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NIEUW N-VA-BESTUUR ZET VERANDERING VOORT
In maart kozen de leden van N-VA Brasschaat een nieuw afdelingsbestuur.
Daarbij hielden we rekening met de organisatorische noden van onze sterk
uitgebreide afdeling. Ik kreeg als voorzitter ruim het vertrouwen voor een
tweede bestuurstermijn. Mijn oprechte dank daarvoor. De vele nieuwe
bestuursleden zullen met specifieke verantwoordelijkheden de slagkracht
van onze organisatie vergroten.

FEEST MEE MET ‘JAN EN ALLEMAN’
Noteer alvast 25 augustus in uw agenda. Dan plant ons organisatiecomité
namelijk het ‘feest van Jan en alleman’. Onze burgemeester Jan Jambon zal die
dag alle Brasschatenaren uitnodigen op een groots feestelijk spektakel, met
sport, ontspanning en uiteraard eten en drinken.
Jan geeft het beste van zichzelf om zijn burgemeesterambt gepast te
combineren met zijn werk in het federale parlement. We mogen trots zijn op
een burgemeester die tegelijk een nationaal toppoliticus is.
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N-VA HERSTELT VERTROUWEN IN DE POLITIEK

Kamerlid Peter Dedecker
maakt een analyse van de
financiële handel en wandel
van de ACW-top.

Zowel op lokaal als nationaal vlak bewijst Jan dat de N-VA een realistisch
langetermijnalternatief biedt. In België willen we een confederatie met
verregaande bevoegdheden én middelen, zodat Vlaanderen een dynamisch
beleid kan voeren. In vele Vlaamse gemeenten bewijzen tal van N-VAraadsleden dat ze goed willen en kunnen besturen. Ook in Brasschaat zetten de
N-VA-verkozenen zich toegewijd in om ons programma uit te voeren. Onze
manier van werken herstelt bij veel burgers het vertrouwen in de politiek.
Daardoor mogen we nog steeds nieuwe leden in onze
afdeling verwelkomen.

SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIE TOEKOMST

Burgemeester Jan Jambon
is gastheer van dit
aperitiefgesprek.

www.n-va.be/brasschaat

De Brasschaatse N-VA-ploeg, mandatarissen en
bestuursleden zullen zich volledig inzetten om de
verkiezingen van 2014 te verzilveren. Dan zullen we
niet alleen Brasschaat maar het land omvormen tot een
democratie waar een verkozen meerderheid aan de
legitieme Vlaamse wensen en verzuchtingen
tegemoetkomt. Daar plukt ook u, de inwoner van
Brasschaat de vruchten van.

SVEN VAN DONGEN
Voorzitter
N-VA Brasschaat

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Brasschaat realiseert
eerste speerpunten verkiezingsprogramma
Het nieuwe gemeentebestuur is
ondertussen alweer een half jaar aan
de slag. Onze N-VA-fractie is op
kruissnelheid gekomen en voegt de
daad bij het woord. De kracht van
verandering wordt meer en meer
voelbaar in het Brasschaatse leven.
Onze schepenen en burgemeester
drukken met glans hun stempel op
het beleid in onze mooie gemeente.
Zo wordt het nu al duidelijk dat
heel wat speerpunten uit ons
programma, weerspiegeld in het
bestuursakkoord, weldra
werkelijkheid zullen zijn.

Eerste ﬁetsstraat komt eraan

verenigingen recht hebben op
ondersteuning. Een discriminatie in
het gemeentelijk subsidiebeleid is
hiermee weggewerkt.

Wissel van de wacht in
gemeenteraad

buurtinformatienietwerk (BIN) in de
wijk Kaart. De wijk Driehoek volgt
binnenkort dat goede voorbeeld. De
ondersteunende campagne ‘Horen,
zien en melden’ sensibiliseert de
bewoners en stimuleert het opstarten
van andere BIN’s.

