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Corona in Brasschaat (p. 3)Speelplein Zegelei in een nieuw jasje (p. 2)

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 13 augustus. De acties en foto’s dateren van voor de verstrenging van de coronamaatregelen.

Rozentuin en kasteelbrug in ere hersteld
Brasschaat investeert in het Gemeentepark. Na de vernieuwing van de rozentuin 
wordt de kasteelbrug nu helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd.

De rozentuin, die zijn ontstaan kent 
op het einde van de 19de eeuw, was 
dringend aan vernieuwing toe. Schepen 
Goele Fonteyn, bevoegd voor onder 
meer Groen, Natuur en Patrimonium, 
besliste vorig jaar om daar prioritair 
werk van te maken. 

In de lente van 2020 werd de rozentuin 
heraangelegd volgens het historische 
plan. De werken konden uitgevoerd 
worden in eigen beheer. De haagjes die 
aangetast waren door de buxusmot, 
werden vervangen door Japanse hulst. 
En de nieuwe rozenbogen staan al te 

blinken om straks de rozenstruiken 
in de juiste richting te geleiden. In het 
najaar wordt gestart met het aanplanten 
van de rozen. We kijken uit naar het 
moment waarop de tuin weer helemaal 
vol rozen staat.

Ook de brug achter het kasteel op de  
Ruiterweg is dringend aan herstel toe.  
Er werd betonrot en waterinsijpeling  
vastgesteld. Ze wordt begin augustus 
volledig afgebroken en helemaal  
opnieuw opgebouwd met behoud van  
de historische elementen.

Aperitiefgesprek met  
Bert Wollants
Zondag 13 september 2020
11 uur

Bert Wollants is Kamerlid voor de N-VA en 
schepen in Lier. Hij is opgeleid als milieu- 
coördinator en deed een aantal jaren  
ervaring op bij de Openbare Vlaamse  
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Bert is zeer goed thuis in de domeinen  
leefmilieu en energie, en is ook al van jongs 
af actief in de jeugdsector.

Hij zal het voor ons onder meer hebben over 
wat de gevolgen zouden zijn van de geplande 
kernuitstap en hoe de energiemix van morgen 
er kan uitzien.

Ons aperitiefgesprek vindt zoals gewoonlijk 
plaats in het kasteel van Brasschaat en vangt 
aan om 11 uur. Iedereen is van harte welkom! 
We hopen dat publieksevenementen tegen 
dan opnieuw kunnen plaatsvinden en we  
jullie mogen verwelkomen. De toegang is  
gratis, maar door de coronamaatregelen is 
het noodzakelijk om vooraf in te schrijven 
via evi.verdonck@n-va.be.

Zonnebloemen voor 11 juli
De festiviteiten rond de Vlaamse feestdag op 11 juli  
werden door de coronacrisis afgelast of sterk ingekort. 
Schepen van Cultuur Carla Pantens hield een korte 
toespraak voor een beperkt aantal aanwezigen op het 
kerkplein. 

Ondertussen kregen alle N-VA-leden een mooie  
zonnebloem cadeau, door een lokaal bestuurslid aan  
huis afgeleverd.

 Schepen Goele Fonteyn met haar  
dochters in de Rozentuin.

 De kasteelbrug wordt volledig opnieuw 
opgebouwd, met behoud van de historische 
elementen.
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Verhaalbelasting 
afgeschaft
Op initiatief van de N-VA volgde de  
gemeenteraad het voorstel van het schepen-
college om de zogenaamde verhaal- 
belasting vanaf dit jaar af te schaffen. 

De verhaalbelasting werd tot en met 2019 
aangerekend aan de eigenaars van percelen 
in een straat waar wegenwerken werden uit-
gevoerd. De regel was dat de eigenaars voor 
vijftig procent dienden deel te nemen in de 

kosten. Als argumentatie voor de verhaal-
belasting werd steeds aangehaald dat een 
verbeterde of mooier aangelegde straat een 
waardestijging van het eigendom betekende.  
De belasting kon na de aanleg van een 
nieuwe straat in één keer betaald worden, of 
in twintig jaarlijkse schijven. 

De jaarlijkse schijf moet vanaf dit jaar 
niet meer betaald worden. Eigenaars die 
de laatste twintig jaar opteerden voor een 
eenmalige betaling, krijgen een deel van 
de betaalde belasting terug. Al die  
eigenaars werden gecontacteerd en de  
betalingen werden inmiddels uitgevoerd. 

