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De noodzaak van
een Vlaamse
Sociale Zekerheid

september
2013

11 uur
Feestzaal
‘Vieux Depot’
Oude Baan 11, Brasschaat
Aperitiefgesprek met

Jürgen Constandt,
Algemeen Directeur
Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds
Gastheer: Jan Jambon

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

ZATERDAG

23ber

novem
2013

6de Vlaams
eetfestijn
‘Ons Middelheem’
Bredabaan 427,
Brasschaat

EEN MEMORABELE 11DE JULI
11 juli startte dit jaar met volgeHet was ‘Vlaanderen boven’ in
boekte sfeervolle ontbijten in vijf
Brasschaat op 11 juli.
grote Brasschaatse horecazaken.
We onthouden ook de scherpe
analyses van Kurt Moons tijdens
de academische zitting in de namiddag, luchtig aan elkaar
gepraat door Carl Huybrechts.
Hoogtepunt was ‘a meezing
concert’. Het enthousiasme van
onder meer Jelle Cleymans en
Jonas Van Geel sloeg snel over
naar het massaal aanwezig feestpubliek. Afsluitend genoten we
van een prachtig vuurwerk op de
danstonen van de groep Pivolté uit
Brasschaat. De werkgroep rond
N-VA-schepen Adinda Van Gerven
heeft zijn (gulden) sporen verdiend met dit prachtige evenement.

NOG NIET GENOEG GEFEEST?
Op 25 juli vond de eerste editie plaats van ‘The Day before Tomorrow'. Maar
liefst 6 000, vooral jonge, dansers en fuivers vonden hun weg naar Brasschaat
om volledig uit de bol te gaan op dit festival. Samen met N-VA-schepen Karina
Hans kunnen we tevreden terugkijken op dit unieke DJ-feest.

FEEST VAN JAN EN ALLEMAN
Het was verzamelen geblazen in het gemeentepark op 25 augustus. Met sport-,
spel- en kookvaardigheden vierden we N-VA-burgemeester Jan Jambon. Elke
Brasschatenaar kwam aan zijn trekken op dit feest. Drank en eten waren er in
overvloed. Dank aan alle deelnemers aan dit onvergetelijke evenement.

Onze kok Sven en de ganse
keukenploeg nodigen jullie allen
uit op het 6de Vlaams eetfestijn.
Aperitief om 18 uur.
Alle info weldra op
www.n-va.be/brasschaat

www.n-va.be/brasschaat

Maar de N-VA kan meer dan feesten. Schepen Philip Cools werkt hard een het
project ‘Kamp Noord’ en schepen Luc Sevenhans houdt de vinger aan de pols
van een vlot verkeer in Brasschaat. Burgemeester Jan Jambon leidt alles vakkundig in juiste banen. De budgettaire uitdagingen zijn niet min. Maar ons
gemeentebestuur zal de juiste beslissingen nemen, zonder belastingverhoging
en mét een gemoderniseerde dienstverlening.
Wij streven in Brasschaat naar een goed en kwaliteitsvol leven met een evenwicht tussen inspanning en ontspanning, tussen werk en feest.
Sven Van Dongen

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Assistentiewoningen Prins Kavelhof

Vanaf begin 2015 kunnen oudere
Brasschatenaren terecht in woningen die
tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften.

Dat er een toenemende vergrijzing
is in Vlaanderen hoef ik jullie niet
te vertellen. De media heeft het er
bijna dagelijks over. Daarom was en
is het belangrijk een stap vóór in
plaats van één te laat te zijn.
Om een antwoord te vinden voor gepaste huisvesting heeft Vlaanderen
aan de gemeenten gevraagd om via
het Vlaams woondecreet extra aandacht te besteden aan de zelfredzaamheid van onze oudere inwoners.
We mogen ook niet vergeten dat
Brasschaat een bevolking telt van ongeveer 37 000 inwoners waarvan er
ongeveer 10 000 zestigplussers zijn.
Deze woningen en flats zal men voortaan assistentiewoningen noemen. In
samenwerking met talrijke andere
diensten zorgde het OCMW van
Brasschaat ervoor dat op de site van
het Prins Kavelhof 196 assistentiewoningen gebouwd kunnen worden.
Deze zullen voldoen aan alle kwaliteitsnormen die voor oudere mensen

belangrijk zijn zoals de hoogte van
stopcontacten, geen drempels en
brede ingangen (onder meer voor rolstoelgebruikers). Er zal ook een permanente assistentie aanwezig zijn!

