
Beste Brasschatenaar

Op gemeentelijk vlak zijn we halverwege 
de bestuursperiode. Op maandag 
20 december worden de begroting 
voor 2022 en het meerjarenplan 
voor 2020-2025 voorgelegd aan de 
gemeenteraad. We zijn er weer in 
geslaagd om de begroting in evenwicht 
te houden, ondanks de vele uitdagingen 
die op ons afkomen. En dat zonder 
de aanvullende personenbelasting of 
de aanvullende opcentiemen op de 
onroerende voorheffi ng te verhogen. 
Zo maken we onze verkiezingsbelofte 
waar.

We krijgen van veel inwoners felici-
taties voor de effi ciënte werking van 
het vaccinatiecentrum. Zonder de hulp 
van de meer dan duizend vrijwilligers 
was dat echt niet mogelijk geweest. 
Hartelijk dank daarvoor! Er werden 
de voorbije maanden ook weer heel 
wat inspanningen gevraagd om het 
coronabeestje te kunnen bedwingen. Ik 
dank daarom ook alle inwoners die de 
maatregelen goed hebben opgevolgd.

Voor de laatste drie jaar van de legis-
latuur staan er nog talrijke projecten in 
de steigers, zoals de renovatie van de 
Ruiterhal en van het Louis De Winter-
stadion. Maar eerst is het tijd om een 
fi jne eindejaarsperiode te beleven. Ik 
wens u allen het allerbeste toe.

Philip Cools
Waarnemend 
burgemeester

Zondag 12 december om 11 uur
Kasteel van Brasschaat

Jan Jambon is titelvoerend burgemeester van 
Brasschaat en Vlaams minister-president. 
Tijdens ons komende aperitiefgesprek licht 
hij het nieuwe relanceplan van de Vlaamse 
Regering toe.

De Vlaamse Regering besteedt 4,3 miljard euro 
aan het plan dat de Vlaamse welvaart en het 
welzijn van de Vlamingen moet versterken na 
corona. Het plan omvat zeven speerpunten, waaronder het verduurzamen van de 
economie en de samenleving, de digitale transformatie en een effi ciëntere overheid. 

Iedereen is welkom. De toegang is gratis, maar inschrijven via evi.verdonck@n-va.be 
is verplicht. Uw inschrijving is pas geldig na bevestiging. We volgen de coronamaatregelen 
die op dat moment van kracht zijn.

Mishagen: vernieuwing skateterrein gepland
Opgelucht en een beetje trots: zo voelt schepen van Jeugd en Sport Adinda Van Gerven 
zich. Want nadat een grondige aanpak van het verouderde skateterrein al enkele keren 
op tafel lag, is nu de kogel door de kerk: het stilaan verouderde skateterrein wordt 
straks hét trefpunt voor skaters, steppers en genieters. 

“Het skateterrein wordt een plaats waar piepjong en wijsoud elkaar kunnen ontmoeten”, 
zegt Adinda. “De piepers om kennis te maken met de rolletjes, de meer ervaren bezoekers 
om hun kunsten te tonen en de toeschouwers om van het spektakel te genieten.” 

Jongeren betrekken
Gemeenteraadslid Bart Thijs, 
die het skatedossier mee voor-
bereidde en vurig verdedigde, is 
blij dat er voor de +12-jarigen een 
uitdagend skateaanbod komt. 
Hij vindt het vooral goed dat de 
jongeren mee betrokken worden 
in het ontwerp en de uitwerking 
van dit skateproject. “Iets wat van 
onderen groeit, wordt beter erva-
ren en gekoesterd”, aldus Bart.

Gemeenteraadslid Bart Thijs en schepen Adinda 
Van Gerven samen met twee enthousiaste skaters.

Aperitiefgesprek met Jan Jambon
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Vernieuwde concertzaal op 
de Ploegsebaan 
De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord hee�  er 
een prachtige ruimte bij: de volledig vernieuwde concertzaal.

Na de vernieuwing van het dak en het aanbrengen van gevel-
isolatie, ging onze eigen gemeentelijke technische dienst binnen 
aan het werk. Een optimalisatie in ruimtegebruik resulteerde in 
een mooie inkomzone die toegang biedt tot de grote concertzaal. 
Nieuwe vloer, nieuwe verwarming, verlichting, schilderwerken …
Alles brachten ze tot in de puntjes in orde, zodat het publiek 
netjes ontvangen kan worden. Schepen Goele Fonteyn, bevoegd 
voor werken in eigen beheer, beaamt: “Mooi werk van onze 
technische dienst, stuk voor stuk bekwame vaklieden.”

