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51ste aperitiefgesprek

Veiligheid in Brasschaat
en op landelijk niveau
Zondag 22 september om 11 uur
Kasteel van Brasschaat
Tijdens ons komende aperitiefgesprek verwelkomen we twee sprekers: Barbara Cloet,
korpschef van de politiezone Brasschaat, en
Bart Raeymaekers, directeur-generaal van
het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
Barbara Cloet werd op 1 juli de nieuwe
korpschef van de
politiezone
Brasschaat. Barbara
studeerde criminologie aan de KU
Leuven. Ze werkte
al onder meer bij de
spoorwegpolitie en
bij de lokale politie in
Vilvoorde, Schoten en de Noorderkempen.
Ze vertelt u hoe de Brasschaatse politie
toekomstgericht zal evolueren en blikt terug
op het voorbije jaar.

Veilig naar school
Nu het nieuwe schooljaar is gestart, kent Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts zo’n half miljoen euro toe aan veertien
gemeenten die hun schoolomgeving veiliger willen maken.
“In Brasschaat hebben we daarom voor 71 000 euro geïnvesteerd
in dynamische zone 30-borden in acht schoolomgevingen.
We krijgen daarvoor ongeveer 30 000 euro subsidies”, zegt
Goele Fonteyn, schepen van Mobiliteit.
Goele: “In de schoolomgeving Driehoek zijn we nog
een stapje verder gegaan.
We kregen al jarenlang
meldingen en klachten van
bewoners over de chaotische
verkeerstoestanden rond de
sporthal en de scholen
Mater Dei en GIBO
Driehoek. We zijn voor
Opvallende signalisatie van de schoolomgeving
de totaalaanpak gegaan:
bij het begin van de Bosaard.
eenrichtingsverkeer, fietsstraten (waar de fiets altijd
voorrang heeft op de auto), duidelijk zichtbare (groene)
zebrapaden, een parkeerverbod aan de schoolpoort,
rijbaankussens … Alles wordt goed zichtbaar aangegeven.
We duimen alvast voor een veilig nieuw schooljaar.”

Bart Raeymaekers werd twee jaar geleden,
na een loopbaan bij
zowel de lokale als
de federale politie,
directeur-generaal
van het crisiscentrum van de FOD
Binnenlandse Zaken.
Het crisiscentrum
is verantwoordelijk
voor de noodplanning en de coördinatie van
noodsituaties of potentiële crisissen.

Goele Fonteyn, schepen van Mobiliteit

Gratis toegang
Iedereen welkom!
De winkelende moeders werden op Moederdag alweer verblijd met een bloemetje.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Hemelhoeve heropent de deuren
Na een lange zoektocht krijgt restaurant Hemelhoeve in het park
in september nieuwe uitbaters. Het gebouw stond drie jaar leeg,
maar nu is de karakteristieke hoeve voor een termijn van 30 jaar in
concessie gegeven aan Peter Keijzer en Nathalie de Ceuninck.
Nadat de vorige uitbater in 2016 failliet ging, zag de Hemelhoeve vooral tijdelijke
bezettingen passeren: pop-updiscotheek Club Noir, een zomerpop-up met Pieter
Jacobs en een escaperoom.

 e Hemelhoeve zal heropenen na grondige
D
renovatiewerken binnen én buiten.

Nu was het aan Peter en Nathalie om serieus te investeren in de bekende parkhoeve
van Brasschaat. Het wordt geen exclusieve bedoening, maar lekker en goed eten voor een schappelijke prijs. Een oranjerie siert
de achterkant van het gebouw. Die vormt een verbinding met zaal Thijs die dienst zal doen als keuken. Daardoor komt de eerste
verdieping vrij, zodat die benut kan worden door het cultuurcentrum Brasschaat. Er zal ook een verregaande samenwerking zijn
tussen Peter en Nathalie enerzijds en het cultuurcentrum Brasschaat anderzijds tijdens voorstellingen in Theater Hemelhoeve.

