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DE BESTUURSKRACHT VAN N-VA BRASSCHAAT
Onder impuls van N-VA Brasschaat was er in onze gemeente de laatste jaren
heel wat ruimte voor unieke en vernieuwende evenementen. We denken daarbij
onder meer aan de 11 juliviering met muziek en vuurwerk, Brasschaat Klassiek,
The Day Before Tomorrow en de dag van Jan & Alleman.

CULTUUR EN ONTSPANNING VOOR IEDEREEN
Een mensenzee, vooral bestaande uit
Brasschatenaars, deelde in de cultuuren feestvreugde. De sociale contacten
en netwerken die hierdoor ontstaan
zijn legio, want dit alles verloopt in een
ontspannen en gemoedelijke sfeer.

“

De N-VA staat voor een warme samenleving. Dat bewijzen onze gemeentelijke
initiatieven.”

V.U.: Sven Van Dongen, Het Leeg 73, 2930 Brasshcaat

Diegenen die nog steeds niet overtuigd zijn van het feit dat de N-VA voor een
open en warme samenleving staat, nodig ik graag uit om de volgende edities bij te
wonen, ogen geopend en oren gespitst.
Rob Van de Velde, schepen voor
Stadsontwikkeling in Antwerpen
zal ons onderhouden over de manier
waarop steden door gerichte investeringen kansen creëren voor ondernemen, vrije tijd en een gezonde
omgeving.

Een warm Brasschaat
Het N-VA-bestuur kan al verschillende praktische en structurele realisaties voorleggen. Maar we dragen ook zorg voor initiatieven die
van Brasschaat een warme, hartelijke en verdraagzame gemeente
maken. Afgelopen zomer bewijst
in elk geval dat we hierin met brio
geslaagd
zijn. Op
de binnen
pagina’s
leest u er
meer over.
Koen Verberck

www.n-va.be/brasschaat

GOEDE EN DOORDACHTE BELEIDSMAATREGELEN
Ook en vooral aan het beloofde werkt de N-VA-fractie keihard:

•
•
•
•
•

het nieuwe administratieve centrum is in de ontwerpfase
een doordachte begroting zorgt voor evenwicht in de financiën zonder
belastingverhoging
het BIN-netwerk verhoogt de veiligheid aanzienlijk
toegankelijke en gebruiksvriendelijke onlinetoepassingen moderniseren en
vereenvoudigen de gemeentelijke administratie, vooral voor onze inwoners
de sport- en ontspanningsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd

Ondertussen geeft onze burgemeester, Jan Jambon, ook nog het beste van zichzelf
om op het federale vlak het N-VA-programma om te zetten in een herstelbeleid
waar de Vlamingen om gevraagd hebben.
Brasschaat kan trots zijn op iemand die meewerkt om het land en de Vlamingen
een toekomst en perspectief te bieden waarop iedereen recht heeft.
Sven Van Dongen, voorzitter N-VA Brasschaat

Elf juli, elf dagen feest

Brasschaat gastgemeente voor Special Olympics
Van 9 tot 20 september worden in Antwerpen de vierjaarlijkse Europese
Special Olympics georganiseerd. Brasschaat is trots gastheer te mogen zijn
voor de Kirgizische delegatie, die samen met meer dan 2 000 andere atleten
deelnemen aan hun sportevenement. Wij wensen hen en de andere atleten
alvast veel plezier, succes en voldoening.

De opgewaardeerde Vlaamse nationale feestdag, een realisatie uit ons bestuursakkoord, is uitgegroeid tot een gigantisch succes. Het programma van onze schepen
voor Vlaamse Aangelegenheden, Adinda Van Gerven, was een schot in de roos.
Er werd elf dagen gefeest en er was een aanbod
voor iedereen, van klein tot groot, voor rasechte
Brasschatenaars en ingeburgerde anderstaligen.
Een dankwoord aan onze schepen en aan de vele
Brasschaatse vrijwilligers, gemeentelijke medewerkers en verenigingen is meer dan gepast.
Nieuwe initiatieven, zoals Brasschaat Klassiek en
The Day Before Tomorrow sluiten hier naadloos bij aan en werden door heel veel Brasschatenaren gesmaakt.

BRASSCHAAT KLASSIEK

Carl Huybrechts zorgde voor een uniek
evenement. Met het feeërieke decor van ons
gemeentepark, fonteinen op de achtergrond
en weergoden die ons gunstig gezind waren,
genoten bijna 3 000 bezoekers op een ontspannen manier van een klassiek openluchtconcert.

