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BRASSCHAAT
Aperitiefgesprek:
‘Het Leger der Lage
Landen’
met

Bert
Maertens,
Kamerlid
N-VA en
defensiespecialist

ZONDAG

8
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2013

11 00 uur
Let op:
GEWIJZIGDE
LOCATIE!

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

KASTEEL VAN BRASSCHAAT
Lentezaal
Gemeentepark 5, Brasschaat
Gastheer: Jan Jambon
De laatste tijd stelden we vast dat door
het aanhoudend groeiend succes van
onze aperitiefgesprekken de ruimte van
de feestzaal in de Vieux Depot te klein
werd om iedereen op een comfortabele
wijze te laten deelnemen. Om deze
reden wijken wij voor het aperitiefgesprek met Bert Maertens uit naar de
Lentezaal van het Kasteel van
Brasschaat.
Het bestuur van N-VA-Brasschaat
houdt eraan de zaakvoerder van de
Vieux Depot te danken dat we het voorbije jaar gebruik mochten maken van
zijn feestzaal voor het organiseren van
onze aperitiefgesprekken.

Schepen van Cultu
ur Karina
Hans vraagt uw m
ening hierover.
Surf naar het enqu
êteformulier op
www.n-va.be/bras
schaat.
Uw mening telt m
ee!

DYNAMIEK VAN VERANDERING VEROVERT BRASSCHAAT
N-VA Brasschaat gaat verder met zijn dynamiek in het gemeentebestuur. Een
hechte ploeg neemt beslissingen voor investeringen; we plannen een gloednieuw administratief centrum, we herorganiseren de personeelsefficiëntie en
houden de financiën in evenwicht zonder belastingverhoging. Dit alles zonder de uitstekende dienstverlening terug te schroeven. Integendeel, we zetten
in op een lange termijnvisie om aan de behoeften van al onze burgers tegemoet te komen.

Zuivere democratie
In de aanloop naar het nationale N-VA-congres van 31 januari 2014, heeft elk
N-VA-lid een uitgeschreven bundel van onze visie op confederalisme gekregen.
Iedereen die een
lidkaart van onze
partij heeft, kon
amendementen
indienen op een
speciaal daarvoor
ingerichte
vergadering per
afdeling. Wij
organiseerden in
Brasschaat onze
bijeenkomst op 16
november. Over
De N-VA doet het raderwerk
zuivere democravan de gemeente draaien.
tie gesproken.

Doortastend en duurzaam beleid
De N-VA heeft niet stilgezeten, ook al was dat niet voor iedereen merkbaar.
Alles op zijn tijd: eerst de teksten, dan de amendementen, later de invulling van
de kandidaten, om ten slotte degelijk gewapend aan de campagne te beginnen.
Het laatste woord is dus nog niet gezegd, de burger zal nog meer overtuigd
worden van onze bestuurscapaciteiten. In Brasschaat bewijzen we dat door het
doortastend en duurzaam beleid van onze N-VA-burgemeester Jan Jambon.

Verandering voor vooruitgang
Vlamingen mogen zich niet laten vangen door gebrek aan ambitie, door de huidige regering te laten aanmodderen. Elke stem voor de N-VA vergroot de kans
op échte hervormingen die ons land redden van de verdere ondergang.
Verandering voor vooruitgang!
Sven Van Dongen

www.n-va.be/brasschaat

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Yannick Pauwels
leert de knepen
van het vak van
burgemeester
Jan Jambon.

