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Goed bestuur 
Financiën 
De N-VA is zeer duidelijk wat betreft een eventuele verhoging van de 
belastingen: niet met ons.  
Wij waren geen vragende partij, en wij zijn nog steeds geen vragende partij. 
Dat is ook de reden waarom de N-VA naar de begroting toe pleit voor 
telkens weer een nieuwe begroting. Dit houdt een grotere transparantie 
naar alle uitgaven in en geeft meer inzicht naar de burgers toe. 
  
Met die aanpak worden politici en ambtenaren verplicht om elk jaar 
opnieuw alle uitgaven in de begroting te verantwoorden en niet enkel de 
veranderingen in vergelijking met het vorige jaar. En dat is wat wij als partij 
willen: elke eurocent in het financiële budget moet traceerbaar en 
verantwoord zijn. Verder ijveren wij er als partij voor dat de financiële 
inspanningen binnen de gemeente gelijk verdeeld worden over zowel de 
gemeente als het OCMW. 
 

Personeel en organisatie 
 
De N-VA is van oordeel dat een gemeente zich moet focussen op de 
kerntaken. N-VA Brasschaat telt samen met gans de gemeente ook mee af 
naar de finale ingebruikname van het nieuw administratief centrum, ofwel 
NAC. Dit moet een mijlpaal voor de gemeente en haar inwoners worden 
naar administratieve ondersteuning met de centralisatie van alle 
gemeentelijke diensten.  
Omdat een gemeente niet enkel op zichzelf kan staan, pleit N-VA 
Brasschaat voor een verdere rationalisering van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. In praktijk geloven wij als partij dat een fusie 
van de Ideale Woning, ARRO en de Voorkempen, Pidpa, AWW en andere 
nutsmaatschappijen de kosten voor de burger sterk kunnen verminderen. 
Een uitloper van een sterkere intergemeentelijke samenwerking moet 
resulteren in een verdere afbouw van lokale bestuursorganen.  
 
Meer specifiek naar het lokaal personeelsbeleid toe ijvert de N-VA voor een 
verdere modernisering van de structuur en werking. Dit is volgens ons 
mogelijk door een grotere inzet van contractuelen en een beperking van 
het aantal statutairen door hen enkel in gezagsfuncties te weerhouden.  
 
Om het contact met de burger optimaal te onderhouden, blijven we 
voorstander van wijkvergaderingen wanneer het gaat over grote 
wijkgerelateerde thema’s. 
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Voor meer algemene info die gans de gemeente aanbelangt, blijven we 
kiezen voor één centrale locatie voor infoverstrekking. 
 
Een belangrijke poot binnen de gemeente – het OCMW – ziet N-VA 
Brasschaat als één geheel. Daarbij is er geen onderscheid meer tussen 
administratie en beleidsorganen.  
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Veiligheid 
Verder inzetten op een veilige omgeving 
 
De afgelopen legislatuur werd het ANPR-netwerk rond onze gemeente 
helemaal sluitend gemaakt. De dalende criminaliteitscijfers én de resultaten 
die geboekt werden met de opvolging van deze gegevens, bevestigen het 
nut van het ANPR-netwerk. 
  
N-VA Brasschaat wil het bestaande cameranetwerk verder uitbouwen 
en versterken in de kernen, en op plaatsen van overlast of problemen.  Het 
delen van de gegevens van deze camera’s via de bovengemeentelijke 
server zal de criminaliteitscijfers verder doen dalen. 
 
Naast het ANPR-netwerk is het gebruik en plaatsen van overlastcamera’s 
in functie van o.a. sluikstort, fietsdiefstallen,… verder noodzakelijk. Het 
gebruik van dergelijke camera’s heeft ondertussen ook zijn nut bewezen bij 
grote evenementen en manifestaties.  Het is een onmisbare schakel 
geworden voor de aansturing van alle veiligheidsdiensten op het terrein 
van het evenement.  ‘The Day Before Tomorrow’ is hiervan een sprekend 
voorbeeld. 
 
De politie moet zich verder kunnen blijven focussen op haar kerntaak, 
namelijk de veiligheid van elke Brasschaatse burger. N-VA Brasschaat pleit 
voor een moderne politie die over hedendaagse middelen beschikt qua 
uitrusting en materieel. De technologie waarmee zij het veld worden 
ingestuurd is in sterke evolutie.  De politie moet op het terrein per direct 
kunnen worden aangestuurd. En waar nodig moet er zo weinig mogelijk 
administratie nog achteraf geleverd worden. 
De uitrol van het FOCUS-project van de federale overheid is hiervoor de 
kapstok. Aanvullend en waar nodig maakt N-VA daar de nodige middelen 
en capaciteit voor vrij. Meer blauw op straat wordt op die manier Slim 
Blauw (meer) op straat. 
 
Tot op heden is Brasschaat een ééngemeentezone, met verschillende 
samenwerkingsverbanden met de ééngemeentezone Schoten.  
Deze samenwerking wil N-VA Brasschaat verder uitbouwen en 
intensifiëren. We gaan voor schaalvergroting om zo onze politiewerking te 
optimaliseren. Via fusie zullen we een grotere slagkracht hebben en 
garanderen we de veiligheid van de Brasschaatse burger nog meer. 
 
Op personeelsvlak is het een blijvende zoektocht naar voldoende 
inspecteurs en hoofdinspecteurs.   
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Ook hier wil N-VA Brasschaat de nodige initiatieven nemen om de 
aantrekkelijkheid van het beroep van politieagent in de kijker te plaatsen.  
 
Een goed evenwicht tussen operationeel politiepersoneel en Calog-
personeel is noodzakelijk om de oneigenlijke politietaken uit te voeren.  
Ook de gemeenschapswachten vervullen een taak in de veiligheid en 
leefbaarheid in onze gemeente. 
 
Brasschaat is ook een gemeente waar jaarlijks meer dan 500 
evenementen worden georganiseerd.  Ook hier heeft N-VA Brasschaat 
samen met de politiediensten de laatste jaren een grote expertise 
opgebouwd.  Het is de taak van de gemeente om op advies van politie, 
brandweer en andere hulpdiensten organisatoren van events duidelijk te 
briefen.  
 
Tijdens de afgelopen legislatuur werden in alle wijken één of meerdere 
BIN’s (Buurtinformatienetwerken) opgestart.  Deze netwerken zorgen voor 
de nodige cohesie, waakzaamheid en burgerzin in een buurt.   
N-VA Brasschaat zet verder in op de activering en optimale werking van 
deze BIN’s. N-VA Brasschaat ziet het als taak van de gemeente de 
bewoners te overtuigen van het nut zich hierbij aan te sluiten en een goede 
werking van de communicatietools te garanderen. 
 
Sinds 1 januari 2015, na de brandweerhervorming, behoort de lokale post 
Brasschaat tot de Zone Rand.  Zone Rand is een atypische zone in het 
brandweerlandschap, omdat ze vooral kan rekenen op sterk gemotiveerde 
vrijwilligers, aangevuld door een team van beroepskrachten.  
Binnen de Zone Rand vervult de gemeente een prominente rol op alle 
vlakken.  Zowel wat betreft kwaliteit, infrastructuur, opleiding en niveau. N-
VA Brasschaat wil blijven inzetten op initiatieven om de aantrekkelijkheid 
van de taak als vrijwillige brandweerman in de kijker te plaatsen.   
 
Op scholenbeurzen, opendeurdagen, de dorpsdag en andere evenementen 
zetten we de mogelijkheden tot instroom in het vrijwilligerskorps in de 
kijker.  
Ook naar gemeentelijke werknemers en ambtenaren ziet N-VA 
Brasschaat mogelijkheden om hun dagtaak in de gemeente te combineren 
met werk voor de vrijwillige brandweer. 
 
De post Brasschaat beschikt over een up-to-date kazerne en kan beroep 
doen op sterk gemotiveerde vrijwilligers aangevuld door een team van 
beroepskrachten. Vanuit een positie in het zonecollege van de brandweer 
Zone Rand wil N-VA Brasschaat er mee over waken dat deze post op de 
nodige investeringen in gebouwen en materiaal kan blijven rekenen. 
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Infrastructuur en mobiliteit 
 
Brasschaat als gemeente in beweging houden is een blijvende uitdaging, 
zowel voor verkeer ìn de gemeente, als voor verkeer dat onze gemeente 
doorkruist. 
Verkeersvriendelijke schoolomgevingen, fiets- en voetpaden, de zone 
30, het parkeerbeleid in de kernen en woonstraten waar elke gebruiker zijn 
rol heeft, zijn belangrijke actiepunten waar N-VA Brasschaat een 
gefundeerde visie op heeft.  
 
Mobiliteit is daarnaast ook een grensoverschrijdende materie.  Tijdens 
de spitsuren wordt Brasschaat  geconfronteerd met veel doorgaand 
verkeer. Elke Brasschatenaar overtuigen om op elk moment het juiste en 
meest gepaste vervoersmiddel te gebruiken en daarvoor de infrastructuur 
optimaal te voorzien is het doel van een geslaagd mobiliteitsbeleid volgens 
N-VA Brasschaat. 
 
Het aantal voertuigen neemt ook steeds toe.  Verkeersmodellen laten geen 
daling hiervan vermoeden.  We kunnen dus het aantal voertuigen niet 
verminderen.  N-VA Brasschaat ziet daarom een uitdaging in het 
aangenamer maken en optimaliseren van het comfort in de straten die dit 
verkeer verwerken. 
De afgelopen legislatuur heeft N-VA Brasschaat geïnvesteerd in 
verkeerstellers en verkeerstellingen in zo goed als alle straten van 
Brasschaat.  
De resultaten en analyses van deze tellingen, samen met een studie van de 
functies van de verschillende straten moeten ons een leidraad geven voor 
de prioriteiten in investeringen in onze wegeninfrastructuur. 
 
