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POLITIEK LANDSCHAP IS GRONDIG HERTEKEND
Beste lezer,
Maar liefst 1 366 414 Vlamingen hebben op 25 mei hun stem aan de N-VA
gegeven. Ondanks de harde en soms bedenkelijke methodiek van sommige
media tijdens de campagne, liet 33 procent van de Vlamingen zich niet intimideren. Met een stijging van zes zetels is de N-VA met 33 zetels in het federaal
parlement de absolute winnaar. Zo koos bijna 47 procent van de Brasschatenaars hier voor de N-VA.

BRASSCHAAT DRAAGT STEENTJE BIJ AAN UITSTEKEND RESULTAAT

11 uur

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

KASTEEL VAN BRASSCHAAT
Lentezaal
Gemeentepark 5, Brasschaat
Federaal volksvertegenwoordiger
Peter De Roover maakt een grondige evaluatie van de verkiezingsuitslagen.
Uw gastheer is Sven Van Dongen.

De Brasschaatse kandidaten leverden hun bijdrage voor dit uitstekend resultaat. Onze burgemeester Jan Jambon haalde vanuit de lijstduwerspositie 29 616
voorkeurstemmen. Een mooie beloning voor zijn jarenlange inzet als fractieleider, waarbij hij intensief oppositie voerde. Jan wist met zijn doorgedreven
dossierkennis de juiste argumenten aan te brengen om de goednieuwsshow
van Di Rupo I te doorprikken.

Dank voor iedere stem en voor uw inzet.
U zorgt er mee voor dat het project van
de N-VA vorm krijgt.
Sven Van Dongen, voorzitter N-VA Brasschaat
Brasschatenaars Herman De Bode en Dominick Rediers wisten respectievelijk
5 289 en 3 639 voorkeurstemmen achter hun naam te krijgen, een resultaat waar
veel politieke anciens jaloers op kunnen zijn!

N-VA NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID
Criticasters die langs de kantlijn riepen dat de N-VA geen verantwoordelijkheid
wil nemen, worden inmiddels teruggefloten door de prominente rol die
Bart De Wever na de verkiezingen opnam als informateur. Bij het ter perse gaan
van dit blad is het resultaat van de formatie nog niet bekend, maar het is
duidelijk menens met de wil om een regering op de been te brengen die de
Vlamingen vraagt.

N-VA Brasschaat
wenst u zonnige
zomermaanden toe.
www.n-va.be/brasschaat

De kracht van verandering zit in de pijplijn. Nog even geduld, dan weten we
waar we met dit land heengaan. Met zijn allen verder bergaf met het knipen plakwerk op zijn Belgisch zonder de N-VA? Of economisch en sociaal
herstel met de N-VA? De kiezer heeft alvast ondubbelzinnig zijn voorkeur
uitgesproken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De N-VA fractie realiseert!
brengen. De lancering van een eigen
app voor onze gemeente past volledig in dit plaatje. Via deze applicatie
krijg je snel informatie over onder
meer huisvuilophaling, wegenwerken of de meldingskaart. De app
is gratis beschikbaar via Google Play
Store en de app store.

Doorstroming Bredabaan-centrum

De inbreng en realisaties van
ons N-VA-bestuur zijn
duidelijk merkbaar in het
Brasschaatse straatbeeld.
Koen Verberck, fractieleider N-VA
We zetten grote stappen vooruit op
vlak van een efficiëntere en optimalere dienstverlening naar u toe. Het
gaat vaak om kleine, haast onopgemerkte veranderingen, maar ze hebben alles samen een grote impact.
Een grote impact heeft ook de start
van de afbraakwerken in de
Verhoevenlei, op de plaats van het
toekomstige Nieuw Administratief
Centrum (NAC). Maar ook op
andere vlakken zie je nu duidelijk
de N-VA-stempel op het bestuur.