Speelplein Zegelei in 
een nieuw jasje

De Zegelei, een rustige verbindingsader 
door de Officierenwijk van Maria-ter-Heide: 
mooie architectuur, veel groen, maar  
– tot voor kort – een verouderd, onveilig  
speelparcours. De heraanleg van dit speel-
terrein kreeg van schepen van Jeugd Adinda 
Van Gerven dan ook volle prioriteit.  
“Projecten die de veiligheid van spelende 
kinderen verbeteren, moeten steeds  
voorrang krijgen”, aldus Adinda. Zo 
geschiedde. 

En het resultaat mag er wezen: een veelzijdige, 
avontuurlijke en stoere speelomgeving, met 
onder meer een actief hindernissenparcours 
en een vogelnestschommel. 

Aangenaam rustpunt voor jong en oud
In een volgende fase wordt ook de andere 
zijde van het speelterrein aangepakt. Een 
picknicktafel en een beweegbank maken  
het geheel af, zodat dit stukje Zegelei een 
aangenaam rustpunt wordt voor de vele 
fietsers die er passeren, van piepjong tot 
wijsoud.

 Voortaan betaalt u geen verhaalbelasting 
meer wanneer in uw straat wegenwerken 
worden uitgevoerd.

Voetbalfusieclub Excelsior Mariaburg 
krijgt steun van Brasschaat
Vorig jaar fuseerden het vroegere 
Excelsior Kaart en Mariaburg VK  
tot Excelsior Mariaburg. De samen- 
werking was noodzakelijk geworden 
om duurzaam te kunnen werken en te 
voldoen aan hogere eisen met betrek-
king tot onder meer de jeugdopleiding 
en de infrastructuur. De fusieclub 
heeft grootse plannen en krijgt  
daarvoor steun van de gemeente. 
N-VA Brasschaat is tevreden met de 
ondersteuning die door de gemeente-
raad werd goedgekeurd. 

Campus Rustoord in de wijk Kaart 
krijgt nieuwe kleedkamers met douches, 
zowel voor de spelers als voor de 
scheidsrechter. Er komt ook een nieuw 
kunstgrasveld met ledverlichting op het 
A-terrein. Tussen terrein A en terrein B 
komt een nieuwe overdekte staantribune 
van ongeveer honderd vierkante meter. 
Ook in campus Zwemdok in Mariaburg 
wordt geïnvesteerd. Daar worden de 
kleedkamers vernieuwd.

De totale kostprijs van het project 
wordt begroot op ruim 860.000 euro. 
Brasschaat biedt steun in de vorm 
van een investeringstoelage en een 
borgstelling voor de lening die de club 
aangaat om de plannen te financieren.

 Schepen van Sport Adinda Van Gerven 
en schepen van Financiën Bruno Heirman 
samen met enkele bestuursleden van de 
nieuwe voetbalfusieclub.

Hinkelde u al door 
Brasschaat?
Haar mooie jeugdherinneringen indachtig, 
nam onze schepen van Jeugd en Sport Adinda 
Van Gerven het initiatief om in onze gemeente 
meerdere hinkelpaden aan te leggen. 

De kleurrijke routes brengen klein en groot op 
een gezonde manier samen in beweging. Zoek 
ze op en test ze uit!

 Schepenen Adinda Van Gerven en Goele  
Fonteyn en waarnemend burgemeester Philip 
Cools testten het nieuwe speelpleintje al uit. 

2



www.n-va.be/brasschaat

Coronatoelage voor kinderopvangactiviteiten
Het gemeentebestuur besliste om extra steun te verlenen aan de Brasschaatse kinderopvangactiviteiten. Het gaat in totaal om 
een bedrag van ongeveer 10.000 euro.

Zo worden uitdrukkelijk alle 
kinderopvanginitiatieven 
bedankt en extra ondersteund 
voor hun blijvende inzet in de 
moeilijke coronatijden. Een 
gegarandeerde en vertrouwde 
opvang van de kinderen is voor 
elke ouder immers bijzonder 
belangrijk en is, zeker nu, een 
grote geruststelling.

Paraat tijdens coronacrisis
Tijdens de coronacrisis zijn de 
kinderopvanginitiatieven in 
Brasschaat opengebleven. “Ook 
zij hebben de voorbije maanden 
het onmogelijke gepresteerd. 
Zij stonden paraat ondanks 
het risico op besmetting en de 
financiële onzekerheid”, zegt 
Karina Hans, schepen van 
Sociale Zaken en Gezin. 

