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Ken jij hem al,
onze nieuwe burgemeester?
Met veel plezier
zal hij op jullie
vragen antwoorden.

Enkele maanden geleden fietste Jan nog mee in de staart van het peloton der BP’s
(Bekende Politici). We vonden hem terug op de 24ste of 23ste positie. Met zijn
rechtlijnige aanpak, stevige en succesvolle anti-terreurpolitiek schoof hij door
naar de spits van de groep.

Wil jij een vraag
of een thema aan Koen voorleggen?
Stuur dan een mailtje naar
carl.huybrechts@n-va.be

Van alle BP’s maakte hij samen met premier Michel als enige zoveel vooruitgang.
Hij is nu de zesde populairste politicus van Vlaanderen en nestelt zich in het wiel
van Hilde Crevits, klaar om nog verder naar voren te springen.

Gastheer: Sven Van Dongen
Met bijna 400 mensen gaven we er
met N-VA Brasschaat een lap op
tijdens onze nieuwjaarsreceptie!

KOEN VERBERCK: “WIE MIJ KENT WEET DAT IK IEMAND
VAN DE CORRECTE GULDEN MIDDENWEG BEN"
Charlie Van Leuffel, ondervoorzitter van
Jong N-VA Brasschaat en een dartel en intelligent veulen, interviewt in elke uitgave van
‘t Geel Gazetje een van de kopstukken van
onze partij. Als eerste komt onze nieuwe
burgemeester Koen Verberck aan de beurt.
Hij is trouwens onze spreker op ons volgend aperitiefgesprek in het kasteel op 15
maart.
Lees het interview op pagina 2

Natuurlijk ben ik in de loop der jaren
opgeschoven van links naar rechts
Paul Jambers, tv-maker

www.n-va.be/brasschaat

Een terugblik op het aperitiefgesprek
met Paul Jambers vind je op pagina 3

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Interview met de nieuwe burgemeester
mijn leven heb ik genomen terwijl ik
fietste. Ja, ook of ik Hedwig ten huwelijk zou vragen. Als ik lang moest nadenken dan maakte ik er een lange rit
van.
Je bent altijd sportleraar geweest.
Ik vermoed dat je nu veel minder
vrij hebt?

Koen, we zien je net als vroeger
voortdurend met de fiets rondrijden.
Heeft de burgemeester van
Brasschaat dan geen eigen chauffeur?
Soms zou dat wel makkelijk zijn, moet
ik toegeven. Dan zou ik even kunnen
rusten. Maar als burgemeester rijd ik
nog steeds liever met de fiets in mijn
gemeente rond. Je ziet meer, het is gezond en vooral: het ontspant. Alle belangrijke beslissingen of wendingen in

Van mensen in het onderwijs zegt men
dat ze veel vakantie hebben. Dat klopt,
maar wie hard werkt, verdient ook
veel vakantie, antwoord ik dan altijd.
Op woensdag geef ik nog les en dan
zeg ik altijd: “Ik ga werken.” De andere dagen ga ik naar het gemeentehuis.
En er zit toch een raakpuntje aan de
jobs, eentje dat me elke dag goed van
pas komt. Als sportleerkracht werk je
met jongeren die elk hun eigen mogelijkheden hebben en moeilijkheden
kennen. In de gemeente word ik omringd door gespecialiseerde ambtenaren, en die hebben ook allemaal sterke
en zwakke punten en een eigen karakter. Net als ik trouwens. Wie mij kent,

weet dat ik iemand van de gulden
middenweg ben. Die weg zoeken en
vinden is zalig. En het werkt prima.
Bevalt het Brasschaatse
gemeentehuis je een beetje als
werkomgeving?
Ik kwam daar vroeger al veel als kleine
jongen. Mijn vader heeft er zijn hele
leven gewerkt als gemeenteontvanger.
De oudere personeelsleden kennen me
nog van toen. Dat maakt het wel een
beetje speciaal. Voor de rest ben ik
graag in mijn kantoor, al mis ik het
buitenleven wel een beetje.
Ik kreeg ondertussen al de vraag van
iemand op het gemeentehuis die de
rondleidingen doet voor klassen of hij
mijn bureau in zijn programma mag
opnemen. Heel graag natuurlijk: kinderen stellen zich daar heel wat bij
voor. Ik veronderstel dat ze op zoek
zullen gaan naar mijn hoge hoed en
sjerp. Een beetje Samson & Gertgehalte kan geen kwaad, hé.

