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N-VA Brasschaat
wenst u een fijn 2018!

De Ridder in
het Kasteel
44ste aperitiefgesprek
N-VA Brasschaat
Zondag 10 december, 11 uur
Kasteel van Brasschaat
Gratis toegang
Ook voor niet-leden
Annick De Ridder, Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter in de Senaat,
heeft van mobiliteit en openbare
werken niet alleen haar specialiteit,
maar ook haar stokpaardje gemaakt.
Annick: “Waarom? Als Antwerpenaar
kan je eigenlijk niet anders. Het is
het stokpaardje van élke Sinjoor.
Bovendien ben ik eigenlijk geboren in
de haven. Als kind klom ik al mee op
grote zeeschepen, achter mijn vader
aan. Scheepvaart, expeditie, vervoer,
mobiliteit, ze vormen de omgeving
waarin ik ben opgegroeid.” Of Annick
zich net als wij ook ergert aan de
uitzichtloze situatie? “Ik zit natuurlijk
ook zelf geregeld mee te vloeken.
Vooral omdat de vorige besturen
vijftien jaar ter plaatse getrappeld
hebben, en onbegrijpelijke bochten
hebben gemaakt.
“Nu zijn we alle aders aan het
schoonmaken, alle bypasses aan
het aanleggen die nodig zijn. Nog
even geduld en je fietst en rijdt weer
fluitend langs en door de stad. Zonder
files. Bovendien
zullen er door de
overkapping van
de ring enkele
prachtige stukjes
stad verrijzen.”

N-VA staat op straat
Tijdens de herfst van dit jaar sloegen wij onze tenten op in Brasschaat, op straten en
pleinen, om de vinger aan de pols te houden. Wij nodigden de Brasschaatse burgers uit
om hun wensen, grieven en wie weet tevredenheid te komen melden bij onze mandatarissen en partijleden. We stonden in alle wijken om te horen of we de speerpunten van
onze verkiezingscampagne naar behoren hebben gerealiseerd en ingevuld. Jan Jambon,
die ruim vijf jaar geleden de gemeenteraadsverkiezingen hier met vlag en wimpel won,
kijkt vanuit de drukke Wetstraat met veel belangstelling en toewijding toe op de evoluties in Brasschaat. Één jaar voor de nieuwe verkiezingen maakt hij deze balans op.
 este mensen,
B
Acht speerpunten schoof de N-VA naar
voor, acht engagementen die we zeker
wilden realiseren.
1 We beloofden werk te maken van
betaalbaar wonen. In de Wipstraat komt
er zo’n project, Brasschatenaren krijgen
er voorrang.
2 De tram kwam er niet.
3 De belastingen werden niet verhoogd.
4 De buurtwerking hebben we fel bevorderd door steun aan speelstraten en
straatfeesten en de vele festiviteiten in
de wijken en in ons park.
5 Blauw meer op straat: we richtten de
politie op zijn kerntaken, en voerden de
nieuwste technologieën in, onder meer
de ANPR-camera’s.
6 Steun voor gezinnen kwam er onder
meer door de oprichting van TEJO, een
nieuwe organisatie voor jongeren met
psychische problemen.

 e sportinfrastructuur kreeg een enorD
me facelift met nieuwe hockeyvelden,
een nieuw honkbalstadion, kunstgrasvoetbalvelden en allerhande investeringen in de sportclubs.
Op één punt konden we onze beloften (nog)
niet nakomen. We bouwden geen podiumzaal. De reden hiervoor was dat we een
keuze moesten maken: ofwel de beloofde
podiumzaal, ofwel een nieuwe kleuter- en
lagere school op de Kaart. De vervanging
van de school was meer dan nodig, en dus
schoof het project podiumzaal wat naar
achter. Onze kinderen kregen voorrang.
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Zeven van de acht speerpunten gerealiseerd ... toch een resultaat dat mag gezien
worden, niet?
Jan Jambon
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N-VA Brasschaat wenst
u een prettige Kerst!