N-VA Brasschaat wil belangrijke doorgangsstraten, die het verkeer van 
noord naar zuid door Brasschaat loodsen, verbeteren qua aanleg en 
wegdek om bij te dragen tot het comfort van de omwonenden.  
Voorbeelden hiervan zijn de Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Middelkaart, 
Zegersdreef en Voshollei. 
 
In functie van onze middenstand heeft N-VA Brasschaat blijvend aandacht 
voor een doordacht parkeerbeleid.  Kort parkeren moet mogelijk blijven 
dicht bij onze kernwinkelgebieden. Daarnaast zijn structurele oplossingen 
noodzakelijk voor parkerende vrachtwagens. Die horen daar niet thuis in 
de kernen en creëren gevaarlijke situaties die we moeten vermijden en 
oplossen. 
 
De fiets willen we blijvend promoten als geschikt vervoersmiddel voor 
kleine verplaatsingen. En daarin is het comfort van de fietspaden een 
belangrijke factor.  De aanleg van fietspaden, in asfalt daar waar kan, strekt 
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volgens N-VA Brasschaat tot aanbeveling.  Ook aandacht voor aparte 
fietspadverlichting, zoals we die realiseerden in de afgelopen legislatuur op 
de Lage Kaart, draagt bij tot het promoten van de fiets voor die 
verplaatsingen. 
 
Leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie verbeteren de 
communicatie tussen de verschillende weggebruikers.  Zo denkt N-VA 
Brasschaat hierbij ook aan een flexibele zone 30.  
Daarnaast onderzoekt N-VA Brasschaat de opportuniteiten van nieuwe 
verkeersinzichten, zoals bv. ‘vierkant groen’, ‘slimme lichten’, ... 
 
De bestaande verkeersprojecten voor de lagere scholen wil N-VA 
Brasschaat verderzetten. Daarnaast moeten de nodige middelen ter 
beschikking gesteld worden om de opgestarte verkeersprojecten voor alle 
middelbare scholen verder te zetten. Op deze manier willen we van alle 
jongeren tussen 6 en 18 jaar die in Brasschaat school lopen bewuste 
verkeersdeelnemers maken. 
 
N-VA Brasschaat erkent dat mobiliteit de gemeentegrenzen overschrijdt.  
We dragen dan ook positief en constructief bij aan de vervoersregio en 
verdedigen het belang in het kader van de Brasschaatse mobiliteit bij elke 
beslissing.  
 

Geen tram 
 
We  verdedigen de visie dat een tram geen plaats heeft in onze 
mobiliteitsketen en we blijven dus resoluut gaan voor het niet doortrekken 
van de tram vanuit Merksem.  N-VA Brasschaat wenst ook geen varianten 
van een tram op ons grondgebied. 
 
We erkennen daarentegen wel het belang en het nut van de 
combimobiliteit: elk vervoersmiddel krijgt de plaats en belangrijkheid die ze 
verdienen. En op het geschikte moment. Om de parkeerproblematiek aan 
te pakken, kan een parkeerverwijssysteem met aanduiding van 
beschikbare parkeerplaatsen een efficiënt hulpmiddel zijn. Hierbij is ook 
bijkomende groene parking in de zone tussen het oud-gemeentehuis en 
de Rozenhoeve een piste.  
 
N-VA Brasschaat wil in overleg met de middenstand de haalbaarheid 
onderzoeken om een ondergrondse parkeerplaats aan het kerkplein in te 
richten waardoor het kerkplein kan opgewaardeerd worden en waarbij het 
parkeerplaatsen uitgebreid. Verder wil N-VA Brasschaat verstandig inzetten 
op auto- en fietsdelen.  
 
We erkennen de Verkeerscel als instrument om het mobiliteitsbeleid mee 
te begeleiden.  De samenstelling van deze verkeerscel dient daarom 
grondig herbekeken te worden. 
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Tenslotte wil N-VA zorgen voor een leesbare en veilige verkeerssituatie in 
Brasschaat.  Eén van de mogelijke oplossingen voor de veelheid aan 
verkeersborden en andere mobiliteitsproblemen kan volgens N-VA het 
herbekijken zijn van de grenzen van de bebouwde kom. 
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Ruimtelijke ordening 
 
Door een goed evenwicht tussen bebouwing en kwalitatieve publieke 
ruimte blijft het in de gemeente Brasschaat aangenaam om te wonen. 
  
Verdichting impliceert niet dat alles bebouwd of verhard moet worden. Of 
dat iedereen in het centrum van de gemeente moet gaan wonen.   
Het ruimtelijk rendement kan op verschillende manieren verhoogd worden.  
De aanzet voor de kernversterking werd opgestart in de huidige 
legislatuur.  N-VA Brasschaat wil dit in de volgende legislatuur verder 
uitwerken en optimaliseren zodat in de diverse dorpskernen van de 
gemeente alternatieve woonvormen en gesloten bebouwing plaats bieden 
aan de toekomstige woonbehoeften in onze gemeente. 
 
De open ruimte is een onmisbaar goed voor de natuur, de zachte recreatie 
en ontspanning.  De talrijke natuurgebieden en bossen die onze gemeente 
rijk is zuiveren lucht en water en bieden plaats aan natuurlijke waterlopen 
en trage wegen.  In plaats van elk stukje open ruimte verder vol te bouwen, 
wil N-VA Brasschaat maximaal inzetten op het slim en kwalitatief 
herontwikkelen van de bestaande bebouwde ruimte, op zuinig 
ruimtegebruik en verdichting.   
 
Voor bouwzones die de open ruimte bedreigen, zoeken we alternatieven 
die beter aansluiten bij de kernen.  N-VA Brasschaat wil er voor zorgen dat 
in de eerste plaats leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen 
worden geactiveerd, waardoor er minder open ruimte wordt ingenomen.  
We voorzien een ruilprogramma en een aankoopbeleid om gronden en 
gebouwen duurzaam te ontwikkelen en nemen gerichte maatregelen om de 
open ruimte te herstellen.  Bouwrechten die in het verleden verkregen 
werden moeten gevrijwaard worden. 
 
Ruimtelijke ordening en mobiliteit moeten samen aangepakt worden. 
Het netwerk van voetpaden, wandelroutes, fiets- en autowegen verbindt de 
verschillende wijken van onze gemeente met functies zoals wonen, 
winkelen, ontspanning en werken.  Daarmee draagt het bij aan de 
samenhang binnen onze gemeente 
N-VA Brasschaat wil een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente 
formuleren, met ontwikkelingskansen voor alle sectoren.  In het ruimtelijke 
beleid legt N-VA Brasschaat de nadruk op kernversterking met behoud van 
het eigen karakter, verdichting van het bebouwde gebied en het structureel 
beschermen van de open ruimte 
 
Dichtere bebouwing wordt toegelaten in goed ontsloten kernen waar veel 
diensten geconcentreerd zijn.  N-VA Brasschaat pleit ervoor om 
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functieverweving (wonen-werken-winkelen-ontspanning) te stimuleren in 
de kernen door aangepaste bouwvoorschriften. 
We houden in het beleid rekening met vergrijzing en gezinsverdunning.  
Er is nood aan meer kleinere, goed bereikbare en toegankelijke woningen.  
We moeten inzetten op inbreiding en verstandig verdichten, steeds 
kernversterkend en op maat van de woonomgeving. 
 
Via het project van de “Groene Zes” (het bosrijke gebied, noordoostelijk 
van Antwerpen gelegen, dat bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Brecht, 
Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel) tracht  N-VA Brasschaat de grotere 
percelen meer mogelijkheden te bieden dan enkel het bouwen van 
eengezinswoningen. 
 
N-VA beschouwt opritten van woningen als mogelijke parkeerplaatsen 
indien meerdere parkeerplaatsen worden gevraagd. Deze opritten dienen 
bij voorkeur aangelegd te worden als groene opritten in waterdoorlatende 
materialen. 
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Groen en Natuur 
 
Ecologisch denken is in onze moderne maatschappij niet meer weg te 
denken. We willen daarom inzetten op de volgende drie actiepunten: 
 

 Afval sorteren, recycleren, composteren en sensibiliseren  
 Groen behouden en optimaliseren van groene ruimtes 
 Voortrekkersrol aangaande energie 

Afval sorteren, recycleren, composteren en sensibiliseren  
 
Voor N-VA Brasschaat dient het gedeelte restafval beperkt te worden door 
meer en beter te sorteren. Het introduceren van een paarse zak voor het 
ophalen en recycleren van alle plastic moet hier een oplossing voor bieden.  
 
Om inwoners aan te moedigen om groenafval thuis te composteren, wil N-
VA Brasschaat dit ondersteunen en promoten door een financiële 
tegemoetkoming te voorzien. Ook het houden van kippen willen we in dit 
kader aanmoedigen.  
 
Via een verdere uitbouw van het containerpark en de compostering wil 
N-VA de afvalberg verkleinen. Een goede opvolging van de eventuele 
geurhinder moet ertoe leiden dat de omwoners hier geen extra belasting 
van ondervinden.  
 
De strijd tegen zwerfafval wil N-VA Brasschaat aanpakken door meer 
steun en sensibilisering te voorzien. Opruimprojecten waarvoor de 
mogelijkheid bestaat om hiervoor een subsidie te krijgen, dienen bekender 
gemaakt te worden, zowel voor groepen als privé personen.  
N-VA Brasschaat pleit tevens voor het strenger aanpakken van zwerfafval, 
dit via GAS boetes en via intensieve controle door de hiervoor geschikte 
camera’s. Het DIFTAR Systeem blijft voor N-VA Brasschaat een optie, 
maar dit moet verder opgevolgd en onderzocht worden. Hierbij is het 
belangrijk om de kostprijs tegenover het voordeel af te wegen. In de zones 
waar het nodig is, wil N-VA Brasschaat afvalstraatjes invoeren.  
 