Sint-Jozefkapel blijft cultuurhuis
Er is de voorbije twee jaar heel wat te doen geweest over de vraag of de historisch waardevolle Sint-Jozefkapel behouden moet blijven als onderdeel van ons cultuurcentrum. Aanleiding voor de twijfel zijn de plannen voor de verkoop van het oude OCMW-gebouw aan de Augustijnslei.
Deze verkoop staat echter het behoud van de kapel als onderdeel van ons cultureel patrimonium niet in de weg. De kapel
zullen we niet mee verkopen maar in gemeentelijke handen
houden. Zo verzekeren we dat deze alom geprezen, stemmige
ruimte ook in de toekomst blijft functioneren als tentoonstellingsruimte of cultuurzaal.
Al 35 jaar doet de voormalige kapel van het ‘Godsgasthuis’
dienst als ruimte waar talloze Brasschaatse en niet-Brasschaatse
kunstenaars hun artistieke kunnen tonen aan het publiek. “Ik
denk er dan ook niet aan deze los te laten”, zegt cultuurschepen
Karina Hans. Bovendien kent de kapel een hoge graad van bezetting en gebruik, wat blijkt uit een rapport dat in opdracht
van onze cultuurraad werd opgemaakt.
Met de positieve conclusies van dat onderzoek is het voor de
schepen meer dan duidelijk dat er nu werk gemaakt moet worden van een onderbouwde architectuurvisie op zowel de kapel
als de aanpalende ruimten.

brasschaat@n-va.be

Brasschaat verzekert een toekomst
voor dit cultuurtempeltje.
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• We verbeteren de dienstverlening voor de inwoners door digitalisering en vereenvoudiging.
• Omdat we streven naar een schoner Brasschaat, is er een nieuw zwerfvuilactieplan in de maak.
• Bij de privatisering van Vesalius zal de bewoner op de eerste plaats komen.
• Een inleefhuis geeft jongeren een klare kijk op zelfstandig wonen.

Jambers: wie is hij, wat doet hij en waarom
was hij op 7 december in Brasschaat?
Paul Jambers was op 7 december te
gast voor een N-VA-aperitiefgesprek
in het Kasteel. De Lentezaal zat afgeladen vol met zo’n 200 Brasschatenaren. Zij kwamen luisteren naar één
van Vlaanderens grootste televisiecoryfeeën. We lichten graag enkele
interessante passages uit het twee uur
durende gesprek met ‘Pieken Paultje’.
“Vandaag gaat het in de journalistiek
steeds minder om objectieve verslaggeving”, leerde Jambers ons. “Er heeft
zich een verschuiving voltrokken van
rapporteren naar opiniëren. Vroeger
voerden journalisten objectiviteit hoog
in het vaandel, vandaag willen journalisten vooral hún mening over personen, gebeurtenissen, trends en
strekkingen ventileren. Daar doe ik
niet aan mee. De kracht van mijn reportages heeft steeds gelegen in het
observeren en het weergeven van de
realiteit, hoe bizar die soms ook was.
Ik registreer wat zich werkelijk voor-

doet, ik voeg er niets aan toe of laat er
niets uit weg.”
Paul Jambers kwam uit een omgeving
die in principe een uitgelezen rood
nest was: “Mijn grootvader, vader en
ooms waren scheepsherstellers. Ze
werkten allemaal aan ‘den basseng’, ze
stonden elke morgen in ‘de shop’ te
wachten op opdrachten. De shop was
voor scheepsherstellers wat Het Kot is
voor de havenarbeiders. Het was
de grote periode van Den Boek, een
havenarbeider met een boek had
werk- of bestaanszekerheid.”
“Toen ik in de periode van mei ’68 in
het HRITCS zat (Hoger Rijksinstituut
voor Toneel- en Cultuurspreiding)
werden wij bijna vanzelfsprekend als
linkse jonge studenten beschouwd.
Toen ik enkele jaren later bij de BRT, de
openbare omroep, begon als journalist
ben ik zelfs een tijdje vakbondsafgevaardigde voor het ABVV geweest.

Maar echt militant wil ik mij niet noemen. Eigenlijk was de hele nieuwsdienst bemand door ‘linkse’ jonge
intellectuelen, terwijl de top van de
omroep stevig in handen werd gehouden door de CVP. Dat zorgde wel voor
conflicten, maar ook voor evenwicht.”
“Natuurlijk ben ik in de loop der jaren
opgeschoven van links naar rechts”,
besloot de tv-maker. “Toen ik ouder
werd - en vooral toen ik een onderneming opstartte , waardoor ik verantwoordelijkheid kreeg over ondernemingskapitaal en werkgelegenheid
voor vele jonge mensen - evolueerde
mijn maatschappijvisie naar de andere
kant van het centrum.”

N-VA Brasschaat knipoogt naar Vlaanderen en Europa
Op zaterdag 9 mei, de officiële dag van Europa, brengt N-VA Braschaat Europa tot
bij de Brasschatenaar. Op aansturen van Adinda Van Gerven, schepen van Vlaamse
en Europese aangelegenheden, organiseert de gemeente allerlei activiteiten voor
jong en oud. In de bibliotheek kunnen kinderen terecht voor knutsel- en leerplezier.
‘s Avonds geeft Prof. Dr. Hendrik De Vos een lezing met als titel ‘Hoe Europa ons
leven beïnvloedt’.
In aanloop naar onze Vlaamse feestdag,
op zaterdag 11 juli 2015, krijgen de
ideeën rond ‘de langste picknickbank
van Vlaanderen’ stilaan meer vorm.
Houd alvast die dag vrij om als Brasschatenaar onze gemeente mee op de
kaart te zetten.

www.n-va.be/brasschaat

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



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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