huis
Jonge ondernemers krijgen kansen in
Brasschaat
Koen Verberck wordt omringd door jongelui. Onder meer
thuis heeft hij er vijf rondlopen: een dochter, drie zonen en
zijn vrouw Hedwig. Als papa van jongeren die aankloppen
aan de grote poort van het leven en als politicus weet Koen
Verberck hoe levensbelangrijk het is dat de samenleving
jongeren het pad van de verantwoordelijkheid en van het ondernemen
wijst. Hij kroop in het klavier van zijn pc en dit kwam eruit.
De laatste zonnige dag, ergens ver in oktober al. Ik fiets door het
mooie Gemeentepark en romantische herfstkleuren doen me
wegdromen. Even weg van de drukte en de waan van de dag van
het gemeentehuis. Ik ben op weg naar het Boothuisje/Badhuisje,
een begrip in Brasschaat. Mijn verbazing is groot. Voor mij staan
drie jonge kerels vol energie en boordevol goede ideeën. Sam
(19) en Tom (22) Peeters en Nathan Merwaerts (22). En niet te
beroerd om de handen uit de mouwen te steken.
Jonge ondernemers gepokt en gemazeld in het milieu van het
ondernemen. Maar het is niet altijd eenvoudig om als jonge
ondernemer die stap te durven zetten en overeind te blijven. Hun
financieel plan en hun dossier werden door de gemeente als het
beste gekozen voor de uitbating van het Boothuisje/Badhuisje.

Langzaam groeien

Ondertussen hebben zij hun eerste zomer achter de rug. Bewust
kozen zij ervoor om nog niet te veel reclame te maken. “Stel
dat hier ineens 200 man staat, dan slaan we misschien tilt.”
Het getuigt van heel veel zin voor realiteit. Langzaam groeien

S am, Tom en Nathan baten sinds kort
met succes het Boothuisje/Badhuisje uit

en investeren. En niet te beroerd om zich te laten bijstaan door
mensen met ervaring. De formule lijkt aan te slaan. Deze drie
jonge ondernemers zijn erin geslaagd een plaats te creëren voor
een brede doelgroep. Van de wandelende oudere Brasschatenaar die even langskomt voor zijn dagelijkse koffie tot families
die komen genieten van de mooie omgeving. Op korte termijn
komt hier een splinternieuwe speeltuin (ook voor kinderen met
beperking), maar het zandstrand met schepjes en emmertjes was
al een schot in de roos.

Vernieuwd interieur

Tegen de winter hopen Tom, Sam en Nathan de Brasschatenaar
te kunnen ontvangen in het vernieuwde
interieur van het Badhuisje met verwarmd
terras. Het was een gedurfde keuze van het
bestuur, maar mede dankzij de N-VA krijgen
jonge mensen – jonge ondernemers – alle
kansen in Brasschaat.
 oen Verberck,
K
burgemeester

U moet meer bewegen
volgens de meeste strategen
Al fietst onze burgemeester het snot uit de neus van al wie in zijn
wiel zit, en jogt onze schepen van Sport zich krankjorum, toch
blijkt uit betrouwbare studies dat meer dan de helft van de Vlamingen te weinig beweegt. Slechts twee op de vijf landgenoten halen de
beweegnorm van 30 minuten per dag. Dat is ontstellend.
Wie te weinig beweegt vermindert zijn
kansen op een lang en gezond leven.
Daarom is Bewegen Op Verwijzing
(BOV) in het leven geroepen. Met
andere woorden, artsen kunnen u
sinds kort niet alleen therapieën
en geneesmiddelen voorschrijven,
maar ook een verantwoord sport- en
bewegingsprogramma, waardoor u uw
kansen qua levensverwachting in goe-

de gezondheid aanzienlijk verhoogt.
Het BOV-programma voorziet onder
meer in coaches en financiële steun
van onder meer de Vlaamse overheid.
“Bewegen Op Verwijzing wordt al enkele jaren getest in Leuven, Brasschaat
is een van de eerste gemeenten om mee
aan de kar de trekken”, zegt schepen
Adinda Van Gerven.

U vindt er alles over op www.bovleuven.be

brasschaat@n-va.be

Oefeningen bij de vijver in het Park.