Groen behouden en optimaliseren van groene ruimtes   
 
Het onderhoud en het gebruik van de groene ruimtes dient blijvend 
opgevolgd te worden. Daarnaast wil N-VA ook een verdere uitwerking en 
uitvoering van het bomenbeheersplan en -beleid.  
Verder blijven inzetten op het onderhoud van de Brasschaatse parken is 
een aandachtspunt waarbij het belangrijk is dat deze openbaar worden 
gehouden.  
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Een bijkomende verantwoordelijkheid van de gemeente is volgens N-VA 
Brasschaat het sensibiliseren van de bevolking omtrent de aard van het 
openbaar domein: dit kan niet onderhouden worden als ware het een 
privé-tuin. Onkruid is in deze zin niet per se vuil. 
  
De middenberm van de Bredabaan dient geoptimaliseerd te worden zodat 
de begroeiing attractiever is voor zowel de dieren als de mens.  
 
Daarnaast pleit N-VA Brasschaat ook voor duidelijkere afspraken en 
opvolging bij openbare werken. Zoals bijvoorbeeld de vijver van het 
kasteel. Tenslotte wil N-VA Brasschaat evenementen op de hemelweide en 
in beperkte mate op de kasteelweide stimuleren. Het gemeentepark is en 
blijft een belangrijke troef van onze gemeente.  
 

Voortrekkersrol aangaande energie 
 
N-VA Brasschaat ziet de gemeente als een echte voortrekker van een 
energiebewust beleid. Daarom pleit N-VA voor het verder inzetten op 
energiezuinige, niet-vervuilende voertuigen bij gemeentelijke aankopen. 
Ditzelfde principe wordt doorgetrokken naar nieuw te voorziene installaties 
zoals de verwarming van gebouwen, de isolatie van gebouwen en de 
mogelijkheden om water en regenwater te hergebruiken.  
 
In dit kader wil N-VA Brasschaat pleiten voor de gemeente als rolmodel. 
Bovendien moet de bevolking mee kunnen genieten van de kennis en 
expertise die opgebouwd wordt door de respectievelijke ambtenaren.  
 
N-VA wil de mogelijkheden om alternatieve energiebronnen aan te 
spreken zoals warmtenetten en warmtepompen verder exploreren.  
In dit kader heeft N-VA in de huidige legislatuur het 
burgemeestersconventant ondertekend dat voorziet in de verdere 
uitwerking van duurzame ontwikkelingsdoeleinden. 
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Woonbeleid 
 

Betaalbaar wonen in het groen 
 
In het luik Ruimtelijke Ordening formuleerde N-VA Brasschaat reeds een 
duidelijke ruimtelijke visie op onze gemeente.  De nadruk wordt gelegd op 
de versterking van de kernen waarbij verdichting en structureel 
beschermen van de open ruimte hand in hand gaan. In goed ontsloten 
kernen wordt dichtere bebouwing toegelaten. We houden in het beleid 
rekening met vergrijzing en gezinsverdunning.  
 
Er is nood aan meer kleinere, goed bereikbare en toegankelijke woningen.  
We zetten hiervoor in op inbreiding en verstandig verdichten, steeds 
kernversterkend en op maat van de woonomgeving. 
 
N-VA zet blijvend in op het verwerven van een eigen woning.  Het bezit 
van een woning vergroot ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
eigen directe woonomgeving. Daarbij wil N-VA Brasschaat zorgen voor een 
betaalbaar, divers en sociaal woonaanbod waarbij er wordt ingezet op 
nieuwe en diverse woonvormen en een optimale benutting van de 
bestaande ruimte.   
We willen aangepaste of aanpasbare en flexibele woningen 
ondersteunen, zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven 
wonen.  Ook in de openbare ruimte zetten we volop in op toegankelijkheid, 
laagdrempeligheid, sociale integratie en nabijheid van dienstverlening. 
 
Via een evaluatie en bijsturing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wil N-
VA een verbod op meergezinswoningen bijsturen.  
 
We willen zorgen voor betaalbare grondprijzen/woningen voor jonge 
gezinnen, alleenstaanden en eenoudergezinnen. 
Bovendien pleit N-VA Brasschaat voor een systeem van huurkoop of 
sociale leningen, wat starters, die over onvoldoende kapitaal beschikken 
voor een nieuwbouwwoning, een duwtje in de rug zal geven. 
 
Voor N-VA Brasschaat krijgen inwoners die een aantoonbare band hebben 
met onze gemeente, voorrang bij de toewijzing van zowel sociale 
woningen als voor betaalbare of bescheiden woningen. 
  
Met kleinschalige inbreidingsprojecten wil N-VA Brasschaat op een 
efficiënte en zuinige manier bijkomende woonruimte creëren. De bestaande 
dorpscentra kunnen bedachtzaam worden verdicht op centrale vrije 
kavels of binnen-gebieden. 
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Ouders die hun kinderen aan een betaalbare woning willen helpen, 
ondersteunt N-VA Brasschaat door oude verkavelingen aan hedendaagse 
normen aan te passen.  We onderzoeken waar we grote woningen 
optimaal kunnen benutten of herbestemmen tot bv. meergezins- of 
kangoeroewoningen voor inwonende kinderen of zorgbehoevende 
familieleden.   
Zo verhoogt de N-VA niet alleen de betaalbaarheid, maar verduurzamen 
we ook de ruimte en het sociale weefsel. 
 
Bij grotere bouwprojecten in het centrum vraagt N-VA Brasschaat een 
maximale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en gezamenlijke groene 
(sport)ruimtes. 
 
N-VA Brasschaat verbindt er zich toe om de opgelegde norm voor sociale 
woningen uit het grond- en pandendecreet te realiseren. Voor N-VA is het 
verwerven van een sociale koop- of huurwoning ontegensprekelijk 
verbonden met een aantal voorwaarden: geen andere eigendommen 
bezitten, kennis van de Nederlandse taal, controle op domicilie. 
 
Het project ‘Betaalbaar wonen in het groen’ wordt volgens N-VA 
Brasschaat idealiter gerealiseerd op de site achter de begraafplaats in 
Maria-ter-Heide.   
Voorwaarde is dat de woningen zodanig worden ingeplant dat het grootste 
gedeelte van het speelbos behouden blijft. Bovendien dient het speelbos 
steeds toegankelijk te zijn voor de kinderen van de buurt.  
 
Woonuitbreidingsgebieden in eigendom van de gemeente zijn ideaal 
geschikt voor betaalbaar wonen door aan de projectontwikkelaar (via een 
eventuele CBO-procedure) bepaalde voorwaarden op te leggen om te 
verkopen aan diegene die niet voor sociale woningen in aanmerking 
komen. 
Kangoeroewoningen die niet meer als dusdanig gebruikt worden, moeten 
volgens N-VA Brasschaat op eenvoudige wijze kunnen verhuurd worden. 
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Lokale economie en toerisme 
 
N-VA Brasschaat draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe 
en ondersteunt iedereen die onderneemt en werkt. Lokaal 
ondernemerschap moet maximaal ondersteund worden om alle kansen te 
krijgen voor ontwikkeling.   
De visie van de N-VA draait in essentie rond drie pijlers: 
 

 Kernversterking 
 Ondernemingsvriendelijke gemeente 
 Toerisme als troef 

Kernversterking 
 
N-VA Brasschaat wil de kernen van alle winkelgebieden koesteren en 
tegelijk ook versterken. Leefbaarheid staat hierbij centraal en houdt 
rechtstreeks verband met de aantrekkelijkheid van de kern voor zowel 
eigen inwoners als bezoekers. Een leefbaar kernwinkelgebied staat voor 
de N-VA gelijk met een divers en kwaliteitsvol aanbod aan handel, horeca 
en diensten. Wat extra groen draagt bij tot een aangenaam winkelklimaat. 
In de huidige legislatuur werd de aanzet gegeven door de afbakening van 
de kernwinkelgebieden, het stimuleren van handelaars en zelfstandigen om 
zich te vestigen in deze kernwinkelgebieden en het promoten van het 
wonen boven winkels. 

Ondernemingsvriendelijke gemeente 
 
Het ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor de 
tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn van onze burger.  De N-VA biedt 
maximale kansen aan zelfstandige ondernemers en bedrijven.   
N-VA Brasschaat wil ruimte geven aan de lokale ondernemers om te 
ondernemen. 
 

Toerisme als troef 
 
Voor N-VA Brasschaat is toerisme een motor van economische 
ontwikkeling en creëert het toegevoegde waarde.  De gemeente kan een 
belangrijke rol spelen als regisseur door het bestaand aanbod aan toerisme 
en horeca te promoten en te ondersteunen. Toerisme is echter meer dan 
alleen ontspanning en recreatie.  Het segment van het zaken- en 
congrestoerisme biedt economisch potentieel en kan een positieve impact 
hebben op de lokale tewerkstelling. 
Daarom wil N-VA Brasschaat inzetten op de uitwerking van een 
stedenbouwkundige verordening of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om  
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het vastleggen van stedenbouwkundige voorschriften voor de ontwikkeling 
van handel, horeca en diensten te faciliteren in de afgebakende 
winkelgebieden. 
Daarnaast wil N-VA Brasschaat een verhuispremie invoeren voor 
handelszaken die zich buiten het winkelgebied bevinden en die bereid zijn 
te verhuizen naar het kernwinkelgebied. 
  
N-VA Brasschaat pleit ook voor het opmaken van een handelsconvenant 
waarmee de gemeente in overleg met projectontwikkelaars afspraken 
maakt over o.a. assortimenten en winkelvloeroppervlaktes. Daarnaast wil 
N-VA leegstand vermijden door overleg tussen eigenaars en potentiële 
huurders.  
 
In de gemeente is er nog steeds vraag naar bijkomende ruimte voor 
KMO’s en bedrijven. De zone gelegen aan de Brechtsebaan in het 
verlengde van de KMO-zone aan de voormalige Luitenant Coppenskazerne 
is hiervoor uitermate geschikt.  Daarom streeft N-VA Brasschaat naar een 
duurzaam bedrijventerrein op deze locatie.  
 
