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Aperitiefgesprek
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De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen eraan. De campagnes
zijn al volop bezig: niemand kan
ernaast kijken. Het is een spetterend
en verbazend spektakel waarin de
kandidaten geen spaander van elkaar
heel laten.
Steven De Foer, specialist buitenland van De Standaard en Amerikakenner, maakt ons tijdens ons 39ste
apertiefgesprek wegwijs in het grootste politieke schouwspel ter wereld.

We willen u nu al verleiden om ook
op 11 december naar het aperitiefgesprek te komen. Dan stellen we
u een pronkstuk van de N-VA voor:
Zuhal Demir.

Bruisende Brasschaatse Zomer
er

Wat het weer betreft, hebben we er al betere meegemaakt, maar op
het vlak van grootse evenementen kon de bijna afgelopen zomer in
Brasschaat wél tellen. De meeste van die feesten werden geschraagd of
in het leven geroepen door N-VA Brasschaat.

Burgemeester Koen Verberck en gemeenteraadsvoorzitter Jef Konings gaan uit de bol met de French Cancan.

2 800 walsende mensen

Brasschaat Klassiek was andermaal
een topper. Onder een mild schijnende
volle maan genoten 2 800 toeschouwers
van een artistiek buitengewoon
hoogstaand
muzikaal
spektakel.
Het fameuze orkest Il Novecento
met zijn magische maestro Robert
Groslot speelde de pannen van het
gerestaureerde dak van het kasteel.
Soprano Liesbeth Devos en tenor
Thomas Blondelle zongen de helder
twinkelende sterren van de hemel.

wortels uit de gronden probeerden te
trekken om deel te kunnen nemen aan
het feeërieke feest.
Iedereen was in vervoering, niet in het
minst onze burgemeester Koen die met
zijn gade Hedwig het walsbal opende
en vele monden deed openvallen
door zijn zwierige stijl. De droom van
Jan Jambon, een volwaardig klassiek
festival in ons park, krijgt steeds meer
vorm.

Ondermeer Offenbach, Haydn, Rossini,
Verdi, Pucini en Lehar bezochten
het park. Toen in het laatste deel alle
stoelen van de gigantische dansvloer
werden gehaald en bijna 1 300 koppels
over de walsvloer zweefden, leek het
wel of de machtige oude bomen hun

Schepen Tom Versompel neemt ontslag
Het grootste nieuws van de afgelopen week was natuurlijk het aftreden van schepen Tom
Versompel. Tom licht toe: “Na de spijtige incidenten met de twee alcoholcontroles waarbij
ik betrokken was heb ik in overleg met de lokale N-VA-leiding beslist om pas na een periode
van rijp beraad passend te reageren. Die tijd is nu voorbij. Ik wil een sterk en niet mis te
verstaan signaal geven: ik stel mijn mandaten opnieuw ter beschikking van de partij, maar
ik zal mij als gemeenteraadslid blijven inzetten voor de N-VA en de gemeente Brasschaat.”
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The Day Before Tomorrow blijft groeien

Jan & Alleman ten voordele van Tejo

Het traditionele 11 julifeest met de voorafgaande elfdaagse
blijft een klassieker waar heel veel mensen op af komen.
Hetzelfde geldt
voor The Day
Before Tomorrow.
De vierde editie
van dit dj-festival,
dat in 2013 boven
de doopvont
werd gehouden
door schepen van
Cultuur Karina
Hans, blijft groeien.

Jan & Alleman bracht ook weer heel veel vrolijk volk op de been.
Terwijl de grote mensen elkaar over het gras sleurden bij het
touwtrekken of op een hoopje vielen bij de lattenrace, genoten de
kinderen van de vele spelletjes en behendigheidsproeven.

In 2013 lokte TDBT 3 000 bezoekers, in 2014 waren er dat al
6 000, vorig jaar 8 000 en in juli van dit jaar vonden bijna 10
000 feestgangers de weg naar het park.

Maria-ter-Heide sleepte voor de tweede keer de mooie
wisseltrofee in de wacht, onder meer dank zij de prachtige zang
van Lotte De Clercq, maar ook de kleine Lindra van de wijk
Driehoek veroverde alle harten.
Fanny Huygen serveerde voor wijk Vriesdonk een koud
knolseldersoepje waar de jury helemaal warm van werd
(recept op www.n-va.be/brasschaat). Acro 2 Gym bracht een
adembenemend optreden en de zon deed al wat ze kon.
Superdagje!