N-VA-schepen Karina Hans start Vrijwilligerscentrale Brasschaat
Begin juli ging de Vrijwilligerscentrale van start. De gemeente Brasschaat en ‘Vonak’
slaan hiermee de handen in elkaar om de inwoners van Brasschaat aan te moedigen
vrijwilligerswerk te doen in eigen gemeente.
Vonak is een orgaan van DBC Openluchtopvoeding vzw, gehuisvest in het Buurthuis
op Maat. De organisatie rekruteert, screent en plaatst de vrijwilligers. Uiteraard worden nieuwe initiatieven en ideeën op prijs gesteld.
Wil je graag kennismaken met de Vrijwilligerscentrale? Kom dan op zaterdag 3 oktober naar het binnenplein van de Hemelhoeve voor de openingsreceptie.
Buurthuis op Maat
De Mortel 39 (tegenover de Brandweer)
2930 Brasschaat
Tel: 03 653 01 10
Maandag gesloten

THE DAY BEFORE TOMORROW

De tweede editie van The Day Before Tomorrow
lokte meer dan 6 000 enthousiastelingen naar ons
park. Het initiatief van schepen voor Cultuur Karina
Hans wordt hiermee stilaan een vaste zomeractiviteit.

Buurtinformatienetwerken allemaal opgestart
Cultuur en ouderen welkom in Brasschaat
In de zomerse komkommertijd konden we vaststellen
dat ongegronde berichten of insinuaties de wereld werden ingestuurd. N-VA Brasschaat stelt alvast iedereen
gerust: de Sint-Jozefskapel blijft een cultuurruimte en
de bewoners van RVT Vesalius krijgen in de toekomst in
alle omstandigheden nog altijd de allerbeste zorgen.

RVT VESALIUS

Aandacht voor onze senioren is één van de hoofdaccenten voor de huidige bestuursmeerderheid. N-VA Brasschaat wil dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving oud kunnen worden. Zo niet is er nood aan gepaste
huisvesting en zorg.
Maar is de uitbating van een zorginstelling wel de taak
van de lokale overheid? Wij menen dat er betere spelers
op de markt zijn.
Daarom zijn we de zoektocht gestart naar een externe
partner die ons vanaf 1 januari 2015 kan helpen bij de

brasschaat@n-va.be

uitbating van RVT Vesalius. Bij deze zoektocht zullen we
bijzondere aandacht besteden aan een verbeterde zorgverlening en een efficiënt personeelsbeleid.

Alle buurtinformatienetwerken (BIN) in de verschillende wijken zijn geïnstalleerd en opgestart. Deze BIN’s zijn
gratis en doen een beroep op de verantwoordelijkheid van elke individuele inwoner. Wij roepen iedereen op om aan
te sluiten bij een BIN in zijn buurt. Sinds de start ervan werden verschillende daders op heterdaad betrapt en gevat.
Voor meer info en inschrijving kan u terecht op het gemeentehuis of via iv@brasschaat.be.

BEHOUD VAN ONS CULTUREEL ERFGOED

De Sint-Jozefskapel blijft een ruimte voor culturele activiteiten. Het huidige OCMW-gebouw, waaraan de kapel
verbonden is, wordt
op termijn afgebroken.
We beschermen echter
het uitzicht van onze
typische dorpsgezichten, zoals beloofd in
ons bestuursakkoord.
We behouden de voorgevel van het gebouw
en de functie van de
kapel blijft dezelfde.

Op zondag 24 augustus streden de acht wijken van onze gemeente (wijk
Centrum werd ontdubbeld) voor de trofee van Jan & Alleman. Na een
spannende strijd kon de wijk Centrum Zuid het laken naar zich toe trekken. De winnaars van vorig jaar,
Maria-ter-Heide, eindigden op de
tweede plaats.
De opbrengst van het feest van
Jan & Alleman wordt net zoals vorig jaar geschonken aan
een goed doel. Dit jaar gaat de
opbrengst naar de kleine Audrey,
een kindje van vijf jaar, waarbij
de handjes en voetjes werden
geamputeerd door een bloedvergiftiging. De vzw CSH (Centrum Sociale
Hulp) zal met de opbrengst elektrische prothesen kunnen aankopen.

www.n-va.be/brasschaat
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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