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BRASSCHAAT ’T GEEL GAZETJE

Philip Cools vervangt Jan Jambon als burgemeester
In oktober werd Philip Cools door het partijbestuur unaniem verkozen als waarnemend burgemeester 
van Brasschaat. Philip volgt Jan Jambon op, die de lokale leiding overdraagt om zich ten volle te smijten 
op zijn taken als Vlaams minister-president. “Het zijn letterlijk en figuurlijk grote schoenen om te  
vullen. Maar ik neem deze functie met veel enthousiasme op”, aldus Philip Cools.

Philip Cools staat verder ook in voor de bevoegdheden  
Integrale Veiligheid, Organisatieontwikkeling en Lokaal 
Mondiaal Beleid (onder andere ontwikkelingssamenwerking 
en de stedenband met Tarija).

Nu Philip doorschuift, wordt zijn plek in het schepencollege 
als schepen van Financiën, Personeel, Interne Organisatie, 
ICT en Communicatie ingenomen door Bruno Heirman.

Daarnaast legde gemeenteraadslid Tom Thys zijn mandaat neer 
om meer tijd te kunnen vrijmaken voor zijn gezin en werk. 
Zijn zitje wordt voortaan ingevuld door Cathy Mallentjer.   Philip Cools, Jan Jambon, Cathy Mallentjer en Bruno Heirman.

Zondag 8 december om 11 uur
Kasteel van Brasschaat
Gratis toegang voor iedereen

Assita Kanko (°1980, Burkina Faso) is Europees Parlementslid voor de N-VA. Ze is schrijfster,  
politica en onderneemster. Samen met haar dochter van 11 woont ze in Brussel.

Assita breekt een lans voor de rechten van vrouwen wereldwijd. In haar boek ‘Omdat je een  
meisje bent’ getuigt ze over genitale verminking, een verschrikkelijk fenomeen dat ze zelf  
onderging en dat vandaag de dag nog altijd bestaat. 

Als politica ijvert Assita voor meer vrouwen met topfuncties in de politiek en in het  
bedrijfsleven. Zelf werd ze dit jaar verkozen tot Europees Parlementslid. In die functie 
concentreert ze zich op vrouwenrechten, maar ook op ondernemen en veiligheid.

In 2017 kreeg Assita de Ebbenhouten Spoor, een prijs die de N-VA elk jaar uitreikt aan 
een nieuwe Vlaming met een bijzondere verdienste.

52ste aperitiefgesprek met Assita Kanko
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Goele Fonteyn, schepen van Mobiliteit

Bestuur N-VA Brasschaat
V.l.n.r.: Karina Hans, Goele Fonteyn, Karin Beyers, Diane Jacobs, Philip Cools, Hedwig van Baarle, Denis Fraeyman, Daniel Brys, Linda 
Schweiger, Erwin Callens, Inez Ven, Chrisje Huybrechts, Bob Bouhjar, Bart Thijs, Sven Van Dongen, Tim Verschueren, Tom Versompel, 
Carla Pantens, Erik Van Cleemput, Monique Celen, Danny Thijs, Bruno Heirman, Evi Verdonck, Marcel Mathyssen, Adinda Van Gerven,  
Dominik Van Landeghem, Walter Vermeulen en Els Feremans. Niet op de foto: Hendrik De Maeyer, Dieter Heughebaert, Jan Jambon, 
Cathy Mallentjer, Daan Otten, Joris Van Cauwelaert en Herman Van Mieghem.

  De nieuwe borden staan parkeren toe, behalve voor voertuigen 
zwaarder dan 7,5 ton. Bij het buitenrijden van Brasschaat staan 
borden die het parkeerverbod voor vrachtwagens opheffen.

Parkeerverbod voor  
vrachtwagens van  
meer dan 7,5 ton
Op 4 november is, onder impuls van schepen van 
Mobiliteit Goele Fonteyn, een algemeen parkeer-
verbod in heel Brasschaat ingegaan voor voertuigen 
zwaarder dan 7,5 ton.
Aanleiding van het parkeerverbod waren heel wat meldingen en 
klachten over grote vrachtwagens en bussen die in woonstraten 
geparkeerd stonden. De veiligheid van de zwakke weggebruiker 
kwam daardoor in het gedrang: het zicht van fietsers en voet-
gangers werd beperkt, met name ook in schoolomgevingen.  
De leefbaarheid in woonwijken ging erop achteruit. 

Borden aan alle invalswegen
We zijn met dit reglement ook niet de eerste gemeente in  
Vlaanderen: Beringen, Zolder, Genk en de stadskern van  
Brugge gingen ons vooraf. Het verbod is volledig legaal: we  
passen de regelgeving toe zoals voorzien in het verkeersreglement 
om een zonaal parkeerverbod aan te duiden. 78 borden in  
totaal worden aan alle invalswegen geplaatst. Het gaat om  
borden die parkeren toestaan, maar met uitzondering van  
voertuigen zwaarder dan 7,5 ton. Bij het buitenrijden van  
Brasschaat zijn ook de borden te zien die deze richtlijn  
opheffen en midden in de gemeente worden nog vier  
herhalingsborden voorzien.