De VIP-accommodatie – die ruimte bood aan 800 gasten
– was veertien dagen vooraf helemaal uitverkocht. 29 dj’s
gingen tekeer op drie volwaardige podiums. Het decor
van de main stage was een indrukwekkende ‘led wall’ van
dertig meter breed en tien meter hoog. Op de Desperados
Stage kregen aankomende Vlaamse talenten hun kans: een
zeer lovenswaardig en aanstekelijk initiatief.
Nu al werd The Day Before Tomorrow bezocht door vele
buitenlanders die niet aan een ticket waren geraakt voor
Tomorrowland. Brasschaat maakt dus naam over de
grenzen heen.

Parkeren bij het park
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Don’t try this at home …

Kraamzorg bij u thuis
Veel jonge ouders zijn nog onvoldoende op de
hoogte van de mogelijkheden van thuiskraamzorg.
Ook de coördinatie tussen gynaecoloog, arts en
ambulante vroedvrouw kan beter. Daarom vestigt
schepen van gezin Karina Hans de aandacht op de
mogelijkheden van thuiskraamzorg in Brasschaat.
Kwaliteitslogo voor vroedvrouwen

Kakelverse moeders verblijven na hun bevalling alsmaar
korter in een kraamafdeling. In 1960 was dat nog gemiddeld
10 dagen, in 2014 waren er dat nog amper vier. Op de website
www.vroedvrouwen.be kan je terugvinden welke zelfstandige
vroedvrouwen er in onze gemeente wonen en of ze in het bezit
zijn van het kwaliteitslogo.

Huis van het Kind

Daarnaast heeft de gemeente het Huis van het Kind opgestart.
Ook vroedvrouwenpraktijk HikkeTein werkt mee aan dit project.
Door deze samenwerking is de postnatale opvolging van de
Brasschaatse gezinnen verzekerd.

Gaat en vermenigvuldigt u!

Om de zorg na ontslag zo goed mogelijk voor te bereiden,
is het belangrijk dat toekomstige ouders al vroeg tijdens de
zwangerschap (liefst vóór de twintigste zwangerschapsweek)
een vroedvrouw aan huis regelen. Dat kan door een afspraak te
maken met één van de vroedvrouwen in het Huis van het Kind
(www.HikkeTein.be) of door contact op te nemen met een
zelfstandige vroedvrouw uit de buurt.

Stoelendans:

Hendrik De Maeyer vervangt Karin Verbiest in gemeenteraad
Karin Verbiest, die in 2012 in Brasschaat met een flinke score als achtste N-VA’er uit de verkiezingsurne
kwam, verhuist wegens een nieuwe familiesituatie naar Zoersel. Zij staat haar zitje in de gemeenteraad af
aan Hendrik De Maeyer.
Normaalgezien zou Erwin Callens Karin opvolgen, maar hij kiest
ervoor om zich nog meer in te zetten in de raad van bestuur van
het OCMW, waar hij fractievoorzitter wordt. Het is dus Hendrik
die die overstap maakt naar de gemeenteraad, waar hij God en
klein Pierke kent.

Monique Celen naar OCMW-raad

Hendriks plaats in de raad van bestuur van het OCMW wordt
overgenomen door ons aller Moeder Cent, Monique Celen.

Na het gehakketak over het vellen van enkele bomen
opende schepen voor Mobiliteit Luc Sevenhans op
14 juli namens de gemeente de nieuwe parking op de
hoek Hemelakkers-Oude Baan. Voor de middenstand
in het centrum en de vele kooplustigen daar is dat
initiatief meer dan welkom.
De parking biedt plaats aan
52 voertuigen. Bovendien mag
je er vier uur parkeren in plaats
van twee uur.
Bijzonder is ook dat het regenwater over de hele oppervlakte
wordt opgevangen in kolken
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en naar een ‘wadi’ (waterafvoer
door infiltratie) geleid wordt. Zo
blijft de grondwaterspiegel beter
op peil en komt het regenwater
niet in de riolering terecht. Dat
ontlast de zuiveringsinstallaties.
Wij denken ook aan àlles.

 CMW-raadslid Monique Celen en gemeenteraadslid Hendrik De
O
Maeyer zetten zich de komende jaren in voor u.

Dat is een goeie zaak voor het OCMW want als iemand de
financiën met een vergrootglas in de gaten houdt is het wel
Monique. Als penningmeester van onze afdeling ziet ze er streng
op toe dat er geen euro over de balk wordt gegooid. Wat zeg ik?
Geen eurocent!

24 september

Bal van de Burgemeester
Koen Verberck, ook wel bekend als de Rudolf Nurejev van de Lage Landen, heeft na de
openingsdans op Brasschaat Klassiek de smaak goed te pakken. Hij organiseert op
24 september zijn eerste Bal van de Burgemeester. Ook op het programma: La Bamba.
Het wadi-systeem zal van pas komen.
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De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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