N-VA ondersteunt
sportverenigingen

De ventweg aan de Augustijnslei
tussen Martouginlei en Lage Kaart
wordt binnenkort de allereerste
fietsstraat in Brasschaat. We kunnen
helaas onmogelijk elke straat dadelijk
omvormen tot fietsstraat, maar na
grondig onderzoek en overleg met de
mobiliteitsambtenaar en politie, bleek
dat dit op de ventweg snel kon.
Volledig in de lijn van ons KNIKprincipe haalt de fietser het hier op
de auto, zonder één of ander
vervoersmiddel te benadelen.

Brasschaat wordt veiliger
Veiligheid was een belangrijk
speerpunt in onze campagne.
Enerzijds moet er meer ruimte komen
voor de kerntaken van onze politie.
Anderzijds moet elke burger zijn of
haar verantwoordelijkheid dragen.
Zo komen er in het kader van een
proefproject twee bewakingscamera’s
die het in- en uitgaande verkeer in
onze gemeente bewaken en
opvolgen. Daarnaast lag de N-VA
aan de basis van een nieuw

brasschaat@n-va.be

NIEUWS UIT
GEMEENTER DE
AAD

De N-VA vindt het belangrijk dat
gemeentelijke subsidies gebruikt
worden voor onze Brasschaatse
mensen, zonder onderscheid te
maken tussen een gemeentelijke of
privé-infrastructuur. Onder onze
impuls keurde de gemeenteraad het
uitgebreide subsidiereglement voor
sportinfrastructuur goed. Heel wat
Brasschatenaren sporten immers in
clubs of verenigingen die geen
gebruik maken van gemeentelijke
infrastructuur. Voor de N-VA spreekt
het voor zich dat ook deze

Inez Ven zetelt sinds 27 mei in de gemeenteraad.
Ze volgt Gregory Vloemans op.

In deze prille legislatuur nemen we
in onze fractie afscheid van ons
jongste gemeenteraadslid Gregory
Vloemans. Soms doen er zich kansen
voor die je niet kan laten schieten.
Ondanks de korte periode in de
gemeenteraad dank ik Gregory voor
zijn inzet en voor zijn frisse kijk op
onze gemeente. Ik wens hem namens
onze fractie veel succes toe net over
onze gemeentegrens.
Tijdens de gemeenteraad van 27 mei
legde Inez Ven de eed af als opvolger
van Gregory. Ze miste op twee
stemmen na reeds een rechtstreekse
verkiezing in de gemeenteraad. Om
zich volledig op haar taak als
gemeenteraadslid te kunnen
concentreren, nam ze ontslag als
leerkracht in het Brasschaats
gemeentelijk
onderwijs. Ik
verwelkom Inez
in onze fractie
en wens haar
veel succes in
haar nieuwe
taak.
KOEN VERBERCK
Fractieleider N-VA

Jong N-VA Brasschaat
bezoekt ’t Schoon Verdiep
Op 23 februari bezocht Jong N-VA
Brasschaat het stadhuis van
Antwerpen. Met een groep van
ongeveer veertig mensen kon men
echt wel van een succes spreken.
Nadat ze buiten de koude had getrotseerd, werd de afdeling ontvangen
door Ludo Van Campenhout. De
sympathieke N-VA-schepen mag
’t Schoon Verdiep al jaren zijn tweede
thuis noemen.

Door het grote aantal deelnemers
waren er twee stadsgidsen nodig om
iedereen op de hoogte te brengen van
de geschiedenis van het stadhuis. De
tijdsduur tussen de originele plannen
en het huidige gebouw bedraagt
immers honderden jaren. Elke ruimte
van het stadhuis heeft zo zijn eigen
specifieke kenmerken.

stadsgidsen. Ze kregen als geschenk
een Brasschaats streekproduct
cadeau.
Om de namiddag in schoonheid af te
sluiten hief Jong N-VA Brasschaat,
samen met hun genodigden, het glas
in ‘den Bengel’ op de Grote Markt.
Dominick Rediers

