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BRASSCHAAT

’t Geel Gazetje

Gesprek met Luc Sevenhans
Schepen van Mobiliteit, Communicatie en Militaire Zaken
Luc is 61, gepensioneerd senator,
gepassioneerd jachthoornblazer
en vader van een studerende zoon
en dochter. De Sevenhansen zijn
geen onbekenden in Brasschaat.
Overgrootvader Felix Sevenhans
zat in 1901 in de gemeenteraad voor
de Katholieke Partij. Luc zetelt al 28
jaar in de raad, altijd voor Vlaamsnationale partijen.

VLAAMSGEZIND
“Dat is me met de paplepel ingegoten,
het was mijn drijfveer om in de politiek
te stappen. Ik bekijk alles vanuit een
Vlaams oogpunt. Wil men dat eenzijdig
noemen, het zij zo. Het is mijn credo.”

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

HARDLINER
“Als dat een soort synoniem is voor
rechtlijnigheid, dan ben ik dat wel. Ik
geloof niet in zeemzoet gedoe. Ik durf in
discussies op elke vraag met ja of met nee
antwoorden. Men zegt wel eens dat dat
geen politiek is. Politiek is een complex
gegeven, een kwestie van geven en
nemen, compromissen sluiten. Maar een
compromis mag nooit het uitgangspunt
zijn. Anders geraak je nergens. Je moet
durven op je standpunt te blijven staan.”

MAKKELIJK MANNEKE
“Nooit geweest. Mocht ik een
gemakkelijke jongen geweest zijn, zat
ik nu nog bij de Volksunie, bij wijze van
spreken.”

SCHEPENAMBT
“Het is altijd mijn droom geweest
schepen te zijn. Ik heb wat
omzwervingen gemaakt in het
parlement en de senaat, maar ik ben
een dorpspolitieker. Daar is niets mis
mee: dicht bij de mensen staan. Er zijn
bevoegdheden waarmee een schepen
zich erg sympathiek kan maken, maar
met bijvoorbeeld mobiliteit is dat
nogal moeilijk. Het is een thema dat de
Vlaming heel erg bezighoudt, dat bleek
nog uit een enquête in 2012. Iedereen
klaagt over mobiliteit maar de meeste
mensen vergeten dat ze het probleem
zelf mee veroorzaken. Als ik werk aan
de oplossing van een probleem heb ik
altijd de indruk dat ik een deel mensen
gelukkig maak, maar een ander deel
ongelukkig. Wat ik altijd heel hoog in
het vaandel voer is verkeersveiligheid.
In elke beslissing die ik neem is dat het
doorslaggevende argument.”

Luc Sevenhans (rechts) naast Jan Van
Leuven, oud-commandant van het Lichte
Vliegwezen.

(lees verder op bladzijde 1)

APERITIEFGESPREK
KOEN METSU &
NADIA SMINATE

www.n-va.be/brasschaat

Zondag 13 maart 11 uur
Kasteel van Brasschaat

Terwijl u stilletjes slurpt van uw koffie of nipt van een ander drankje, zullen
Koen Metsu, voorzitter van de commissie terrorismebestrijding en Nadia
Sminate, voorzitter commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, vragen uit de zaal beantwoorden.

Gesprek met Luc Sevenhans (vervolg van bladzijde 1)
VERBOD OP BERMPARKEREN

“Iedere burger hier wil in een
groen Brasschaat wonen. Dat heeft
ook gevolgen, onder andere het
behoud van groene bermen. Je
kan elke berm vol beton of asfalt
kappen, maar dan kunnen we onze
gemeente bezwaarlijk nog groen
noemen. En niemand wil stukgereden bermen vol modderkuilen voor
zijn deur.
Daarom is er dat verbod op bermparkeren. Weliswaar een beslissing
die nog door de vorige coalitie werd
genomen, maar die ik met volle
overtuiging uitvoer. Ik zal altijd en
aan iedereen het hoe en waarom
uitleggen. Duizend keer als het
moet. Vergeet ook niet dat in straten
waar het verbod geldt de gemiddelde snelheid van het verkeer
daalt. Dat is een zeer aangenaam
nevenverschijnsel voor de zwakke
weggebruikers, en zeker voor onze
kinderen. En ik merk: het begrip
groeit hand over hand, net zoals
bijvoorbeeld het nationale verbod
op roken in horecagelegenheden.

COMMUNICATIE

“We hebben de online communicatie van onze gemeente verder
ontwikkeld. De app ‘Gemeente
Brasschaat’ die we in het leven
hebben geroepen, heeft nu al een
penetratie van bijna 50 percent
bij de Brasschaatse gezinnen. Je

kan er alles op vinden, het is een
buitengewoon praktisch ding. Je
smartphone verwittigt je bijvoorbeeld wanneer en welk soort afval
je moet buitenzetten.
Ik mag mezelf ook de geestelijke
vader noemen van de wijkbabbels.
We gaan niet meer zoals vroeger
naar de mensen om ons verhaal te
doen, om uit te leggen hoe goed
we bezig zijn. Nee, we gaan om
te luisteren, om te horen wat de
burgers op de lever ligt. Tussen de
mensen staan.”