Veel succes,
Yannick Pauwels
Namens de N-VA-fractie wensen
wij Yannick uit Mater Dei Bethanie
veel succes als kinderburgemeester.
Yannick werd na een overtuigende
speech verkozen door zijn mederaadsleden. Burgemeester Yannick
kreeg van burgemeester Jan alvast
een opdracht mee: “Zoek mee naar
een geschikte naam voor het stukje
Oude Baan tussen de Bredabaan en
de Hemelakkers.”
De keuze en voordracht van straat-

WIJ KOMEN ONZE BELOFTE NA:

Personenbelasting en opcentiemen stijgen niet

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD
namen gebeurt normaal gezien door
de Cultuurraad. Onze fractie vond het
een goed idee om voor deze straatnaamkeuze de Kindergemeenteraad
aan te spreken. Ook al omdat in deze
straat vele jongeren heel wat uren
doorbrengen in dansschool Pivolté.
Het gaat uiteindelijk maar over een
straatnaam, maar het moet toch
enorm leuk zijn om later te kunnen
zeggen: “Die naam hebben wij gekozen!”. Succes gewenst aan de ganse
Kindergemeenteraad.
De N-VA had beloofd uw portefeuille te sparen,
dus dat doen we ook!

In oktober vorig jaar trokken wij naar de gemeenteraadsverkiezingen met de belofte de aanvullende
personenbelasting (gemeentebelasting) en gemeentelijke
opcentiemen niet te laten stijgen. In tegenstelling tot wat
in 1 op de 3 gemeenten wel gebeurt, blijft in Brasschaat de
personenbelasting ongewijzigd op 6 procent. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 900. Dit is
ons engagement voor de hele legislatuur.

zonder vermindering van de dienstverlening aan de
burgers, wordt
gezocht naar meer
efficiëntie en
samenwerkingen. Dit is noodzakelijk en dringend.

Wordt het leven voor de gemeente Brasschaat dan niet
duurder of beschikken wij in Brasschaat over onuitputbare
reserves? Zeker niet. Ook Brasschaat zal een inspanning
moeten leveren om de stijgende kosten op te vangen. Wij
doen dit echter niet op de kap van de nu al meest belaste
burger. Wij kijken in de eerste plaats naar: “Wat kunnen we
zelf doen?” Momenteel lichten we de volledige organisatie
van gemeente en OCMW door. Zonder naakte ontslagen,

De Brasschaatse bevolking mag op
haar twee oren slapen. We kiezen
niet voor de makkelijkste oplossing
en dat mag voor u alvast een geruststelling zijn.

KOEN VERBERCK
Fractieleider N-VA

Namens onze fractie wens ik u alvast een fijn eindejaar met
veel mooie vooruitzichten voor 2014.

Maria-ter-Heide triomfeert op Dag van Jan en Alleman
De eerste editie van het ‘feest van de burgemeester’ of beter gezegd ‘Dag van
Jan en Alleman’ werd gewonnen door de wijk Maria-ter-Heide. De ‘groen-witte’
mannen en vrouwen vierden dit samen met de burgemeester en de wijkbewoners
op vrijdag 18 oktober in café Belle-Vue in Maria-ter-Heide.

Aperitiefgesprek sociale zekerheid was voltreffer!
Op zondag 8 september was Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, gastspreker op ons
driemaandelijks aperitiefgesprek. Met zijn uiteenzetting ‘Naar
een Vlaamse Sociale Zekerheid’ gaf Jürgen een duidelijk overzicht van de huidige omvang van de sociale zekerheid. Hij
toonde moeiteloos aan waarom het noodzakelijk is om de sociale
zekerheid in Vlaamse handen te krijgen.

brasschaat@n-va.be

Assistentiewoningen Prins Kavelhof (deel 2)
In het vorige infoblaadje van N-VA Brasschaat hebben
we u proberen wegwijs te maken in het project Prins
Kavelhof. We denken dat we gezien de belangstelling
daar toch verder op moeten ingaan.

Kan je een appartement huren?
Uiteraard! Zelfstandig wonen in Prins Kavelhof moet
voor iedereen mogelijk zijn! Je kiest voor een vast bedrag
per dag waarin de basisdienstverlening en de huur van
het appartement zit.