Brasschaat wint #sportersbelevenmeer-award 2018
Brasschaat werd voor het tweede jaar op rij bekroond door Sport Vlaanderen met de
#sportersbelevenmeer-award. Schepen van Sport Adinda Van Gerven is blij dat de inspanningen
van velen om Brasschaat in beweging te brengen én te houden beloond worden.
Met de #sportersbelevenmeer-campagne zet Sport Vlaanderen alle steden en gemeenten aan
om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Dat kan door foto’s op sociale media te posten,
activiteiten voor gezinnen en in de natuur te organiseren, sportinitiatieven op het werk aan te bieden
en de Maand van de Sportclub te promoten.

V oor Adinda is deze award natuurlijk geen eindpunt maar meer een beginpunt
om de lat voor de sportieve Brasschatenaren weer wat hoger te leggen.

Huis van het Kind
Huis van het Kind
Gemeentepark 1
www.huisvanhetkind.be

Het Brasschaats gemeentebestuur besteedt aandacht aan de noden en
verwachtingen van ouders en kinderen, en denkt daarbij zeker ook aan
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Deze bestuursperiode richten we
daarom een fysiek Huis van het Kind op. Dat Huis van het Kind is als
een wegwijzer, waar gezinnen de weg getoond wordt in het doolhof van
opvoeden, onderwijs, kinderopvang, vrije tijd en gezondheid.
In het Huis van het Kind brengen we de belangrijkste partners rondom
gezond opgroeien en opvoeden samen onder één dak. Zo kunnen zij goed en
efficiënt samenwerken.
De belangrijkste partners van het Huis van het Kind
zijn de Opvoedingswinkel, het consultatiebureau
Kind en Gezin, Kinderopvang, de Speelbabbel,
Gezinscoaching, Rotonde en de rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp.

Het Huis van het Kind

brasschaat@n-va.be

Het ‘alles onder één dak’-principe garandeert
laagdrempeligheid en de diverse partners slaan
er de handen in elkaar. Door hun
Schepen van Sociale Zaken Karina Hans
krachten te bundelen, bereiken ze
is zeer tevreden met de snelle realisatie
meer.
van het Huis van het Kind.
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Stedenband Brasschaat-Tarija bestaat vijftien jaar
In 2004 ging Brasschaat een stedenband
aan met Tarija, een stad met zo’n 135 000
inwoners gelegen in het zuiden van Bolivia,
op een hoogte van 1860 meter.
Sindsdien zijn er al talloze delegaties over
en weer gereisd, waarbij ervaring en kennis
werden uitgewisseld. Door de jaren heen
werd de samenwerking steeds intenser. Er
was eerst de begeleiding van de uitbouw
van de brandweer. Later kwamen vele
andere domeinen aan bod, zoals veiligheid en preventie, politiewerking, sport & jeugdwerking en milieu & afvalverwerking.
Dit jaar vieren we het vijftienjarige bestaan van de stedenband. In juni ontvingen we daarom een achtkoppige delegatie uit Tarija.
Carla Pantens sprak als schepen van Lokaal Mondiaal Beleid de delegatie toe op een receptie bij de Remise.

Spetterende 11 juliviering in Brasschaat
Ook dit jaar vierden we weer op schitterende wijze de Vlaamse feestdag, en dat voor de eerste keer onder auspiciën van Carla Pantens,
onze nieuwe schepen van Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden.
De dag werd afgetrapt met een 11 juliontbijt in verschillende Brasschaatse horecagelegenheden. In de late namiddag was er een
kinderoptreden door de Roodvonkband. ‘s Avonds in het park was er dan een optreden van de Lou Romanband met Ivann en
hoofdact Barbara Dex. Verrassingsact was de Nederlandse zanger Ben Cramer. Vervolgens gaven meer dan honderd jonge dansers
van Pivolté het beste van zichzelf met hun ‘Celebration’, waarvoor ze een langdurig applaus kregen van het talrijk opgekomen publiek.
De nacht werd feestelijk afgesloten met een prachtig vuurwerk, dat bovendien geluidsarm en diervriendelijk was.

www.n-va.be/brasschaat

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:
Vlaams Parlement
Kamer
Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