Samenwerking met scholen
“Wij zijn zeer trots op de metamorfose van onze Academie, 
maar ook op wat er binnen deze mooie muren gebeurt”, voegt 
schepen van Onderwijs Inez Ven eraan toe. “De samenwerking 

van de Academie met onze basisscholen verloopt prima. Op 
deze manier komen nog meer kinderen de sfeer opsnuiven en 
kennismaken met de creatieve krachten in de lokalen van de 
Academie. Iedereen is trouwens welkom om eens langs te komen.”

Ook nieuwe richtingen zoals bijvoorbeeld muziekgeschiedenis, 
harp of experimentele digitale muziek worden aangeboden. De 
inschrijvingen liepen zeer vlot binnen.

Nieuwe preventiewerker 
rond verslavingen
Schepen van Sociale Zaken Karina Hans 
tekende onlangs mee voor de inzet van een 
nieuwe preventiemedewerker rond mentaal 
welbevinden en verslavingsproblematiek. De 
actie kadert in een samenwerking met vier 
andere gemeenten van de Noorderkempen. 
Het doel is om nog meer werk te maken van 
preventiebeleid rond 
onder meer verslavin-
gen die te maken heb-
ben met bijvoorbeeld 
alcohol, drugs, tabak, 
gamen of gokken.

Lachgas: niet om mee te lachen
Bijzondere aandacht in het preventiebeleid gaat 
naar een fenomeen dat de jongste tijd opgang 
maakt in het uitgaansleven: het misbruik van 
lachgas. Het inademen van lachgas is een 
gevaar voor je gezondheid, maar ook voor de 
veiligheid van anderen. Duizeligheid, misselijk-
heid, desoriëntatie en een algemeen dronken 
gevoel kunnen voor valpartijen en ongelukken 
in het verkeer zorgen. Ben je verkouden, dan 
is het gebruik van lachgas extra gevaarlijk, 
want door de verhoogde druk in je hoofd kan 
het trommelvlies springen. Frequent gebruik 
kan neurologische aandoeningen veroorzaken. 
De politie is extra alert op het misbruik van 
lachgas, en wie hierdoor het slachtoffer is van 
overlast, kan dat aan hen melden.

Met de autobus naar het Fakkeltheater

Zondag 17 oktober trokken een dertigtal N-VA-sympathisanten met de bus naar 
Antwerpen voor de laatste vertoning van ‘Nen Doop, Nen Trouw en Een Begrafenis’. 
Auteur en regisseur is Brasschatenaar en vriend van de afdeling Alex Van Haecke. 
Zijn zoon Stijn schitterde in een hoofdrol. 

Steun aan zustergemeente 
Bad Neuenahr-Ahrweiler
In de nacht van 14 juli veranderde dit paradijsje aan de Ahr in een ware hel. Onze 
zustergemeente werd zwaar getroffen door de overstromingen. 

Waarnemend burgemeester Philip Cools en eerste schepen Adinda Van Gerven 
brachten er in de loop van september een bezoek en waren erg aangedaan door wat 
ze zagen. Ze legden er een krans neer voor de 73 dodelijke slachtoffers. Ook maak-
ten ze 32.410 euro over, die gebruikt zal worden om mobiele centra voor psycholo-
gische steun te openen. Philip en Adinda danken iedereen die een bijdrage gedaan 
heeft om onze zustergemeente te steunen.

Schepenen Inez Ven en Goele Fonteyn in de 
vernieuwde concertzaal. Een prachtig resultaat.

Schepen Karina 
Hans zet mee haar 

schouders onder het 
preventiebeleid. 

brasschaat@n-va.be

2



Brandweer krijgt grotere en modernere kazerne
Met de uitbreiding en verbouwing van de brandweerkazerne koos Brasschaat 
voor een modernisering die aan alle noden voldoet. “We hebben ten tijde van de 
brandweerfusie tot Zone Rand niet gekozen voor een investeringsstop, maar zijn 
voluit gegaan voor een grotere, praktische en e�  ciënte brandweerkazerne”, zegt 
schepen van Patrimonium Goele Fonteyn. 