Startende handelaars en ondernemers worden reeds ondersteund met een 
starterspremie.  N-VA Brasschaat wil hier verder in gaan door te voorzien 
in de ontwikkeling van kleinschalige, modulaire en polyvalente 
bedrijfsinfrastructuur. In de eerste plaats denken we aan 
bedrijfsverzamelgebouwen en starterscentra. De gemeente kan voor de 
realisatie van een dergelijke formule een PPS-formule opzetten. 
 
Wanneer nodig start N-VA Brasschaat een grensoverschrijdend overleg 
met andere gemeenten voor de inplanting van grotere handelszaken in de 
nabijheid van onze gemeente. We engageren ons om de wenselijkheid en 
haalbaarheid te onderzoeken en houden rekening met de impact van deze 
grotere handelszaken op onze lokale economie.  
Behalve de reeds bestaande sterke troeven zoals het wandel- en 
fietstoerisme, onze streekproducten en de Brasschaatse parken moet ons 
militair erfgoed actief naar de buitenwereld gepromoot worden. In 
samenwerking met o.a. het Gunfiremuseum, de aeroclub en andere 
toeristische actoren uit de regio wil N-VA Brasschaat de site aan de Licht 
Vliegwezenlaan een nieuwe toeristische invulling geven en via een 
communicatief traject bekend maken.  Waar mogelijk trachten we een link 
te leggen met toerisme van de stad Antwerpen. 
 
Verder pleit N-VA Brasschaat voor een onderzoek naar de mogelijkheden 
voor de ontwikkeling en organisatie van een aantal periodieke beurzen en 
congresevenementen, waarbij er systematisch een koppeling wordt 
gemaakt met het toeristische aanbod van de gemeente.  
 
Toerisme en horeca gaan hand in hand. N-VA wil daarom werk maken van 
een gezamenlijke promotie van het toeristische aanbod en de lokale 
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horeca. Via toeristische (dag)arrangementen wordt het lokale horeca-
aanbod steevast geïntegreerd met toeristische attracties.  
 
 
De mobilhomeparking aan de Elshoutbaan moet volgens N-VA Brasschaat 
aan de hedendaagse normen aangepast worden.  
 
Tenslotte pleit N-VA voor het bestendigen van de goede relatie met lokale 
actoren, zoals Radio Park FM. 
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Onderwijs 
 
N-VA Brasschaat gelooft sterk in het project Kaart waarbij er wordt 
uitgegaan van een brede-school-concept met multifunctionele benutting 
van lokalen en een verbindende samenwerking met andere schoolnetten, 
buurtverenigingen, sportclubs en de parochie. Daarom ook dat de N-VA 
blijvend wil inzetten op Berkenhof als sociale ontmoetingsplaats voor 
allerlei activiteiten. 
 
 
Toponderwijs in het hart van onze gemeenschap in vijf pijlers: 
 

 Een multi-inzetbare school 
 Flankerend onderwijsbeleid 
 Kwaliteitsvol onderwijs 
 Onderwijs en bedrijfswereld samenbrengen 
 Een Masterplan onderwijs 

 

Een multi-inzetbare school 
 
Als N-VA Brasschaat willen we het voortouw nemen in een vernieuwende 
‘ruime school’ visie en vertalen we dit naar een concrete aanpak op het 
terrein. De ruime school versterkt het kloppend hart van de lokale 
Brasschaatse gemeenschap en versterkt de cohesie. 
 
Als lokale partij vinden we het bijzonder belangrijk dat de bestaande 
schoolinfrastructuur multifunctioneel wordt opgevat. En ook optimaal 
wordt gebruikt zoals het nu reeds het geval is: het is belangrijk dat de 
schoolgebouwen ook buiten de schooluren worden opengesteld tijdens 
vakanties voor sport- en speelpleinwerkingen.  
N-VA Brasschaat wil er werk van maken dat ook een ruimer deel van het 
gemeentelijk verenigingsleven - zoals hobby-, amateur- en sportclubs én 
wijkverenigingen – er terecht kunnen.  
Daarin is er een blijvende belangrijke rol weggelegd voor het 
scholenproject Kaart waarbij twee scholen hun infrastructuur delen. Dit 
maakt dat wijk en school elkaar kunnen vinden in een zoektocht naar een 
nieuwe lokale ontmoetingsplaats. 
 
Om dit alles in goede banen te leiden, pleit N-VA Brasschaat er voor dat de 
gemeente een coördinerende rol opneemt in het uitwerken van goede, 
praktische afspraken. Het is immers bijzonder belangrijk dat burgers en 
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scholen bijvoorbeeld duidelijk en open communiceren over kostprijs, 
toegang, verzekering, huishoudelijk reglement, toezicht en onderhoud.  
Wij geloven als N-VA Brasschaat dat de nabijheid en realisatie van 
buitenschoolse activiteiten in scholen ouders kunnen helpen bij hun 
drukke weekplanning én volle agenda in het wegbrengen en halen van hun 
kinderen. Kinderen kunnen zo immers op een zelfstandige en veilige 
manier zelf naar een activiteit trekken in een voor hen bekende omgeving: 
de school. 
 
Als uitloper van bovenvermelde speelt de N-VA met het idee om de 
haalbaarheid van een eventuele subsidiëring van projecten rond de Brede 
School te bekijken. Zo zou er o.a. onder de noemer ‘Naar school op 
woensdagnamiddag’ activiteiten voor kinderen, ouders, buurtbewoners en 
geïnteresseerden kunnen aangeboden worden waarbij verschillende 
activiteiten aan bod kunnen komen.  
 

Flankerend onderwijsbeleid 
	
N-VA Brasschaat ziet de gemeente als een lokale ‘onderwijsregisseur’ die 
deze rol optimaal vervult door een lokaal flankerend onderwijsbeleid te 
voeren. Maar hierin zijn wij als partij ook een grotere opvoedende rol en 
betrokkenheid voor en van de ouders weggelegd. Maar N-VA Brasschaat 
gelooft echter dat hierin niet enkel een rol voor ouders is weggelegd. 
Daarom pleiten wij als partij voor een constructieve samenwerking met 
andere lokale actoren zoals scholen, onderwijsverstrekkers, 
politiediensten, sociale diensten en huisartsen, kinderopvang en 
gemeentelijke diensten.  
 
N-VA Brasschaat gelooft in de kracht van het samenwerken en van de 
schaalvergroting door bepaalde aankopen samen te doen. Het grote 
voordeel hierin is dat bv de aankoop van speelplaatsuitrustingen of 
fietsenstallingen, of bepaalde diensten zoals busvervoer en het verhuren of 
huren van lokalen sneller gerealiseerd kunnen worden. 
 
N-VA Brasschaat wil werk maken van een actief taalbeleid Nederlands 
voor alle inwoners van de gemeente. Daarbij zetten we als partij onder 
andere in op laagdrempelige initiatieven of leesbevorderings-programma’s.  
 
We vinden het ook belangrijk taalachterstand bij kinderen te voorkomen en 
eventueel weg te werken. Een mogelijke oplossing hierin bestaat er uit 
binnen- en buitenschoolse projecten en initiatieven te organiseren voor 
deze kinderen en het stimuleren van huiswerkbegeleiding. 
  
De N-VA breekt een lans voor maximale onderwijskansen voor elk kind. 
En daarbij vinden we het als partij belangrijk leerkrachten kennis te laten 
maken met het lokale aanbod van diensten zoals OCMW, centra voor 



NVA	

	
	

	

											 	
 

	
22 

gezinsondersteuning, Tejo, Kruispunt, buurtproject/vrijwilligers, Huis van 
het Kind, enz …  
Wij geloven oprecht dat deze kennis lokale leerkrachten kan helpen in hun 
rol als doorverwijzer.  
 
N-VA Brasschaat vindt het belangrijk dat er in alle scholen ochtend- en 
avondtoezicht wordt voorzien om zo werkende ouders wat meer 
flexibiliteit en tijdsruimte te gunnen. Dit toezicht kan uiteraard creatief 
ingevuld worden met bv huiswerk-, taal-, lees- en bewegingsprojecten.  
 
We geloven in een actievere samenwerking met de lokale politie om zo 
werk te maken van een nog verkeersveiligere schoolomgeving en 
veiligere schoolfietsroutes. Deze samenwerking is trouwens een 
opvoedkundige verplichting om het spijbelen aan te pakken. 
(spijbelactieplan).  
 
N-VA Brasschaat ondersteunt bovendien ook alle initiatieven die de digitale 
kennis van onze burgers verbetert en vergroot. Een goed voorbeeld hierin 
is de eventuele organisatie van IT-lessen door een ouderraad voor de 
ouders op school. 
 

Kwaliteitsvol onderwijs 
	
Scholen en gemeenschappen hebben een belangrijke rol als lokale 
aanbieders van kwaliteitsvol onderwijs en kunstonderwijs. Daarnaast 
kunnen ze ook onderwijsinitiatieven van derden steunen. We pleiten er 
als N-VA Brasschaat voor dat lokale besturen hun inwoners informeren 
over het scholenaanbod, de start van inschrijvingen en de wijze van 
inschrijven. Zeker voor onze scholen met capaciteitsproblemen is dit van 
belang. De gemeente kan hierin als regisseur een belangrijke rol opnemen.  
 
Kwaliteitsvol onderwijs impliceert voor N-VA Brasschaat ook dat de 
maximumbezetting per richting of klas laag gehouden wordt.  
Voor ons is en blijft de schepen van Onderwijs het centraal aanspreekpunt 
van de onderwijsinstellingen binnen het grondgebied.  
Hij helpt binnen zijn coördinerende rol om overleg te beleggen tussen de 
verschillende netten aangaande inschrijvingsbeleid en gedeelde 
infrastructuur. De eigen infrastructuur beheren we op proactieve wijze. Dit 
houdt in dat wij als gemeente hangende dossiers tijdig indienen bij Agion, 
ondersteund door de nodige eigen budgetten. 
 
