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Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

11 213 keer bedankt!

Abondance, maar geen soloslim
Zes jaar geleden zorgde N-VA Brasschaat 
al voor de grote ommekeer door de grootste 
partij te worden in onze gemeente.  
Behalve de burgemeesterssjerp haalde de 
N-VA toen vier schepenmandaten binnen 
en 14 van de 33 zetels in de gemeente-
raad. Zes jaar later halen we de absolute 
meerderheid, 17 zetels. Is dat zo mogelijk 
nog historischer?

Jan Jambon (denkt na, met een glimlach op 
de lippen): ... Absolute meerderheden zijn 
niet meer evident in grote gemeenten als 
Brasschaat. Dus dat resultaat is prachtig. 
Het doet me wel een beetje ruimer 
dromen, stel dat ... Maar vergeet niet  
dat net zoals in sport het gezegde geldt: 
aan de top komen vergt een geweldige 
inspanning, er blijven is nog veel moeilijker. 
De mensen hebben ons hun vertrouwen 
gegeven, we zullen net als de afgelopen zes 
jaar hard en enthousiast werken om het 
best mogelijke beleid te voeren.

Met een absolute meerderheid is dat  
wellicht simpeler dan met een grote 
coalitiepartner die toch altijd zijn eigen 
stempel wil drukken en geregeld  
gemasseerd moet worden, of niet?

Jan: Je wint in elk geval veel tijd. Wat  
besproken wordt in ons lokaal bestuur  
en op de fractievergaderingen bepaalt  
de agenda van de mandatarissen. De  
eensgezindheid van het schepencollege  
is evident, de lijnen zijn recht en  
duidelijk. En we moeten niet voortdurend 
over onze schouder kijken, als je begrijpt 
wat ik bedoel.

Hoewel dat niet echt nodig was, hebt u 
Open Vld mee aan boord genomen, twee 
zetels meer in de raad, Myriam Van  

Honsté wordt zelfs schepen. Is Open Vld 
ook lokaal een natuurlijke bondgenoot?

Jan: Het gaat om meer dan dat. De  
oppositie zal altijd haar rol spelen en in 
bepaalde gevallen om een stemming vragen 
in de raad. Met een krappe meerderheid 
van één zetel is het niet altijd vanzelfsprekend 
dat te overleven. Heel praktisch: het zou  
betekenen dat al onze gemeenteraadsleden 
op elke raad voltallig aanwezig moeten zijn, 
er mag in zes jaar nooit iemand verstek 
laten gaan wegens ziekte, ongeval, familiale  
omstandigheden, ik noem maar wat. 
Bovendien heeft Myriam in het verleden 
als schepen van Ruimtelijke Ordening haar 
sporen al verdiend. We halen met haar een 
extra pak politieke ervaring in huis.

Afrondend, al hebt u er de kaarten voor, u 
wilde geen soloslim spelen.

Jan (lachend): We komen zo ook wel in de 
gazet.

De WAARHEID,  
niets dan de WAARHEID
De Belgische voetbalwereld daverde op zijn 
grondvesten. Berichten over circuits van 
zwart geld, onethisch hoge vergoedingen, 
exuberante transferbedragen en de daarbij 
horende commissielonen, matchfixing en 
corrupte scheidsrechters beheersten in 
oktober het nationale nieuws. Maar de 
vulkaan is niet gedoofd, hij rommelt  
ondergronds voort en nieuwe erupties 
zullen niet lang op zich laten wachten.

Paul Bistiaux, advocaat, 
vrederechter, gewaar-
deerd columnist bij de 
Gazet Van Antwerpen 
en bij het grote publiek 
bekend als secretaris 

van The Great Old (R. Antwerp F.C. 1992-
2015), komt getuigen over zijn ervaringen 
als clubleider en de interessante voorstellen 
waarmee hij geconfronteerd werd. 

Louis De Vries, erkend 
voetbalmakelaar, ex- 
manager van Antwerp 
en Germinal Beerschot, 
die ook succesvol was 
in de muziekbusiness  

(Ferre Grignard en Raymond van het  
Groenewoud), zal haarfijn uitleggen hoe  
het transfersysteem in elkaar zit en  
verduidelijken wie er – van nonkel pastoor 
in Nigeria tot de trainers en voorzitters van 
onze clubs – zijn zakken wagenwijd open 
houdt om de rondvliegende zilverlingen op 
te vangen.

Komt dat horen en zien, en verbaast u.  
Net zoals wij.

