
Beste Brasschatenaar, 

Op de vooravond van het feest van de 
Vlaamse Gemeenschap wens ik jullie allen 
een fi jne Vlaamse feestdag toe. De Elfdaagse 
is volop bezig. Door de huidige omstandighe-
den verloopt die in een wat andere vorm dan 
we gewoon zijn. Op 11 juli zijn er weer heel 
wat activiteiten gepland. Uiteraard worden 
die allemaal coronaveilig georganiseerd. Ik 
nodig iedereen uit om deel te nemen!

Na de zomer start het nieuwe werkjaar in 
onze gemeente. Door de fi nanciële gevolgen 
van de coronacrisis moesten we begin 2021 
een aantal investeringen schrappen. Maar 
dankzij een goed fi nancieel beheer van onze 
gemeente kunnen we enkele plannen nu 
toch oppikken en uitvoeren. 

Zo zullen we de gronden gelegen aan de 
Plataandreef (Peerdsbos) aankopen. Deze 
gronden zijn nu nog in eigendom van het 
OCMW Antwerpen en werden tot enkele 
jaren geleden als trainingsvelden voor RAFC 
Antwerpen gebruikt. De parking aan de Mel-
kerij kan naar deze nieuwe locatie verhuizen 
en de huidige parking geven we terug aan 
het Peerdsbos. Verder werden de herinrich-
ting van het Dr. Roosensplein en de aankoop 
van de Gunfi re-site opnieuw opgenomen in 
de meerjarenplanning. 

Ik wens alle Bras-
schatenaren nog 
een deugddoende 
vakantie! Ik zie 
jullie graag terug 
op een van onze 
evenementen!

Philip Cools
Waarnemend 
burgemeester

Doe mee aan de Elfdaagse! Hang op 11 juli de Vlaamse Leeuw uit! 

N-VA Brasschaat dankt Vlaanderen en onze minister-president Jan Jambon voor de 
belangrijke toelage van 502.000 euro die Brasschaat mocht ontvangen voor sport, jeugd 
en cultuur. Op de foto: Jan Jambon met schepen van Financiën Bruno Heirman en waarne-
mend burgemeester Philip Cools bij hun eerste pint nadat de terrassen heropend werden.

Carla Pantens, schepen van Vlaamse Aangelegenheden: “In de aanloop naar de 
Vlaamse feestdag is er dit jaar weer de Elfdaagse: een mix van allerlei activiteiten 
voor jong en oud.”

De zomerbrochure van de gemeente, waarin je het volledige programma van de 
Elfdaagse vindt, wordt in elke brievenbus bezorgd. Vier met ons mee en laat de 
Vlaamse Leeuw wapperen! 

Brasschaat viert 11 juli! 
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Iedereen beweegt! 
In haar zoektocht naar nog meer beweeguitdagingen kwam onze 
schepen van Sport Adinda Van Gerven in contact met de #Ipitup 
beweegbank (*). De waaier van beweegmogelijkheden die deze 
bank biedt voor iedereen, van jong tot oud en van rustende wan-
delaar tot competitieve sporter, maakte van onze schepen een 
enthousiaste ambassadeur van deze bank.

Brasschaat telt vandaag drie beweegbanken (speelterrein Zegelei, 
Park van Brasschaat aan de Remise, sportcentrum Peerdsbos). In 
het najaar zullen er ook Sport Overdag-initiatiecursussen aan de 
bank gegeven worden. Gemeenteraadsleden Hedwig van Baarle 
en Bart Thijs testten deze bank alvast uit. ‘Verrassend, uitda-
gend, innovatief, speels, sociaal, …’. Beide raadsleden waren zeer 
enthousiast.

Onder het motto #IedereenBeweegt ook in Brasschaat, moedigen 
we jullie aan om onze beweegbanken te ontdekken en te ervaren.

Buitenspeeldag 
2021 
Gezien de coronamaatregelen moest onze 
schepen van Jeugd Adinda Van Gerven 
naarstig op zoek gaan naar een veilig alterna-
tief. En… wie zoekt, die vindt. Er kwam zelfs 
meer: een Buitenspeelweek!

Tijdens de week van 21 april konden de Bras-
schaatse jongeren deelnemen aan een ware 
Buitenspeeluitdaging: iets met wieltjes in een 
ander kleedje steken, ofwel een kamp bouwen, 
ofwel een kleurrijke stoeptekening maken. De 
jongeren mochten het beeld van hun resultaat 
insturen. De top drie werd beloond met een 
spelpakket. Adinda pimpte haar go-cart. 