De capaciteit van de voertuigenhal werd verdubbeld. Erboven kwamen nieuwe kan-
toren, een vergaderzaal, een leslokaal en een ontmoetingsruimte. Verder werden de 
veiligheid en toegankelijkheid van de bestaande administratieve gebouwen volledig 
in orde gebracht. En tot slot kwamen er nieuwe bestrating, nieuwe aanplantingen en 
omheiningen. 

Aandacht voor duurzaamheid
Brandweer en gemeente besteedden ook veel aandacht aan duurzaamheid: op het dak 
liggen zonnepanelen. Er zijn warmteboilers geïnstalleerd en ook twee grote waterput-
ten zodat aan waterrecuperatie wordt gedaan. De werken namen ongeveer twee jaar in 
beslag. Het kostenplaatje van de vernieuwing bedroeg zo’n 2,7 miljoen euro. Daarbij 
kwamen nog de omgevingswerken voor 890.000 euro.

Voshollei: innovatief fietspad
Bij de aanleg van het � etspad op de vernieuwde Voshollei hield het 
gemeentebestuur uitermate rekening met de mooie laanbomen. 
Daarom werd gekozen voor een innovatief principe: sandwich-
panelen. Daarmee kon men het wortelbestand van de rode beuken 
zoveel mogelijk sparen. De panelen verspreiden de belasting van 
voertuigen rond het wortelgebied van de boom en verminderen de 
bodemverdichting.

Schepen van Openbare Werken 
Goele Fonteyn: “Dit is een pri-
meur in Vlaanderen waarbij er 
ingezet wordt op een maximaal 
bomenbehoud bij de aanleg van 
een comfortabel fietspad. Heel wat 
schoolgaande jongeren, maar ook 
fietsers naar hun werk, zullen op 
een veilige manier deze belangrijke 
verbinding kunnen nemen.”

Naast de aanleg van een modern 
fietspad werd ook het regenwater 
van het afvalwater gescheiden 
en werden alle nutsleidingen 
vervangen.

Brasschaat kiest voor duurzaam
De afgelopen maanden heeft Brasschaat zich al van zijn meest 
duurzame kant laten zien. Een burgerparticipatietraject in het 
kader van ons klimaatplan werd opgestart. Op 25 september 
sloot het gemeentebestuur de duurzame week af met een 
Klimaathappening, waar u kon proeven van kookworkshops 
en foodtrucks, genieten van een duurzame markt en kennis-
maken met onze ‘duurzame helden’.

Een volgende stap was de ondertekening van het Energie- en 
Klimaatpact met de Vlaamse overheid. “De Vlaamse financiële
ondersteuning van 
124.000 euro zetten 
we in om een aantal 
doelstellingen uit ons 
Brasschaatse klimaat-
plan uit te werken, zoals 
fiets- en laadinfrastruc-
tuur, renovaties met 
energetische ingrepen, 
regenwaterbuffering en 
de aanplant van bomen 
en hagen”, legt schepen 
van Duurzaamheid 
Goele Fonteyn uit.

Zebra’s en fietsontbijt tijdens week van de mobiliteit
Tijdens de week van de mobiliteit in september zette het gemeentebestuur opnieuw zijn 
ludieke zebra’s in. Ze geven automobilisten een dikke duim als ze zich aan de zone 30 houden 
en zwaaien hevig in het rond wanneer iemand foutparkeert. “Ieder kind moet zich op weg 
naar en van school veilig kunnen voelen”, vindt schepen van Onderwijs Inez Ven. 

Daarnaast trakteerde het gemeentebestuur fietsers op een lokaal en duurzaam fietsontbijtje. 
“We willen de mensen aanmoedigen om te blijven kiezen voor duurzame vervoersmodi. In 
het kader van de komende fase van de Oosterweelwerken hopen we nog meer mensen op de 
fiets te krijgen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit en Duurzaamheid Goele Fonteyn.

Het gebruik van sandwichpanelen 
is een primeur in Vlaanderen.

Duurzame held en zwerfvuilruimer 
Robbe op de klimaathappening in de 
Leerexpert.

 Iedereen blij met de gloednieuwe 
brandweerkazerne.

 De fi etsers werden beloond met 
een lekker ontbijtje.

www.n-va.be/brasschaat
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