BOV: iets voor kuitenbijters.
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De Inno brandt nog steeds
Zeker in het hart van Johan Swinnen. Hij was
dertien toen zijn ouders omkwamen in de vreselijke
brand. Het was 22 mei 1967.
Johan vertelt ons: “Wij woonden in het Hageland. Mijn vader
was onderwijzer. Om iets bij te verdienen deden mijn ouders
vaak mee aan prijskampen. Op een keer hadden ze eindelijk
geluk. Ze wonnen voor 20 000 Belgische frank aan aankoopcheques van de Innovation. Dat was bijna een dubbele
maandwedde. Ze zouden er een campingwagen mee kopen
om samen met mij en m’n broer en zus op vakantie te gaan
naar het Gardameer.
Op zondag, daags voor de trip naar Brussel waar ik enorm
naar uitkeek, aten we zoals veel Vlaamse families rosbief. Ik
wilde de kom met de kroketjes op tafel zetten, maar liet die
per ongeluk vallen. Duizenden scherven op de stenen vloer.
Mijn vader, een streng man, was boos. Ik werd gestraft: ik
mocht niet mee naar Brussel. Ik was er het hart van in. De
volgende dag vertrokken mijn ouders.
Ze parkeerden hun wagen bij het Meiserplein en namen tram
90 naar het centrum ... We hebben nooit meer iets van hen
gehoord, ze hebben zelfs niets van hen teruggevonden tussen
de as en het puin. Mijn broer, die aan de unief studeerde,
besloot samen met mijn zus om mij niet naar een weeshuis te
sturen, maar om het thuis samen proberen te rooien. Dat is
gelukt, ik ben er zeer dankbaar voor.”

‘Was de brand in de Brusselse
Innovation een aanslag?’
door Johan Swinnen
 onderdag 14 december
D
om 20 uur in zaal Biboase, Bredabaan 407, Brasschaat
Later begon Johan zich veel vragen te stellen over de
ramp: “In ’67 woedde de vreselijke Vietnamoorlog volop.
Alle dagen waren er op televisie beelden te zien van brandende dorpen en vluchtende Vietnamese boeren. In de Verenigde Staten stootte president Johnson op groeiende weerstand,
en ook het internationale protest zwol aan. Precies in die
periode organiseerde de Brusselse Innovation een Amerikaanse veertiendaagse, waarbij 150 nieuwe Amerikaanse
producten werden gepresenteerd en het hele gebouw, binnen
en buiten, met Amerikaanse vlaggen werd getooid.”
Johan begon te vermoeden dat de ramp wel eens een aanslag
geweest kon zijn. Hij schreef er een pakkend boek over‚
Happening. De Aanslag in de Inno. Op veertien december
komt hij er ons over vertellen, op uitnodiging van schepen
van Cultuur Karina Hans. Jan Jambon leidt de schrijver in.
Johan Swinnen is professor-emeritus aan de VUB, een autoriteit in de kunst- en communicatiewetenschappen, voorzitter
van Het Toneelhuis en van het Instituut voor Audio-Visueel
Erfgoed Vlaanderen, en ex-secretaris van de N-VA-kamerfractie.

Toppers van bij ons
Bij de arrondissementele bestuursverkiezingen van de N-VA in oktober behaalden onze
vertegenwoordigers uit Brasschaat sterke resultaten.

 hilip Cools,
P
secretaris

Philip Cools, de enige kandidaat voor de functie van
secretaris, werd verkozen met 96,65 procent van de stemmen. Philip kennende zal hij wellicht niet voor zichzelf gestemd hebben. Hij combineert nu beroepshalve de functies
van schepen en kabinetssecretaris Binnenlandse Zaken,
en als vrijwilliger is hij secretaris van het N-VA-arrondissementsbestuur en van de afdeling Brasschaat. Bovendien
slaagt hij er al 31 jaar in zijn vrouw Diane te entertainen.

 harlie Van Leuffel,
C
lid partijraad

Charlie Van Leuffel kwam al bij de eerste ronde van de
verkiezing voor partijraadsleden met de hoogste score uit de
bus, namelijk met 83,75 procent van de stemmen. Dat heet
‘met grote onderscheiding’.

www.n-va.be/brasschaat

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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