Alternatieven
“Het is allerminst de bedoeling om een klopjacht te houden”, 
zegt schepen Goele Fonteyn. “Er is een wetgevend kader  
gecreëerd waarbinnen de politie mag handhaven, maar eerst 
komt er een sensibiliseringsperiode. We bieden een aantal 
randparkings aan als alternatief, zoals de park-and-ride aan de 
Sint-Jobsesteenweg, Sportoase voor bussen en de parkeerstrook 
langs de Kapelsesteenweg ter hoogte van de brug van de E19.”

Sommige categorieën van weggebruikers,  
zoals bijvoorbeeld nutsmaatschappijen,  
groenonderhoudsbedrijven en verhuisfirma’s,  
kunnen een tijdelijke vergunning aanvragen  
om te parkeren tijdens de duur van de werken.
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Roefeldag: jong geleerd is oud gedaan
Roefelen betekent letterlijk ‘snuffelen aan iets nieuws’. Schepen van Onderwijs Inez Ven 
en schepen van Jeugd Adinda Van Gerven sloegen de handen in elkaar om de Roefeldag in 
een nieuw kleedje te steken. Het resultaat? Roefel 2.0. Samen met enkele medewerkers en 
vrijwilligers ontdekten 48 enthousiaste kinderen spelenderwijs het reilen en zeilen van de 
technische en administratieve diensten van onze gemeente. 

Wat moet je doen om te trouwen? Waar wordt de nieuwe Golem in elkaar gestoken? Waar heeft 
de kindergemeenteraad plaats? Allemaal vragen waarop de kinderen een antwoord kregen. 
Ook voor onze schepenen was het leerrijk en fijn om enkele doelstellingen van het beleid in 
praktijk te brengen. 

“Met Roefel 2.0 krijgen onze kinderen al een voorproefje van het duaal leren”, zegt Inez.  
“Door een kleine stap in de grotemensenwereld te zetten, krijgt onze jeugd een beeld van  
de complexiteit van het besturen van een gemeente”, vult Adinda aan. Beide schepenen  
willen zeker elk jaar opnieuw ‘roefelen’.

Soep-op-de-stoep-actie
In het kader van de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober liet ook N-VA Brasschaat zich niet onbetuigd. 
Open Huis Kabas en schepen Karina Hans deelden samen met andere N-VA-mandatarissen en vrijwilligers een lekkere 
kom zelfgemaakte soep uit aan passanten aan het Oude Gemeentehuis en aan de kerk van Maria-ter-Heide in ruil voor 
een vrije gift aan Welzijnszorg. 

Deze ‘soep-op-de-stoep-actie’ is een van de acties van het armoedeplan dat we opmaken voor deze bestuursperiode. In het 
plan zijn onder andere volgende initiatieven opgenomen:

•  extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en bijkomende locaties voor  
onthaalouders;

• coaching van kansarme gezinnen door buddy’s;
• verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking en de werking van sociaal huis Kabas;
• kinderruilfietsen;
• huiswerkbegeleiding;
• werkgroep voor verslavingspreventie;
• oprichting van een Huis van het Kind en een welzijnscampus;
• overleg met de scholen.

“Met dit gemeentebestuur willen we kansarme gezinnen en alleenstaanden zoveel mogelijk kansen bieden en  
‘kansrijk’ maken, zodat ze met hun eigen herwonnen krachten de draad weer kunnen oppakken”, aldus Karina Hans.

Dierenarts Bruno Heirman wordt schepen
Bruno Heirman (62 jaar) is uw nieuwe schepen van Financiën, Personeel, Interne Organisatie, ICT en 
Communicatie. Hij volgt Philip Cools op, die waarnemend burgemeester werd.

Nadat hij meer dan 35 jaar in een kliniek voor  
kleine huisdieren werkte, waren de gemeenteraads- 
verkiezingen van 2018 voor Bruno het ideale moment 
om zich toe te leggen op zijn andere passie: de politiek. 
En met succes: in januari legde Bruno de eed af als 
kersvers gemeenteraadslid.

Met de Vlaamse regeringsvorming, met Jan Jambon 
als nieuwe minister-president, kwam voor Bruno 

een schepenambt vrij. Een ambt dat Bruno met veel 
plezier en enthousiasme opneemt. 

“Met een langetermijnvisie en de nodige luister- 
bereidheid wil ik me verder inzetten voor een veilig 
en welvarend Brasschaat”, aldus Bruno. “Ik zal 
er mee voor zorgen dat het ganse team van N-VA 
Brasschaat in topvorm is, zodat het krachtdadig kan 
blijven besturen.”

  Schepenen Adinda Van Gerven  
en Inez Ven.

Wilt u zelf buddy worden? Neem dan contact op met schepen 
Karina Hans via karina.hans@n-va.be of 0495 54 28 15.

Karina Hans, schepen van Sociale Zaken
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