Digitaal loket kinderopvang
Bovendien zet Brasschaat  
binnenkort via een digitaal loket 
kinderopvang een volgende 
grote stap om ouders en  
kinderopvanginitiatieven vlotter 
en efficiënter te informeren 
en ouders te begeleiden in hun 
zoektocht naar kinderopvang. 

Laptopactie voor 
ondersteuning 
thuisonderwijs is 
groot succes
Schepen van Onderwijs Inez Ven en 
schepen van Sociale Zaken Karina Hans 
zetten enkele maanden geleden een actie 
op touw om meer toegang te creëren tot 
digitale lessen in tijden van corona.

De Brasschaatse scholen hadden aangegeven 
dat er nood was aan hulpmiddelen om 
voldoende toegang te kunnen bieden tot 
digitaal onderwijs. De handen werden  
vervolgens in elkaar geslagen. De gemeente- 
scholen leenden 14 laptops uit om kinderen 

verder te helpen. Het OCMW kocht 40 
laptops aan die het ter beschikking stelde 
van zijn klanten. Daarnaast leverde een 
warme oproep aan burgers en lokale  
ondernemers nog eens 42 laptops op.  
Een vrijwilliger maakte de computers 
gebruiksklaar. Zo konden in totaal al  
96 kinderen verder geholpen worden.

Bedankt
“We zijn de mensen heel dankbaar dat ze 
hun steentje bijdragen door hun oude, nog 
bruikbare laptop bij de gemeente binnen te 
brengen”, zeggen Inez Ven en Karina Hans. 
“Ook nu zijn laptops nog steeds welkom.”

Verdere digitalisering
Het Brasschaatse gemeentelijke onderwijs 
investeert trouwens in de toekomst  
nog meer budget in ICT en de verdere 

digitalisering in de scholen. Ook bij het 
OCMW wordt er deze bestuursperiode 
nog meer ingezet op digitale ondersteuning 
van kwetsbare gezinnen.

 Schepen van Sociale Zaken Karina Hans en 
schepen van Onderwijs Inez Ven.

Brasschaat neemt maatregelen voor wie het moeilijk heeft 
tijdens coronacrisis
Schepen van Welzijn Karina Hans zorgde voor een belangrijk aantal maatregelen ten gunste van de Brasschatenaren die tijdens 
de coronacrisis in een sociaal kwetsbare positie stonden of kwamen.

Het gaat om een bijkomende besteding van 
zowat 300.000 euro. Dat budget gaat onder 
meer naar:
•  het organiseren van groepsgesprekken 

(psychologische ondersteuning);
• extra ondersteuning van vrijwilligers;
•  een vervroegde en in een latere fase een 

extra uitbetaling van de mantelzorgpremie;
• kinderopvang (ook voor werkzoekenden);
•  de aankoop van laptops voor kwetsbare 

kinderen;
• belrondes naar potentieel eenzamen;

•  ondersteuning voor vaste kosten  
(bijvoorbeeld huur en energie);

• maaltijdbonnen.

Ook wordt ondersteuning aangeboden aan 
mensen die vragen hebben over bijvoor-
beeld een leefloon of een andere uitkering, 
een zoektocht naar een nieuwe woonst of 
baan, schuldbemiddeling, budgetbeheer, 
stopgezette interimcontracten of huur-
subsidies. In de wintermaanden wordt die 
problematiek allicht actueler.

 Potentieel eenzame inwoners kregen 
tijdens de coronacrisis een telefoontje van de 
gemeente.
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Op ontdekkingstocht in Vlaanderen
Deze zomer wordt er eentje in eigen land. Geniet zonder zorgen en in 
alle veiligheid van al het moois dat Vlaanderen te bieden heeft. 

Fan van ons rijk Vlaams erfgoed? 
Surf naar openmonumenten.be/erfgoedezomer, koop een 
Open Monumentenkaart en beleef een erfgoede zomer.

Of ga zorgeloos op zwier met de YouFlanders-app. 
Surf naar youflanders.be of scan de QR-code. Dan ziet u in één oogopslag 
waar het rustig en dus veilig is.

Kom uit uw kot en ga op reis in Vlaanderen Vakantieland.

Beleef een erfgoede 
zomer in Vlaanderen.

Ga zorgeloos op 
zwier in Vlaanderen 
Vakantieland met de 
YouFlanders-app.

Zuhal Demir
Vlaams minister van Toerisme

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Erfgoed


