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BRASSCHAAT
Aperitiefgesprek met
Paul Jambers

JAN JAMBON FEDERAAL MINISTER!
Enkele maanden na de verkiezingen van 25 mei is het
startsein gegeven voor een nieuwe federale regering.
Een sociaal - economische herstelregering mét de
N-VA.
De N-VA heeft de moed en de visie om ons land te behoeden voor verder verval.
Jan Jambon heeft bij de vorming van deze regering een prominente rol gespeeld.
Als onderhandelaar gaf hij het beste van zichzelf om de keuze van de Vlaamse
kiezer om te zetten in beleid. Jan is door zijn dossierkennis, politiek inzicht en
doorzettingsvermogen dan ook voorgedragen om voor de N-VA minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken te worden. Proficiat!

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

“ journalist, programmamaker,
televisiefenomeen”
Gemeenteraadslid
Carl Huybrechts, die Paul al
kent van in de jaren zeventig zal
Paul Jambers interviewen en wil
zich daarbij laten leiden door
uw vragen.
Hebt u dus een vraag of een thema
dat u aan Paul Jambers wil
voorleggen, stuur een mailtje naar
carl.huybrechts@n-va.be’
KASTEEL VAN BRASSCHAAT
“Lentezaal”
Gemeentepark 5 in Brasschaat
Gastheer: Sven Van Dongen

Zondag 14 december
om 11 uur
www.n-va.be/brasschaat

Hierdoor kan Jan Jambon zijn burgemeesterssjerp niet langer houden. De wet
verbiedt de cumul van minister en burgemeester. Door de jarenlange, nauwe
samenwerking tussen Jan Jambon en Philip Cools (schepen van Ruimtelijke
Ordening, Toerisme en Lokale Economie), aanvaardt Philip de functie van kabinetssecretaris van de minister van Binnenlandse Zaken en legt ook hij zijn schepenambt neer. Zowel Jan Jambon als Philip Cools blijven in de gemeenteraad,
waar zij hun ervaring en kennis ten dienste blijven stellen.

KOEN VERBERCK WAARNEMEND BURGEMEESTER
Na intensief overleg in een kerngroep van ons lokaal bestuur, kozen we ervoor
om huidig fractieleider van de gemeenteraad Koen Verberck aan te duiden als
waarnemend burgemeester. Koen staat bekend voor zijn onvoorwaardelijke inzet,
dossierkennis en sociale klemtonen. Als leraar en sportbeoefenaar staat hij tussen
de gewone burger en kent hij diens bekommernissen.
Voor het vrijgekomen schepenambt droeg het N-VA-bestuur Tom Versompel voor.
Tom kan als advocaat technische dossiers zeer goed analyseren en aanvaardde
de nieuwe uitdaging met enthousiasme.

GOELE FONTEYN NIEUWE FRACTIEVOORZITTER
Als nieuwe fractievoorzitter ging de keuze naar Goele Fonteyn. Goele zal met
haar ervaring en nauwgezetheid een uitstekende fractievoorzitter zijn.
De uitstekende kwaliteiten van onze huidige schepenen, Adinda Van Gerven, Luc
Sevenhans en Karina Hans, aangevuld met nieuwe impulsen van Koen Verberck,
Tom Versompel en Goele Fonteyn zullen ons gemeentebestuur nog versterken.
Het uitzonderlijk talent van Jan Jambon en de bekwaamheid van Philip Cools,
waarop nog steeds beroep kan gedaan worden, zullen zo ruimschoots gecompenseerd worden.
Sven Van Dongen - Voorzitter N-VA Brasschaat

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuws uit de OCMW-raad
Verschillende inwoners van onze
gemeente hebben vragen over de
dienstencentra; daarom menen we
dat het wenselijk is hieromtrent
enige verduidelijking te geven.
HENDRIK
DE MAEYER
Fractieleider N-VA
OCMW Brasschaat

We beschikken in Brasschaat over drie dienstencentra:
• Maria-ter-Heidehove, gelegen in de Eikendreef 18
in Maria-Ter-Heide - 03 663 77 07
dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
• Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97 te Mariaburg
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be - 03 660 58 00
• Vesalius, Prins Kavellei 77.
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be - 03 650 25 72

Het hoe en waarom van de dienstencentra's
De dienstencentra zijn vooral ontmoetingsplaatsen voor
iedereen uit de buurt, maar ook de plaatsen waar men informatie, advies en dienstverlening kan bekomen.
Door deze uitgebreide dienstverlening willen de dienstencentra mensen helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en hen vooral de kans bieden om langer in hun eigen
sociale en vertrouwde omgeving te blijven wonen.