N-VA Brasschaat ijvert ook voor bijkomende investeringen in 
toegankelijke gebouwen en informatie- en communicatietechnologie 
(ICT). 
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Onderwijs en bedrijfswereld samenbrengen 
	
N-VA Brasschaat pleit voor een betere samenwerking tussen de 
bedrijven, KMO’s en onderwijsinstellingen. N-VA Brasschaat streeft zo 
naar een nog intensievere samenwerking door het aanbieden van 
stageplaatsen door bedrijven en het organiseren van bedrijfsbezoeken voor 
scholieren of studenten. 
Daarnaast gaat N-VA Brasschaat ook vol voor een actief vormingsbeleid. 
Met de medewerking van onze bedrijven kan het lokale bestuur de lacunes 
in het vormingsaanbod opsporen, nieuwe vormingsinitiatieven 
aanmoedigen of zelf de nodige vormingsinitiatieven nemen.  
N-VA Brasschaat gelooft ook in het belang van levenslang leren. In dit 
kader zal het bestuur deeltijds kunstonderwijs (DKO) aanbieden voor al 
haar inwoners, jong en oud, en dit op een redelijke afstand.  
 

Opstellen van een masterplan Onderwijs 
	
Een echte interactie tussen onderwijs en de bedrijfswereld is voor de N-
VA een essentieel onderdeel van een volwaardig onderwijsbeleid. Daarom 
wil N-VA Brasschaat stageplaatsen voorzien voor studenten en scholieren 
via de bedrijven van de Coppenskazerne.  
Dit initiatief wordt niet beperkt tot Brasschaat alleen: N-VA Brasschaat wil 
ook bovenlokaal hiertoe de nodige initiatieven nemen en op die manier 
stageplaatsen voor onze studerende jeugd voorzien in de Antwerpse 
haven.  
Daarnaast wil N-VA Brasschaat de diverse ontplooiingsmogelijkheden bij 
onze lokale bedrijven in de verf zetten door het stimuleren van 
bedrijfsbezoeken bij onze scholen. Bovendien pleit N-VA Brasschaat 
ervoor om een initiatief als de Roefeldag uit te breiden tot een vaste 
activiteit binnen de lagere scholen. 
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Cultuur 
 
N-VA Brasschaat gelooft dat cultuur mensen samenbrengt en verbindt. 
We zijn dan ook overtuigd dat cultuur het bindweefsel is van onze 
maatschappij. Het is dus de taak van het gemeentebestuur om haar 
inwoners te stimuleren in een wisselwerking tussen lokale initiatieven en 
inwonersparticipatie. Het gemeentebestuur moet een katalysator zijn om 
cultuur naar de mensen te brengen en haar inwoners meer cultuur te laten 
beleven.  
 
N-VA Brasschaat ziet het belang van een culturele beleidsplanning in die 
tegelijkertijd rekening houdt met menselijke creativiteit én de huidige 
digitale revolutie. Reden ook waarom er zal ingezet worden op zowel 
klassieke vormen van lokaal cultuurleven als nieuwe vormen van cultuur en 
gemeenschapsinitiatieven. Een grotere en betere cultuurparticipatie in de 
gemeente is belangrijk. 
 
N-VA Brasschaat blijft inzetten op het lokale cultuurcentrum met haar 
aanbod aan boeiende voorstellingen en concerten. Daarin is het belangrijk 
om te streven naar een gezonde mix van gevestigde waarden en 
aanstormend talent. Ook een uitgebreid scholenprogramma is inherent 
verbonden aan deze insteek. 
 
Vaste jaarlijkse activiteiten van het cc in samenwerking met de lokale 
verenigingen blijven voor N-VA Brasschaat vaste ijkpunten in de culturele 
jaarkalender: de week van de amateurkunsten, cultuurfestival ‘Het Ei van 
Brasschaat’, de wijkconcerten, 11 juli-viering, erfgoeddag, 
tentoonstellingen en Fotoforum zijn zekerheden. Maar uiteraard wordt er 
ook uitgekeken naar samenwerking met grote privépartners voor 
evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow en het 
Vlaams Muziekfeest. 
N-VA Brasschaat beseft dat dit alles niet kan zonder een goede 
basisinfrastructuur en professionele logistieke en administratieve 
ondersteuning. Belangrijk hierbij is ook dat alle culturele infrastructuur 
optimaal wordt ingezet en benut. Kunst in openbare ruimtes maakt 
immers deel uit van een lokaal laagdrempelig kunstenbeleid. 
 
N-VA Brasschaat ziet een belangrijke taak voor het gemeentebestuur 
weggelegd in een verdere digitalisering van het aanbod om zo de 
toegankelijkheid van bepaalde cultuurinitiatieven te vergroten. Live 
streaming via interne TV-circuits moet bepaalde doelgroepen – zoals o.a. 
Klina, Woonzorgcentrum Vesalias en De Mik - helpen in een grotere en 
meer open beleving van het begrip cultuur. 
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N-VA Brasschaat houdt vast aan lokale en nationale volkstradities en 
Vlaamse amateurkunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed.  
 
 
De bibliotheek is voor N-VA Brasschaat een ontmoetingsplaats en een 
kennis- en informatiecentra waar iedereen vrij binnen en buiten kan lopen 
om te lezen, studeren, debatteren, participeren of tentoonstellingen te 
bezoeken. De bibliotheek is een actieve partner wat betreft 
leesbevordering zoals het initiatief boekstart. In dit alles gelooft N-VA 
Brasschaat dat de realisatie van een leescafé in de inkom een absolute 
meerwaarde kan zijn. 
 
N-VA Brasschaat beseft dat het ruime aanbod aan cultuurzalen een 
belangrijke hoeksteen is in het uitbouwen van een degelijke 
cultuurbeleving in de gemeente. Daarom ook dat onderhoud en renovatie 
van bestaande zalen een verplichting is. Een renovatie van de Ruiterhal 
dringt zich op aangezien de akoestiek en inrichting van de zaal ondermaats 
zijn. Net zoals een betere toegankelijkheid en multifunctionele uitbouw zich 
ook opdringen. Ook wat de Sint-Jozefskapel betreft heeft N-VA Brasschaat 
een duidelijke visie. Deze moet als tentoonstellingsruimte behouden 
blijven. 
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Erfgoed 
 
Brasschaat kan als gemeente niet enkel bogen op een interessant cultureel 
en militair erfgoed maar zeer zeker ook op een uitgebreid bouwkundig 
erfgoed. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verschillende hoeves die 
vroeger tot de lokale kasteeldomeinen toebehoorden. Deze hoeves zijn niet 
altijd aangepast aan de gangbare woonnormen en bieden op 
stedenbouwkundig vlak weinig mogelijkheden.  
 
N-VA Brasschaat gelooft dat een opname in de inventaris van bouwkundig 
erfgoed maakt dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor deze 
hoeves. Dit moet uiteraard in overleg met de eigenaars van de 
verschillende hoeves en in samenwerking met de cel Erfgoed van 
Vlaanderen bekeken worden. 
We zijn ervan overtuigd dat dit gerealiseerd kan worden door een betere 
ondersteuning te bieden via een intergemeentelijke samenwerking. Ook 
wat de 7 lokale kerken betreft ziet de N-VA een taak voor de gemeente 
weggelegd. Door een sterke daling in het aantal kerkgangers daalde ook 
de gebruikersfrequentie. Daarom kan er nu bekeken worden of één van de 
kerken eventueel een andere bestemming of functie kan krijgen.  
 
N-VA Brasschaat erkent het belang van de lokale verenigingen als 
erfgoeddragers. Zij beheren heel wat erfgoed of zijn ambassadeur van 
belangrijke tradities. Deze tradities en dit roerend erfgoed mogen niet 
verloren gaan en daarom is het de taak van het gemeentebestuur om dit 
erfgoed digitaal te archiveren. Zowel de lokale bibliotheek als een kerk 
kunnen een rol als duurzame opslagplaats vertolken. 
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Sport 
 
N-VA Brasschaat erkent als lokaal bestuur de toenemende belangrijke 
sociale rol van sport in een streven naar welzijn en welvaart van onze 
burgers. ‘Elke euro geïnvesteerd in gezondheid verdient zich dubbel terug’.  
De N-VA gelooft in de bevorderende rol van sporten als sociaal 
bindweefsel voor integratie naar de lokale gemeenschap toe. Daarom is 
het ook belangrijk dat iedereen – jong en oud, valide en mindervalide, 
recreant en competitiesporter – kan participeren. Dit kan door zelf mee te 
sporten maar ook door je als vrijwilliger te engageren binnen een sportclub. 
 
N-VA Brasschaat bouwt daarom verder aan een aangenaam sociaal 
sportklimaat waarbinnen sport zijn gezondheids- en 
gemeenschapsbevorderende rol kan spelen.  
N-VA Brasschaat ziet voor de gemeente daarom een regisserende rol 
weggelegd om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren, activeren en 
begeleiden in de zoektocht naar een kwaliteitsvolle sportbeleving.  
N-VA Brasschaat gelooft in enkele grote pijlers om dit te realiseren:  
 

 De juiste basisinfrastructuur 
 Verregaande samenwerking met clubs 
 Overkoepelend gemeentelijk sportbeleid 
 Samenwerking sportraad en vrijwilligers 
 Samenwerking met Sportoase 

 

De juiste basisinfrastructuur 
	
N-VA Brasschaat gelooft dat sport sterker en beter beleefd kan worden 
door een beter wijkgebonden gebruik van de beschikbare ruimtes. 
Belangrijk hierin is het in kaart brengen van de publieke ruimte waarbij 
zitbanken bijvoorbeeld worden omgevormd tot beweegbanken of waarbij 
parkeerterreinen dubbel worden gebruikt. Via pop-up locaties kan sport in 
wijken en op pleintjes gestimuleerd worden. Net zoals een uitgestippeld 
beweegparcours hierin kan aansluiten. De N-VA vindt het daarom ook 
belangrijk dat bij de aanleg van nieuwe gemeenschappelijke ruimtes via 
bouwprojecten de integratie van publieke beweegruimtes wordt 
gestimuleerd. 
 