En wanneer zijn ze nu klaar?
In oktober of november van dit jaar
zal men van start gaan met de afbraak van de bestaande gebouwen.
Mits een goedgekeurde bouwvergunning wordt eind november gestart
met de bouw van een twaalftal afzonderlijke gebouwen met een
hoogte van vier, vijf of zes verdiepingen. In deze afzonderlijke gebouwen
komen dan de assistentiewoningen
die een bewoonbare oppervlakte zullen hebben van zestig, tachtig of honderd vierkante meter.

Hoeveel kosten die
assistentiewoningen?
Hoeveel kost dat? Het is altijd de eerste vraag en heeft steeds het moeilijkste antwoord. De prijs is natuurlijk
vooral afhankelijk van de bewoonbare oppervlakte en nog tal van andere redenen.
Mensen die zich uit belangstelling
hebben ingeschreven, zullen binnenkort worden uitgenodigd in de rode
zaal van het dienstencentrum Vesalius. Tijdens de toelichting zullen de
kostprijs en de bijhorende procedure
nog eens haarfijn worden uitgelegd.
Dan volgt een bezoek aan de modelwoning.

Het groene karakter zal behouden
blijven en zodoende rust uitstralen op
de site. Er zullen tevens twee ondergrondse parkings worden voorzien,
zodat ook de auto zoveel mogelijk uit
het beeld zal zijn. En toch woon je op
een boogscheut van het centrum van
onze gemeente.
Afhankelijk van weersomstandigheden die de werken kunnen beïnvloeden, zullen de assistentiewoningen in
gebruik genomen worden vanaf februari of maart 2015.

Meer info?
• Surf naar www.prinskavelhof.be
• Zend een mailtje naar
info@prinskavelhof.be
• Bel ons op 03 340 18 70

HENDRIK DE
MAEYER
N-VA-fractieleider in
de OCMW-raad

Peter Dedecker licht Arco-deksel tijdens aperitiefgesprek
Zondag 9 juni was de zaal op het verdiep van de Vieux Depot weer helemaal volgelopen voor het aperitiefgesprek met N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. In een zeer
boeiende uiteenzetting ontrafelde Peter alle structuren die uiteindelijk hebben geleid tot het Arco-debacle. Alle aanwezigen, waaronder ook enkele Arco-coöperanten, kregen van Peter een duidelijk beeld van wat, waar en hoe het allemaal is
verkeerd gelopen. Het hartverwarmend en langdurig applaus dat Peter na afloop
van het aperitiefgesprek kreeg, sprak boekdelen en geeft hem de moed en kracht
om in naam van alle Arco-coöperanten dit dossier tot op het bot uit te spitten.
Ons volgende aperitiefgesprek vindt plaats op
zondag 9 september om 11 uur in de Vieux Depot
met als gastspreker Jürgen Constandt, Algemeen
Directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.
Jürgen zal er spreken over de noodzaak aan een
Vlaamse Sociale Zekerheid. Allen daarheen!

brasschaat@n-va.be

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD

N-VA-beleid is duidelijk en realistisch
Vanaf 1 januari 2014 wordt elke Vlaamse gemeente verplicht goed na te denken over waar men in de komende
legislatuur naartoe wil. Zonder loze beloften, maar met
een duidelijke, realistische visie. Gedaan met kortetermijndenken waarbij op het einde van het jaar de
rekening niet klopt.
Cruciaal daarbij is het kerntakendebat. Een gemeente
heeft een aantal vaste verplichtingen tegenover haar inwoners, maar het bestuur kan ook bepaalde klemtonen
leggen. N-VA Brasschaat gaat dit debat aan met als onvoorwaardelijk uitgangspunt dat dit de dienstverlening
aan de bevolking niet terugschroeft.

