden
559 voorkeurstemmen

496 voorkeurstemmen

5 278 voorkeurstemmen

Jan Jambon
burgemeester
Eveneens bevoegd voor Politie,
Brandweer, Veiligheid, Personeel en
ICT

Philip Cools
schepen bevoegd
voor Ruimtelijke
Ordening,
Lokale Economie
en Toerisme
432 voorkeurstemmen

In de gemeenteraad
Koen Verberck
433 voorkeurstemmen

Martine Willemen
266 voorkeurstemmen

Goele Fonteyn
316 voorkeurstemmen

Carl Huybrechts
361 voorkeurstemmen

Tom Versompel
324 voorkeurstemmen

Gregory Vloemans
314 voorkeurstemmen

Karin Verbiest
347 voorkeurstemmen

Kristel Geubels
317 voorkeurstemmen

Walter Maes
307 voorkeurstemmen

Voorkeurstemmen van onze andere kandidaten:
Diane Jacobs werd verkozen met 327 voorkeurstemmen maar kan wegens onverenigbaarheid met haar verkozen
echtgenoot (Philip Cools) niet zetelen. Zij wordt vervangen door Martine Willemen.
Het resultaat van onze overige kandidaten: Monique Celen (232 stemmen), Erwin Callens (295),
Charlie Van Leuffel (201), Inge Goris-Declercq (207), Francis Kuypers (193), Marijke Maes-Van Overbeke (185),
Georges Coates (245), Peter de Goede (199), Inez Van Dongen-Ven (306), Hendrik De Maeyer (289),
Joris Van Cauwelaert (194), Erna Lombaert (147), Chris Huybrechts (168), Thomas Adriaensen (203),
Jan Van Leuven (251), Inge Van den Broeck (185), Hannie Stockbroekx-Calcoen (161) en Roel Rumers (202).

www.n-va.be/brasschaat
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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
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