N-VA Brasschaat bekijkt mee de mogelijkheden voor een grondige 
renovatie van het bestaande Louis De Winterstadium. Daarbij moet er 
ook gekeken worden naar de financiële haalbaarheid van een professionele 
bovenlokale G piste en het uitrusten van de bestaande 
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basket- en volleybalvelden in het Park met verlichting. In samenspraak met 
de bestaande Brasschaatse tennisclubs zal ook gekeken worden naar de 
haalbaarheid van een overdekte tennishal. 
 
De N-VA gelooft dat duurzaamheid ook kan toegepast worden tijdens 
sportbeleving. Door de gemeentelijke sportinfrastructuur te voorzien van 
automatische, slimme toegangscontroles kan er een betere afstemming 
van effectief ruimte- en energieverbruik worden gegenereerd. Daarnaast 
zullen scholen en clubs administratief ondersteund worden bij hun 
aanvragen voor infrastructuursubsidies bij de hogere overheden. 
 
N-VA Brasschaat bouwt samen met de sportclubs verder op de bestaande 
goede samenwerking met de scholen om het gebruik van de nog 
beschikbare sportruimtes te optimaliseren. Een optimaal naschools 
ruimtegebruik komt beide partijen ten goede.  
 
Zoals in heel Vlaanderen kiest ook onze Brasschatenaar meer en meer 
voor anders georganiseerde sporten. Omdat deze sportvormen andere 
noden kennen, bekijken we de mogelijkheden om hieraan tegemoet te 
komen onder de vorm van bijvoorbeeld drankfonteinen en mobiele lockers. 
 

Verregaande samenwerking met de clubs 
	
Voor N-VA Brasschaat moet de bestaande financiële ondersteuning van 
het Brasschaatse sportleven verdergezet worden. Dit kadert in de 
integratie van de Vlaamse sportsubsidies in het gemeentefonds waardoor 
gemeenten meer autonomie krijgen met betrekking tot het sportbeleid. 
N-VA Brasschaat gelooft in een jaarlijkse evaluatie door de sportraad 
van een doordacht en goedwerkend subsidiereglement zoals dat 
momenteel reeds bestaat.  
De kracht van een goed subsidiereglement bestaat er in om klemtonen 
vast te leggen in het sportbeleid. Hierbij moet de klemtoonfocus liggen op 
jeugdwerking en jeugdopleiding, investeren in infrastructuur, integratie van 
gehandicapten binnen de gewone clubwerking onder de noemer G-
werking, het aantal leden van een sportclub, een gedifferentieerd tarief 
voor lidgelden, steun aan evenementen met een bovenlokale uitstraling 
zoals triatlon, tornooien en fietswedstrijden, gemengd gebruik van 
sportfaciliteiten enz. 
N-VA Brasschaat pleit daarom ook voor een analyse van de huidige situatie 
waarbij de bestaande toelagen voor het onderhoud van sportvelden 
worden herbekeken. Een eventuele aanpassing aan de nieuwe of 
bestaande noden kan hierin een uitloper zijn. 
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Overkoepelend gemeentelijk sportbeleid 
	
N-VA Brasschaat wil nog meer inzetten op het in beweging brengen en 
houden van de burger. Daarom ziet N-VA Brasschaat het behalen van de 
#supportersbelevenmeer-award 2017 eerder als een beginpunt. N-VA 
Brasschaat gelooft in een ruim aanbod aan beweegactiviteiten dat een 
antwoord biedt op de vraag van elke Brasschatenaar.  
 
N-VA Brasschaat heeft oog voor elke doelgroep en gelooft in bewegen 
en sport voor alle leeftijden. Zitbankenwandelingen voor senioren en 
intergenerationeel bewegen voor iedereen zijn daar enkele voorbeelden 
van.  
N-VA Brasschaat wil ook sterk inzetten op beweegtrajecten voor 
doelgroepen met specifieke problemen. Reden ook waarom een verdere 
promotie van het ‘Bewegen op Verwijzing'-project via huisartsen 
noodzakelijk is. Net zoals het in beweging krijgen van mensen met een 
dementieproblematiek en sporten met kansengroepen zeer belangrijk is. 
De N-VA gelooft ook in het belang van het sporten op het werk en maakt 
werk van verdere promotie hiervan via de Brasschaatse werkgevers. 
 
N-VA Brasschaat gelooft in samenwerking op alle gebied en zeker op 
sportvlak. Daarom dat samenwerking tussen clubs binnen de gemeente 
en over de gemeentegrenzen heen maximaal wordt aangemoedigd. 
Binnen deze context zullen mogelijke fusiegesprekken tussen clubs 
gesteund en geëvalueerd worden op hun eventuele meerwaarde. N-VA 
Brasschaat beschouwt sportclubs als een springplank voor sociale inclusie 
waarbij de betrokken clubs beloond moeten kunnen worden voor hun 
creativiteit. 
 

Samenwerking sportraad en vrijwilligers 
	
Het sterke team van vele vrijwilligers alsook de goedwerkende 
sportadviesraad zijn onmisbare bouwstenen in het sportbeleid van de 
gemeente Brasschaat. N-VA Brasschaat wil dit team blijvend ondersteunen 
via de nodige opleidingen en bijscholingen, de verspreiding van informatie 
over nieuwe vrijwilligersstatuten en de erkenning van het belang van 
dankjewel-momenten. 
 

Samenwerking met Sportoase 
	
N-VA Brasschaat gelooft in de samenwerking met Sportoase maar pleit 
voor een goede monitoring van de operationele en financiële meerwaarde 
van het intergemeentelijk zwembad. De nodige bijsturingen zullen dan ook 
gebeuren. Een eventuele uitbreiding van de site moet in de eerste plaats 
de Brasschatenaar ten goede komen.  
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Net zoals een evaluatie, in samenspraak met lokale scholen, dient te 
gebeuren naar het aanbod schoolzwemmen. Waarbij indien nodig 
eventueel zal geijverd worden voor een kwantitatieve en/of kwalitatieve 
opwaardering. Individuele en clubzwemmers moeten blijvend over de 
nodige en juiste accommodaties en ruimte kunnen beschikken. 
 
N-VA Brasschaat pleit voor een regelmatige evaluatie van de 
samenwerking met Sportoase om zo de belangen van de verschillende 
gebruikers van de sporthal te waarborgen. Dit in navolging van de 
inspanningen van het huidige gemeentebestuur waarbij de afspraken rond 
het gebruik en onderhoud van de sporthal op punt werden gesteld. 
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Gezin 
 
N-VA Brasschaat gelooft dat de gemeente een plek moet zijn waar alle 
senioren, gezinnen en personen met een beperking zich goed moeten 
kunnen voelen. Belangrijkste voorwaarde hierin is een sterk sociaal 
weefsel waarbij iedereen zijn rechten en plichten vervult. 
N-VA Brasschaat ziet de gemeente in de eerste plaats als regisseur van 
een lokaal sociaal beleid dat voldoende aanbod heeft. Dit is mede mogelijk 
door de expertise van de lokale actoren te bundelen in een 
zorgstrategisch plan. De N-VA staat voor ondersteuning van alle 
initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn 
lot wordt overgelaten. 
 
De N-VA kiest voor een warme gemeenschap waarin niemand wordt 
uitgesloten. Daarom ook dat de N-VA het belangrijk vindt binnen alle 
beleidsdomeinen rekening te houden met de impact op gezinnen, 
personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere 
kwetsbare groepen. 
N-VA Brasschaat ziet voor de Brasschaatse gezinnen vier belangrijke 
aandachtspunten: 
 

 Een gezinsbeleid op maat van jonge gezinnen 
 Opvoedingsondersteuning 
 Aandacht voor alle gezinsvormen 
 Actieve deelname aan het maatschappelijk leven 

 

Een gezinsbeleid op maat van jonge gezinnen 
	
De N-VA erkent het enorme belang van de sociale functie van 
kinderopvang. De kinderopvang heeft een maatschappelijke opdracht en 
moet daarom voor alle gezinnen – ook de meest kwetsbare - toegankelijk 
zijn. Onderzoek toont immers aan dat kwaliteitsvolle kinderopvang kansen 
biedt aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast is de kinderopvang 
belangrijk voor werkende ouders, als opvangmogelijkheid en als 
netwerkomgeving met andere ouders en professionals. N-VA Brasschaat 
wil werk maken van een voldoende aanbod aan flexibele en betaalbare 
kinderopvang. Daarbij is de regie van buitenschoolse kinderopvang in 
samenwerking met Tirlantijn belangrijk. Net zoals inclusieve kinderopvang 
voor kinderen met een zware beperking.  
 
N-VA Brasschaat gelooft in een kinderopvangloket verbonden aan de 
jeugddienst en het stimuleren van gezinsopvang door een voldoende  

12 



NVA	

	
	

	

											 	
 

	
32 

aanbod van locaties. Ouders moeten met hun vragen blijvend terecht 
kunnen bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.  
 

Opvoedingsondersteuning 
	
De N-VA erkent dat het opvoeden van een kind het langste 
opleidingstraject is dat iemand mogelijkerwijs kan volgen. Daarom is het 
ook belangrijk ouders te ondersteunen in hun bezorgdheden en te helpen 
bij hun vele vragen. 
 
N-VA Brasschaat ziet mogelijkheden in het bestaande Huis van het Kind in 
de gemeente dat alle kennis en ervaring van verschillende organisaties 
bundelt. We zijn ervan overtuigd dat de uitbouw van dit ervaringshuis 
naar een fysiek Huis van het Kind een grote stap kan zijn. Zo kunnen hier 
verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de 
opvoedingswinkel, kraamzorg, gezinsondersteuning voor gezinnen met 
jonge kinderen in armoede en andere organisaties gehuisvest worden.  
 
N-VA Brasschaat ziet een voortrekkersrol voor de gemeente weggelegd 
waarbij verder moet worden ingezet op eerstelijnszone samenwerking met 
huisbezoeken en vrijwillige buddy’s voor gezinsondersteuning, 
begrijpelijke brochures, huiswerkbegeleiding en scholenoverleg. 
Kinderarmoede moet zo als verplicht punt op de agenda van het 
scholenoverleg komen.  
 

