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BRASSCHAAT

’t Geel Gazetje

Sven van Dongen

Aperitiefgesprek met
Marc Descheemaecker
Zondag 14 juni, 11 uur
Lentezaal
Kasteel van Brasschaat
Gemeentepark 5, Brasschaat
Gastheer: Sven van Dongen
Marc Descheemaecker, voorzitter
van de raad van bestuur van De Lijn
en voormalig ‘big chief’ van de NMBS
komt naar Brasschaat.

V.U.: Dominick Rediers, Magdalenalei 128, 2930 Brasschaat

MIS DEZE TREIN NIET.
Kom zeker op tijd!
“Ik ken Brasschaat vooral via
mijn vrouw. Toen zij nog gewoon
mijn lief was, kwam zij als
Antwerpse dikwijls naar
Brasschaat omdat een familielid er
een buitenverblijf had. Als leerling
en student speelde ik met
Cantincrode geregeld in
Brasschaat tegen één van de
ploegen daar in het Katholiek
Sportverbond. Wat het eerste is
als ik de naam Brasschaat hoor?
De betere kant van Antwerpen,
hé. Of beter: de betere kant van de
provincie … anders krijg ik Bart
De Wever op mijn dak.”
Hebt u vragen die u wilt
voorleggen aan onze gast?
Stuur een e-mail naar
carl.huybrechts@n-va.be.

www.n-va.be/brasschaat

“Op tien jaar tijd is
N-VA Brasschaat
in sneltreinvaart
geëvolueerd.”

Sven en Charlie

Charlie Van Leuffel, spring-in-’t-veld en ondervoorzitter van Jong
N-VA
Brasschaat, maakt voor ‘t Gele Gazetje een reeks interviews met
interessante
Brasschatenaren. Dit keer is voorzitter Sven Van Dongen aan de
beurt.

Sven, de grote N-VA-afdeling in Brasschaat telt een uitgebreid bestuur.
37 koppen: dat zorgt ongetwijfeld geregeld voor spektakel, nee?
Het gaat er inderdaad soms geanimeerd toe. Maar we zijn niet altijd
even
talrijk. Het grote algemene bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar.
Het
gewone bestuur, nog altijd 30 mensen, elke maand. We zijn zo talrijk
omdat er
niet meer mandatarissen dan gewone leden in het bestuur mogen zetelen
. En
omdat onze gemeenteraadsfractie 14 leden telt, kom je gauw aan die
grote cijfers.

Is dat werkbaar?
Zeer zeker. Om te beginnen zijn bestuursleden geregeld verhinderd
omwille van
persoonlijke, professionele of politieke bezigheden. Vele mandatarissen
en bestuursleden zetelen ook in andere belangrijke vergaderingen zoals
de
OCMW-, cultuur- en sportraad. Die agenda’s constant uit elkaar houden
is onmogelijk.
Toch blijft de groep groot. Maar de sfeer is uitstekend. Iedereen kan
zijn zegje
doen en de aandacht vestigen op vragen of problemen uit zijn of haar
wijk. De
mandatarissen lichten telkens toe wat er in de gemeenteraad en het
college is
besproken. En als het over dossiers gaat als het woonzorgcentrum wordt
er fel
gedebatteerd. Ik doe dat graag zo’n groot debat leiden.
Het is ook belangrijk dat we – als de zaak is afgesloten – aan één zeel
trekken.
Als N-VA Brasschaat dat doet, ontwikkelen we wel wat paardenkrach
t. Vergeet
ook niet dat wij de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid
in ons midden hebben. Het is geweldig leerrijk en motiverend voor onze bestuu
rsleden dat
zij uit de mond van Jan geregeld precies vernemen wat er reilt en zeilt
op nationaal vlak.
Lees het vervolg op pagina 2

Interview met voorzitter Sven Van Dongen (vervolg)

Elfdaagse van de Vlaamse Gemeenschap

Je hebt zeven jaar ervaring als voorzitter. Wat is jouw belangrijkste
tactiek om iedereen te blijven enthousiasmeren?

Een waar volksfeest voor iedereen!
Na de grote N-VA-doorbraak in Brasschaat in 2012 maakten onze afdeling en de
coalitiepartner er een erezaak van om de Vlaamse Feestdag in onze gemeente met
nog meer luister te vieren dan al het geval was. Ook dit jaar weer bieden we u een
Elfdaagse aan, met als apotheose een groot zang-en muziekfeest met vuurwerk
in het park op zaterdagavond 11 juli. Schepen van Vlaamse Zaken Adinda Van
Gerven stelt op deze pagina trots het volledige programma aan u voor.

Betrokkenheid. Naast de talrijke ‘officiële’ taken in de verschillende raden
en besturen hebben wij ook verschillende werkgroepen opgericht. Daar
kan iedereen volgens zijn interesses en talenten een belangrijke bijdrage
leveren: organisatie, communicatie, ledenwerking, financiën, verkeer…
noem maar op. Rond elke schepen en de burgemeester bouwden we
eveneens groepen. Ook op de domeinen waarvoor de andere coalitiepartner verantwoordelijk is, houden onze mensen een vinger aan de pols.