Een huurcertiﬁcaat nemen?
Wanneer je een huurcertificaat neemt, betaal je het bedrag
dat overeenkomt met de aankoop van je appartement (dat
je zelf kiest qua oppervlakte). Zo kan je dertig jaar in je assistentiewoning blijven wonen. Na die periode krijgen jij
of je erfgenamen dit bedrag weer terug. Opgelet : de
dienstverlening is niet inbegrepen in de prijs!
Je hebt je huurcertificaat gekocht, maar omdat je nog niet
in de assistentiewoning woont, ontvang je een vaste jaarlijkse rentevergoeding. Het wooncertificaat is fiscaal voordelig omdat je geen roerende voorheffing,
registratiekosten of btw betaalt.

NIEUWS UIT DE
OCMW-RAAD

Opmerkelijk: kinderen kunnen ook intekenen en hun
ouder(s) aanstellen als bewoner(s). Wanneer dan de
ouder(s) overlijden, blijft de obligatie op naam van de
kinderen staan. Zo wordt onnodige administratie vermeden. Zij kunnen dan kiezen om het wooncertificaat door
te verkopen of te behouden en het zelfs later een tweede
keer te gebruiken!
Belangrijke opmerking: het woonrecht wordt enkel
toegekend aan inwoners met een minimum leeftijd van
65 jaar!

Welke assistentiewoningen zijn er eigenlijk?
Type 1 AMBER
Oppervlakte 60 m² - inkomhal - berging - leefruimte terras - één slaapkamer - badkamer.
Type 2 INDIGO
Oppervlakte 80 m² - idem - twee slaapkamers.
Type 3 BORDEAUX
Oppervlakte 100 m² - idem - twee slaapkamers + bezoekerstoilet.
Voor zowel Amber, Indigo en Bordeaux: lage-energiewoning - veel lichtinval - rolwagen toegankelijk permanent oproepsysteem - wegneembare grepen aan
verhoogd toilet en inloopdouche (inclusief wegneembare
douchezit) - zorgvriendelijke inrichting - afgeronde krukken en handgrepen - verstelbare keuken - hoogte toestellen in comfortzone.
Hendrik De Maeyer - Fractieleider N-VA

Belangstelling?
www.prinskavelhof.be
03 340 18 70 - Kristien Jacobs of Jos Dens

De jonge leeuwen van N-VA Brasschaat
Jong N-VA Brasschaat stelt met trots haar nieuwe bestuur voor. Na een
succesvolle start onder leiding van Christophe De Winter, neemt nu
Dominick Rediers de fakkel over als voorzitter van Jong N-VA
Brasschaat. Samen met Jeroen Janssens als ondervoorzitter en
Bart Jambon als secretaris zullen ook Christophe De Winter,
Sacha Waldeck en Michaël Hoffmann mee het bestuur vormen.

www.n-va.be/brasschaat

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.

Wij gaan voor
een sterker ts
o
en bso, zonder
het aso te
verzwakken.
Vrijheid van
onderwijs blijf
t voor de N-V
De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
“Er ligt een
A
een absolute vo
orwaarde. Een
het
Vlaamse
onderwijs.
Het
masterplan
Onderwijs
dat
hervorming op
structuurhervo
rming is dan
ook
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
een vrijwillig
tafel die het
verhaal. Schol
en
en ouders moe
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
goede van het
ten niet in een
der
w
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Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
studierichtinge
behoudt en
n worden
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
gescreend en
opgenomen in
tegelijk de
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en het nieuwe in
d
elingsprincip
knelpunten
e
(de matrix). A
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
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deze nieuwe
wegwerkt
indeling de on
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
derwijskwalit
met concrete
eit
garandeert, ku
dat we moeten focussen op die mensen, niet
nnen scholen
maatregelen.”
er
vo
or
kiezen om hu
zozeer op de structuren.
n aanbod
te verruimen
of het ongewijz
igd
te houden. En
GEERT BOURGEOIS,
of dat nu de n
aam
viceminister-president van de Vlaamse Regering
‘aso’ of ‘doors
troom’ draagt,
doet weinig te
r
zake.
Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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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