Aandacht voor alle gezinsvormen 
	
De N-VA vindt dat het gemeentelijk beleid zich moet aanpassen aan de 
verschillende evoluties binnen de maatschappij. N-VA Brasschaat pleit 
daarom voor een tweede verblijfsregister voor kinderen die niet in onze 
gemeente wonen maar daardoor wel kunnen genieten van de voordelen 
die inwonende kinderen ook ervaren.  
 

Actieve deelname aan het maatschappelijk leven 
	
N-VA Brasschaat wil verder werk maken van maatschappelijke 
initiatieven die inleving bevorderen zoals het installeren van luiertafels in 
openbare gebouwen, een speelotheek met pedagogisch verantwoord 
speelgoed en een peuterhoek in de Bib. Het is ook de blijvende taak van 
het cultureel centrum om kindervoorstellingen te blijven programmeren. 
Net zoals het aan de sportdienst is om sportactiviteiten voor jongeren te 
organiseren en aan de jeugddienst om betaalbare laagdrempelige 
vakantiekampen te organiseren. 
 
 



NVA	

	
	

	

											 	
 

	
33 

N-VA Brasschaat gelooft in het belang van een verdere ondersteuning 
van Speelpleinwerkingen en het belang van sociale tarieven voor cultuur 
en sport voor kwetsbare gezinnen.  
Net zoals we het stimuleren van cultuur en sport in de naschoolse 
kinderopvang belangrijk vinden. 
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Jeugd  
 
N-VA Brasschaat gelooft in de kracht van jeugdverenigingen als 
onmisbare schakel in de Brasschaatse gemeenschap. Reden ook waarom 
de N-VA jeugdverenigingen blijvend wil ondersteunen op financieel, 
materieel en administratief vlak. N-VA Brasschaat garandeert een 
gemotiveerde en volledige steun van de jeugdverenigingen. 
 
De N-VA erkent de jeugd als een bijzonder kwetsbare groep. We willen 
een degelijk en goedwerkend opvangnet voorzien voor alle kinderen en 
jongeren die het moeilijk hebben in de samenleving zoals jongeren met een 
handicap, jongeren met psychische problemen, jongeren in armoede, 
jongeren met een verslaving of gewoon alle jongeren die nood hebben aan 
een bemoedigend woord of goede babbel. 
 
N-VA Brasschaat streeft naar een integraal jeugdbeleid waardoor 
samenwerking mogelijk is op verschillende beleidsdomeinen zoals 
onderwijs, cultuur, sport en welzijn.  
We willen actief en ondersteunend luisteren en acteren naar en voor de 
lokale jeugd. Daarom is het van belang dat de Brasschaatse jeugd blijvend 
inspraak verwerft in het lokale gemeentebeleid via de jeugdraad en de 
kindergemeenteraad. Dit verloopt steeds in samenspraak met alle 
jeugdbewegingen, scholen, jongerenorganisaties, jeugdhuis en 
gemeentebestuur.  
 
De N-VA beseft hoe moeilijk de zoektocht naar werk kan zijn voor pas 
afgestudeerde jongeren en jonge werkzoekenden. N-VA Brasschaat vindt 
dat jong ondernemerschap daarom ook alle steun verdient van de 
gemeente. 
Jongeren hebben ruimte nodig om te spelen, verkennen, experimenteren 
of zelfs gewoon positief rond te hangen mits respect voor omgeving en 
omwonenden. De N-VA beseft ook dat dit vandaag de dag geen evidentie 
is in een maatschappij waarin de tolerantie tegenover spelende en 
rondhangende kinderen afneemt.  
Jongeren die daadwerkelijk overlast veroorzaken dienen daarvoor wel 
aangepakt te worden. Maar bovenal wil de N-VA er naar streven dat 
jongeren vandaag de dag nog de kans krijgen om jong te mogen zijn. 
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Senioren 
 
De N-VA gelooft niet in het beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. 
De N-VA onderschrijft het belang van een actieve rol voor ouderen in 
onze maatschappij. Reden ook waarom de N-VA inzet op actief ouder 
worden door vrijwilligerswerk te ondersteunen en de verdere uitwerking 
van een brede waaier aan ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden. 
 
De N-VA ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om 
eventuele vereenzaming of sociaal isolement tijdig te detecteren. Het 
wegvallen van een partner, naaste familie of vrienden, of slachtoffer 
worden van ouderdomskwalen kunnen er toe leiden dat ouderen meer op 
zichzelf terugvallen. Het is de taak van de gemeente dit tijdig te detecteren. 
 
Alle informatie aangaande alle beleidsdomeinen dienen gemakkelijk tot bij 
ouderen te geraken. Ouderen hebben immers recht op een geïntegreerd 
beleid aangaande alle thema’s zoals huisvesting, gezondheid, arbeid, 
inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur en 
ontspanning. Dit moet maken dat ouderen makkelijker kunnen participeren 
aan dit beleid. 
 
We willen dat iedereen zich thuis voelt in zijn eigen gemeente. Het is 
daarom belangrijk ouderen aan te moedigen om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen, mét de nodige zorg. Om eventueel isolement tussen vier 
muren te vermijden is het noodzakelijk om ook de omgeving aan te passen 
aan de noden van ouderen. Het ogenblik dat ouderen verhuizen naar een 
assistentiewoning of woonzorgcentrum is het voor de N-VA noodzakelijk 
deze woonzorgcentra betaalbaar en toegankelijk zijn voor de oudere. Ook 
hier moet een focus aanwezig zijn op flexibel gebruik van de gebouwen 
met aandacht voor sociale integratie in de gemeente. 
 
We willen dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen leven. Een centraal meldpunt moet zowel ouderen als hun familie 
helpen contact te onderhouden. Dit moet het inplannen van een bezoekje 
aan eenzame senioren bevorderen. Het is ook nuttig/belangrijk voor 
informatie over dokters, tandartsen, over het bestellen van warme 
maaltijden enz …  
 
We zijn reeds gestart met de voorleesactie voor ouderen en waar mogelijk 
voor licht dementerenden: een initiatief dat idealiter wordt uitgebreid naar 
de toekomst of op zijn minst blijft behouden. Net zoals het organiseren 
van wandelingen met ouderen door Brasschaat – naar het park, Remise of 
winkelen op de Bredabaan – in samenwerking met het OCMW of de 
belbus. 
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Daarom willen we ook het aantal gemeentelijke zitbanken in kaart 
brengen voor de eventuele wandelingen van de ouderen. Het is daarin ook 
belangrijk deze informatie in een folder ter beschikking te stellen via 
gemeentehuis, OCMW of diverse dienstencentra.  
 
N-VA Brasschaat wil blijvend inzetten op diverse scholen waarbij leerlingen 
bezoekjes inplannen aan ouderen. Net zoals het stimuleren en 
ondersteunen van mantelzorgers een focus is voor N-VA Brasschaat. 
Andere aandachtspunten voor ouderen zijn: een geactualiseerde 
seniorengids, het aan huis brengen van boeken met de boekfiets en de 
ondersteuning van vrijwilligers die het mogelijk maken dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  
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Sociale zaken 
 
N-VA Brasschaat ziet de gemeente als een warme gemeenschap waarin 
niemand aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Daarom dat we streven 
naar een geïntegreerd sociaal beleid waarbij binnen alle beleidsdomeinen 
rekening wordt gehouden met de impact op gezinnen, personen met een 
beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen.  
De N-VA is een gemeenschapspartij die kiest voor inclusie, waarbij er 
niemand wordt uitgesloten. Wie actief wil deelnemen aan het 
gemeenschapsleven moet dit ook kunnen zonder enige restrictie. 
N-VA Brasschaat ziet vijf belangrijke aandachtspunten aangaande sociale 
zaken in Brasschaat: 
 

 Aandacht voor specifieke noden van burgers met een beperking 
 Langer thuis wonen door buurtvervoer 
 Structurele aanpak van armoede 
 Overige ondersteunende initiatieven 

 

Aandacht voor de specifieke noden van inwoners met een 
beperking 
 
De N-VA beseft dat personen met een beperking geen vragende partij zijn 
voor een ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom voor een inclusief beleid, 
waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een 
handicap een vanzelfsprekendheid is binnen elk beleidsdomein. Dit 
maakt dat er binnen elk onderdeel van het gemeentelijk beleid aandacht 
wordt besteed aan personen met een handicap. 
N-VA Brasschaat wil prioritair werk maken van integrale toegankelijkheid. 
In praktijk moeten zo alle voorzieningen – gebouwen, diensten en publieke 
ruimtes – inzake wonen, leven, werken, communicatie en informatie 
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor elke burger. Opdat ook 
inwoners met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren in het 
maatschappelijke leven.  
 
N-VA Brasschaat vindt dat zorgbehoevende mensen het recht hebben zo 
lang en goed mogelijk thuis verzorgd te worden. Daarom dat ook dat de 
N-VA mantelzorgers wil ondersteunen. Een mantelzorgtoelage 
beschouwen we niet als financiële hulp maar wel als blijk van waardering 
voor de mantelzorger. Zo zou een financiële premie evengoed perfect 
vervangen kunnen worden door waardebonnen die kunnen besteed 
worden bij de lokale handelszaken. 
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Langer thuis wonen door buurtvervoer 
	
N-VA Brasschaat vindt dat elke burger effectief het recht heeft om zo lang 
mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving te kunnen en mogen blijven 
wonen. Daarom ook dat de N-VA verder werk wil maken van buurtvervoer 
dat dit kan ondersteunen. 
 