Word je als voorzitter ook aangesproken door de burgers?
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Ik heb er bewust voor gekozen om geen mandaat op te nemen door mij
niet verkiesbaar te stellen. Mijn werk voor de partij is intern. Uiteraard stellen mensen mij vragen, maar ik verwijs
hen meestal door naar een schepen of gemeenteraadslid. Ik heb een zaak, ik probeer me te onthouden van een discussie of debat met mensen die een potentiële klant kunnen zijn. Maar Inez, mijn vrouw, zetelt wel in de gemeenteraad.
Ik mag zeggen dat ik ook via haar perfect van alles op de hoogte ben.

Hoe zie je onze partij in onze gemeente evolueren?
Op tien jaar tijd is N-VA Brasschaat in sneltreinvaart geëvolueerd: van een ‘vriendenclubje rond de keukentafel’ naar
een ‘vriendenclub in een vergaderzaal’. Wij zijn erin geslaagd op die relatief korte periode het beleid te sturen, met de
grootste fractie, de burgemeester, vier schepenen en vijf OCMW-raadsleden. En ik blijf een scout in hart en nieren:
een helpende hand reiken aan de gemeenschap. Ik kan niet beter zitten dan bij N-VA Brasschaat.

Woensdag 1 juli
• Kasteelklanken door leerlingen van de Brasschaatse Muziekacademie
• Gevolgd door een jazzoptreden op het terras van het Kasteel van Brasschaat

Donderdag 2 juli
• Namiddagconcert

met Nederlandstalige muziek door Johan Kalifa Bals in
dienstencentrum Maria-ter-Heidehove
• Avondconcert in wijk Kaart met optreden van de Nederlandstalige coverband
Mortelmans in Akse

Vrijdag 3 juli
• Namiddagconcert

met Nederlandstalige muziek door Johan Kalifa Bals in
dienstencentrum Antverpia

Zaterdag 4 juli

Ecologische parking hoek aan Excelsior:
goed voor Brasschaat
De gemeenteraad lanceerde onlangs het voorstel om
een parking aan te leggen op de hoek van de Oude
Baan (aan Excelsior) en de Hemelakkers. Om dit
te boycotten ging een deel van de oppositie via de
(sociale) media en een bescheiden manifestatie actie
voeren voor het behoud van twintig bomen op een
braakliggend stuk bouwgrond.
Er werd ook aangeraden om een ‘bezwaarschrift’ in
te dienen tegen het parkingvoorstel. Uiteindelijk deed
één procent van de Brasschaatse bevolking dat. Dat
betekent dat de overige 99 procent wel het grote nut
inziet van een parking op die plek.

PARKING IS NOODZAAK
Door het verdwijnen van de parking op de Oude Baan/
Broomansakker is er een grote noodzaak aan een alternatief. De centrale ligging van de voorgestelde parking
is perfect en biedt niet alleen een extra ondersteuning
voor onze middenstand maar ook voor de horeca en de
erediensten in de Sint-Antoniuskerk.

vrije
TRIBUNE

De actie van de oppositie getuigt kortom van weinig realisme. Men wil twintig bomen beschermen
op een plaats waar twee groene longen, het Park van
Brasschaat en het Peerdsbos, samenkomen. Begrijpe
wie begrijpen kan.

GROENE PARKING OPEN IN NAJAAR
Wij hebben liever een groene parking dan het risico
dat de bouwgrond wordt benut door minder geïnspireerde bouwpromotoren. Bovendien worden bijna
alle te vellen bomen – veel hiervan zijn trouwens ziek
– vervangen. Ook een paal voor het heropladen van
elektrisch aangedreven auto’s wordt voorzien.
Wanneer alles meezit kan deze groene parking in
september 2015 opengaan.. Tot grote tevredenheid van
nagenoeg alle Brasschatenaren en (vooral) de winkeliers.

Zondag 5 juli
• Familiewandeling in domein ‘de Oude Gracht’ onder leiding van Jos Willems

Dinsdag 7 juli

Zaterdag 11 juli

• Namiddagconcert met Nederlandstalige muziek

• Ontbijt in verschillende Brasschaatse horecazaken
• Middagwandeling in het Park, opgeluisterd door

door Johan Kalifa Bals in dienstencentrum Vesalius
• Avondlezing ‘Vlamingen aan het front’ door Ludo
Simons in Biboase

Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli
• Avondlezing ‘Ik ben van Luxembourg’

(Jacques Brel),
bedenkingen over identiteit en meertaligheid’ door
Luc Devoldere
• Gevolgd met een optreden van Ktuna in theater
Hemelhoeve

Walter Maes,
gemeenteraadslid N-VA

verschillende optredens voor jong en oud

• Vlaamse Leeuw-tapijt, geknutseld door kinderen

op de Parkweide

• Eucharistieviering Davidsfonds
• Meezingconcert met optreden van Barbara Dex
• Vuur-en dansspektakel op de Kasteelweide

• Volksspelen in de Remise

Het gedetailleerde programma vindt u hier terug:
• www.brasschaat.be
• De Parkbode
• De Brasschaatse Film

Het bestuur van N-VA Brasschaat doet een warme
oproep aan iedereen om samen met familie, vrienden,
buren, kennissen deze Elfdaagse te beleven. Wij hopen
vele mensen op de activiteiten te mogen ontmoeten.

Door een miniem aantal bomen te kappen, kunnen we
een groot deel van de parkeerproblemen oplossen. Een
ondergrondse parking in het centrum is momenteel
financieel niet haalbaar.

brasschaat@n-va.be

Burgemeester Koen Verberck
.
en schepen Adinda Van Gerven

• Zangavond Guldensporencomité Brasschaat in de Remise

www.n-va.be/brasschaat

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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