DC-Nieuws
Alle informatie is terug te vinden in het maandelijks DCNieuws dat men kan afhalen in de drie dienstencentra of
op het OCMW … Bezorg je e-mailadres aan het dienstencentrum naar keuze en dit DC-Nieuws kan digitaal verstuurd worden.

Openingsuren
De dienstencentra zijn open van maandag tot vrijdag van
9 uur tot 17 uur. (cafetaria van 13.30 tot 17 uur). Cafetaria
Antverpia en Vesalius ook open op zaterdag en zondag.

OCMW geeft groen licht voor extra assisentiewoningen
De fundamenten voor de bouw van de assistentiewoningen op de site ‘Prins Kavelhof’ zijn gelegd. Vrijdag 17 oktober
om 15 uur was het officiële moment van de eerste steenlegging. Onder de belangstellenden een aantal ‘eigenaars’ die al
een akte van aankoop hebben laten verlijden bij de notaris.
Ondertussen werd er gestart met de bouw van 5 blokken van deze assistentiewoningen. Gezien de toenemende
belangstelling van de (op dit ogenblik) reeds 87 verkochte appartementen, heeft de OCMW-raad de toestemming gegeven voor de bouw van de drie volgende eenheden van deze woningen.

Nieuw bestuur Jong N-VA
Jeroen Janssens volgt Dominick Rediers op als
voorzitter. Met veel lof nam Dominick afscheid
van de jongeren. Charlie Van Leuffel werd aangesteld als ondervoorzitster, Bart Jambon als secretaris.
Het nieuwe bestuur bestaat verder uit de reeds
gekende Christophe De Winter, Michaël Hoffmann en Sacha Waldeck.
Verder zijn er de nieuwkomers Steffen Janssens,
Lennart Janssens, Ruben Vanerwegen, Dieter
Sevenhans en Sara De Clerck.
Deze jonge, dynamische ploeg wil de goede
werking van Jong N-VA verder uitbouwen.

brasschaat@n-va.be

Nieuws uit de gemeenteraad
December feestmaand
Ook dit jaar organiseert onze gemeente het Winterdorp,
naar het oorspronkelijke idee van onze Brasschaatse minister en voormalig burgemeester, Jan Jambon. Het is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de Brasschaatse bevolking
en waarin de Brasschaatse horeca uitgebreid in betrokken
wordt. Graag ook wat duiding: we moeten zeker niet doof
en blind te blijven voor de mogelijke gevolgen van een
stroomonderbreking in de barre wintermaanden. Maar de
ijspiste daarom naar het verleden verwijzen, lijkt ons niet
de juiste beslissing. De gezellige warme vuurtjes en kachels
zullen zeker bijdragen tot een 'warme' eindejaarsperiode bij de Brasschaatse bevolking.

Minister Jan Jambon, schepen Tom Versompel,
waarnemend burgemeester Koen Verberck,
kabinetssecretaris Philip Cools en
fractievoorzitster Goele Fonteyn.

ANPR-programma werpt zijn vruchten af
Vorig jaar startte Brasschaat als één van de eerste gemeenten met een project ANPR (automatisch nummerplaatherkenningscamera’s). De resultaten van deze camera’s zijn
ronduit verbluffend. Ze leveren
haarscherpe beelden op van plegers van criminele feiten en doen
veel meer dan alleen maar de
controle van snelheid over een
bepaald traject. We maken ons
dan ook sterk dat we dit investeringsprogramma de komende
maanden verder zullen uitvoeren.
KOEN VERBERCK
Ex-fractieleider N-VA
Waarnemend burgemeester

De Brasschaatse stempel
CHARLIE
VAN LEUFFEL

Op 24 oktober kozen de leden van N-VA-arrondissement Antwerpen nieuwe
bestuursleden. Zo kozen de leden op overtuigende wijze de ondervoorzitster van Jong N-VA
Brasschaat Charlie Van Leuffel in de partijraad en ‘onze’ secretaris Philip Cools (alweer) tot
arrondissementeel secretaris.

Word lid en help ons verder groeien in 2015
Wil u de N-VA steunen nu de partij zowel in de Vlaamse
als de federale regering werk maakt van de broodnodige
verandering voor vooruitgang?
Het lidgeld blijft ook in 2015 hetzelfde als de voorbije jaren:
12,50 euro voor een hoofdlid en 2,50 euro voor elk bijlid
(tweede, derde … lid van een gezin). Wie 30 jaar of jonger
is, betaalt 5 euro. In ruil geniet u van heel wat voordelen
(zie www.n-va.be).

www.n-va.be/brasschaat

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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