Structurele aanpak van armoede 
	
De N-VA vindt een goede job nog steeds het beste antwoord tegen 
armoede. Daarom ook dat het zo belangrijk is OCMW-klanten blijvend te 
activeren richting arbeidsmarkt. De N-VA ziet dit als een rechten- en 
plichtenverhaal: wie recht heeft op een uitkering en/of begeleiding moet 
begrijpen dat hier ook plichten tegenover staan. Dit kan bijvoorbeeld door 
positief om te gaan met eventuele passende jobaanbiedingen of het 
werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De N-VA is 
overtuigd dat zowel werkbereidheid als sociale fraude het makkelijkst en 
best via het lokale niveau kan worden opgespoord en aangepakt.   
 
We zien het als taak van de gemeente om armoede preventief aan te 
pakken en mensen in problemen materieel te ondersteunen. De N-VA 
gelooft in dit tweesporenbeleid met voorwaarden voor personen die 
beroep willen doen op bijkomende steun.  
De N-VA wil zo vermijden dat bepaalde steun en middelen bij mensen 
terecht komt die daar geen aanspraak op hebben. Bijkomende steun wordt 
daarom ook beter gegarandeerd via bijvoorbeeld maaltijdcheques dan wel 
contant geld. De N-VA gelooft in het recht op eigenheid van elke burger 
en ziet daarom meer soelaas in de steun aan een sociale kruidenier dan 
gratis goederen-acties.  
 
De N-VA pleit voor administratieve vereenvoudiging en proactief 
informeren om de burger nog sneller en gepast te kunnen helpen. Zo moet 
het mogelijk zijn naar de toekomst toe de rechten van potentiële klanten 
automatisch toe te kennen. De integratie van OCMW en gemeente moet 
bovendien drempelverlagend werken voor personen in armoede. Hierop 
aansluitend ijveren we voor een meer open OCMW dat naar buiten treedt, 
naar de burgers toe. Een nauwe samenwerking tussen OCMW-
medewerkers en politie kan bijvoorbeeld helpen armoede op te sporen en 
aan te pakken. 
 
De N-VA wil focussen op de groeiende groep aan gezinnen in armoede. 
Daar waar het Vlaamse armoedecijfer stabiel blijft, is er wel een 
verschuiving binnen de specifieke deelgroepen. Zo zijn het vandaag de dag 
vooral gezinnen met kinderen die slachtoffer worden van een verhoogd 
armoederisico. Het is daarom ook belangrijk kinderen in armoede de kans 
te geven om te kunnen deelnemen aan het lokale jeugd- en 
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verenigingsleven, te voorzien in gezond eten en hen te helpen in hun 
verdere ontwikkeling via huiswerkbegeleiding.  
De N-VA gelooft daarom dat het organiseren van gezinscoaching maakt 
dat kansarme gezinnen zichzelf als ‘kansrijke gezinnen’ kunnen zien.  
 

Overige ondersteunde initiatieven 
	

 …wil werk maken van een herleiding van het aantal 

LOI-plaatsen tot de minimumverplichting. 

 …vindt een koppeling van de sociale bijstand en het 

leefloon aan een engagement van taalkennis, werkbereidheid 
en integratie een absolute voorwaarde. 

 …wil verder werk maken van een goede ondersteuning en 

beter partnerschap van de sociale ondernemingen in 

Brasschaat. 
 …wil komaf maken met hokjesdenken en verzuiling in de 

zorgsector. 
 …gelooft dat samenwerking tussen alle zorgpartners een grote 

stap voorwaarts is om bijvoorbeeld de lange wachttijden in 

de jeugdzorg aan te pakken. 

 …vindt dat elke burger recht heeft op een eigen zinvol plekje 

binnen de samenleving. 
 …wil verdere initiatieven inzake samenwerking stimuleren en 

ondersteunen om zo het sociaal weefsel binnen de gemeente 

te versterken. 
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Asiel en migratie 
 
N-VA Brasschaat wil werk maken van een succesvol asiel- en 
migratiebeleid. De N-VA staat voor een zachte menselijke aanpak voor zij 
die onze hulp echt nodig hebben. Maar de N-VA staat ook voor een harde 
aanpak voor zij die misbruik maken van de lokale gastvrijheid.  
 
N-VA Brasschaat wil daarom blijvend voorzien in lokale 
opvanginitiatieven (LOI) zonder dat de sociale en economische 
draagkracht van de lokale buurten wordt overschreden. Daarom dat het 
ook belangrijk is via gemeentelijke bevoegdheden domicilie- en sociale 
fraude snel op te sporen en huwelijks- of adoptiefraude tegen te gaan.  
 
N-VA Brasschaat ondersteunt de federale overheid in het uitvoeren van 
bevelen om het grondgebied te verlaten. Een actief migratiebeleid kan niet 
werken zonder een effectief terugkeerbeleid. De N-VA zet echter sterk in 
op vrijwillige terugkeer. Indien nodig zullen alle nodige wettelijke middelen 
worden aangewend om mensen die hier illegaal verblijven over te brengen 
naar een gesloten centrum van waaruit een terugkeer naar het thuisland zal 
worden georganiseerd.  
 
N-VA Brasschaat gelooft dat een voldoende aanwezigheid van politie en 
sociale controle mee bijdragen aan een kordate aanpak van eventuele 
overlast. 
Een goede inburgering is van essentieel belang voor een succesvolle 
integratie in de gemeente. Inburgering is een verhaal van rechten en 
plichten en veronderstelt het aanvaarden van onze waarden en normen.  
 
Ook is de kennis van de Nederlandse taal de sleutel tot integratie in onze 
samenleving. Daartoe moet het mogelijk zijn voor de ouders van 
nieuwkomers om tijdens de schooluren ook taalateliers Nederlands te 
volgen.  
Nieuwkomers die naar school gaan kunnen beroep doen op naschoolse 
huiswerkbegeleiding waarbij de gemeente bekijkt hoe dit praktisch en 
communicatief kan ondersteund worden. N-VA Brasschaat wil 
nieuwkomers die hun inburgeringsattest behalen tweejaarlijks uitnodigen 
op het gemeentehuis om gelauwerd te worden.  
 
Dankzij de fysieke integratie van OCMW en gemeente in het Gemeentehuis 
aan de Verhoevenlei komen alle nieuwkomers meer in contact met de 
gezamenlijke onthaalbalie. 
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Ontwikkelingssamenwerking 
 
De N-VA vindt solidariteit een zéér belangrijk gegeven. Maar we zijn er 
ook van overtuigd dat rechtstreekse steun de beste steun is. Daarom dat 
N-VA Brasschaat er de voorkeur aan geeft om initiatieven van 
Brasschaatse ontwikkelingshelpers te steunen. Een gemeentelijke 
reglementering moet hierin ondersteunend en faciliterend werken.  
 
Initiatieven zoals de stedenband met het Boliviaanse Tarija zijn hier een 
mooi voorbeeld van. De vrijwillige brandweer van Tarija geldt als één van 
de schoolvoorbeelden in Bolivia en ver daarbuiten. 
  
En ook mooie bestaande projecten rond compostering en fietsbeleid zijn 
een mooi bewijs van internationale gemeentelijke of stedelijke 
samenwerking.  
N-VA Brasschaat wil deze banden blijvend onderhouden, ook na het 
eventueel wegvallen van de Federale Steun. Daarom moet er bekeken  
worden hoe er op een financiële of logistieke manier kennis kan 
uitgewisseld worden naar de toekomst toe. We willen ons engageren om 
de stad Tarija te motiveren om het mondiaal burgemeestersconvenant te 
ondertekenen en uit te voeren. 
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Militaire gemeenschap 
 
N-VA Brasschaat gelooft in een optimale samenwerking tussen de 
militaire gemeenschap in Maria-ter-Heide en de gemeente Brasschaat. 
Reden ook waarom N-VA er alles aan zal doen om het militaire kamp in 
Brasschaat te behouden. Met 750 manschappen is de militaire 
gemeenschap ook één van de grootste werkgevers in en rond Brasschaat. 
 
N-VA Brasschaat ziet ook de meerwaarde in van het museum ‘Gunfire’ 
dat duizenden bezoekers per jaar lokt. Daarom ook dat we maar wat 
graag – samen met de militairen en het War Heritage Institute – dit museum 
verder uitbouwen.  
En ook het oudste militaire vliegveld ter wereld zal de nodige steun en 
aandacht krijgen. N-VA Brasschaat zal er alles aan doen om het Klein- en 
Grootschietveld te behouden als militair domein én belangrijk en unieke 
natuurgebied.  
 
We zien de jaarlijkse taptoe in het park als een bevestiging van de goede 
relaties tussen Brasschaat en de militairen. 
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Vlaamse en Europese 
aangelegenheden 
 
De N-VA streeft ernaar als grootste volkspartij van Vlaanderen dat elke 
Brasschatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en in Europa.  
Wij geloven in een verregaand en actief Vlaams burgerschap waarbij alle 
Vlamingen – ook de nieuwe Vlamingen – geïntegreerd worden in ons 
verhaal. 
 
De Elfdaagse van de Vlaamse Gemeenschap in Brasschaat in aanloop naar 
de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap is een mooie traditie 
die N-VA Brasschaat blijvend wil verder zetten. Dit is het grootste 
volksfeest in Brasschaat waar elke inwoner – jong of oud, denker of 
doener, idealist of realist, ingeburgerd of geboren – zichzelf kan zijn en 
mag zijn. 
 
N-VA Brasschaat ondersteunt elke activiteit en initiatief waarbij het 
Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf wordt gezet. 
Reden ook waarom we bijvoorbeeld mooie Nederlandstalige benamingen 
voor onze handelszaken en residenties willen belonen.  
 
N-VA Brasschaat is overtuigd dat de gemeente een plaats heeft in 
Europa, zoals Europa thuis is in het dagelijkse leven in Brasschaat. 
Daarom ook dat N-VA Brasschaat de dag van Europa op 9 mei blijvend wil 
en zal vieren. 
N-VA Brasschaat gelooft daarom ook in een uitbreiding van het aanhalen 
van bestaande Europese verbroederingen zoals met Bad Neuenahr met 
bijvoorbeeld steden en gemeenten uit Schotland en Catalonië.  
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