Jong N-VA dankte na de rondleiding
schepen Van Campenhout en de twee

Hendrik De Maeyer: “Het OCMW-bestuur overstijgt de partijgrenzen”
In ons vorig huis-aan-huisblad kon je
reeds kennismaken met onze
fractieleider in de gemeenteraad,
Koen Verberck. De N-VA-fractie in
de OCMW-raad wordt deskundig
geleid door Hendrik De Maeyer.
Onze secretaris trok met pen en
papier naar de Hanendreef.
Hendrik, stel jezelf eens voor.
Ik ben 57 jaar en woon sinds 1966 in
Brasschaat. Mijn echtgenote Chris Van
Camp en ik zijn de trotse ouders van
Elke. In Brasschaat kennen de mensen
mij vooral als ex-lid van de
parochieraad Brasschaat-Centrum en
vzw De Stille Meeuw (oud-scouts) en
als (ex-)voorzitter van de Triatlon. In
1974 begon ik als rijkswachter. Na heel
wat omzwervingen kwam ik terecht
bij de BOB te Brasschaat en, na de
politiehervorming, bij de federale
gerechtelijke politie in Antwerpen.
Vanwaar je politieke interesse?
Ik heb altijd gezegd dat ik na mijn
beroepscarrière wel iets wou doen met
politiek. Sinds ik op 1 juli 2012 op
pensioen ging, lag de politieke weg
open.
Hoe kwam je bij N-VA Brasschaat
terecht?
Ik heb steeds een bijzondere
sympathie voor de N-VA gehad. Na
gesprekken met Jan Jambon en Tom
Versompel bleek al vlug dat het
programma van N-VA Brasschaat
perfect aansloot op mijn visie over de
Brasschaatse politiek.

www.n-va.be/brasschaat

Hoe beleefde je de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen?
Als lid van het campagneteam legde ik
mij vooral toe op organisatie en
leverde ik diverse ideeën aan. In het
verkiezingsprogramma boog ik me
over het veiligheidsluik. De
buurtinformatienetwerken (BIN)
werden mede door mijn kennis en
ervaring opgenomen in onze
standpunten. Natuurlijk werkte ik
ook met onze grote ploeg vrijwilligers
zeer hard aan het plaatsen van
verkiezingsborden en het bussen van
folders.
Op 14 oktober scheerde N-VA
Brasschaat hoge toppen. Maar jij
werd niet rechtstreeks verkozen. Zat
je die avond met een dubbel gevoel?
Misschien wel, maar het belangrijkste
was het dat de N-VA zeer goed had
gescoord. Door mijn kennis over
Brasschaat en mijn verwevenheid in
het sociale leven vroeg Jan Jambon me
of ik interesse had in de OCMW-raad.
Daar moest ik niet lang over
nadenken.
Hoe begin je aan zo’n nieuwe taak in
het OCMW?
In het begin was het even zoeken,
maar dankzij de hulp van Adinda Van
Gerven (voormalig OCMW-raadslid,
nvdr) en veel zelfstudie heb ik nu een
beter inzicht in de werking van het
OCMW. Bovendien heb ik met veel
mensen uit het werkveld gesproken.

De N-VA heeft vijf vertegenwoordigers in de OCMW-raad. Hoe
is de samenwerking met de andere
partners?
We zijn inderdaad de grootste fractie
in de 11-koppige OCMW-raad. De
samenwerking met de andere leden
verloopt héél goed. Het OCMWbestuur overstijgt de partijgrenzen.
Wij proberen als één ploeg de juiste
beslissingen te nemen in het belang
van alle inwoners van onze gemeente.
Heb je nog een laatste (toekomst)
boodschap voor onze lezers,
Hendrik?
Artikel 1 van de OCMW-wet zegt dat
iedereen recht heeft op
maatschappelijke dienstverlening en
dat elke persoon een leven verdient
dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. Het beeld van het
OCMW mag niet zijn dat
iedereen zomaar kan
aankloppen voor steun.
Alvorens de raad een
beslissing neemt,
onderzoeken we of de steun
terechtkomt bij wie het
echt nodig heeft. In
die geest dragen we
bij tot het sociaal
welzijn in
Brasschaat.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

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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