G-Sportcentrum in Brasschaat

GUNFIRE MUSEUM

“In samenwerking met collega’s
zoals Jan Van Leuven ijveren
we ervoor om het leger, een
belangrijke aanwezigheid in onze
gemeente, van zijn vreedzaamste
en meest toeristische kant te tonen.
Ik heb 15 jaar in de commissie
Defensie gezeten. Ik ben
overtuigd van de noodzaak van
een leger, zeker in deze tijden,
en ik ben heel blij dat wij met
de gemeente zo’n spectaculair,
buitengewoon interessant en erg
educatief museum hebben helpen
uitbouwen. Het is historisch
waardevol en enig in zijn soort.”

Danny Thijs
N-VA-provincieraadslid

LIEVELINGSETEN

N-VA-provincieraadslid Danny Thijs is
opgetogen als Brasschaatenaar dat het Provinciaal
Sportcentrum Peerdsbos uitgebouwd wordt tot
G-sportcentrum.

“Ik ben gecharmeerd door Spanje.
Iedereen heeft wel ergens een
favoriet tweede vaderland. Ik
vertoef vaak in de buurt van
Valencia. Ik ben verlekkerd op
paella Valenciana.”

De provincieraad van Antwerpen keurde op 10
december de plannen hiervoor goed. Nu deze
beslissing genomen is, kunnen de werken in het
voorjaar van 2016 van start gaan.

BRASSCHAATS BIER EN CAVA
Luc is ook de bevoegde schepen voor onze partnerstad Bad
Neuenahr-Ahrweiler, gelegen in
een van de betere wijnstreken
van Duitsland.

Nieuwe voorzitter voor N-VA Brasschaat
N-VA Brasschaat heeft een nieuwe voorzitter. De charismatische Sven Van
Dongen, a legend in his own lifetime, wordt opgevolgd door Dominick Rediers.
Met Dominick die eerder ook al voorzitter was van jong N-VA Brasschaat, hebben
de leden resoluut gekozen voor een dynamische en stijlrijke jongeman.

“Ik ben zoals bekend een groot
liefhebber van het gewone pintje.
En van een glaasje champagne,
al moet ik er als spanjofiel aan
toevoegen dat een goeie cava de
vergelijking met champagne met
glans doorstaat. En ik ben ook gek
op een Oude Caert, vooral op die
tripel. Als ik ergens kom waar ze
hem schenken: bingo!”

De provincie Antwerpen richt zich sinds 2013
ten volle op G-sport, sport voor personen met
een handicap. Met de uitbouw van het Peerdsbos
kunnen we als provincie vanaf 2017 plek bieden
waar G-atleten kunnen genieten van aangepaste
infrastructuur.

brasschaat@n-va.be

Uiteraard blijft het sportcentrum ook toegankelijk
voor andere sportclubs, maar het belangrijkste
doelpubliek zijn wel de G-atleten.

Meer info op www.sportcentrumpeerdsbos.be/g-sport.html

Aperitiefgesprek met kinderpsychiater Peter Adriaenssens
Het aperitiefgesprek met de bekende kinderpsychiater
Peter Adriaenssens was zeer inspirerend. Het zorgde
meer dan anders voor geanimeerde, ja zelfs filosofische
nabesprekingen.

vreugden en zorgen van iedereen, en kinderen zien
het als een boeiend spel nu weer eens naast tante
Karina te zitten en een half uurtje later naast nonkel
Koen.

De prof gaf enkele opmerkelijke praktische adviezen mee: •

het leven zou
veel aangenamer
zijn mochten de
mensen weer
eens gewoon
hun manieren
leren houden.
Wie zijn kinderen
‘goede manieren’
bijbrengt, zorgt
ervoor dat ze later
fijne medemensen
worden.

•

bij grote familiefeesten is het de gewoonte de
kinderen van de volwassenen te scheiden, ze zelfs aan
een andere tafel te zetten. Het is veel beter de twee
groepen te mixen, kleintjes naast ouderen te zetten.
Zo leren ze elkaar beter kennen en krijgen begrip voor
de leefwereld van de anderen.

•

vaste plaatsen aan tafel bij een groot diner zijn ook
geen goed idee. Het zorgt voor animo en variatie
wanneer na één of twee gangen mensen van plaats
wisselen. Zo word je op de hoogte gehouden van de

Dominick is 31 en volgde hotelschool. Hij runt nu een eigen zaak in het
kunstmilieu. Hij is gehuwd met de charmante Liesbeth Maes en heeft twee dotten
van kleuters, Milan (5) en Lien (4), en een wolk van een baby, Lore (8 maanden).
Dominick maakt al drie jaar deel uit van het bestuur waarin hij onder
meer communicatieverantwoordelijke was. Hij kent alle mandatarissen en
bestuursleden persoonlijk, is erg goed op de hoogte van het reilen en zeilen en de
ambities van de partij en de afdeling.

De plannen voor het G-sportcentrum zijn uitgebreid
en ambitieus. Het wordt toegankelijk met aangepaste
kleedkamers, sanitaire voorzieningen, extra
parkeerfaciliteiten en testruimtes. Daarbovenop
komen aangepaste visuele signalisaties, bredere
gangen en deuren en andere maatregelen op het vlak
van toegankelijkheid.

www.n-va.be/brasschaat

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

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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