48ste aperitiefgesprek
Zondag 9 december om 11 uur
Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom voor iedereen
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Schepencollege vanaf 1 januari 2019
De N-VA wist bij de gemeenteraadsverkiezingen 44,2 procent van de Brasschaatse kiezers te overtuigen. 
In zetelverdeling betekent dit 17 van de 33 gemeenteraadszitjes. Een absolute meerderheid, maar voor een 
krachtdadig bestuur verkiest de partij om samen met Open Vld de komende zes jaar in zee te gaan.  
Zij hebben één schepen. De N-VA levert naast de burgemeester ook zes schepenen. (Sommigen op de foto 
nog even in vrijetijdskledij.)

Jan Jambon 
(5820 voorkeurstemmen)
Titelvoerend burgemeester
Als na de verkiezingen van 26 
mei 2019 blijkt dat Jan zowel 
op federaal als op Vlaams 
niveau gemist kan worden, zal 
hij terugkeren naar Brasschaat 
als burgemeester. Als … 

Inez Van Dongen-Ven
(582)
Schepen bevoegd voor  
Onderwijs en Burgerzaken

Carla Pantens (530)
Schepen bevoegd voor  
Cultuur (Bibliotheek,  
Ontwikkelingssamenwer-
king, Vlaamse en Europese 
Aangelegenheden, Senioren) 
en Lokale Economie  
en Toerisme (feestelijk- 
heden, Bad Neuenahr)

Philip Cools (845)
Waarnemend burgemeester 
Bevoegd voor Integrale  
Veiligheid, Politie,  
Brandweer en Personeel
Echtgenote Diane Jacobs had 
met 559 voorkeurstemmen 
recht op een zitje in de  
gemeenteraad, ware het niet 
dat echtgenoten en mensen 
met een wettelijk samen-
levingscontract niet samen 
kunnen zetelen. Zo mogen ook 
mensen met een familieband 
van de eerste en tweede 
graad, dat wil zeggen ouders 
en kinderen, broers en zussen, 
en grootouders en kleinkinde-
ren, niet samen in de gemeente-
raad zitten.

Adinda Van Gerven 
(2040)
Eerste schepen
Schepen bevoegd voor 
Sport, Jeugd en Militaire 
Relaties

Karina  
Speleers-Hans (520)
Schepen bevoegd voor 
OCMW, Sociale Zaken, 
Armoedebestrijding,  
Ouderzorg en Gezin,  
voorzitter Bijzonder  
Comité voor de Sociale 
Dienst

Goele Fonteyn (789)
Schepen bevoegd voor  
Publieke Ruimte,  
Openbare Werken,  
Patrimonium, Groen & 
Natuur en Mobiliteit

Bruno Heirman (468)
Schepen van Financiën en 
Aankoop, ICT & Commu-
nicatie en Dierenwelzijn



Brasschaat Poptup
Burgemeester Philip Cools lanceert samen met kersvers 
schepen van Lokale Economie Goele Fonteyn de actie  
‘Brasschaat Poptup’, een pop-upproject dat ondernemers  
de kans biedt om gedurende een korte termijn tegen een 
tijdelijk gunstige prijs een handelspand te huren aan de 
Bredabaan. 

Dit kan een springplank zijn naar een permanente, succesvolle zaak. De gemeente doet een oproep aan onder-
nemers om zich kandidaat te stellen en mikt op pop-upprojecten met een kwaliteitsvol en verrassend karakter. 
CityCubes neemt de papierwinkel voor zijn rekening, geïnteresseerden hoeven zich dus niet druk te maken over 
de administratie en kunnen zich concentreren op het succesvol maken van de winkel.

‘Brasschaat Poptup’ loopt van november tot en met januari op de Bredabaan. Na evaluatie bekijken we of de actie 
herhaald wordt en/of ze ook uitgerold kan worden in Donk, Mariaburg en Maria-ter-Heide.

Meer info op www.BrasschaatPoptUp.be
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Centrummanager Marie-Laure Koyen, waarnemend 
burgemeester Philip Cools en schepen Goele Fonteyn.
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Uw overige N-VA-gemeenteraadsleden

Tom Versompel (415)
Voorzitter gemeenteraad

Erwin Callens (421)

Dieter Heughebaert (337)

Karine Willem-Beyers (513)

Hedwig van Baarle (412)

Bart Thijs (486)

Joris Van Cauwelaert (394)

Opvolgers

Walter Vermeulen (469)

Tom Thys (378)

Cathy  Mallentjer (325) Denis Fraeyman (376) Sandra Vanthillo (371)



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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