Pakjesautomaten zorgen voor 
win/win
De voorbije maanden doken her en der in het straatbeeld van Brasschaat 
pakjesautomaten van B-post op. Ze bieden een gebruiksvriendelijke, 
duurzame en 24/7-oplossing aan voor het ontvangen en verzenden van 
pakjes. 

Pakjes ontvangen en verzenden is soms een lastig pijnpunt. Men is niet 
thuis op moment van de levering en de openingsuren van de postpunten 
zijn zeker niet voor iedereen ideaal. Volgens schepen van Duurzaamheid 
Goele Fonteyn ligt de plaatsing van pakjesautomaten op strategische (mobi)
punten volledig in de lijn van onze doelstellingen van het Burgemeesters-
convenant om de CO2-uitstoot van transportverplaatsingen te verminde-
ren.

Drie nieuwe locaties
De eerste pakjesautomaat, in de Augustijnslei, was zeer succesvol, waardoor 
de capaciteit niet meer voldeed aan de vraag. Vandaar liet het gemeentebe-
stuur er op drie locaties bijplaatsen: in 
de Kerkedreef, de Rerum Novarumlei 
en het Kaartse plein. Deze locaties zijn 
gemakkelijk bereikbaar en goed zicht-
baar.

“Voor de handelaars zit er eveneens een 
voordeel aan de pakjesautomaat”,  weet 
schepen van Lokaal Ondernemen Carla 
Pantens. “Ook na de openingsuren kun-
nen zij immers pakjes en bestellingen 
makkelijk kwijt in de automaat, waar 
de klant ze dan met gebruik van een 
afhaalcode kan oppikken op het door 
hem gekozen tijdstip.”

* De Ipitup beweegbank kreeg recent een ‘good practice’ erkenning van de Europese Commissie 
omwille van zijn innovatieve ontwikkelingen om sport en bewegen te promoten.

Verrassend, uitdagend, innovatief, speels, sociaal: de beweegbank. 
Schepen van Sport Adinda Van Gerven is er alvast enthousiast over.

Schepen van Duurzaamheid 
Goele Fonteyn
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Brasschaat investeert in 
Hemelhoeve 
De Hemelhoeve stond enkele weken in de steigers 
voor dakwerken en dakisolatie. Een grote kost van 
om en bij de 600.000 euro. Gelukkig ontvangt de 
gemeente  hiervoor subsidies voor energetische 
ingrepen en erfgoedlandschap. Later volgt nog het 
buitenschrijnwerk. 

Schepen van Patrimonium Goele Fonteyn is tevreden 
dat Brasschaat ook in coronatijd verder blijft 
investeren in haar patrimonium: “Door de buitenste 
schil van onze gebouwen aan te pakken werken we 
aan de doelstellingen van het Brasschaats klimaat- 
en energieactieplan. We realiseren meteen ook een 
besparing op de energiefactuur.”

Stevig duwtje in de rug voor 
scouts Jobertus 
Onder impuls van schepen van Jeugd Adinda Van Gerven keurde de 
gemeente een toelage goed van 250.000 euro voor het nieuwbouw-
project en een langdurige concessie ten voordele van scouts Jobertus. 
Zo verzekeren we de continuïteit van deze jeugdvereniging en heeft 
ze zicht op een duurzaam onderdak. N-VA Brasschaat wenst scouts 
Jobertus veel succes met de verdere uitwerking van dit mooie project!

Brasschaatse VIB-campagne valt in de prijzen 
Op het congres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde van 16 maart 2021 werd de Vlaamse verkeersveiligheidsprijs uitgereikt, 
waarvoor onze gemeente genomineerd was. Gemeente Wachtebeke ging uiteindelijk met de eerste plaats aan de haal, maar Bras-
schaat kreeg toch een verdiende ereplaats.

Schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn sloeg samen met het 
team van mobiliteitsexperten en de verkeerspolitie de handen in 
elkaar om verkeersveiligheid op een originele manier onder de 
aandacht te brengen. Het resultaat is een unieke campagne. Men 
bundelde alle sensibiliseringsacties onder het label VIB ‘very im-
portant Brasschatenaar’ en ‘verkeersveilig in Brasschaat’: correct 
parkeren, veilig naar school, geen alcohol en drugs in het verkeer 
en duurzame mobiliteit. 

Schepen Fonteyn geeft toe dat elke campagne 
tot gedragsverandering tijd vraagt, maar het 
bestuur ervaart toch dat de bewoners deze 
inspanningen waarderen en er positief op 
reageren.

www.n-va.be/brasschaat
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