Gloednieuwe app
voor smartphone en tablet

N-VA Brasschaat eert school
Licht Vliegwezen
De doorstroming van de Bredabaan is
al jarenlang een heikel punt. N-VAschepen Luc Sevenhans geeft met een
aantal kleine, doordachte ingrepen de
aanzet tot een vlottere doorstroming.
Zo veranderen Broomansakker, Paapheuvel (voorheen stukje Oude Baan)
en Lemmélei weldra van rijrichting.
De huidige situatie is één van de
oorzaken van een moeilijke doorstroming op de Bredabaan in het centrum. Deze verandering zorgt voor
een snellere afwikkeling van het aantal parkeerbewegingen op de Bredabaan naar het achterliggende gebied
in de Oude Baan, waar veel parkeerplaatsen vlak bij het winkelcentrum
onderbenut blijven.

Voortaan is er een blijvende herinnering aan de school van het Licht
Vliegwezen. De straatnaam van de
Bondgenotenlei werd op voorstel van
schepen voor militaire aangelegenheden Luc Sevenhans omgedoopt tot
Licht Vliegwezenlaan. Op deze
manier willen wij graag het belang
van de militaire gemeenschap voor
Brasschaat benadrukken.

Ook het open maken van de doorsteek aan de parking op het kerkplein
in het centrum, een vraag van N-VAraadslid Kristel Geubels uit de vorige
legislatuur, stuitte jarenlang op verzet. De doorsteek is nu gerealiseerd.

Chauffeurs van de buurtbus
krijgen nieuwe bus

Nieuwe sportterreinen
voor baseball
Ook Brasschaat surft mee op de golven van de steeds voortschrijdende
technologie. We schaffen geen informatiekanalen af, maar de N-VA wil
meer en snellere info naar de burger

brasschaat@n-va.be

rond. De terreinen zijn ondertussen
ingezaaid. Binnenkort verrijst op de
oude legergronden een nieuw sportcomplex. Daardoor kan ook deze club
weer naar een hoger internationaal
niveau groeien.

Eindelijk worden er na vele jaren
over-en-weer-gepraat concrete stappen gezet om de baseballclub op een
nieuw terrein te huisvesten. De aankoop van de terreinen aan de Licht
Vliegwezenlaan werd daarvoor afge-

We hebben het belang van de buurtbus voor onze partij nooit onder
stoelen of banken gestoken. Om dit

nogmaals te benadrukken, ontving
onze burgemeester Jan Jambon uit
handen van de regiodirecteur van de
Lijn de sleutels van een gloednieuwe
buurtbus. We zijn overtuigd van het
belang van de buurtbus. Daarom onderzoeken we momenteel hoe we de
dienstverlening nog kunnen verbeteren en uitbreiden.

Burgemeester Jambon
legt eerste steen JVC

Naast Sportoase werd op 8 mei
begonnen met de bouw van een
nieuw Jeugdverblijfcentrum. Zes
studio’s worden volledig afgestemd
op gezinnen met personen met een
beperking. Er is ook ruimte voor het
ontvangen van scholen en groepen.
“Dit gloednieuwe centrum zorgt voor
een stimulans van het korteverblijftoerisme in Brasschaat”, zegt N-VAschepen Philip Cools.

Brasschaat eert oud-burgemeester
We zijn terecht trots op onze N-VAschepen voor Cultuur Karina Hans.
Op zondag 1 juni huldigde zij het
standbeeld van voormalig burgemeester Ferdinand de Baillet de
Latour in. Voor haar project zocht ze
de nodige fondsen onder andere bij
enkele kunstmecenassen door de verkoop van acht kleine replica’s van het
beeld. Het beeld is een creatie van

beeldhouwer Raf Thys. Je kan het
bewonderen – hoe kan het ook anders – aan de Baillet Latourlei, op het
kruispunt met de Frilinglei.

Het mag duidelijk zijn voor u allen dat onze burgemeester, schepenen en raadsleden niet stilzitten.
De Kracht van Verandering – die we u beloofden – blijft in Brasschaat geen loze verkiezingsbelofte.
Op woensdag 28 mei was er de militaire taptoe in het
Gemeentepark. Een artilleriestuk uit 1914 was de blikvanger.
Vijf kanonschoten weergalmden door het park ter herdenking
van de Eerste Wereldoorlog.

www.n-va.be/brasschaat
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Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:
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Straat:
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