24 uur op 24 en 7 dagen op 7 paraat voor u
Lange wachtrijen aan loketten, openingsuren die niet
overeenstemmen met uw
werkuren. Het
is niet meer
van deze tijd.
Daarom zet de
N-VA-fractie in
op het automatiseren van de administratie. Binnenkort hoeft u niet meer
voor alle documenten aan te schuiven aan een loket. Alles
zal binnenkort ook beschikbaar zijn bij u thuis, op het
moment dat u het beste past. We schaffen daarmee niet
de loketfunctie op het gemeentehuis af, integendeel. Maar
door de beschikbare krachten en middelen efficiënter in te
zetten, zal de dienstverlening beter tegemoetkomen aan
uw wensen en mogelijkheden.

Constructieve
buurtbabbels
Schepen van
Communicatie
Luc Sevenhans
start binnenkort met wijkvergaderingen ‘nieuwe stijl’. In
het verleden hadden deze een al te negatief karakter en
was het soms moeilijk om eindeloze discussies te vermijden. Niet alleen klinkt buurtbabbel misschien positiever.
Maar via verschillende thematafels kan u ook gericht
overleg plegen met de gemeentelijke diensten en
bevoegde schepenen. Het is ook een uitgelezen moment
om informatie te verspreiden over thema’s die iedereen
aanbelangen, zoals brand- en diefstalpreventie.
Als wijkbewoners wordt u bovendien, in tegenstelling tot
in het verleden, in een vroeger stadium bij belangrijke
projecten in uw wijk betrokken en bevraagd. Het nieuwe
concept wordt nog dit jaar uitgetest in de wijken Driehoek
en Maria-ter-Heide.

Geslaagde 11 juliviering
We geven graag een Vlaamse pluim aan Adinda Van
Gerven, schepen van Vlaamse
Aangelegenheden. 11 juli werd
niet alleen een mooie zomerse
dag, maar Brasschaat baadde in
een feestelijke stemming. Een geslaagd concert op de festivalweide
met Nederlandstalige muziek en
een spetterend vuurwerk vormden het orgelpunt van de dag.
KOEN VERBERCK
Bedankt ook aan u voor de talrijke
N-VA-fractieleider
Vlaamse Leeuwenvlaggen!
gemeenteraad

N-VA slankt de provincie af
De Antwerpse provincieraad keurde op
24 mei een eerste besparingsronde goed. In
totaal zal Antwerpen de komende jaren
20 miljoen euro besparen. De politiek geeft
daarbij het goede voorbeeld door ook in de
partijdotaties te snoeien. Met de interne
staatshervorming - ingezet door de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur Geert
Bourgeois - komt er eindelijk een duidelijke
taakstelling voor de provincies, met een
focus op de grondgebonden bevoegdheden.
De N-VA maakt het verschil in
Antwerpen, zegt provincieraadsvoorzitter Kris Geysen.

“Deze ambitieuze operatie toont nogmaals
aan dat de N-VA het verschil maakt in de
provincie Antwerpen,“ aldus

www.n-va.be/brasschaat

NIEUWS UIT DE
PROVINCIERAAD
provincieraadsvoorzitter Kris Geysen,
“Uiteraard willen we nog verder gaan, maar
we steunen dit compromis als verantwoordelijke partner. We reiken ook de hand naar
wie de kracht van verandering verder in de
praktijk wil brengen.”
Antwerpen is de enige provincie die
bespaart en verantwoordelijkheid durft op
te nemen in economisch barre tijden. Ze
bespaart bovendien als enige op de partijdotaties. Is het een toeval dat het ook de
enige provincie is waar de N-VA deel uit
maakt van de meerderheid?
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Antwerpen:
ntwerpen:
16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er win
i Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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